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فرزند شوشتری، د فرهاد زادهجانب علي محمّ ، پژوهشي و اجرائي اين يتحقيق، علمي  یروزمه     

 )استان خوزستان(شوشتر شهرستاندر 1341 ارديبهشت 15 متولد ؛ 214سنامه حسن به شماره شنا

 afarhadzade@sbmu.ac.irايميل دانشگاهي :  -

 afarhadzade@gmail.comايميل شخصي :  -

 رشته ی قرآن وحديث  تخصّصي یادرآستانه ی دفاع ازرساله دکتر -

 معارف اسالمي دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتيگروه رسمي آزمايشي عضو هيئت علمي  -

 الف : علمي     

 درخوزستان،شهرستان شوشتر. 1359اخذدیپلم ریاضی فیزیک درسال  .1

 ورود به حوزه ی علمیه ی قم،بالفاصله پس ازاخذدیپلم؛واشتغال به دروس حوزه به مدت بیست سال. .2

 مفیدقم.،دردانشگاه 1372اتمام دوره ی کارشناسی اقتصادنظری درسال  .3

اشتغال به تدریس دردانشگاه های مختلف،به مدت بیست سال؛ازجمله؛دانشگا ه های تهران،علوم پزشکی  .4

 تهران،رازی وعلوم پزشکی کرمانشاه،وعلوم پزشکی شهیدبهشتی تهران.

 اخذمجوّزتدریس قریب به اتفاق گرایش های دروس معارف اسالمی. .5

؛وعضوهیئت علمی دانشگاه علوم  1393تا 1385ازسال عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، .6

 .1393پزشکی شهیدبهشتی ازسال 

 

 ب : تحقيقي،پژوهشي    

؛  "ه . ق .  260بررسی تورّم از زمان صدر اسالم تا سال  "در باب  اقتصادی پژوهشی تیمی انجام یک کار  .1

آغاز و تا  1373کار از سال تقریباً که این کار مستلزم مطالعات وسیع تاریخی با دید اقتصادی بود . این 

  .چاپ و انتشار چند کتاب منجر شد بهکه  ؛ادامه یافت 1377سال 

های  سالی ثبت و ویرایش خاطرات تاریخی برخی از نقش آفرینان دوران انقالب اسالمی در فاصله  .2

 می شد .  منتشر "یاد "در بنیاد تاریخ انقالب اسالمی قم که تحت عنوان فصلنامه  1368تا 1364
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واحد تاریخ اسالم دانشگاه از سوی معاونت اساتید و دروس  2تدوین متن مناسب برای تدریس  کارتیمی .3

تدوین نهاد  "لیلی صدر اسالم تاریخ تح "که نهایتاً منجر به چاپ و انتشار کتاب  ،معارف اسالمی

 شد .   "نشر معارفدفتر  "ها و انتشار آن از طرف  نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

  ."عقوبی نگاهی اجمالی به سیره ابن اسحاق ، ابن هشام ، طبری و ی " ی مقاله  .4

برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکی   "سقط جنین  " ی علمی همایش ملّی سه روزهی عضو کمیته  .5

   .1384کرمانشاه و مرکز تحقیقاتی ابن سینا در سال 

  .)کرمانشاه(کارشناس مذهبی، فرهنگی و علمی در برنامه های بسیار متعدد صدا و سیمای زاگرس  .6

ـ دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه   89آبان  19،  17 "کنترل عفونتهای بیمارستانی  در اتاق عمل  "مقاله   .7

 .های بیمارستانی همایش کشوری عفونت

یال و الگوی حساسیت داروئی ـ چهارمین کنگره بررسی عوامل باکتر"یمقاله همکاری درنوشتن  .8

  .در اصفهان 89آبان   20،  18 ،"میکروبشناسی بالینی ایران 

فشار روانی یا استرس ، یکی از عوامل مهم کاهش سیستم دفاعی بدن در "ی  مقالههمکاری درنوشتن  .9

ی پرستاری در ها مراقبت" کشوریهمایش ،"های خاص و نیم نگاهی قرآنی به این موضوع  بیماری

 .پرستاری مامائی و پیراپزشکی کرمانشاه ی ـ دانشکده 84خرداد  11و  10 ،"های خاص بیماری

همایش  ".ث و پاسخ سریعحوادی  نقش باورها و اعتقادات در کاهش عرضه"یمقاله همکاری درنوشتن  .10

 .دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه 30/7/88ـ  28های پزشکی  ی فوریتکشور

اولین همایش . "معرفت دینیی احساس شخصیت زن از رهگذر یافتن جایگاه خود در منظومه " ی مقاله .11

 .ـ دانشگاه ع . پ . کرمانشاه 23/2/89ـ  21 "نقش زنان در توسعه نظام سالمت" کشوری

  .8/12/81ـ  7 ؛"جامع ابعاد سقط جنین در ایران بررسی"عضویت در کمیته علمی سمینار  .12

  .22/12/84ساعت ـ  24 "روش تحقیق مقدماتی "ه نوع اول کارگا گذراندن .13

  ."روش تحقیق تکمیلی"ول کارگاه نوع ا ذراندنگ  .14

 .23/8/76ـ  21/8ساعت ـ.  30خراسان ـ   دانشگاه علوم پزشکی"روش تدریس "شرکت در کارگاه  .15

  .1/5/77 / ـ27/4ساعت .  34تهران ـ دانشگاه علوم پزشکی  "فرایند آموزش  "یروزه  6شرکت در کارگاه  .16

ساعت  40، دانشگاه معارف اسالمی در تهران ـ "خ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران تاری"شرکت در کارگاه   .17

  .238/86ـ  19

  .30/5/88ـ  25ساعت ـ  60شرکت در چهارمین دوره طرح معرفت مشهد ـ    .18

  .8/11/87ساعت (  ـ   6)  ؛"ر و مثبت با دانشجویانتعامل موثّ"شرکت در کارگاه  .19

  .15/7/88ساعت ـ  6 ؛دانش پژوهی "شرکت در کارگاه  .20

  .18/12/88ساعت ( ـ  8)  "آشنائی با نظام حاکمیت بالینی آموزشی "شرکت در کارگاه  .21



  .13/4/89ساعت ـ    12 "شیوه های نوین تدریس "کارگاهشرکت در   .22

 .25/7/89ساعت ـ  6 ؛"طرح درس  "شرکت در کارگاه   .23

  .12/10/89ـ  11 .ساعت 12 ؛"ریس به شیوه سخنرانیروش تد"شرکت در کارگاه  .24

  .10/11/89 .ساعت 6 ؛"مشاوره با دانشجو"در کارگاه شرکت  .25

  .26/11/86ـ 24 .ساعت در قم  20 ؛"تحلیل سیاسی"تخصصی شرکت درکارگاه .26

  .1/4/87ـ  31/3 .ساعت 36 ؛"مدیریت فرهنگی"تخصصیشرکت درکارگاه   .27

  7/5/88ـ  5 .ساعت 16 ؛"با گرایش اخالق حرفه ایمدیریت "تخصصیشرکت درکارگاه   .28

  .11/4/87ـ  7 .ساعت 40 ؛آشنائی راهنمائی و مشاوره"ی هگذراندن دور  .29

  .8/5/82ـ  4 .ساعت 40  ؛"ئی با فرهنگ و ارتباطاتآشنا"ی گذراندن دوره  .30

  .16/5/88ـ  15 .ساعت 16 ؛"ائی روش تفسیر قرآن در دانشگاهآشن"ی گذراندن دوره  .31

  .5/5/83/  ـ  9/4  .ساعت 16 ؛آشنائی با بررسی شبهات وهابیت"ی گذراندن دوره  .32

  .20/7/87 .ساعت 7  ؛"موعود و مهدویت از منظر مسیحیتآشنائی با  "ی گذراندن دوره  .33

  .5/8/88 .ساعت 7  ؛"وعود و مهدویت از منظر مسیحیتآشنائی با م"ی گذراندن دوره  .34

  .20/7/87ساعت ـ  8 ؛"عه اتحاد ملی و انسجام اسالمیراهکارهای توسآشنائی با "ی گذراندن دوره  .35

 .5/8/88ساعت  ـ  8 ؛"ا جریان شناسی مسائل سیاسی روزآشنائی ب"ی گذراندن دوره  .36

،سومین همایش سالمت معنوی،درمرکزفقهی ائمه ی "سالمت معنوی وآموزش پزشکی"عضویت درمیزگرد .37

رئیس و  یدعلی رضامرندی،رئیس فرهنگستان علوم پزشکیاطهارشهرمقدس قم.دعوت،توسط آقای دکترس

 .1394دی ماه  24و23همایش سالمت معنوی.

 .1/12/1393."پژوهش دردین وسالمت"عضوهیئت تحریریه ی مجله ی علمی،پژوهشی .38

تا             12/9/1393،برگزارشده درتاریخ 19810931سخنران دومین همایش ملی سالمت معنوی باکد .39

 ط فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران ودانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی.،توس14/9/1393

 

 : اجرايي ج

  1373تا  1369های  سال ی  در فاصله،عارف اسالمی معاونت اساتید و دروس م یکی ازبنیان گذاران .1

 . 1390تا  1378شاه از سال مسوولیت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی کرمان .2

  .1387تا  1385های  استان کرمانشاه از سال  دبیر شورای استانی نهاد نمایندگی دردانشگاه  .3

 .  1390تا  1387نشاه از سال های استان کرما ریاست استانی دفاتر نهاد نمایندگی در دانشگاه .4



اعضاء هیئت  ها و مجامع مختلف از جمله ؛ کمیته اخالق جذب اساتید و عضویت در کمیته ها و سازمان .5

وهش دانشگاه ، کمیسیون ژعلمی دانشگاه ، کمیته جذب دستیاری دانشگاه ،  کمیته اخالق در پ

دهی ازدواج جوانان استان ،  دانشجوئی استانداری ، زیر مجموعه شورای تامین استان ؛ شورای سامان

 رین ازدواج استان و ... مجمع خیّ

 .1393گاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران،ازسال مسؤول نهادنمایندگی مقام معظم رهبری دانش .6

 .12/9/1393عضوشورای هماهنگی ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی. .7

 .14/11/1393عضوشورای دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی. .8

روحانی کمیته ی سازمانی اخالق درپژوهش پژوهشکده ی علوم غدددرون ریزومتابولیسم دانشگاه علوم  .9

 18/12/1393یدبهشتی..پزشکی شه

عضوشورای راهبردی امورفرهنگی درحوزه ی معاونت دانشجوئی وفرهنگی دانشگاه علوم پزشکی  .10

 .27/3/1394شهیدبهشتی.

 .26/7/1394عضوشورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی. .11

 .26/7/1394عضوشورای تأمین بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی. .12

 .13/11/1394عضوکمیته ی انطباق دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی. .13

 

 

 اد زاده ـرهـد فـی محمّـعل              

                           23/10/1396  

 


