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  :افتخارات، تقدير ها و تشويق ها

 تيساز واقع هيشب يساخت باز« با عنوان  كشوري 1ي رتبه ي آموزش نديوان صاحب فرآبه عن ريتقد ) 1

طه ي در  حي  » هيو ر ينورولوژ ينيبال ناتي) معاInteractive Virtual Reality(  يتعامل  يمجاز

در  كشوري يمطهر ديشه آموزشي يجشنواره  نيدهميازدر » طراحي و توليد محصوالت آموزشي « 

 .1397سال 

 در كيادغام آموزش الكترون« با عنوان  يكشور 3 يرتبه  يآموزش نديبه عنوان صاحب فرآ ريتقد ) 2

 تيفيو بهبودك ينوآور يگناباد در راستا يدانشگاه علوم پزشك يو درمان يآموزش يها نديفرا

 يآموزش يجشنواره  نيازدهميدر »  يادگيري الكترونيكي«  ي طهيدر ح»  يآموزش علوم پزشك

 .1397در سال  يكشور يهرمط ديشه

هارت هاي م OSCEبرگزاري آزمون « با عنوان  9تقدير به عنوان صاحب فرآيند آموزشي برتر كالن منطقه ي  )3

»  پزشكي گناباد ) در دانشگاه علومVirtual Realityباليني طب داخلي با استفاده از فناوري واقعيت مجازي (

  .1396در سال  9ي آمايشي  در دهمين جشنواره ي شهيد مطهري كالن منطقه

اي باليني همهارت  OSCEبرگزاري آزمون « تقدير به عنوان صاحب فرآيند آموزشي برتر دانشگاهي با عنوان  )4

در » ناباد گ) در دانشگاه علوم پزشكي Virtual Realityطب داخلي با استفاده از فناوري واقعيت مجازي (

  .1396ل دهمين جشنواره ي شهيد مطهري دانشگاهي در سا

ه وزش از رايك و آماستفاده از آموزش الكترون« تقدير به عنوان صاحب فرآيند آموزشي برتر دانشگاهي با عنوان  )5

 گاه علومه ي دانشدرماني در مراكز آموزشي و بيمارستان هاي تابع –دور در راستاي دستيابي به اهداف آموزشي 

  .1396نشگاهي در سال در دهمين جشنواره ي شهيد مطهري دا» پزشكي گناباد 

 .1396تقدير به عنوان استاد نمونه ي آموزشي دانشگاه در مراسم روز استاد سال  ) 6

ه آموزش از راه دور ب« با عنوان  9تقدير به عنوان صاحب فرآيند آموزشي برتر كالن منطقه ي  ) 7

دانشجويان پزشكي، فرصتي در جهت توسعه عدالت آموزشي، اقتصادمقاومتي و شكوفايي 

 .1395در سال  9منطقه ي آمايشي  كالن نهمين جشنواره ي شهيد مطهريدر » دادهاي نهفته استع



٧ 

 

زشكي، جويان پآموزش از راه دور به دانش« تقدير به عنوان صاحب فرآيند آموزشي برتر دانشگاهي با عنوان  )8

ه ي جشنوار همينندر » فرصتي در جهت توسعه عدالت آموزشي، اقتصادمقاومتي و شكوفايي استعدادهاي نهفته 

 .1395شهيد مطهري دانشگاهي در سال 

ي   پزشكي كشور در  زمينه»   Virtual Reality« توليد اولين محصول دانش بنيان واقعيت مجازي  ) 9

 .1395به صورت واقعيت مجازي در سال  CT – Scanشبيه سازي 

، در سطح جهان MRI غير انيميشني»   Virtual Reality« توليد اولين شبيه ساز واقعيت مجازي  ) 10

 .1395در سال 

ي هاي واقعيت مجازي و رساخت اولين فيزيوتراپي تلفيقي هوشمند با استفاده ي توام از فناو ) 11

 مستقر »تجهيز فناور ايليا شرق « مهندسي شركت فناور  –تيم فني سنسورهاي حركتي با همكاري 

 در مركز رشد دانشگاه.

ي ري هاينه ي نورولوژيك كشور، با استفاده ي توام از فناومعا واقعيت مجازي ساخت اولين شبيه ساز ) 12

تجهيز فناور « مهندسي شركت فناور  –واقعيت مجازي و سنسورهاي حركتي با همكاري تيم فني 

 مستقر در مركز رشد دانشگاه.» ايليا شرق 

 )VR – OSCEبر اساس فناوري واقعيت مجازي (مهارت هاي باليني  OSCEبرگزاري اولين آزمون  ) 13

 .1395در كشور، در سال 

شكي افتتاح اولين كلينيك مجازي مشترك مبتني بر پزشكي از راه دور كشور، در دانشگاه علوم پز  ) 14

 .1395گناباد در سال 

م مورنينگ ريپورت آنالين كشور مبتني بر پزشكي از راه دور، در دانشگاه علو نبرگزاري اولي  ) 15

 .1395پزشكي گناباد در سال 

بانه ي داوطل تقدير از سوي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي به دليل شركت در فعاليت هاي  )16

 .1392 درماني از جمله حضور در تيم پزشكي مستقر در حرم مطهر حضرت امام خميني (ره) طي سال

پزشكي كسب رتبه ي اول تأليف و كتاب برتر در دوازدهمين جشنواره ي پژوهشي دانشگاه علوم  ) 17

 .اثر تأليفي هيئت علمي و دستياري 44در بين  1390شهيد بهشتي در سال 
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 از  1390درسال تهران درماني بيمارستان امام حسين (ع)  -كسب عنوان دستيار برتر آموزشي  ) 18

  سوي معاونت آموزشي و معاونت درمان بيمارستان.

از سوي   1390ان در سال درماني امام حسين (ع) تهر - كسب عنوان مولف برتر مركز آموزشي  ) 19

  معاونت پژوهشي بيمارستان.

 يورود به دوره ي تخصصي بيماري هاي داخلي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي به عنوان رتبه  ) 20

  .1389 اول ورودي اين رشته در دانشگاه مذكور در سال

پايان   پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در  (Strait)انتخاب به عنوان رتبه ي برتر ) 21

 . 1389در سال  دوره  و  دريافت  مجوز ادامه ي تحصيل در دوره ي تخصص

در چهارمين جشنواره ي بين المللي رسانه هاي هاي برگزيده وبسايت  بخش كسب رتبه ي اول  ) 22

ي و دريافت جايزه و لوح تقدير از مقام محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم 1389ديجيتال سال 

  ان.جمهوري اسالمي اير

ه (برگزار شد 1389در جشن رمضان سال  فرهنگي  –تقدير به عنوان زوج نمونه و برگزيده ي علمي  ) 23

 صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران. 5) از سوي مديريت محترم شبكه ي 1389د فطر سال در عي

در جشنواره ي وبالگ و » مذهبي غير دولتي   –برترين وبسايت فرهنگي « كسب رتبه ي اول  ) 24

 ».راديو معارف « به ميزباني  1388سال » ب بوي سي« ايت نويسي وبس

كسب رتبه ي دوم آزمون جامع پيش كارورزي (پره انترني) پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد  ) 25

  .1387 درصد اول كشوري در سال 2,5بهشتي و 

  . 1387كسب رتبه ي دوم معدلي پزشكي عمومي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال  ) 26

كسب رتبه ي اول دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و رتبه ي ششم كشوري در آزمون جامع  ) 27

 .1383علوم پايه ي پزشكي در اسفند ماه سال 

ان كشوري گروه آزمايشي زب 42گروه آزمايشي علوم تجربي و رتبه ي  1منطقه ي  171كسب رتبه ي  ) 28

  .1381هاي خارجه در سال 
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  پژوهش ها:

 ر سالدن يافته (پايا؛ مروري بر آخرين يافته ها. »كاربردهاي نوين آن ها در علم پزشكي پروبيوتيك ها و «  )1

 ؛ پايان نامه ي دوره ي پزشكي عمومي)1389

مت به ، مقاوHgb A1Cبررسي رابطه ي بين سطح منيزيم توتال سرمي با كنترل گليسميك كوتاه مدت، «   )2

ان امام حسين (ع) مراجعه كننده به بيمارست 2ن ديابتي نوع پانكراس در بيمارا ßانسولين و عملكرد سلول هاي 

 ؛ پايان نامه ي دوره تخصص باليني طب داخلي)1393(پايان يافته در سال ».  1392در سال 
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  :انتشارات (تاليف و ترجمه)

لوم ، انتشارات دانشگاه ع»پروبيوتيك ها و كاربردهاي نوين آن ها در علم پزشكي « يف كتاب تأل ) 1

 . (رتبه ي اول تأليف در1390پزشكي شهيد بهشتي با همكاري انتشارات پندار پارس، چاپ اول، 

 )1390در سال  دوازدهمين جشنواره ي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

  

  و داوري پايان نامه ها و مقاالت: راهنمايي، مشاوره 

 .1395سال  دانشجويان دوره ي پزشكي عمومي دانشگاه علوم پزشكي گناباد از راهنماي استاد )1

 .1394از سال  پژوهشي افق دانش دانشگاه علوم پزشكي گناباد –داوري مقاالت ارايه ي شده به مجله ي علمي  )2

 .1393ز سال پزشكي عمومي دانشگاه علوم پزشكي گناباد ااستاد راهنماي پايان نامه ي دانشجويان دوره ي  )3

م پزشكي ه علواستاد مشاور پايان نامه هاي دانشجويان دوره ي پزشكي عمومي، پيراپزشكي و پرستاري دانشگا )4

 .1393گناباد از سال 

  

  همايش ها: دوره هاي آموزشي، كارگاه ها و تدريس/شركت در

رايه اون صالحيت باليني به عنوان مقاله ي برگزيده ي بخش آزم ارزيابي كشوري سمينارسخنراني در  ) 1

بررسي صالحيت باليني دانشجويان پزشكي در بخش داخلي با استفاده از « ي شفاهي با عنوان 

OSCE  م ، دانشگاه علو»مبتني بر فناوري واقعيت مجازي: تجربه ي دانشگاه علوم پزشكي گناباد

 .1396پزشكي تهران، ايران، 

و  با حضور اساتيد» فناوري واقعيت مجازي در علوم پزشكي « مدرس وبينار سراسري  ران ونسخ  ) 2

انشگاه هاي علوم پزشكي د دانشجويان رشته هاي فناوري اطالعات سالمت و انفورماتيك پزشكي

ان، سراسر كشور و مراكزي از خارج از كشور به ميزباني آنالين دانشگاه علوم پزشكي كرمان، كرم

 .1396ايران، 
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با حضور اساتيد » فناوري واقعيت مجازي در علوم پزشكي « سخنران و مدرس وبينار كارگاهي   ) 3

به  دانشگاه علوم پزشكي گناباد به صورت حضوري و اساتيد دانشگاه خاتم النبيين (ص) افغانستان

 .1396صورت آنالين به ميزباني حضوري و آنالين دانشگاه علوم پزشكي گناباد، گناباد، ايران، 

 .1395سالمت مبتني بر شواهد. كيش، ايران، شركت در پنجمين همايش بين المللي  )4

كيش، ايران،  .» ?How to teach Evidence Based Medicine« شركت در كارگاه بين المللي  ) 5

1395. 

 .1395دانشگاه علوم پزشكي گناباد، ايران، ». دانش پژوهي اعضاي هيات علمي « شركت در كارگاه  ) 6

 ». ورشرق كش هاي علوم پزشكي شمالها و دانشگاهاخالق در انتشار آثار پژوهشي دانشكده« ارگاه شركت در ك )7

 .1395دانشگاه علوم پزشكي گناباد؛ ايران، 

 .1395دانشگاه علوم پزشكي گناباد؛ ايران،  .»اخالق در پژوهش « شركت در كارگاه  )8

 .1395يران، دانشگاه علوم پزشكي گناباد، ا ».خونريزي گوارشي اطفال « ادواري  كنفرانس علميتدريس در  )9

 .1394 اد؛ ايران،دانشگاه علوم پزشكي گناب». اداره ي بيماري هاي شايع بارداري « در كارگاه آموزشي تدريس  )10

ران، ناباد؛ ايدانشگاه علوم پزشكي گ». سندرم تنفسي خاورميانه (كروناويروس) « تدريس در كارگاه آموزشي  )11

1394. 

بهشتي؛  معاونت آموزشي دانشكده ي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد». روش تحقيق « رگاه شركت در كا )12

 .1391ايران، 

 .1390دانشگاه علوم پزشكي ايران؛ ايران، ». كنگره ي ملي پوليپ « شركت در  )13

ه ). دانشگاEGFبنياد ژنتيك اروپا (» ژنتيك پزشكي « ) بين المللي Hybridشركت در كنفرانس (  ) 14

 .1384زشكي شهيد بهشتي (مشترك و آنالين با بولونياي ايتاليا)؛ ايران، علوم پ

ايران،  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي؛) ». Reformاصالحات در آموزش پزشكي (« شركت در كنفرانس  )15

1382. 

  



١٢ 

 

  فعاليت هاي فرهنگي:

ظم رهبري در توسط نمايندگي مقام معمذهبي  –هاي فرهنگي تقدير به عنوان مدرس فعال كارگاه  ) 1

 .1395دانشگاه علوم پزشكي گناباد در سال 

ه فرهنگي دانشگا –توسط معاونت دانشجويي » استاد برگزيده ي فعال فرهنگي « تقدير به عنوان  ) 2

 .1394علوم پزشكي گناباد در سال 

 –يي علمي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري و معاونت دانشجو –مذهبي  –مدرس كارگاه هاي فرهنگي  )3

 تاكنون. 1393رهنگي دانشگاه علوم پزشكي گناباد از سال ف

دت حوزه و وح« گناباد در زمينه ي تحقق عملي » امام رضا (ع) « ارتباطات گسترده با حوزه ي علميه ي  )4

 تاكنون. 1393و انجام پژوهش هاي بين رشته اي از سال » دانشگاه 

ده (برگزار ش 1389در جشن رمضان سال  فرهنگي  –تقدير به عنوان زوج نمونه و برگزيده ي علمي  ) 5

 صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران.  5) از سوي مديريت محترم شبكه ي 1389در عيد فطر سال 

ان ماه مبارك رمض» آبي آسماني « دعوت و شركت به همراه همسر در برنامه ي فرهنگي تلويزيوني  ) 6

 گي. فرهن –به عنوان زوج نمونه و برگزيده ي علمي  1389سال 

ل چهارمين جشنواره ي بين المللي رسانه هاي ديجيتا وبسايت هاي برتر در بخش كسب رتبه ي اول ) 7

 و دريافت جايزه و لوح تقدير از مقام محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي جمهوري 1389سال 

  اسالمي ايران.

ره ي وبالگ و در جشنوا» مذهبي غير دولتي   –برترين وبسايت فرهنگي « كسب رتبه ي اول  ) 8

 ». راديو معارف « به ميزباني  1388سال » بوي سيب « وبسايت نويسي 

ه دعوت نهاد در دانشگاه الزهراء (س) ب 1389سخنران و مدرس طرح ضيافت انديشه در ماه مبارك رمضان سال  )9

  نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها.

 ظم رهبريفرهنگي با همكاري نهاد نمايندگي مقام مع –تاسيس و مديريت وبسايت ها و وبالگ هاي مذهبي  )10

 كنون.تا 1384دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و با همراهي جمعي از فعاالن فرهنگي كشور از سال 
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علوم  شگاهو دان همكاري نزديك با نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي )11

 كنون.تا 1384پزشكي گناباد از سال 

و  اسالم«  ين مختلف در حيطه هايترويجي و بين رشته اي با عناو –تأليف مقاالت مذهبي، فرهنگي، علمي  )12

 تاكنون. 1384و ... از سال » غرب شناسي « ، »آينده پژوهي « ، »علم 

  

  ق:يعال

 .يداخل يها يماريب يتخصص يدر حوزه  يمطالعات پزشك )1

واقعيت  وسين) ش مجازي، آموزش از راه دور، پزشكي از راه دور (تله مديمطالعه و توسعه ي آموزش پزشكي، آموز )2

 ).Virtual Realityمجازي (

 .يو مولكول يسلول يولوژيك و بي، ژنتيوتكنولوژي، بينانوفناور يمطالعه در حوزه ها )3

 .ديك جديزيك و به خصوص فيزيف يطه يمطالعه در ح )4

 .خرالزمان، و آيدشمن شناس غرب شناسي، يطه يمطالعه در ح )5

 اسالم و علم. يطه يمطالعه در ح ) 6

  

  زبان هاي خارجي:

  عربي –انگليسي 


