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 ميبسم اهلل الرحمن الرح

 

 (CV) رزومه

 :اطالعات شخصی

 يرچراغين ميد فرزينام: س (1

 22/2/1363خ تولد: يتار (2

 ک فرزند.ي يتاهل: متاهل و دارا (3

 و عضو هيئت علمي دانشگاه.)متخصص داخلي( شغل: پزشک  (4

       دانشکده ي پزشکي         –پرديس معاونت آموزشي  –گناباد  –خراسان رضوي  –آدرس: ايران  (5

 9691793718کد پستي: 

    Mircheraghi.sf@gmu.ac.irو           Mircheraghi.sf@gmail.com      ک:يپست الکترون

 

 :تاليتحص

دانشگاه علوم پزشکی شهيد  – رنده ی بورد تخصصی()دا دکترای تخصصی بالينی رشته ی طب داخلی

 1389 – 1393بهشتی 

 1381 – 1389دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی  –دکترای حرفه ای پزشکی عمومی 

 

 وابستگی سازمانی:

 شمسي. 1393عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي گناباد از آبان ماه سال 
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 تجارب:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی « ره ی پزشکی عمومی کميته ملی اعتباربخشی دو» عضو  (1

 هجری شمسی. 1397از سال 

 .1397از سال « هيات ممتحنه و ارزشيابی منطقه ای پزشکی عمومی » عضو  (2

وزارت « گروه آموزشی مجازی کارآفرینی در نظام سالمت دانشگاه علوم پزشکی مجازی » عضو  (3

 .1397 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال

وزارت بهداشت، « شورای سياستگذاری دبيرخانه دائمی همایش های یادگيری الکترونيکی » عضو  (4

 .  1397درمان و آموزش پزشکی از سال 

 . 1397دبير کميته تدوین نقشه جذب و به کارگيری اعضاء محترم هيات علمی دانشگاه از سال  (5

 .1396از سال ریاست دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد  (6

عضو کميته ی راهبری نوزدهمين جشنواره ی کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره ی شهيد  (7

مطهری مستقر در مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 . 1396پزشکی از سال 

ت وزار« اره ی سوم کارآفرینی در بستر دانشگاه های هز» عضو کميته علمی کشوری المپياد ملی  (8

 .1396بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال 

دوره ی پزشکی عمومی دبيرخانه ی « طب سنتی ایرانی » عضو کميته ی تخصصی پایش درس  (9

 .1396شورای پزشکی عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال 

هجدهمين جشنواره ی کشوری « فناوری واقعيت مجازی در علوم پزشکی » مدرس کارگاه کشوری  (10

آموزش علوم پزشکی و جشنواره ی شهيد مطهری به انتخاب مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش 

 .1396پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 
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هجدهمين جشنواره ی کشوری « آموزش پزشکی در هزاره ی سوم » هيات رئيسه ی پانل  عضو (11

مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش  به انتخاب اره ی شهيد مطهری آموزش علوم پزشکی و جشنو

 .1396سال  درپزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 تا کنون. 1396معاون آموزشی پژوهشی بيمارستان عالمه بهلول گنابادی )ره( از سال  (12

 « (سهامی خاص) تجهيز فناور ایليا شرق»  دانش بنيان شرکتو سهامدار اصلی  رئيس هيأت موسس  (13

 .1396از سال 

( بيمارستان آموزشی پژوهشی درمانی عالمه بهلول EDOمسئول واحد توسعه ی آموزش بالينی ) (14

 .1396گنابادی )ره( از سال 

( بيمارستان آموزشی پژوهشی درمانی عالمه CRDUمسئول واحد توسعه ی تحقيقات بالينی ) (15

 .1396تا  1395بهلول گنابادی )ره( از 

 .1396 تا 1395بهمن گناباد از  22رماني احد توسعه ي تحقيقات باليني بيمارستان آموزشي دمسئول و (16

 .1396 تا 1395بهمن گناباد از  22 باليني بيمارستان آموزشي درماني آموزشمسئول واحد توسعه ي  (17

در طرح تحول و  علوم پزشکی گناباد مسئول کارگروه آموزش پاسخگو و عدالت محور دانشگاه (18

 تاکنون. 1395ی آموزش پزشکی از نوآور

 1395ز شکي اعضو کارگروه بين المللي سازي دانشگاه علوم پزشکي گناباد در طرح تحول و نوآوري آموزش پز (19

 تاکنون.

 تاکنون. 1395از  عضو شوراي سياست گذاري دانشکده ي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي گناباد (20

دبيرخانه ی شورای آموزش پزشکی عمومی عضو کميته ی علمی کشوری آزمون صالحيت بالينی  (21

 تاکنون. 1395از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 تاکنون. 1395از  9عضو کميته ی علمی منطقه ای آزمون صالحيت بالينی کالن منطقه ی  (22

 1395از  9عضو کميته ی علمی منطقه ای آزمون جامع پيش کارورزی کالن منطقه ی   (23

 تاکنون.
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 تاکنون. 1395است گذاری دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد از عضو شورای سي  (24

 تاکنون. 1395عضو گروه تخصصی تکنولوژی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد از  (25

 تاکنون. 1395دانشگاه علوم پزشکي گناباد از  اخالق پزشکيعضو شوراي  (26

 .1396 تا 1395بهمن گناباد از سال  22 دبير کميته ي اقتصاد مقاومتي بيمارستان آموزشي درماني (27

 1395ال ساز  و عالمه بهلول گنابادي )ره(بهمن  22آموزشي درماني هاي دبير شوراي آموزشي بيمارستان  (28

 تاکنون.

 تاکنون. 1395از سال  )ره( يو عالمه بهلول گنابادبهمن  22دبير شوراي پژوهشي بيمارستان آموزشي درماني  (29

از سال  ه()ر يو عالمه بهلول گنابادبهمن  22پژوهش بيمارستان آموزشي درماني  دبير کميته ي اخالق در (30

 تاکنون. 1395

دانشگاه علوم پزشکی گناباد در طرح تحول و نوآوری  مسئول کارگروه توسعه ی آموزش مجازی (31

 تاکنون. 1395آموزش پزشکی از 

 تاکنون. 1394از  )ره( يهلول گنابادو عالمه ببهمن  22معاون آموزشي پژوهشي بيمارستان آموزشي درماني  (32

 تاکنون. 1394معاون آموزش بالينی دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد از  (33

 1394از سال ()ره يو عالمه بهلول گنابادبهمن  22عضو کميته ي ترويج شير مادر بيمارستان آموزشي درماني  (34

 تاکنون.

 1394سال  از )ره( يو عالمه بهلول گنابادبهمن  22درماني شي زعضو کميته ي انتقال خون بيمارستان آمو (35

 تاکنون.

از سال  ره() يو عالمه بهلول گنابادبهمن  22تعيين تکليف بيمار بيمارستان آموزشي درماني عضو کميته ي  (36

 تاکنون. 1394

 1394سال  زا )ره( يو عالمه بهلول گنابادبهمن  22عضو کميته ي اخالق پزشکي بيمارستان آموزشي درماني  (37

 تاکنون.
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از سال  )ره( يدو عالمه بهلول گنابابهمن  22ترويج زايماني طبيعي بيمارستان آموزشي درماني  ي عضو کميته (38

 تاکنون. 1394

 يل گنابادو عالمه بهلوبهمن  22دارو، درمان و تجهيزات پزشکي بيمارستان آموزشي درماني ي عضو کميته  (39

 تاکنون. 1394از سال  )ره(

 .1394 - 1395ینت تاالسمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد فوکال پو (40

 – 1395فوکال پوینت هموفيلی و بيماری های خونریزی دهنده ی دانشگاه علوم پزشکی گناباد  (41

1394. 

 تاکنون. 1394عضو کميته ي غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي گناباد از سال  (42

 .1394در سال  9ن منطقه پيش کارورزی کال جامع عضو کميته ی طراحی سوال آزمون (43

 .1394تفسي خاورميانه )کورونا( در سال فوکال پوينت موقت سندرم  (44

 تاکنون. 1393بهمن گناباد از سال  22عضو کميته ي موربيديته و مورتاليته ي بيمارستان آموزشي درماني  (45

 تاکنون. 1393عضو کميته ي نظارت بر تيوبکتومي دانشگاه علوم پزشکي گناباد از سال  (46

 تاکنون. 1393عضو کميته ي بيماري هاي غيرواگير دانشگاه علوم پزشکي گناباد از سال  (47

 تاکنون. 1393فوکال پوینت دیابت دانشگاه علوم پزشکی گناباد از سال  (48

 تاکنون. 1393داخلي دانشگاه علوم پزشکي گناباد از سال  طب مديرگروه آموزشي (49

 1394بهمن گناباد  22ارستان آموزشی درمانی بيم«  Bed Manager» مدیر تخت های بيمارستانی  (50

– 1393. 

اه ی دستياران داخلی دانشگ« دو ساالنه » درمانی راهبردی  -مسئوليت تدوین برنامه ی آموزشی  (51

 .1392علوم پزشکی شهيد بهشتی در سال 

شکي شهيد پز لوماطالع رساني دستياران تخصصي گروه داخلي دانشگاه ع -افتتاح و راه اندازي وبسايت آموزشي  (52

 .1390 – 1392بهشتي 



6 

 

ان داخلي ستيارمسئوليت برنامه ريزي و برگزاري کالس هاي آموزشي و آمادگي پره بورد و بورد داخلي براي د (53

 .1391دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در سال 

ن تابخش داخلی بيمارس (Multimedia)افتتاح و تجهيز کتابخانه ی دیجيتال و بانک چند رسانه ای  (54

 .1389در سال تهران امام حسين )ع( 

 .1390سال در مسئوليت رزیدنت ارشد بخش داخلی بيمارستان امام حسين )ع( تهران  (55

در تهيه و دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی (  (EDCهمکاری با مرکز توسعه ی آموزش پزشکی (56

 .1384الی  1381( در سال های  (Reformتدوین برنامه ی اصالحات آموزش پزشکی 

 

 

 :افتخارات، تقدیر ها و تشویق ها

 تيساز واقع هيشب یساخت باز» با عنوان  کشوری 1ی رتبه ی آموزش ندیبه عنوان صاحب فرآ ریتقد (1

طه ی در  حي  « هیو ر ینورولوژ ینيبال ناتی( معاInteractive Virtual Reality)  یتعامل  یمجاز

در  کشوری یمطهر ديشه آموزشی یجشنواره  نيدهمیازدر « طراحی و توليد محصوالت آموزشی » 

 .1397سال 

 در کيادغام آموزش الکترون» با عنوان  یکشور 3 یرتبه  یآموزش ندیبه عنوان صاحب فرآ ریتقد (2

 تيفيو بهبودک ینوآور یگناباد در راستا یدانشگاه علوم پزشک یو درمان یآموزش یها ندیفرا

 یآموزش یجشنواره  نيازدهمیدر «  الکترونيکییادگيری »  ی طهيدر ح«  یآموزش علوم پزشک

 .1397در سال  یکشور یمطهر ديشه

هارت هاي م OSCEبرگزاري آزمون » با عنوان  9تقدير به عنوان صاحب فرآيند آموزشي برتر کالن منطقه ي  (3

«  گنابادپزشکي  ( در دانشگاه علومVirtual Realityباليني طب داخلي با استفاده از فناوري واقعيت مجازي )

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



7 

 

اي باليني همهارت  OSCEبرگزاري آزمون » تقدير به عنوان صاحب فرآيند آموزشي برتر دانشگاهي با عنوان  (4

در « اد نابگ( در دانشگاه علوم پزشکي Virtual Realityطب داخلي با استفاده از فناوري واقعيت مجازي )

 .1396دهمين جشنواره ي شهيد مطهري دانشگاهي در سال 

ه وزش از رايک و آماستفاده از آموزش الکترون» تقدير به عنوان صاحب فرآيند آموزشي برتر دانشگاهي با عنوان  (5

 مگاه علوه ي دانشدرماني در مراکز آموزشي و بيمارستان هاي تابع –دور در راستاي دستيابي به اهداف آموزشي 

 .1396در دهمين جشنواره ي شهيد مطهري دانشگاهي در سال « پزشکي گناباد 

 .1396تقدیر به عنوان استاد نمونه ی آموزشی دانشگاه در مراسم روز استاد سال  (6

ه آموزش از راه دور ب» با عنوان  9تقدیر به عنوان صاحب فرآیند آموزشی برتر کالن منطقه ی  (7

توسعه عدالت آموزشی، اقتصادمقاومتی و شکوفایی  دانشجویان پزشکی، فرصتی در جهت

 .1395در سال  9منطقه ی آمایشی  کالن نهمين جشنواره ی شهيد مطهریدر « استعدادهای نهفته 

زشکي، جويان پآموزش از راه دور به دانش» تقدير به عنوان صاحب فرآيند آموزشي برتر دانشگاهي با عنوان  (8

ه ي جشنوار نهميندر « ، اقتصادمقاومتي و شکوفايي استعدادهاي نهفته فرصتي در جهت توسعه عدالت آموزشي

 .1395شهيد مطهري دانشگاهي در سال 

ی   پزشکی کشور در  زمينه«   Virtual Reality» توليد اولين محصول دانش بنيان واقعيت مجازی  (9

 .1395به صورت واقعيت مجازی در سال  CT – Scanشبيه سازی 

، در سطح جهان MRIغير انيميشنی «   Virtual Reality» از واقعيت مجازی توليد اولين شبيه س (10

 .1395در سال 

ی های واقعيت مجازی و رساخت اولين فيزیوتراپی تلفيقی هوشمند با استفاده ی توام از فناو (11

 مستقر «تجهيز فناور ایليا شرق » مهندسی شرکت فناور  –تيم فنی سنسورهای حرکتی با همکاری 

 رشد دانشگاه.در مرکز 

ی ری هامعاینه ی نورولوژیک کشور، با استفاده ی توام از فناو واقعيت مجازی ساخت اولين شبيه ساز (12

تجهيز فناور » مهندسی شرکت فناور  –واقعيت مجازی و سنسورهای حرکتی با همکاری تيم فنی 

 مستقر در مرکز رشد دانشگاه.« ایليا شرق 
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 (VR – OSCEبر اساس فناوری واقعيت مجازی )مهارت های بالينی  OSCEبرگزاری اولين آزمون  (13

 .1395در کشور، در سال 

شکی افتتاح اولين کلينيک مجازی مشترک مبتنی بر پزشکی از راه دور کشور، در دانشگاه علوم پز  (14

 .1395گناباد در سال 

م ر دانشگاه علومورنينگ ریپورت آنالین کشور مبتنی بر پزشکی از راه دور، د نبرگزاری اولي  (15

 .1395پزشکی گناباد در سال 

بانه ي داوطل تقدير از سوي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي به دليل شرکت در فعاليت هاي  (16

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

ر دوازدهمين جشنواره ی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کسب رتبه ی اول تأليف و کتاب برتر د (17

 .اثر تأليفی هيئت علمی و دستياری 44در بين  1390شهيد بهشتی در سال 

 از  1390درسال تهران درمانی بيمارستان امام حسين )ع(  -کسب عنوان دستيار برتر آموزشی  (18

 سوی معاونت آموزشی و معاونت درمان بيمارستان.

از سوی   1390درمانی امام حسين )ع( تهران در سال  -رتر مرکز آموزشی کسب عنوان مولف ب (19

 معاونت پژوهشی بيمارستان.

 یورود به دوره ی تخصصی بيماری های داخلی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی به عنوان رتبه  (20

 .1389 اول ورودی این رشته در دانشگاه مذکور در سال

 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی در پایان   (Strait)انتخاب به عنوان رتبه ی برتر (21

 . 1389در سال  دوره  و  دریافت  مجوز ادامه ی تحصيل در دوره ی تخصص

در چهارمين جشنواره ی بين المللی رسانه های های برگزیده وبسایت  بخش کسب رتبه ی اول  (22

ی ارت فرهنگ و ارشاد اسالمو دریافت جایزه و لوح تقدیر از مقام محترم وز 1389دیجيتال سال 

 جمهوری اسالمی ایران.

)برگزار شده  1389در جشن رمضان سال  فرهنگی  –تقدیر به عنوان زوج نمونه و برگزیده ی علمی  (23

 صدا و سيمای جمهوری اسالمی ایران. 5( از سوی مدیریت محترم شبکه ی 1389د فطر سال در عي
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در جشنواره ی وبالگ و « مذهبی غير دولتی   –برترین وبسایت فرهنگی » کسب رتبه ی اول  (24

 «.رادیو معارف » به ميزبانی  1388سال « ب بوی سي» وبسایت نویسی 

کسب رتبه ی دوم آزمون جامع پيش کارورزی )پره انترنی( پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهيد  (25

 .1387 درصد اول کشوری در سال 2.5بهشتی و 

 . 1387انشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی در سال کسب رتبه ی دوم معدلی پزشکی عمومی د (26

کسب رتبه ی اول دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی و رتبه ی ششم کشوری در آزمون جامع  (27

 .1383علوم پایه ی پزشکی در اسفند ماه سال 

ان کشوری گروه آزمایشی زب 42گروه آزمایشی علوم تجربی و رتبه ی  1منطقه ی  171کسب رتبه ی  (28

 .1381در سال  های خارجه

 

 پژوهش ها:

 در سال ن يافته)پايا؛ مروري بر آخرين يافته ها. «پروبيوتيک ها و کاربردهاي نوين آن ها در علم پزشکي »  (1

 ؛ پايان نامه ي دوره ي پزشکي عمومي(1389

مت به ، مقاوHgb A1Cبررسي رابطه ي بين سطح منيزيم توتال سرمي با کنترل گليسميک کوتاه مدت، »   (2

ان امام حسين )ع( مراجعه کننده به بيمارست 2پانکراس در بيماران ديابتي نوع  ßولين و عملکرد سلول هاي انس

 ؛ پايان نامه ي دوره تخصص باليني طب داخلي(1393)پايان يافته در سال «.  1392در سال 

 

 

 :و پوسترهای پژوهشی مقاالت

1) Mircheraghi SF, Esmaeili R, Khajavi A, Mircheraghi SF, Ahmadi R, Erfanoor S, Sajjadi M, 

Valirad F, Alami A. How e-learning creates new opportunities in hospital settings? Innovations 

in a low resource setting. Future of Medical Education Journal. 2018 Dec 1;8(4):20-4. 
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2) Erfanpoor S, Esmaeili R, Sajjadi M, Alami A, Mircheraghi SF. Needs Assessment and 

Determination of the Priorities of Accountable Education in Gonabad University of Medical 

Sciences. Future of Medical Education Journal. 2018;8(2):3-7. 

3) Khajavi A, Esmaili R, Mircheraghi SF, Tavakolizadeh M. Mapping the concept of VIP related to 

delivery of health care in hospitals: A scoping review. Poster presented at: 5th International 

Society of Evidence-Based Healthcare Conference (ISEHC 2016); 2016 Dec 8–9, Kish, Iran. 

4) Seyed Farzin MIRCHERAGHI, Seyed Farzam MIRCHERAGHI, Hamed RAMEZANI AWAL 

RIABI, Arezoo PARSAPOUR. Nasal Nosocomial Myiasis Infection Caused by Chrysomya 

bezziana (Diptera: Calliphoridae) Following the Septicemia: A Case Report. Iranian Journal of 

Parasitology 2016; 11(2): 284-289. 

5) Parvin Mansouri, Fateme Valirad, Mirsaeed Attarchi, Saber Mohammadi, Shiva Hatami, Seyed 

Farzin Mircheraghi, Mohammadreza Rahbar, Reza Chalangari. The Relationship between 

Disease, Work and Sickness Absence among Psoriasis Patients. Iranian journal of public health 

2015; 44(11): 1506–1513. 

6) Valirad F, Ghaffari M, Abdi A, Attarchi M, Mircheraghi SF, Mohammadi S. Interaction of 

Physical Exposures and Occupational Factors on Sickness Absence in Automotive Industry 

Workers. Global Journal of Health Science. 2015;7(6): 276–284. 

 

 

 :)تاليف و ترجمه(انتشارات 

وم پزشکی انتشارات دانشگاه عل، « تفسير الکتروکاردیوگرام با راهنمای واقعيت افزوده» تاب کتأليف  (1

فزوده در ااولين کتاب مجهز به فناوری واقعيت ) .1398گناباد با همکاری انتشارات نوروزی، چاپ اول، 

 (کشور در زمينه بيماری های قلب و عروق، پرستاری ویژه و پرستاری داخلی جراحی در سطح کشور

لوم ، انتشارات دانشگاه ع«پروبيوتيک ها و کاربردهای نوین آن ها در علم پزشکی » تأليف کتاب  (2

 . )رتبه ی اول تأليف در1390پزشکی شهيد بهشتی با همکاری انتشارات پندار پارس، چاپ اول، 

 (1390در سال  دوازدهمين جشنواره ی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی
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 راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه ها و مقاالت: 

 (پايان نامه 8) .1393سال  دانشجويان دوره ي پزشکي عمومي دانشگاه علوم پزشکي گناباد از راهنماي استاد (1

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

م پزشکي ه علواستاد مشاور پايان نامه هاي دانشجويان دوره ي پزشکي عمومي، پيراپزشکي و پرستاري دانشگا (3

 (پايان نامه 9) .1393از سال  و دانشگاه علوم پزشکي تهران گناباد

 

 همایش ها: دوره های آموزشی، کارگاه ها و تدریس/شرکت در
 

 .1398دانشگاه علوم پزشکی مجازی، « کارآفرینی در نظام سالمت » دوره پودمانی مدرس  (1

با « در آموزش پزشکی  (AR & VRفناوری های نوین ) کاربرد»  یسخنران و مدرس کارگاه آموزش (2

 یمل یجشنواره  نيدهمدواز ،یآموزش پزشک یکشور شیهما نيبيستمدر نخبه کشوری  انیدانشجو

تهران،  ،ی آموزشی ایده های نوآورانه جشنواره دانشجوییو اولين  ،یمطهر ديشه یآموزش پزشک

 .1398 ران،یا

 (،Augmented Realityافزوده ) تيواقع یبا کاربردها ییآشنا»  یسخنران و مدرس کارگاه آموزش (3

( Interactive Virtual Reality) یتعامل یمجاز تي( و واقعHologram 3D) یبعد 3هولوگرام 

 و یلمع اتيبا حضور اعضاء محترم ه« نامبرده( یها یبا فناور ی)به انضمام کار عمل یدر علوم پزشک

 ران،یا، کرج، البرز یدانشگاه علوم پزشک یزبانيبه م 9کالن منطقه  یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو

1398. 

 (،Augmented Realityافزوده ) تيواقع یبا کاربردها ییآشنا»  یسخنران و مدرس کارگاه آموزش (4

( Interactive Virtual Reality) یتعامل یمجاز تي( و واقعHologram 3D) یبعد 3هولوگرام 

 و یلمع اتيبا حضور اعضاء محترم ه« نامبرده( یها یبا فناور ی)به انضمام کار عمل یدر علوم پزشک

مشهد،  ،علوم پزشکی مشهدبه ميزبانی دانشگاه  9دانشگاه علوم پزشکی کالن منطقه  انیدانشجو

 .1398 ایران،



12 

 

ام (، هولوگرAugmented Realityافزوده ) تيواقع یبا کاربردها ییآشنا»  وبينارسخنران و مدرس  (5

( در علوم Interactive Virtual Reality) یتعامل یمجاز تي( و واقعHologram 3D) یبعد 3

 کارشناسی ارشد انفورماتيک سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران و انیدانشجوبا حضور «  یپزشک

 به ،ند استرالياحضور همزمان جناب آقای دکتر فاتحی، عضو محترم هيات علمی دانشگاه کوئينزل

 ران،یا تهران،ميزبانی همزمان دانشگاه علوم پزشکی گناباد و دانشگاه علوم پزشکی تهران، گناباد و 

1397. 

 (،Augmented Realityافزوده ) تيواقع یبا کاربردها ییآشنا » کارگاه آموزشیسخنران و مدرس  (6

( Interactive Virtual Reality) یتعامل یمجاز تي( و واقعHologram 3D) یبعد 3هولوگرام 

و  لمیععضاء محترم هيات با حضور ا «نامبرده( یها یبا فناور ی)به انضمام کار عمل یدر علوم پزشک

آموزش  جشنواره ی ملی یازدهمين دهمين همایش کشوری آموزش پزشکی ونوزدر  انیدانشجو

 .1397 ران،ی، اتهران، شهيد مطهری پزشکی

 نایو دانشجو ديبا حضور اسات«  یدر علوم پزشک یمجاز تيواقع یفناور»  ناريسخنران و مدرس وب (7

 .1396 ران،ی، اخرم آباد، لرستان یعلوم پزشک دانشگاه

با  « یپزشک آموزشدر  یمجاز تيواقع یفناور کاربرد های » کارگاه آموزشیسخنران و مدرس  (8

در هجدهمين همایش کشوری آموزش پزشکی و  انیو دانشجو عضاء محترم هيات علمیحضور ا

 .1396 ران،ی، اتهران، شهيد مطهری آموزش پزشکی جشنواره ی ملیدهمين 

رایه اآزمون صالحيت بالينی به عنوان مقاله ی برگزیده ی بخش  ارزیابی کشوری ارسمينسخنرانی در  (9

بررسی صالحيت بالينی دانشجویان پزشکی در بخش داخلی با استفاده از » ی شفاهی با عنوان 

OSCE  م ، دانشگاه علو«مبتنی بر فناوری واقعيت مجازی: تجربه ی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 .1396ران، پزشکی تهران، ای

و  با حضور اساتيد« فناوری واقعيت مجازی در علوم پزشکی » ران و مدرس وبينار سراسری نسخ  (10

انشگاه های علوم پزشکی د دانشجویان رشته های فناوری اطالعات سالمت و انفورماتيک پزشکی

ن، کرما سراسر کشور و مراکزی از خارج از کشور به ميزبانی آنالین دانشگاه علوم پزشکی کرمان،

 .1396ایران، 
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با حضور اساتيد « فناوری واقعيت مجازی در علوم پزشکی » سخنران و مدرس وبينار کارگاهی   (11

به  دانشگاه علوم پزشکی گناباد به صورت حضوری و اساتيد دانشگاه خاتم النبيين )ص( افغانستان

 .1396گناباد، ایران، صورت آنالین به ميزبانی حضوری و آنالین دانشگاه علوم پزشکی گناباد، 

 .1395سالمت مبتني بر شواهد. کيش، ايران، شرکت در پنجمين همايش بين المللي   (12

کيش، ایران،  .« ?How to teach Evidence Based Medicine» شرکت در کارگاه بين المللی   (13

1395. 

 .1395ران، دانشگاه علوم پزشکي گناباد، اي«. دانش پژوهي اعضاي هيات علمي » شرکت در کارگاه   (14

 «. ورل شرق کشهاي علوم پزشکي شماها و دانشگاهاخالق در انتشار آثار پژوهشي دانشکده» شرکت در کارگاه   (15

 .1395دانشگاه علوم پزشکي گناباد؛ ايران، 

 .1395دانشگاه علوم پزشکي گناباد؛ ايران،  .«اخالق در پژوهش » شرکت در کارگاه   (16

 .1395يران، ادانشگاه علوم پزشکي گناباد،  «.ونريزي گوارشي اطفال خ» ادواري  کنفرانس علميتدريس در   (17

 .1394 باد؛ ايران،دانشگاه علوم پزشکي گنا«. اداره ي بيماري هاي شايع بارداري » در کارگاه آموزشي تدريس   (18

ان، ناباد؛ ايرگدانشگاه علوم پزشکي «. سندرم تنفسي خاورميانه )کروناويروس( » تدريس در کارگاه آموزشي   (19

1394. 

د بهشتي؛ معاونت آموزشي دانشکده ي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهي«. روش تحقيق » شرکت در کارگاه   (20

 .1391ايران، 

 .1390دانشگاه علوم پزشکي ايران؛ ايران، «. کنگره ي ملي پوليپ » شرکت در   (21

اه (. دانشگEGFبنياد ژنتيک اروپا )« ژنتيک پزشکی » ( بين المللی Hybridشرکت در کنفرانس )  (22

 .1384علوم پزشکی شهيد بهشتی )مشترک و آنالین با بولونيای ایتاليا(؛ ایران، 

؛ ايران، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي( «. Reformاصالحات در آموزش پزشکي )» شرکت در کنفرانس   (23

1382. 
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 فعاليت های فرهنگی:

 وسط نمایندگی مقام معظم رهبری درتمذهبی  –های فرهنگی تقدیر به عنوان مدرس فعال کارگاه  (1

 .1395دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 

ه فرهنگی دانشگا –توسط معاونت دانشجویی « استاد برگزیده ی فعال فرهنگی » تقدیر به عنوان  (2

 .1394علوم پزشکی گناباد در سال 

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

 تاکنون. 1393فرهنگي دانشگاه علوم پزشکي گناباد از سال 

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

 تاکنون. 1393و انجام پژوهش هاي بين رشته اي از سال « دانشگاه 

ده )برگزار ش 1389فرهنگی در جشن رمضان سال   –یده ی علمی تقدیر به عنوان زوج نمونه و برگز (5

 صدا و سيمای جمهوری اسالمی ایران.  5( از سوی مدیریت محترم شبکه ی 1389در عيد فطر سال 

ان ماه مبارک رمض« آبی آسمانی » دعوت و شرکت به همراه همسر در برنامه ی فرهنگی تلویزیونی  (6

 فرهنگی.  –رگزیده ی علمی به عنوان زوج نمونه و ب 1389سال 

ل چهارمين جشنواره ی بين المللی رسانه های دیجيتا وبسایت های برتر در بخش کسب رتبه ی اول (7

 و دریافت جایزه و لوح تقدیر از مقام محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی جمهوری 1389سال 

  اسالمی ایران.

در جشنواره ی وبالگ و « غير دولتی مذهبی   –برترین وبسایت فرهنگی » کسب رتبه ی اول  (8

 «. رادیو معارف » به ميزبانی  1388سال « بوی سيب » وبسایت نویسی 

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

  نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها.

 عظم رهبريفرهنگي با همکاري نهاد نمايندگي مقام م –و وبالگ هاي مذهبي  تاسيس و مديريت وبسايت ها  (10

 کنون.تا 1384دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي و با همراهي جمعي از فعاالن فرهنگي کشور از سال 
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علوم  نشگاهو دا همکاري نزديک با نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي  (11

 کنون.تا 1384گناباد از سال  پزشکي

و  اسالم» ي ين مختلف در حيطه هاترويجي و بين رشته اي با عناو –تأليف مقاالت مذهبي، فرهنگي، علمي   (12

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

 

 ق:یعال

 .يداخل يها يماريب يتخصص يدر حوزه  يمطالعات پزشک (1

واقعيت  وسين( ي آموزش پزشکي، آموزش مجازي، آموزش از راه دور، پزشکي از راه دور )تله مدي مطالعه و توسعه (2

 .(Virtual Realityمجازي )

 فعاليت در زمينه برنامه نويسي و توسعه نرم افزاري )با تمرکز بر علوم پزشکي( (3

 فعاليت در زمينه نوآوري و کارآفريني. (4

 .يو مولکول يسلول يولوژيک و بي، ژنتينولوژوتکي، بينانوفناور يمطالعه در حوزه ها (5

 .ديک جديزيک و به خصوص فيزيف يطه يمطالعه در ح (6

 .، و آخرالزمانيدشمن شناس غرب شناسي، يطه يمطالعه در ح (7

 اسالم و علم. يطه يمطالعه در ح (8

 

 زبان های خارجی:

 عربي –انگليسي 


