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زمینههای تحقیقاتی:
تمدن نوین اسالمی ،علوم انسانی اسالمی ،تاریخ علوم پزشکی باستان و دوره اسالمی ،سالمت معنوی ،سبک زندگی
اسالمی با محوریت سالمت ،طب اصیل اسالمی ،طب سنتی و مکمل ،طب عامیانه ،حفظالصحه ،فلسفه طب ،اخالق
پزشکی ،دولتهای شیعی ،فقه ،اصول فقه ،کالم ،علوم قرآنی ،معارف اسالمی ،تفسیر موضوعی قرآن ،قرآن و حدیثپژوهی
و طب.
زمینههای مورد عالقه:
علوم انسانی – اسالمی از قبیل:
مدیریت اسالمی ،روانشناسی اسالمی ،جامعهشناسی اسالمی ،روانپزشکی اسالمی ،اقتصاد اسالمی و...
تمدن نوین اسالمی ،تولید علم و نوآوری ،فلسفه احکام ،سالمت معنوی ،اخالق پزشکی ،سبک زندگی اسالمی با محوریت
سالمت ،فلسفه ،تاریخ پزشکی  ،تاریخ طب دورهها و سلسلهها ،تاریخ اسالم ،فلسفه طب ،موضوعهای مستحدث فقهی و
اسالمی.
تـألیف کتاب:
[ ]1احکام فقه پزشکی نماز به انضمام نقش علوم بشری در موضوعهای فقهی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران:
اندیشهآور1391 ،
[ ]2طب اصیل اسالمی توهم یا واقعیت؟ ،قم :آوای ابتکار1397 ،
[ ]3مالحظات شرعی و قانونی اعمال جراحی و زیبایی ،تهران :رسانه تخصصی1392 ،
[ ]4روش قرآن پژوهی و طب ،تهران :عبادی فر1395 ،
[ ]5بررسی اپیدمیها در ایران (از آغاز سلسله قاجاریه تا پایان جنگ جهانی دوم) ،تهران :ایرانیان طب1385 ،
[ ]6ریحانه االدب ،تهران :ایرانیان طب1396 ،
[ ]7فرهنگ و اصطالحات روانشناسی و علمالنفس سه سویه فارسی ،عربی ،انگلیسی ،تهران :ایرانیان طب1395 ،
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[ ]8طب در نهج البالغه ،هند ،دهلی نو :ای .ایس.تایپ سنتر1382 ،
[ ]9آیین دلبری ،تهران :عبادی فر1395 ،
[ ]10خرد زیبا :بررسی شبهه نقصان عقل زن ،تهران :عابد1381 ،
[ ]11نگرشی به مبانی فقهی موسیقی ،تهران :عابد1379 ،
[ ]12احتیاط در ترک احتیاط ،تهران :عابد1379 ،
[ ]13زن در آینه اندیشهها :آفرینش و حضور اجتماعی زن ،اردبیل :شیخ صفیالدین1379 ،
[ ]14پدر مهربان ،تهران :عابد1381 ،
[ ]15جشنهای مذهبی هندوها-دیوالی ،هند ،دهلی نو :ای.ایس.تایپ سنتر1382 ،
[ ]16مرزبان اندیشهها ،هند ،دهلی نو :ای.ایس.تایپ سنتر1383 ،
[ ]17موذن عشق ،هند ،دهلی نو :ای.ایس.تایپ سنتر1385 ،
[ ]18آئینه زمان ،جمهوری آذربایجان ،باکو ،به زبان ترکی استانبولی1380 ،
[ ]19رودی روان در بستر بینهایت ،دهلی نو :ای ایس تایپ سنتر2008 ،
[ ]20مجموعه مقاالت به اردو ،دهلی نو :الهدی اورنیشل پبلیکیشن2008 ،
[ ]21احیای متون تاریخ پزشکی و طب سنتی ایرانی (بیش از یکصد جلد کتاب از نسخههای خطی و کتابهای کمیاب در
موضوع تاریخ پزشکی ،طب سنتی و اسالمی) ،موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسالمی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی
ایران1385 ،
مقالههای علمی ،پژوهشی:
الف :مقاالت به زبان فارسی
[]1

تکوین نهادهای پزشکی در دوران اول امپراطوری عثمانی از تاسیس تا پایان دوران سلیمان باشکوه ،فصلنامه تاریخ
پزشکی1396 ،

[]2

حارث بن کلده بن عمر بن عالج ثقفی پزشک از افسانه تا واقعیت ،فصلنامه تاریخ پزشکی1396 ،

[]3

مروری گذرا بر دیدگاه ابن سینا در شناخت و درمان رجا (حاملگی کاذب) ،فصلنامه تاریخ پزشکی1396 ،

[]4

مطالعه تطبیقی تاریخ شفاهی حفظ الصحه زنان باردار در منطقه اشنویه و مریوان ،فصلنامه تاریخ پزشکی1396 ،

[]5

بررسی کتاب تحفه حکیم مومن از دیدگاه تاریخ علوم پزشکی ،فصلنامه افالک دانشکده پرستاری و مامائی خرم
آباد1396 ،

[]6

پزشکی و کارد پزشکی (جراحی) در شاهنامه فردوسی ،فصلنامه تاریخ پزشکی1396 ،

[]7

بررسی زندگی حکیم ابن بطالن و کتاب تقویم الصحه وی ،فصلنامه تاریخ پزشکی1394 ،
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[]8

بررسی تدبیر خوراکیها از دیدگاه ابو زید بلخی در کتاب مصالح االبدان و االنفس ،فصلنامه حفظ الصحه1393 ،

[]9

بررسی مفهوم سبک زندگی از دیدگاه اندیشمندان غربی ،فصلنامه سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت1393 ،

[ ]10آثار چرخه ماه بر بدن انسان و رابطه آن با زمان حجامت ،فصلنامه حفظ الصحه1393 ،
[ ]11اصول و مبانی نظام حفظ الصحه و سالمتی در اسالم ،فصلنامه حفظ الصحه1393 ،
[ ]12گرمابه ،جایگاه تطهیر جسم و روان در سبک زندگی ایرانی ،فصلنامه حفظ الصحه1393 ،
[ ]13مقایسه پرخاشگری ،اضطراب و افسردگی در دانشآموزان دختر پایه سوم و چهارم مقطع متوسطه ساکن مدارس
شبانهروزی با همتایان آنها در مدارس عادی ،فصلنامه سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت1393 ،
[ ]14بررسی عنصر باد در طب سنتی در اشعار شش تن از شاعران متقدم و نقش آن در حفظ الصحه ،فصلنامه حفظ
الصحه1393 ،
[ ]15ضرورت آموزش حفظ الصحه و بهداشت ،فصلنامه حفظ الصحه1393 ،
[ ]16چیستی و جایگاه حفظ الصحه از منظر طب اسالمی و ویژگیها و اهداف آن ،فصلنامه حفظ الصحه1393 ،
[ ]17رهنمودهایی از امام رضا در مورد حفظ الصحه ،فصلنامه حفظ الصحه1392 ،
[ ]18پیشگیری و درمان یبوست از دیدگاه طب سنتی ایران ،فصلنامه حفظ الصحه1392 ،
[ ]19نقد و بررسی مفهوم سالمت از منظر سازمان بهداشت جهانی با آموزههای اسالمی ،فصلنامه حفظ الصحه1392 ،
[ ]20سبک زندگی و ضرورت آموزش شیوه زندگی ،فصلنامه سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت1392 ،
[ ]21بررسی مفهوم و معنای زندگی و مرگ و جنبههای گوناگون آن در سبک زندگی اسالمی از منظر قرآن ،فصلنامه
سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت1392 ،
[ ]22بررسی اسناد تاریخی موقوفات دولت شیعی قطب شاهیان در هند ،فصلنامه گنجینه اسناد1391 ،
[ ]23بررسی سبک زندگی اسالمی از منظر حیات طیبه در قرآن ،فصلنامه سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت،
1391
[]24

بهرهگیری از نعمت و فرصت سالمتی در سخنان حضرت امیر ،فصلنامه حفظ الصحه1393 ،

[ ]25بررسی نقش کارکرد خواب در سالمت آدمی از منظر قرآن کریم ،فصلنامه قرآن و طب1390 ،
[ ]26بایستههایی در تفسیر علمی قرآن در موضوع طب ،فصلنامه سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت1390 ،
[ ]27بررسی کتاب الشکوک رازی بر جالینوس ،فصلنامه تاریخ پزشکی1397 ،
[ ]28درمان پیشگیری گزیدگی حشرات موذ ی از منظر حکیم تنکابنی ،فصلنامه دانشگاه لرستان ،دانشکده پرستاری و
مامایی1397 ،
[]29

داروشناسی و روش های درمان دارویی در مصر باستان ،فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی ،تابستان1398

[ ]30طب سنتی مغولستان ،ترکیبی از طب سنتی ملل دیگر ،فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی ،پاییز 1398
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 پژوهشی و اجرایی،خالصه سوابق علمی

 فصلنامه علمی پژوهشی،) طباطبایی، جوادی آملی،بررسی رابطه نفس و بدن از نظر اندیشمندان ایرانی (مالصدرا

]31[

1398  زمستان،تاریخ پزشکی
1398  زمستان، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی،] ابن بیطار داروشناس اندلسی دوره تمدن اسالمی32[
1399  بهار، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی، جدال عقل و هوی از دیدگاه رازی،] طب روحانی33[
، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی،] بررسی سیر تاریخی شناخت مننژیت (قرانیطس) در پزشکی تمدن اسالمی34[
1399 بهار

 مقاالت به زبان انگلیسی:ب
[1] A Review of the role and Impact of Swaddling in Persian Medicine, International Journal of Pediatrics,
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

4 صفحه

2018
Abdullah Bin Anis, An Uncelebrated Physician of the 7th Century, Journal of Research on History of
Medicine, 2018
A Review of the Role and Importance of Swaddling in Persian Medicine, International Journal of
Pediatrics, 2018
A Survey of the Ideas of some Great Iranian Sages on the Diagnosis and Treatment of Pterygium,
Journal of Kerman University of Medical Sciences, 2017
Mucoadhesive Microspheres of chitosan and Polyvinyl Alcohol as A Carrier for Intranasal Delivery
of Insulin: In Vitro and Vivo Studies, MOJ Bioequivalence & Bioavailability, 2017
Pulmonary delivery of rifampicin microspheres using lower generation polyamidoamine dendrimers
as a carrier, Powder Technology, 2016
Anti-inflammatory effects of eugenol nanoemulsion as a topical delivery system, Pharmaceutical
Development and Technology, 2015
History of Military Medicine in Islam and Iran, Gmp Review, 2015
Lifestyle and Complicated Needs of the Society, Islamic Lifestyle Centered on Health, 2014
History and Luminaries of Medical Education in Iran, Indian Journal of Fundamental and Applied Life
Sciences, 2014
The Concept of Style from the Viewpoint of Western Thinkers, Islam Life Center Health, 2014
Epidemiology of Overweight and Obesity Among the Workers of Shiraz Hospitals, Indian Journal of
Fundamental and Applied Life Sciences, 2014
Reviewing the Meaning of Life and Death and its Different Aspects in Islamic Lifestyle from the
Quran Point of View, Islam Life Center Health, 2013
Prevalence and Determinations of Overweight and Obesity Among theWorkers of Shiraz Hospitals,
Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 2013
Evaluating the Concept of “Lifestyle” Among Western Scholars, Islam Life Center Health, 2013
Comparing Aggression, Anxiety, Depression in the Third and Fourth Grade High School Girl Students
Living in Boarding Schools, with Their Peers in Regular High Schools., Islam Life Center Health,
2013
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[17] The Role of Sleep Functions in Human Health from the Perspective of the Holy Quran, Quran &
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]

Medicine, 2011
A Study on the Value of Ear and Eye Based on Quran and Nahjolbalaghe Verses, and the Priority
Philosophy of Hearing Sense Over the Vision, Quran & Medicine, 2011
Mucoadhesive Microspheres of chitosan and Polyvinyl Alcohol as A Carrier for Intranasal Delivery
of Insulin: In Vitro and Vivo Studies, MOJ Bioequivalence & Bioavailability, 2017
History and Luminaries of Medical Education in Iran, Indian Journal of Fundamental and Applied Life
Sciences, 2014
Epidemiology of Overweight and Obesity Among the Workers of Shiraz Hospitals, Indian Journal of
Fundamental and Applied Life Sciences, 2014
Prevalence and Determinations of Overweight and Obesity Among the Workers of Shiraz Hospitals,
Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 2014
Galen, the first Cardiac Surgeon, Journal of Medical Biography, 2019
The Role of American Missionaries in the Establishment of Modern Schools and the First Faculty of
Medicine in Urmia, Iran; General Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2019
The Rabies and Various Opinions on it in Traditional Medicine, Acta Medico-Historica Adriatica,
2019
Abdullah Bin Anis, An uncelebrated Physician of the 7th Century, Res Hist Med 2018; 7(1)

 مقاالت به زبان اردو:ج

م2003، راه اسالم،حسن شناسی کی افاقی جاذبیت

]1[

م2005 ، صحافت، ایک ایرانی محقق و سیاح کی نظر مین،جشن دیوالی

]2[

م2007 ، عالمی سهارا،آینه زمان

]3[

م2007 ، سهارا عالمی،انفجار نور

]4[

م2018 ، ماهنامه اصالح لکنهو،نماز کی آداب اور محاسبه نفس

]5[

م2018 ، ماهنامه اصالح لکنهو،بچون کی جسمانی و روحانی غذا کی اهمیت قرآن و حدیث کی روشنی مین

]6[

م2003 ، فصلنامه راه اسالم،نهج البالغه مین علم طب

]7[

م2003 ، فصلنامه راه اسالم،نور کا دهما که

]8[

م2001 ، ماهنامه اصالح لکنهو،حسین فرزند رسول اهلل

]9[

ق1438 ، ماهنامه بقیه اهلل،] قرآن اور حسین10[
م2003 ، فصلنامه راه اسالم،] اسالم دین زندگی11[
ق1338 ، البیان، قران و حدیث کی روشنی مین،] اهمیت حفظ الصحه12[
2007 ، فصلنامه بتول،] خدا کی امانت13[
ق1328 ، لکنهو، ماهنامه شعاع عمل،] اسالم دین زندگی14[
5 صفحه
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[ ]15صحیفه سجادیه اور صحت و سالمتی ،فصلنامه مجمع جهانی اهل بیت هند2017 ،م
[ ]16آینه زمان ،جسارت تایمز2008 ،م
[ ]17فکر آفرین سخن ،سیرت نبی مین سیاست ،اداره بقیه اهلل جالل پور هند،
[ ]18آینه زمان ،فصلنامه راه اسالم2003 ،م
[ ]19لقمه حرام کی جسم و روح پر اثرات فرامین سیدالشهدا کی روشنی مین؛ البیان ،هندوستان ،ج 1440 ،72ق
[ ]20حسین فرزند رسول اهلل ،فصلنامه راه اسالم2003،
[ ]21جهت کی جستجو ،علم اور تجربه2007 ،
راهنمایی پایاننامههای تحصیالت تکمیلی:
[ ]1مسائل کالمی زیارت عاشورا ،کارشناسی ارشد ،جامعه المصطفی العالمیه1388 ،
[ ]2بررسی و نقد دیدگاههای شبلی نعمانی درباره پیامبر و اهل بیت در کتاب سیره النبی ،کارشناسی ارشد ،جامعه
المصطفی العالمیه1389 ،
[ ]3عالمیه رساله المسیح بین النفی و االثبات ،کارشناسی ارشد ،جامعه المصطفی العالمیه1389 ،
[ ]4تاریخ عزاداری در هند از دوره مغول تا عصر حاضر ،کارشناسی ارشد ،جامعه المصطفی العالمیه1390 ،
[ ]5نقد و بررسی دیدگاههای خواجه معینالدین چشتی در مورد اهل بیت ،کارشناسی ارشد ،جامعه المصطفی العالمیه،
1393
[ ]6مولفین و مصنفین شیعیان هند در قرن سیزدهم ،کارشناسی ارشد ،جامعه المصطفی العالمیه1390 ،
[ ]7بررسی آثار و اندیشههای حفظالصحهای حکیم سید اسماعیل جرجانی از منظر تاریخ پزشکی ،کارشناسی ارشد،
دانشگاه علوم پزشکی ایران1395 ،
[ ]8بررسی آثار و اندیشههای داروشناسی حکیم سید اسماعیل جرجانی در تاریخ پزشکی دوره تمدن اسالمی،
کارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم پزشکی ایران1393 ،
[ ]9بررسی اخالق پزشکی در دوره تمدن اسالمی از قرن  3تا  5هجری قمری در ایران ،کارشناسی ارشد ،دانشگاه
علوم پزشکی ایران1395 ،
[ ]10بررسی بیماریهای همهگیر در ایران از دوره قاجاریه تا پایان جنگ جهانی دوم ،کارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم
پزشکی ایران1393 ،
[ ]11تاریخ پزشکی آذربایجان و اردبیل در دوره قاجار ،کارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم پزشکی ساری1395 ،
[ ]12بررسی تاریخ بیماریهای چشم ،درمان آن در تاریخ تمدن اسالمی ،کارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم پزشکی
اراک1395 ،
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[ ]13وضعیت علم داروسازی ،گیاهان دارویی و عالمان آن از قرن  3تا  5هجری ،دانشگاه معارف اسالمی1396 ،
[ ]14بررسی اپیدمیها در ایران از شروع سلسله قاجاریه تا پایان جنگ جهانی دوم ،کارشناسی ارشد1394 ،
[ ]15بررسی علل و زمینههای احیای طب سنتی در ایران پس از انقالب اسالمی ،کارشناسی ارشد1396 ،
[ ]16بررسی سیر پیدایش و پیشرفت شیوههای بیهوشی ،بیحسی و بیدردی در ایران باستان و دوره تمدن اسالمی
تا سده سیزدهم هجری ،دانشگاه علوم پزشکی بابل1396 ،
[ ]17سیر دانش تدابیر اطفال و صبیان در کتابهای رساله تدبیر الصبیان ،ذخیره خوارزمشاهی ،تدبیر الحبالی و
االطفال و الصبیان و مفرح القلوب1396 ،
[ ]18بررسی سیر تشخیصی و درمانی نازایی در تاریخ تمدن اسالمی از منظر حکمای برجسته این عصر :رازی،
اهوازی ،ابن سینا ،جرجانی ،دانشگاه علوم پزشکی اراک 1396
[ ]19تاریخ داروسازی در دوره آل بویه و آل کاکویه ،دانشگاه علوم پزشکی ایران1397 ،
[ ]20نقش آیینهای مذهبی ،پزشکان و ادوار حکومتی در طب باستان ،دانشگاه علوم پزشکی ایران 1396
[ ]21تاریخ داروسازی در دوره گورکانیان ،دانشگاه علوم پزشکی ایران 1397
[ ]22بررسی متون مرتبط با طب اطفال در طب سنتی ایران ،دانشگاه علوم پزشکی بابل1397 ،
[ ]23بررسی ارتباط اعتقادات مذهبی و اضطراب قبل از عمل جراحی بیماران بستری در بخشهای بیمارستانهای
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل1377 ،
[ ]24بررسی  ،تصحیح و تحلیل نسخههای خطی منافع افضلیه و هشت رساله در طب و حکمت ،دانشگاه علوم
پزشکی ایران1397 ،
[ ]25بررسی سیر تطور اعراض نفسانی از دیدگاه محمد زکریای رازی ،علی بن عباس اهوازی ،ابو علی سینا ،و سید
اسماعیل جرجانی از منظر تاریخ پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اراک1397 ،
[ ]26بررسی و تحلیل طب عامیانه در منطقه موکریان اذربایجان غربی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران 99
[ ]27تدوین دستنامه منابع تاریخ پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قم98 ،
[ ]28بررسی جایگاه ورزش از منظر تاریخ پزشکی در دوره تمدن اسالمی ،دانشگاه علو پزشکی ایران98 ،
[ ]29بررسی شخصیت و اثار طبیبان شیعی تا قرن ششم هجری با تاکید بر کتاب الذریعه الی تصانیف الشیعه ،دانشگاه
علوم پزشکی ایران1397 ،
[ ]30بررسی سیر تحول اموزش پزشکی در اواخر دوره قاجار تاکنون ،دانشگاه علوم پزشکی ایران97 ،

آخرین به روزرسانی :زمستان 1398
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دکتر محمدرضا رجب نژاد

ارایه برخی سخنرانیها در رویدادها و مجامع علمی:
سخنرانی درکارگاهها

 سخنرانی در کارگاه مقدماتی قرآن پژوهی و طب ،مرکز تحقیقات طب و دین دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل،91/4/6
 تاریخ پزشکی در تمدن اسالمی ،جهاد دانشگاهی اردبیل95/11/7 ، نوآوریهای طبی دانشمندان مسلمان ایرانی در طب ،پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی نهاد نمایندگی مقاممعظم رهبری در دانشگاهها96/9/18 ،
 اصول و مبانی آیورودا در طب هندوئیزم و طب سنتی ،موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسالمی و مکمل،89/11/20
 اصول و مبانی طب سنتی ایرانی ،جهاد دانشگاهی اردبیل95/11/7 ، چیستی مفهوم طب اصیل اسالمی ،مرکز تخصصی تربیت مبلغ آمریکای التین96/9/5 ، تاثیر لقمه حرام بر روح و جسم ،مرکز تخصصی تربیت مبلغ آمریکای التین96/9/26 ، سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت ،مرکز تخصصی تربیت مبلغ آمریکای التین96/9/19 ، طبیبان و داروسازان مسلمان ایرانی دوره تمدن اسالمی ،پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی نهاد نمایندگی مقاممعظم رهبری در دانشگاهها96/10/6 ،
 اخالق پزشکی در دوره تمدن اسالمی ،پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاهها96/11/18 ،
 چیستی طب اصیل اسالمی و تفاوت آن با سایر طبها ،پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی نهاد نمایندگی مقاممعظم رهبری در دانشگاهها96/12/9 ،
 نقش تاریخ پزشکی در تولید علم و نوآوری در طب ،موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسالمی و مکمل96/6/4 ، کاربرد اصول فقه در اخالق پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران92/8/16 ، اخالق حرفهای ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،آموزش مداوم جامعه پزشکی92/2/14 ، اخالق بیمارستانی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،آموزش مداوم جامعه پزشکی93/5/16، کاربرد اخالق پزشکی در اصول فقه ، 2دانشگاه علوم پزشکی ایران ،آموزش مداوم جامعه پزشکی93/5/23، مالحظات فقهی رازداری در اخالق پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،آموزش مداوم جامعه پزشکی94/11/20 ، تعالی اخالق حرفهای در عرصه سالمت با رویکرد قرآن و عترت ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل94/11/29-30 ، اصل رضایت و برائت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،آموزش مداوم جامعه پزشکی95/5/31 ،آخرین به روزرسانی :زمستان 1398
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 رضایت و برائت در بیماران روانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،آموزش مداوم جامعه پزشکی95/7/28 ، روش قرآن پژوهی و طب ،موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسالمی و مکمل96/2/10 ، اخالق حرفهای ،کارکنان استخدام جدید مجلس شورای اسالمی91/4/12 ، اخالق حرفهای ،کارکنان استخدام جدید مجلس شورای اسالمی91/5/14 ، چیستی مفهوم قرآن و طب و ارتباط آن با سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت ،حوزه علمیه مشکات،94/12/11
 روش تحقیق در طب اصیل اسالمی ،حوزه علمیه مشکات94/12/18 ، مراقبت از بیماران در حال احتضار ،دانشگاه علوم پزشکی ایران94/7/13 ، تأثیر و تأثر طب سنتی ایران بر طب سایر ملل ،دانشگاه علوم پزشکی تهران91/7/19 ، بررسی نقش طبیبان شیعی در تمدن اسالمی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران91/7/19 ، نگاهی به مبانی فقهی پیوند اعضا از دهنده زنده ،مرکز فوق تخصصی آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد96/5/5 ، آشنایی با طب سنتی ،موسسه تحقیقاتی طب سنتی اسالمی ابن سینا93/7/30 ، اصول و مبانی طب و داروسازی سنتی ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل94/6/16 ، مفهوم سالمت از منظر طب اصیل اسالمی ،دانشگاه آزاد رودهن94/1/23 ، روش قرآن پژوهی و طب ،دانشگاه بقیه اهلل91/6/4 ، قرآن و آیات حفظالصحه ،موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسالمی و مکمل96/5/7 ، تاریخ پزشکی در دوره صفویه ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل96/2/20 ، روش و موضوع های پژوهش در تاریخ پزشکی ،موسسه پیشگامان تمدن نوین و مرکز مطالعات و تحقیقات تاریخپزشکی هیأت رزمندگان اسالم اردبیل96/3/17 ،
 چیستی مفهوم طب اصیل اسالمی و تفاوت آن با سایر روشهای طب ،جهاد دانشگاهی اردبیل96/5/21 ، تغذیه حاللِ طیّب ،جهاد دانشگاهی اردبیل96/8/6 ، رازی ،طبیب فیلسوف و نقش او در شکلگیری تمدن اسالمی ،خانه جوانان اردبیل96/6/9 ، تغذیه از دیدگاه قرآن و روایات ،قرارگاه فرهنگی حضرت زهرا هیأت رزمندگان استان اردبیل96/6/8 ، حیات طیّبه ،سبک زندگی علوی ،قرارگاه فرهنگی حضرت زهرا هیأت رزمندگان استان اردبیل96/6/7 ، تولید علم و نوآوری از منظر تاریخ پزشکی ،خانه جوانان اردبیل96/6/11 ، تمدن نوین اسالمی و رابطه آن با طب اصیل اسالمی ،جهاد دانشگاهی اردبیل96/6/8 ، دورههای تربیت و تعالی کارکنان دانشگاه بقیه اهلل 91/7/2 ،و  91/7/11و 91/5/16 اخالق حرفهای کارکنان حفاظت اطالعات فیزیکی دانشگاه فنی حرفهای ،تهران97/2/2 ،آخرین به روزرسانی :زمستان 1398
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 تاریخ علوم پزشکی ایران ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل96/2/20 ، چیستی مفهوم طب اصیل اسالمی ،ترکیه ،استانبول2017/7/31 ، اصول و مبانی طب اصیل اسالمی ،ترکیه ،استانبول2017/7/3 ، موقعیت زن در مکتب تشیّع ،استانبول2017/8/3 ، انقالب اسالمی ایران و ساخت تمدن نوین اسالمی ،شهر حیدرآباد هندوستان2018/7/6 ، حیات طیّبه الزمه تمدن نوین اسالمی ،شهر حیدرآباد هندوستان2018/7/7 ، طب یونانی ،یا طب ایرانی هندی ،بیمارستان جعفری شهر حیدرآباد ،هندوستان2018/7/7، تولید علم و نوآوری و لزوم شکلگیری تمدن نوین اسالمی ،دهلی نو ،مجلس علمای هند2018/7/9 ، طب تسکینی از منظر اخالق پزشکی و فقه ،تاالر رازی تهران97/6/5 ، اخالق بازرسی ،کارشناسان بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی ایران 97/6/24 ،و 97/6/26 قرآن و اهل بیت نبوت ،سرینگر هندوستان2018/7/9 ، طب الرضا ،تنظیم جعفری حیدرآباد هندوستان2018/7/8 ، ارتباط بین طب ایران و هند ،دانشگاه ملی اسالمی هندوستان2018/7/11 ، نیروی دریایی و طب سنتی ،نیروی دریایی نوشهر92/12/4 ، جراحی پالستیک از منظر فقه ،بیمارستان فاطمه زهرا تهران96/12/9 ، علوم انسانی اسالمی ،محققان و نخبگان هندوستان2018/7/10 ،سخنرانی در برخی همایشها

 اولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزین ،موضوع اخالق پزشکی در طب مکمل و جایگزین ،مشهد،94/7/17-15
 -اولین کنگره بینالمللی طب مکمل و جایگزین ،موضوع سخنرانی :کاستیها و بایستیهای طب مکمل و جایگزین در ایران،

مشهد94/7/15-17 ،
 سومین همایش علمی پژوهشی طبالرضا ،موضوع سخنرانی :حفظالصحه در سیره رضوی ،مشهد91/2/20 ، پنجمین کنگره خانواده و سالمت جنسی ،موضوع سخنرانی :حیا و عفاف جنسی و نقش آن در سالمت معنوی،دانشگاه تهران90/8/5-6 ،
 کنگره بینالمللی طب سنتی و مکمل ،موضوع سخنرانی :تاثیر تمدن اسالمی و ایرانی در طب سنتی هند ،ساری کنگره سراسری پزشکی دریایی با رویکرد بهداری رزم در خلیج فارس ،بندر عباس90/12/2-4 ،آخرین به روزرسانی :زمستان 1398
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 اولین کنگره بینالمللی روانشناسی ،دین و فرهنگ ،موضوع سخنرانی :جایگاه خانواده دینی در پیشگیری ازاختالالت روانی ،تاالر عالمه امینی دانشگاه تهران90/2/24 ،
 سومین سمینار طب اسالمی و ایرانی ،موضوع سخنرانی :اصول و مبانی اخالق حرفهای پزشکی در طب سنتی،تهران89/12/19-20 ،
 همایش ضوابط شرعی در پزشکی ،موضوع سخنرانی :بایستیهای احکام شرعی بیماران در مراکز درمانی ،دانشگاهعلوم پزشکی ارتش90/9/24 ،
 همایش ملی اهلالبیت علیهمالسالم و عرفان شیعی ،موضوع سخنرانی :نگاه عرفانی و معنوی اهل بیت نبوت بهمفهوم سالمت ،شیراز ،آذر 95
 همایش ملی تاریخ پزشکی درتمدن اسالم و ایران ،موضوع سخنرانی :نقش بیبدیل ایران در تولید علم و نوآوریدر طب ،مشهد95/3/5 ،
 سمینار رازداری پزشکی ،موضوع سخنرانی :بررسی عنصر رازداری در علوم پزشکی در اسالم ،تهران ،تاالر رازی،94/12/20
 کنفرانس گذری بر تاریخ پزشکی و تاثیر آن بر طب ،موضوع سخنرانی :تاثیر و تاثر طب ایران بر طب سایر ملل،تهران91/7/19 ،
 سمینار سراسری مبانی پزشکی ورزشی ،موضوع سخنرانی :ورزش ابزاری خوب برای رشد فضایل و ارزشهایانسانی ،تهران ،تاالر رازی94/1/29 ،
 کنفرانس گذری بر تاریخ پزشکی و تاثیر آن بر طب ،موضوع سخنرانی :بررسی نقش و جایگاه طبیبان شیعی درپیشرفت طب ،تهران91/7/19 ،
 همایش سالمت معنوی ،موضوع سخنرانی :مفهوم شناسی سالمت معنوی و اصول و مبانی آن در اسالم،تهران92/9/19-20 ،
 همایش سالمت معنوی ،موضوع سخنرانی :مطالعه مروری ارتباط سالمت معنوی با سایر ابعاد سالمت ،تهران-20 ،92/9/19
 همایش علمی پژوهشی طبالرضا ،موضوع سخنرانی :ضرورت بررسی اصول و مبانی و پیشفرضشناسی درطبالرضا ،مشهد93/2/20-21 ،
 اولین همایش بینالمللی سیره نبوی در طب ،موضوع سخنرانی :اصول و مبانی و پیشفرضهای حفظالصحه درطب نبوی ،مشهد94/10/1-3 ،
 سمینار بررسی جایگاه طب سنتی ایران در نیروهای مسلح ،موضوع سخنرانی :تصمیمگیری سیاستهای طب سنتیدر نیروهای مسلح ،دانشگاه بقیه اهلل92/8/ 12-13 ،
آخرین به روزرسانی :زمستان 1398
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 اولین همایش بینالمللی و سومین همایش ملی طب پیشگیری بهداشت ،امداد و درمان دریایی برای شناورهایسطحی و زیر سطحی ،موضوع سخنرانی :تدابیر مسافران دریا در طب سنتی ایران از دیدگاه عقیلی خراسانی ،بندر
عباس93/10/26-30 ،
 سومین همایش قرآن ،عترت و سالمت ،موضوع سخنرانی :سبک زندگی قرآنی بر محور سالمت ،دانشگاه علومپزشکی بقیه اهلل94/11/29-30 ،
 همایش بینالمللی وقف و تمدن اسالمی ،موضوع سخنرانی :موقوفات شیعی هند ،اصفهان اولین همایش بینالمللی اهلالبیت و تولید علم ،موضوع سخنرانی :بررسی تاثیر علوم اسالمی بر تولید علم و نوآوریدر طب و حفظالصحه ،شیراز94/8/10-12 ،
 چهارمین همایش ملی تحول سالمت در حوزه معنویت ،موضوع سخنرانی :نقش سبک زندگی اسالمی با محوریتسالمت و تاثیر آن در سالمت معنوی ،جهرم95/2/9 ،
 حکمت و خرد جندیشاپور ،شکوفایی پزشکی ایرانی اسالمی و بزرگداشت حکیم علی بن عباس اهوازی ،موضوعسخنرانی :تولید علم و نوآوری طبی علی بن عباس اهوازی و نقش دولت آل بویه بر آن ،اهواز95/2/28 ،
 کنگره بینالمللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسالمی ،موضوع سخنرانی :نقد و بررسی نسبت الحاد بهزکریای رازی ،قم ،اردیبهشت 97
 همایش سالمت از دیدگاه قرآن کریم با محوریت سوره کهف ،موضوع سخنرانی :خواب شاهکار آفرینش در سورهکهف ،تهران 89/12/11-12
 سومین کنگره بینالمللی سالیانه پزشکی قانونی ،موضوع سخنرانی :ویژگیهای جمعیتشناختی بیماران مراجعهکننده به بخش مسمومین بیمارستان لقمان ،تهران،
 همایش ملی شفای پایدار ،موضوع سخنرانی :بررسی چیستی و مفهوم سالمت از دیدگاه صحیفه سجادیه ،بابل همایش نظام سالمت در اسالم با تاکید بر آموزه های رضوی ،موضوع سخنرانی :آسیبشناسی جریانهای موسومبه طب اسالمی ،مشهد96/1/30-31 ،
 همایش نظام سالمت در اسالم با تاکید بر آموزههای رضوی ،موضوع سخنرانی :آب درمانی در قرآن ،درمان طبیعیحضرت ایوب علیه السالم با آب سرد ،مشهد96/1/30-31 ،
 چهارمین کنگره ساالنه اخالق پزشکی ایران ،چهارمین کنگره ساالنه اخالق پرستاری ،موضوع سخنرانی :میزانرعایت اخالق در پژوهشهای بالینی طب سنتی ایران ،تهران94/11/6-9 ،
 همایش بینالمللی بزرگداشت جهانی محمد زکریای رازی ،موضوع سخنرانی :رازی و اهمیت ثبت دادههای مدارکپزشکی در تاریخ پزشکی ،کرمانشاه96/9/21-22 ،
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دکتر محمدرضا رجب نژاد

 همایش ملی شفای پایدار ،موضوع سخنرانی :بررسی چیستی و مفهوم سالمت از دیدگاه صحیفه سجادیه،بابل96/7/19-20 ،
 اولین کنگره ملی دانشجویی طب مکمل ،موضوع سخنرانی :اهمیت و انواع خواب در تامین سالمتی از دیدگاهاسالم و طب سنتی ،ساری95/12/19-20 ،
 دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی و محوریت غذای سالم ،موضوع سخنرانی :ارتباط تغذیه و سالمتی روحو جسم کودکان از منظر آیات و روایات ،اصفهان95/12/19 ،
 اولین همایش ملی علمی پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی و ایران با تمرکز بر میراث علوم انسانی وتحولگرایی ،موضوع سخنرانی :نقش منابع وقف در طرح های توسعه نظام سالمت ،شیراز95/3/3 ،
 گیاهان دارویی و داروهای گیاهی -تولید ،تبدیل و تجارت -موضوع سخنرانی :گیاهان دارویی در دوره تمدناسالمی ،اردبیل97/3/27-28 ،
 گیاهان دارویی و داروهای گیاهی -تولید ،تبدیل و تجارت -موضوع سخنرانی :تجاری سازی گیاهان دارویی ،اتاقبازرگانی اردبیل97/3/27-28،
همکاری با نشریات ،رویدادها و مجامع علمی:
-

عضو هیئت تحریریه و داور مجله علمی ،پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت1391 ،

-

عضو هیئت تحریریه و داور مجله علمی ،پژوهشی قرآن و طب 1391 ،تاکنون

-

عضو هیئت تحریریه و داور مجله علمی ،پژوهشی حفظ الصحه 1391 ،تاکنون

-

عضو هیئت تحریریه و داور مجله علمی ،پژوهشی البیان 1391 ،تاکنون

-

داور مجله علمی ،پژوهشی طب و تزکیه 1391 ،تاکنون

-

داور مجله علمی پژوهشی فرهنگ و تمدن اسالمی  1396تاکنون

-

داور مجله علمی ،پژوهشی تاریخ و تمدن اسالمی 1391 ،تاکنون

-

داور مجله علمی ،پژوهشی تاریخ اسالم 1391 ،تاکنون

-

داور مجله علمی پژوهشی تاریخ پزشکی 1394 ،تاکنون

-

داور علمی اولین کنگره ملی سالمت غذا :تولید ،تبدیل ،مصرف؛ 1393

-

داور علمی نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی1392 ،

-

داور علمی کنگره بین المللی علوم انسانی – اسالمی1393 ،
مسئولیتها:
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-

عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته اخالق و تاریخ پزشکی وزارت بهداشت1391-93 ،

-

عضو کمیته برنامهریزی و ارزشیابی دروس معارف اسالمی وزارت بهداشت1388-1391 ،

-

دبیر کمیته ارزشیابی و برنامهریزی رشته تاریخ علوم پزشکی1392

-

عضو کمیته راهبردی قرآن پژوهی و طب ،معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت1389-95 ،

-

عضو کمیته ارزشیابی و برنامهریزی رشته تاریخ علوم پزشکی 1392

-

عضو کار گروه اجرایی بسته آمایش سرزمینی ،ماموریت گرایی ،تمرکز زدایی و ارتقای توانمندی دانشگاه

-

عضو شورای پژوهش مرکز تحقیقات طب و دین دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل90

-

عضو کمیته راهبردی تاریخ متون پزشکی مرکز فرهنگ و آداب و میراث پزشکی وزارت بهداشت1391-93 ،

-

عضو گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1389 ،تاکنون

-

عضو شورای پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسالمی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران1389 ،
تاکنون

-

عضو تدوینکننده پیوست فرهنگی نقشه آموزش مداوم جامعه پزشکی در افق  1404وزارت بهداشت1391 ،

-

عضو کمیته طب مکمل معاونت طب سنتی وزارت بهداشت1393-96 ،

-

عضو کمیسیون توسعه و پژوهش آموزش عالی قرآنی در نظام سالمت وزارت بهداشت1393-96 ،

-

عضو کمیته اخالق در پژوهش موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسالمی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی
ایران1390 ،
مسئولیتهای علمی و آموزشی:

 مدیرگروه طب و دین ،موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسالمی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران1389 ،الی 1395
 مدیرگروه تاریخ علوم پزشکی ،موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسالمی و مکمل دانشگاه علوم پزشکیایران1389 ،
 سردبیر مجله علمی ،پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت1390 ، سردبیر مجله حفظ الصحه1391 ، جانشین سردبیر مجله علمی ،پژوهشی قرآن و طب1390 ، عضو انجمن مخترعان ایران قائم مقام مجله علمی پژوهشی قران و طب1391-93 ،آخرین به روزرسانی :زمستان 1398
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خالصه سوابق علمی ،پژوهشی و اجرایی

 مدیر گروه سالمت اداری ،کار و اخالق حرفه ای دبیر خانه شورای انقالب فرهنگی ،مرکز مطالعات راهبردی،1389 -1388
 عضو انجمن علمی طب سنتی ایران مسئول راهاندازی و تاسیس مرکز طب مکمل موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسالمی و مکمل1389 ، مدیر گروه تاریخ علوم پزشکی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1392 مسئول گروه طب و دین موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسالمی و مکمل1389 ، مدیر گروه اخالق و عرفان جامعه المصطفی1387 ، عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل 1396برخی از مواد تدریس شده:

دکتری و کارشناسی ارشد :تاریخ علوم پزشکی دوره تمدن اسالمی ،فلسفه علم ،تاریخ علوم پزشکی در دوره باستان،
تاریخ داروشناسی در دوره اسالمی ،اخالق ،فقه و حقوق پزشکی ،کلیات فرهنگ و تمدن اسالمی ،آموزههای
اسالمی در علوم پزشکی ،قرائت و ترجمه متون عربی پزشکی ،اصول فقه با کاربرد اخالق پزشکی.
جامع المقدمات ،سیوطی ،لمعتین ،معالم االصول ،بدایه الحکمه ،مغنی اللبیب ،تحریر الوسیله ،منطق ،کالم ،فقه و
اصول فقه ،تفسیر موضوعی قرآن.
اخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمین
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