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ü عمومی مشخصات:  
  احسان شمسی گوشکیدکتر 

  متخصص اخالق پزشکیپزشک و 
  دبیر مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده پزشکی گروه اخالق پزشکیاستادیار 
  درمان و آموزش پزشکی، دبیر کمیته ملی اخالق در پژوهش وزارت بهداشت

   
مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی ، 23پالك ، نرسیده به پورسینا، آذر 16خیابان ، بلوار کشاورز: آدرس محل کار

  دانشگاه علوم پزشکی تهران 
  09122151181: تلفن همراه      66419661- 021: تلفن 

       shamsi@tums.ac.ir : پست الکترونیک اداري    http://mehr.tums.ac.ir : وبسایت
  

درمان و ، وزارت بهداشت ساختمان ستاد مرکزي، بلوار ایوانک، بلوار فرحزادي، )غرب(شهرك قدس : آدرس محل کار
  معاونت تحقیقات و فناوري، 15طبقه ، Aبلوك ، آموزش پزشکی

  02181455617تلفن  
  e.shamsi@behdasht.gov.ir:پست الکترونیک اداري      www.hbi.ir: وبسایت

 
  
  
ü تسلط به زبان رایج در مجامع علمی :  

 مسلط      زبان انگلیسی
 تسلط نسبی     زبان عربی 

  
  

ü  سوابق تحصیلی: 
  

اخالقی و حقوقی ، جنبه هاي فقهی بررسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1392، دکتراي تخصصی اخالق پزشکی .1
 .ایرانریوي در نظام سالمت جمهوري اسالمی -دستور پزشکی عدم احیاي قلبی

بررسی ارتباط تخلفات انضباطی با افت تحصیلی دانشجویان ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1384، دکتراي عمومی پزشکی .2
  .1382تا سال  1368دانشگاه علوم پزشکی شیراز از سال 
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ü دوره هاي آموزشی بین المللی :  
  2013، ایاالت متحده آمریکا، انستیتو ملی سالمت، پژوهشهاي بالینی رگوالتوري و جنبه هاي اخالقی مجازي دوره آموزش .1
   2012، آمریکاایاالت متحده ، واشینگتن، دانشگاه جرج تاون، انستیتو اخالق کندي، فرصت مطالعاتی پژوهشی .2
   2012-2011، سوییس، زوریخ، دانشگاه زوریخ، پزشکی - اخالق زیستانستیتو ، فرصت مطالعاتی پژوهشی .3
  2011، سوییس، ژنو، سازمان جهانی بهداشت، تجارت و حقوق بشر، ن اخالق پزشکیدپارتما، آموزشیدوره اینترنشیپ  .4
  2011، کرواسی، دوبرونیک، مدرسین اخالق زیستی یونسکوتربیت دوره فشرده  .5
 2009، استرالیا، ملبورن، دانشگاه موناش، اخالق زیستی دوره فشرده .6
دانشگاه بصره، بصره، ، بین المللی ژنتیک کاربردي دورهجنبه هاي اخالقی و اسالمی کار بر روي حیوانات آزمایشگاهی،  .7

   .1390فروردین 
 

ü جوایز و افتخارات:  
طراحی و تدوین بسته یادگیري الکترونیکی تعهد حرفه اي در دوره «کسب عنوان فرایند قابل تقدیر کشوري طرح با عنوان  .1

 1395، در هفدهمین جشنواره سراسري آموزشی شهید مطهري» دانشگاه علوم پزشکی تهراندستیاري 
طراحی و تدوین بسته یادگیري الکترونیکی تعهد «کسب عنوان فرایند برتر آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان  .2

 1395، شهید مطهري در نهمین جشنواره آموزشی» حرفه اي در دوره دستیاري دانشگاه علوم پزشکی تهران
 1392، در  کشوردکتراي تخصصی اخالق پزشکی رشته اولین دانش آموخته  .3
  1392، 54/19اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با معدل کل  نفر اول دوره اول رشته دکتري تخصصی .4
   1389-1390، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در دو سال متوالی برگزیده جشنواره آموزشی .5
 1389، نفر اول آزمون دوره اول آزمون جامع دکتراي تخصصی اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .6
  1380-1383، سال 4دانشجوي نمونه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در  .7
  1377، در رشته علوم تجربی  2 کنکور سراسري منطقه 60رتبه  .8
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ü انتصابات رسمی( کاري سوابق(: 
 

  1397استاد راهنماي تحصیلی دانشجویان پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،  .1
 تاکنون  1396معاون بین الملل گروه آموزشی اخالق پزشکی،  .2
  تا کنون 1396، تهران پزشکی علوم دانشگاه، بیمارستان شریعتی، دبیر کمیته اخالق پزشکی و رفتار حرفه اي .3
  تا کنون  1395مشاور رییس در امور آموزش و پژوهش، پژوهشکده سرطان پستان، جهاد دانشگاهی، تهران،  .4
   1395مسوول راه اندازي صندوق ضمات پژوهش، معاونت تحقیقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،   .5
 تا کنون 1394زشکی تهران، معاون اجرایی،  گروه اخالق پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پ .6
   1396تا  1394کارشناس اخالق پزشکی، دادسرا و هیات هاي انتظامی، سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران، تهران،  .7
 تاکنون 1393، )نیماد(دبیر کمیته اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی، موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی  .8
درمان و آموزش ، وزارت بهداشت، معاونت تحقیقات و فناوري ، پزشکی-ژوهش هاي زیستدبیر کمیته ملی اخالق در پ .9

 تا کنون 1393 ، تهران، پزشکی
 تا کنون 1393، تهران، فرهنگستان علوم پزشکی جمهوري اسالمی ایران، گروه اخالق پزشکی، دبیر .10
 تا کنون 1393، تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی، دبیر .11
نماینده معاونت تحقیقات و فناوري در امور مشارکت هاي اجتماعی، سازمان هاي مردم نهاد و خیریه هاي حوزه سالمت  .12

  1393کشور، معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، 
  1395تا  1393دانشگاهی، سرپرست گروه اخالق پزشکی، پژوهشکده سرطان پستان جهاد  .13
 تا کنون 1392، سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایرانمدیر ترویج اخالق پزشکی،  .14
  کنون   تا 1392، تهران، نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران سازمان، و مشاور رئیس کل مدیراخالق پزشکی .15
  1392اسالمی، رییس کمیته امور بین الملل، انجمن بین المللی اخالق زیستی  .16
  تا کنون 1392موسس و مدیر گروه اخالق زیست پزشکی در سرطان، پژوهشکده سرطان پستان، جهاد دانشگاهی، تهران،  .17
  1392تا  1390، شهید بهشتی پزشکی علوم دانشگاه ، پزشکی حقوق و اخالق تحقیقات مرکز، گروه اخالق زیستی، مدیر .18
  1392تا  1389اخالق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، معاون گروه سالمت معنوي، مرکز تحقیقات  .19
 1392تا  1389مدیر اجرایی، مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،  .20
  1390تا  1389مدیر گروه اخالق زیستی، کمیته حقوق، اخالق و استاندارد،  ستاد توسعه زیست فناوري، تهران،  .21
 1389، انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، رییس کمیته آمار و اطالعات .22
  1392تا  1388پژوهشگر، گروه اخالق پزشکی مرکز تحقیقات و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،  .23
   1388 ، تهران، پزشکی شهید بهشتیدانشگاه علوم ، مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی، مسئول کمیته روابط عمومی و همایش ها .24
   1387تا  1385، کیش، شیراز دانشگاه علوم پزشکی، شعبه بین الملل اجرایی معاون/اجرایی مدیر/عضو هیأت مؤسس .25
  1385تا  1383، شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گروه اخالق پزشکی، راه اندازيهمکار  .26
  
ü و شوراها ها عضویت در کمیته:   

 
 تاکنون  1397کمیته اخالق سازمانی معاونت تحقیقات و فناوري، دانشگاه علوم پزشکی تهران،  .1
 تاکنون  1397، (IBC)کمیته بین المللی اخالق زیستی یونسکو  .2
 تا کنون 1396، سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران، شوراي پژوهش .3
 تاکنون  1396در ترویج اخالق پزشکی ،  مشاور رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران .4
 تاکنون  1396عضو کمیسیون تخصصی مشورتی اخالق پزشکی سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران،  .5
 تاکنون  1396هاي زیست پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،   کمیته ملی اخالق در پژوهش .6
 تاکنون  1396شگاه علوم پزشکی تهران، کمیته اخالق در پژوهش هاي علوم پزشکی، دان .7



٤ 

 1396اي، جشنواره دانشجویی ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران،   کمیته داوري بخش خدمات سالمت و تعهد حرفه .8
  تا کنون 1395، سازمان هالل احمر جمهوري اسالمی ایران، کمیته اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی .9

 تا کنون 1395، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دانشکده پزشکی، پزشکی اخالق در پژوهش هاي زیستکمیته  .10
  تا کنون 1395کمیته اخالق پزشکی و رفتار حرفه اي، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،  .11
  تا کنون 1395کمیته ملی اخالق زیستی و اخالق در علم و فناوري، کمیسیون ملی یونسکو،  .12
 تا کنون 1395هاي زیست پزشکی، دانشگاه تهران، کمیته اخالق در پژوهش  .13
  تا کنون 1395کمیته اخالق در پژوهش، دانشگاه پیام نور،  .14
تا  1395کارگروه ارزشیابی برنامه هاي آموزشی تحصیالت تکمیلی علوم پایه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،  .15

 کنون
 تاکنون 1395، )نیماد(تحقیقات علوم پزشکی موسسه ملی توسعه ، کارآزمایی بالینیکمیته  .16
  1400تا  1394کمیته اخالق پزشکی انستیتو پاستور ایران،  .17
 تا کنون 1394شوراي پژوهشی، مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،  .18
  کنون تا 1394دبیرخانه شوراي عالی اخالق پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  .19
 1396تا  1394کمیته اخالق، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران،  .20
 تا کنون 1394پزشکی، پژوهشکده گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی تهران،  –کمیته اخالق در پژوهش هاي زیست  .21
 تا کنون 1394کمیته اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی، جهاد دانشگاهی،  .22
  تا کنون 1394ش هاي زیست پزشکی، انستیتو پاستور ایران، کمیته اخالق در پژوه .23
کمیته اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی، مرکز تحقیقات ایمونولـوژي و آسـم و آلـرژي، دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران،         .24

 تا کنون 1394
  تا کنون 1393جمهوري اسالمی ایران،  فرهنگستان علوم پزشکیپژوهش، گروه  .25
  تا کنون 1393پزشکی و علوم زیستی، فرهنگستان علوم پزشکی جمهوري اسالمی ایران، گروه فلسفه، اخالق  .26
  تا کنون 1393کمیسیون تبلیغات، سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران،  .27
 تا کنون 1393، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کمیته دانشگاهی اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی .28
 تا کنون 1393معاونت تحقیقات و فناوري، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کمیته تخصصی اخالق در پژوهش  .29
  تا کنون 1393، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه اخالق پزشکی، شوراي پژوهشی .30
  تا کنون 1393شوراي آموزشی، گروه اخالق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،  .31
  1396تا  1392، سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایرانکمیسیون تخصصی مشورتی اخالق پزشکی،  .32
  1396تا  1392شوراي پیشگیري از قصور و جرایم پزشکی، سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران،  .33
  1395تا  1393، پژوهشکده سرطان پستان، جهاد دانشگاهی، در پژوهش هاي زیست پزشکیکمیته اخالق  .34
 1394سالمت، جشنواره دانشجویی ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران،  کمیته تخصصی بخش کیفیت خدمات .35
   1392 تا 1391عضو ستاد ترویج اخالق پزشکی سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران،  .36
  1394تا  1391گروه سالمت معنوي، فرهنگستان علوم پزشکی جمهوري اسالمی ایران،  .37
  1393تا  1391، سیون ملی آیسسکو در جمهوري اسالمی ایرانکمی، کمیته ملی اخالق در علوم و فناوري .38
 1390تا  1388، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان مفید، کمیته اخالق بیمارستانی .39
  1390مشاور دانشجویی مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  .40

  
ü ي علمیها عضویت در انجمن:  

  تا کنون 1384 ، ی اخالق در علوم و فناوريایرانانجمن  .1
   1395تا  1391، انجمن جهانی اخالق زیستی .2
  1392تا  1388، انجمن علمی حقوق پزشکی ایران .3



٥ 

ü کنگره ها داوري/ علمی  عضویت در کمیته/ دبیر علمی: 
  1397دبیر علمی مدرسه تابستانی اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی، مرداد  .1
 1396هاي زیست پزشکی ایران، آذرماه  کمیته علمی اولین همایش ملی تخصصی اخالق در پژوهش .2
کمیته داوري پنجمین کنگره ساالنه اخالق پزشکی و اولین همایش مدرسین اخالق پزشکی کشور، دانشگاه علوم پزشکی و  .3

 1396خدمات بهداشتی درمانی گلستان، گلستان، 
نه اخالق پزشکی و اولین همایش مدرسین اخالق پزشکی کشور، دانشگاه علوم پزشکی و کمیته علمی پنجمین کنگره ساال .4

 1396گلستان، خدمات بهداشتی درمانی گلستان، 
  1396داور دومین مدرسه تابستانی اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز،  .5
  1396زیست پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز،  مدرسه تابستانی اخالق در پژوهش هايعلمی  کمیته .6
 1396داوري اولین کنگره بین المللی اخالق در علوم و فناوري، انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوري، تهران،  کمیته .7
 1396علمی اولین کنگره بین المللی اخالق در علوم و فناوري، انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوري، تهران،  کمیته  .8
  1395ساري ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، پزشکی - زیست مدرسه تابستانی اخالق در پژوهش هاياولین کمیته علمی  .9

 1395، گاه علوم پزشکی اراكدانش، کمیته هاي اخالق در پژوهشهمایش توانمندسازي نمایندگان جامعه در دبیر علمی  .10
 1395، دانشگاه علوم پزشکی قم، کمیته هاي اخالق در پژوهش روحانیون عضوش توانمندسازي همایعلمی دبیر  .11
، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کمیته هاي اخالق در پژوهش متخصصین روش شناسی عضوش توانمندسازي همایعلمی دبیر  .12

1395 
 1395کمیته علمی چهارمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی در زمینه حقوق ژنتیک، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  .13
 1395، تهران، سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران، کمیته علمی همایش ملی پیشگیري از قصور و جرایم پزشکی .14
، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، هاي اخالق در پژوهش سراسر کشوردبیر علمی نخستین همایش سراسري اعضاي کمیته  .15

  1394، رشت
، سازمان نظام پزشکی جمهوري ارائه خدمات سالمت به مهاجرین افغانیجنبه هاي اخالقی بین المللی سمپوزیوم علمی دبیر  .16

  1393، تهراناسالمی ایران، 
  1394کمیته علمی چهارمین کنگره سراسري اخالق پزشکی، شوراي عالی اخالق پزشکی، تهران،  .17
  1393سمینار چالش هاي اخالق بالینی ایران، فرهنگستان علوم پزشکی جمهوري اسالمی ایران،  کمیته علمی .18
جهاد دانشگاهی، تهران،   دبیر علمی کمیته اخالق پزشکی نهمین کنگره سراسري سرطان پستان، پژوهشکده سرطان پستان .19

1394  
  1394دبیر علمی کمیته اخالق پزشکی، کنگره ملی طب مکمل و فراگیر، پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، بهمن  .20
 1393دبیر علمی کمیته اخالق پزشکی هشتمین کنگره سرطان پستان، پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران،  .21
سازمان نظام ، حقوقی و اخالقی قطع مراقبت هاي پزشکی نگهدارنده حیات بیماران، سمپوزیوم جنبه هاي فقهی علمی دبیر .22

 1393، تهران، پزشکی جمهوري اسالمی ایران
 1393مین کنگره سرطان پستان، پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، هفتدبیر کمیته اخالق پزشکی،   .23
 1392، تهران، پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، ششمین کنگره سرطان پستان ، یدبیر کمیته اخالق پزشک .24
 1392ششمین کنگره سرطان پستان، پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران،   داوران،کمیته  .25
 1392ششمین کنگره سرطان پستان، پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران،   علمی،کمیته  .26
 1392، تهران، سازمان نظام پرستاري، علمی اولین کنگره اخالق پرستاري کمیته .27
  1391، تهران، سرطان پستان جهاد دانشگاهیمرکز تحقیقات ، پنجمین کنگره سراسري سرطان پستانکمیته علمی و داوري  .28
 1390، تهران، تهرانجهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ، پزشکی در سرطان پستان دبیر علمی سمپوزیوم ملی اخالق .29
دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ، انجمن علمی ایمنی زیستی، سومین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک کمیته داوري .30
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تاریخ مرکز تحقیقات اخالق و ، کمیته علمی و هیات داوران سومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی در زمینه حقوق بیماران .31
  1389، کیش، پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 
  

ü کنگره ها اجرایی  عضویت در کمیته/دبیر اجرایی: 
  1395، انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوري، کنگره بین المللی اخالق در علوم و فناورياولین دبیر اجرایی  .1
  1395، انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوري، و فناوريکنگره بین المللی اخالق در علوم اولین عضو شوراي هماهنگی  .2
  1394، تهران، شوراي عالی اخالق پزشکی، دبیر اجرایی چهارمین کنگره سراسري اخالق پزشکی .3
 1393دبیر اجرایی سمینار چالش هاي اخالق بالینی ایران، فرهنگستان علوم پزشکی جمهوري اسالمی ایران،  .4
  1392، تهران، جهاد دانشگاهی پژوهشکده سرطان پستان، کنگره سرطان پستان کمیته اجرایی ششمین .5
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  1389، کیش، علوم پزشکی شهید بهشتی
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1390  .137-103  
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ü  فارسی کتابتالیف :  
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ü ملیدر سطح  اسناد و خالصه هاي سیاستی، برنامه ها تهیه : 
  
  1397خالصه سیاستی جنبه هاي اخالقی در انتقال خون،  .1
 )مجري اصلی( 1396، راهنماي عمومی اخالق حرفه اي سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران .2
، درمان و آمـوزش پزشـکی   ، وزارت بهداشت، معاونت تحقیقات و فناوري، راهنماي اخالق در انتشار آثار پژوهشیبازبینی  .3

  )مجري اصلی( 1396
درمـان و آمـوزش    ، وزارت بهداشـت ، معاونت تحقیقـات و فنـاوري  ، راهنماي انتقال فرامرزي نمونه هاي زیستی پژوهشی .4

 )مجري اصلی(  1396، پزشکی
، وزارت بهداشـت ، معاونـت تحقیقـات و فنـاوري   ، بنیاديراهنماي اخالقی پزوهش هاي پزشکی بازساختی و سلول هاي  .5

 )همکار اصلی( 1396، درمان و آموزش پزشکی 
مجري () 1394-1396(هاي زیست پزشکی کشور  چهارچوب ارزشیابی ساختار و عملکرد کمیته هاي اخالق در پژوهش .6

  )اصلی
/ علـوم پزشـکی جمهـوري اسـالمی ایـران     فرهنگستان ، یک اخالق پزشکی جمهوري اسالمی ایرانژدومین برنامه استرات .7

 )همکار اصلی( 1395درمان و آموزش پزشکی ، شوراي عالی اخالق پزشکی وزارت بهداشت
 )مجري اصلی( 1395، انجمن علمی آسم و آلرژي ایران اعضاي راهنماي اخالق حرفه اي .8
درمـان و   ، وزارت بهداشـت ، و فنـاوري معاونـت تحقیقـات   ، راهنماي انجام کارآزمایی بالینی با دریافت هزینه از بیمـاران  .9

   )مجري اصلی(1395، آموزش پزشکی
مجـري  (1395، فرهنگستان علـوم پزشـکی جمهـوري اسـالمی ایـران     ، خالصه سیاستی آموزش اخالق پزشکی در ایران .10

 )اصلی
، نفرهنگسـتان علـوم پزشـکی جمهـوري اسـالمی ایـرا       ، ي ایـران خالصه سیاستی موانع بین المللی شدن دانشگاه هـا  .11

 )مجري اصلی(1395
مجـري  (1395، فرهنگستان علوم پزشکی جمهوري اسالمی ایـران  ، در ایران ریوي –خالصه سیاستی عدم احیاي قلبی  .12

 )اصلی
، فرهنگسـتان علـوم پزشـکی جمهـوري اسـالمی ایـران      ، خالصه سیاسـتی پیونـد اعضـا پـس از مـرگ قلبـی در ایـران        .13

 )مجري اصلی(1395
 )مجري اصلی( 1395، فرهنگستان علوم پزشکی جمهوري اسالمی ایران، خالصه سیاستی خطاهاي پزشکی .14
هاي چند مرکزي، معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش   ها و پایان نامه دستورالعمل اجراي طرح .15

 )مجري اصلی(، 1394پزشکی 
، 1394داشت، درمان و آموزش پزشـکی  دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوري وزارت به .16

 )مجري اصلی(
هاي  سالمت گردآوري شده توسط واحدهاي ستادي  وزارت بهداشت و دانشـگاه  دستورالعمل استفاده از اطالعات و داده .17

 )مجري اصلی(1394معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ، هاي علوم پزشکی
بـر روي داروهـاي متقاضـی    ) بیواکی واالنـس (پروتکل مطالعات بالینی و مطالعات هم ارزي زیستی دستورالعمل بررسی  .18

  1394تمدید پروانه از سازمان غذا و دارو ، / ثبت 
وزارت ، معاونـت تحقیقـات و فنـاوري   ، کشوراخالق در پژوهش هاي علوم پزشکی  سه ساله کمیته هايعملیاتی  برنامه  .19

 )همکار اصلی( 1393، پزشکیدرمان و آموزش  ، بهداشت
  )مجري اصلی( 1392، سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران، عملیاتی سه ساله اخالق پزشکی برنامه  .20
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ü  دانشگاهیدر سطح تهیه اسناد :  
 دانشگاه علوم پزشکی تهران گروه اخالق پزشکی، cpc ارایه موارد اخالق پزشکی راهنماي نحوه برگزاري جلسات .1
 دانشگاه علوم پزشکی تهران گروه اخالق پزشکی، ژورنال کالبراهنماي نحوه برگزاري جلسات  .2

 
ü  پژوهشیدر مراکز علمی و  و آثار علمی پایان نامه/ طرح هاي تحقیقاتیداوري:   

  

دانشگاه علوم 
  پزشکی تهران 

داوري اخالقی پایان نامه و طرح 
هاي تحقیقاتی معاونت پژوهشی 

  دانشگاه

  1393  ساعت 310
  94-93مهر   ساعت 1360
  1395-94مهرماه   ساعت 200
  1396  ساعت 580

داوري اخالقی طرحنامه پژوهشی 
  دانشکده پزشکی 

  1395  طرح 404
  1396  طرح 600

  1395  اخالق و نظریه هاي اخالقی  داوري کتاب 
        

موسسه ملی 
توسعه تحقیقات 

علوم پزشکی 
  )نیماد(

  1395  3  داوري اخالقی طرحنامه پژوهشی 

        
دانشگاه علوم 

پزشکی و 
خدمات 

بهداشتی 
درمانی شهید 

  بهشتی 

  دانشکده طب سنتی 

ارزیابی میزان مطلوبیت واحد درسی اخالق پزشکی : طرح
دانشجویان علوم پزشکی شهید بهشتی از دیدگاه اساتید و 

  دانشجویان
  ساعت   30

1394  

        

  سمینارها 

سوهمین همایش ملی ایمینی 
  1390  مقاله 8  زیستی و مهندسی ژنتیک 

چهارمین کنگره ساالنه اخالق 
پزشکی و چهارمین کنگره ساالنه 

  اخالق پرستاري
  1395  مقاله 170

پنجمین کنگره ساالنه اخالق 
پزشکی و اولین همایش مدرسین 
اخالق پزشکی کشور، دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

  درمانی گلستان

  1396  مقاله 94

        
  1395  طرح 32  انستیتو پاستور ایران   مراکز تحقیقاتی 
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  1396  طرح 23
مرکز تحقیقات آسم و آلرژي 

  1396-1395  ساعت 8  دانشگاه علوم پزشکی تهران 

مرکز تحقیقات اخالق و حقوق 
دانشگاه علوم پزشکی شهید 

  بهشتی

  )طرح 15: (داوري طرحنامه
 اخالق زیستی در آراء اندیشمندان معاصر  .1
مطالعه مفاهیم، واژگان و اصطالحات بنیادي و کاربردي حقوق پزشکی در نظام  .2

 فقهی، حقوقی و اخالقی اسالم و ایران 
مطالعه مفاهیم، واژگان و اصطالحات بنیادي و کاربردي فقه پزشکی در نظام  .3

 فقهی، حقوقی و اخالقی اسالم و ایران
 تبار بخشی الگوي برنامه درسی اخالق پزشکی با رویکرد اسالمی طراحی و اع .4
تحقیق و تصحیح کتاب مطرح االنظار در شرح حال حکیمان و طبیبان تالیف  .5

 فیلسوف عبدالدوله عبدالحسین زنوزي تبریزي 
معادل یابی مفاهیم، واژگان و اصطالحات بنیادي و کاربردي اخالق، حقوق و فقه  .6

 پزشکی در زبان انگلیسی 
بررسی مقایسه اي میزان آگاهی متخصصین زنان و ماماهاي شاغل در بیمارستان  .7

هاي زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص موارد قانونی 
 سقط جنین 

 یکردي عملی براي تصمیم گیري هاي اخالقی در طب بالینی رو: اخالق بالینی .8
 مطالعه بنیادهاي اخالقی حقوق بشر با تکیه بر موازین اسالمی  .9

بررسی تاثیر درمان مبتنی بر کرامت انسانی بر حس کرامت، اضطراب و افسردگی و  .10
 استرس در بیماران متبال به سرطان پیشرفته 

 هاي اخالقیات زیست پزشکی در پرتو مطالعه تطبیقی  بررسی رهیافت .11
مطالعه و بررسی تقنینی جمهوري اسالمی ایران در قبال جایگاه و نقش مصلحت  .12

در حقوق پزشکی، آسیب شناسی قوانین پزشکی و ارائه راهکارها در خصوص 
 انطباق قوانین پزشکی با مصالح نظام 

راقبت بیهوده در بخش هاي مراقبت ویژه بررسی درك پرستاران نسبت به م .13
 1392هاي آموزشی شهر کرمان در سال  بیمارستان

 بررسی اصول اخالق در آموزش پزشکی  .14
  بیرونی» صیدنه«بررسی و تصحیح انتقادي ترجمه فارسی کهن  .15

1392  

  

  )مقاله 12:  (داوري مقاالت
 فلسفه روابط انسانی و اصول اخالقی در علوم پزشکی  .1
 ارتباط معنویت پرستاران با میزان رضایت بیمار از مراقبت هاي پرستاري  .2
 عنوان یک خدمت پزشکی بررسی دستورالعمل عدم احیاء و تحقق جایگاه آن به .3
 الگوي شیخ فضل اهللا همدانی در مدیریت نظام سالمت .4
 بین المللی  –شبیه سازي انسان در رویکرد حقوقی سازمان هاي منطقه اي  .5
 حقوق حیوانات در تحقیقات بیوتکنولوژي و بیومدیکال  .6
 چالش هاي اخالقی بانک هاي اطالعات ژنتیکی .7
 هاي اخالقی بیوتکنولوژي کشاورزي نگاهی به جنبه .8
 بررسی جنبه هاي اخالقی و حقوقی پیوند اعضاء .9

 بررسی تطبیقی اتانازي داوطلبانه غیر فعال در اخالق وظیفه گرا و فضیلت گرا .10
 اخالق پزشکی با رویکردي اسالمیبررسی  .11
هاي پایان حیات و اطرافیان  تحلیل شرابیط بیماران در آستانه مرگ، مراقبت .12

  بیمار مشرف به موت

1392  

        

  پایان نامه ها 

  استاد داور خارجی

مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
معیارهاي اخالق در سیاستگزاري بررسی «بهشتی، پایان نامه با عنوان 

، استاد »سالمت ایران، طراحی چارچوب عملی و ارزیابی کارآیی آن
  فروزان اکرمی: دکتر محمود عباسی، دانشجو: راهنماي اول

  

1396  

   استاد داور داخلی

گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پایان نامه دکتراي 
میزان آگاهی و نحوه نگرش بررسی «پزشکی عمومی، با عنوان 

دستیاران تخصصی مجتمع بیمارستانی امام خمینی درباره منشور 
دکتر مسلم بهادري، : ، استاد راهنماي اول»1395حقوق بیمار در سال 

  سمیه اکبري سامانی: دانشجو

1396  
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   استاد داور داخلی

گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پایان نامه دکتراي 
هاي اخالقی در  بررسی چالش«تخصصی اخالق پزشکی با عنوان 

، استاد »مدیریت بحران و ارائه مدل اخالقی متناسب با شرایط کشور
  دکتر علی خاجی: دکتر باقر الریجانی، دانشجو: راهنماي اول

1396  
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ü پروژه هاي پژوهشی :  
  

 محل انجام طرح  حامی مالی  پایان شروع  نوع همکاري  وضعیت طرح عنوان طرح
رنامه ارتقاء رعایت استانداردهاي ب

اخالق بالینی در بیمارستان 
بررسی وضعیت  :1شریعتی فاز 

بیمارستان شریعتی از حیث رعایت 
حقوق بیماران از دیدگاه کارکنان و 

  1396بیماران در سال 

  30/5/97  1/14/97  مجري طرح  در حال انجام 
معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم پزشکی 
  تهران 

  

              
              

ــاري   ــی و رفت ــدهاي اخالق ــه ک تهی
مرکز مطالعات     1395  مجري اصلی  در حال انجام  شهرداري تهران

  شهرداري تهران
ــانی  ــابع انسـ ــت منـ معاونـ

  شهرداري تهران
تدوین کدهاي اخـالق حرفـه اي در   

دانشگاه علوم پزشکی     1395  همکار اصلی  در حال انجام  فیزیوتراپی
  شیراز

دانشــــکده توانبخشــــی  
ذانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 

  شیراز
ــرم   ــایی فـ ــی و پایـ ــابی روایـ ارزیـ
درخواست  بررسی طرح در کمیتـه  

 هاي اخالق در پژوهش
    1395 مجري اصلی  در حال انجام

موسسه ملی توسعه 
تحقیقات علوم 

  )نیماد(پزشکی 

مرکــز تحقیقــات اخــالق و 
دانشگاه علوم تاریخ پزشکی 
  پزشکی تهران

مطالعه علم سنجی مقاالت علمی 
پژوهشگران ایران در حوزه اخالق 

زیست پزشکی بر اساس آمار پایگاه 
  المللی و داخلی کشور هاي بین

    1395  مجري اصلی  در حال انجام
معاونت پژوهشی 

علوم پزشکی  دانشگاه
  تهران

مرکز تحقیقات اخالق و 
 ناریخ پزشکی دانشگاه علوم

  پزشکی تهران

طراحی برنامه رصد ملی رعایت 
    1395  مجري اصلی  در حال انجام  ژوهشاستانداردهاي اخالق در پ

معاونت تحقیقات 
وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

  پزشکی

مرکز تحقیقات اخالق و 
ناریخ پزشکی دانشگاه علوم 

  پزشکی تهران

تدوین شاخص هاي پایش عدالت 
 در سالمت براي نظام سالمت

  جمهوري اسالمی ایران
    1395  مجري اصلی  در حال انجام

فرهنگستان علوم 
پزشکی جمهوري 

  اسالمی ایران

مرکز تحقیقات اخالق و 
تاریخ پزشکی دانشگاه علوم 

  پزشکی تهران

تدوین راهنماي اخالقی اشتراك 
گذاري و  استفاده پژوهشی از داده 

  هاي سالمت
    1395  همکار اصلی  در حال انجام

تحقیقات  معاونت
وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

  پزشکی

مرکز تحقیقات سرطان 
دانشگاه علوم پزشکی 

  تهران

تدوین راهنماي اخالقی براي 
پژوهش هاي پزشکی بازساختی و 

  سلول هاي بنیادي
  1396  1395  همکار اصلی  اتمام یافته

معاونت تحقیقات 
وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

  پزشکی

جهاد پژوهشگاه رویان 
  دانشگاهی

تدوین آیین اخالق حرفه اي انجمن 
  1394  اصلی مجري  پایان یافته  آسم و آلرژي ایران

1395  
بهمن 
1396  

انجمن علمی آسم و 
  آلرژي ایران

مرکز تحقیقات اخالق و 
تاریخ پزشکی دانشگاه علوم 

  پزشکی تهران
بررسی موانع بین المللی شدن 

مستند مبتنی (دانشگاه ها در ایران 
  )شواهد بر
  

  1394  1394  اصلی مجري  پایان یافته
فرهنگستان علوم 
پزشکی جمهوري 

  اسالمی ایران

فرهنگستان علوم پزشکی 
  جمهوري اسالمی ایران

چالش هاي پیرامون رضایت آگاهانه 
فرهنگستان علوم   1395  1394  اصلی مجري  پایان یافتهدر نظام سالمت جمهوري اسالمی 

پزشکی جمهوري 
مرکز تحقیقات اخالق و 

تاریخ پزشکی دانشگاه علوم 
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 محل انجام طرح  حامی مالی  پایان شروع  نوع همکاري  وضعیت طرح عنوان طرح
  پزشکی تهران  اسالمی ایران  )مستند حمایت طلبی(ایران 

تدوین دومین  برنامه استراتژیک 
اخالق پزشکی جمهوري اسالمی 

  ایران
  1395  1393  همکار اصلی  پایان یافته

فرهنگستان علوم 
پزشکی جمهوري 

  اسالمی ایران

 مرکز تحقیقات اخالق و
تاریخ پزشکی دانشگاه علوم 

  پزشکی تهران
مرور منابع پیرامون مالحظات 

دپارتمان اخالق سازمان   ندارد  1390  1390  همکار اصلی  پایان یافته  اخالقی در انتقال خون
  ، ژنوجهانی بهداشت

شاخص هاي مرگ مغزي و مرگ 
قلبی و کاربرد آنها در پیوند اعضا 

  بعد از مرگ قلبی
  

  ندارد  1390  1390  همکار اصلی  پایان یافته
دپارتمان پیوند اعضاي 
، سازمان جهانی بهداشت

  ژنو

طیف شناسی، دسته بندي و 
اولویت بندي مسائل مطرح 

  دراخالق زیستی
ژوهشگاه فرهنگ و پ 1391  1389  اصلی مجري  پایان یافته

  اندیشه اسالمی قم

مرکز اخالق و تربیت 
پژوهشگاه فرهنگ و 
 اندیشه اسالمی قم

طرح تحلیل محتواي سالمت 
  1393  1392  مشاور علمی  پایان یافته  معنوي در مسیحیت و یهود 

فرهنگستان علوم 
پزشکی جمهوري 

  اسالمی ایران

مرکز تحقیقات اخالق و 
حقوق پزشکی دانشگاه 

  علوم پزشکی شهید بهشتی
پایش و پیگیري مراحل بررسی، 

هاي  تصویب و انجام کارآزمایی
دارویی در حال تصویب و انجام با 
حمایت شرکت هاي دارویی و 
هماهنگی سازمان غذا و دارو براي 
ثبت یا تمدید پروانه داروهاي ثبت 

  شده در ایران 

  1/3/97  1/10/96  مجري اصلی   در حال انجام 
دانشگاه علوم پزشکی 
تهران دفتر همکاري 
  دانشگاه و صنعت  

مرکز تحقیقات اخالق و 
  تاریخ پزشکی 

    1396  مجري طرح     خالصه سیاستی خطاي پزشکی

گروه فلسفه، علوم 
زیستی و اخالق 

پزشکی فرهنگستان 
  علوم پزشکی 

  

خالصه سیاستی آموزش اخالق 
    1396  مجري طرح     پزشکی 

گروه فلسفه، علوم 
زیستی و اخالق 

پزشکی فرهنگستان 
  علوم پزشکی 

  

تدوین برنامه راهبردي اخالق 
    1396  مجري طرح     پزشکی 

گروه فلسفه، علوم 
زیستی و اخالق 

پزشکی فرهنگستان 
  علوم پزشکی 

  

خالصه سیاستی پیوند اعضاء از 
    1396  مجري طرح     دهندگان بعد از مرگ قلبی 

گروه فلسفه، علوم 
زیستی و اخالق 

پزشکی فرهنگستان 
  علوم پزشکی 

  

خالصه سیاستی دستور عدم احیاي 
    1396  مجري طرح     قلبی ریوي 

گروه فلسفه، علوم 
زیستی و اخالق 

پزشکی فرهنگستان 
  علوم پزشکی 

  

مطالعه تولیدات علمی پژوهشگران 
ایران در حوزه اخالق زیستی بر 
اساس آمار پایگاه هاي بین المللی و 

  داخلی کشور 

دانشگاه علوم پزشکی     1395  مجري طرح   ؟؟
  تهران 

مرکز تحقیقات اخالق و 
  تاریخ پزشکی 



١٦ 

 محل انجام طرح  حامی مالی  پایان شروع  نوع همکاري  وضعیت طرح عنوان طرح
بررسی دیدگاه زنان مبتال به 
سرطان پستان نسبت به حفظ 

ها توسط پزشک و  کرامت انسانی آن
سایر پرسنل مرکز درمانی بیماري 
هاي پستان پژوهشکده معتمد 

  جهاد دانشگاهی 
  

    1396  مجري اصلی  در حال انجام
پژوهشکده سرطان 

پستان جهاد 
  دانشگاهی

پژوهشکده سرطان پستان 
  جهاد دانشگاهی

تحلیل ساز  و کار و مدل سازي 
فرایند تایید اخالقی طرح نامه هاي 

  پژوهش هاي زیست پزشکی 
  1394  1393  مجري اصلی  پایان یافته 

پژوهشکده سرطان 
پستان جهاد 
  دانشگاهی

پژوهشکده سرطان پستان 
  جهاد دانشگاهی

بررسی دیدگاه بیماران در مراحل 
مختلف بیماري در مورد حقیقت 

  گویی 
    1395  مجري اصلی  انجام در حال

پژوهشکده سرطان 
پستان جهاد 
  دانشگاهی

پژوهشکده سرطان پستان 
  جهاد دانشگاهی

بررسی دغدغه هاي اخالقی و 
حقوقی  متخصصین مختلف مرتبط 

  با سرطان پستان 
    1395  مجري اصلی  در حال انجام

پژوهشکده سرطان 
پستان جهاد 
  دانشگاهی

پژوهشکده سرطان پستان 
  دانشگاهیجهاد 

حقوقی در حفظ - مالحظات اخالقی
باروري در بیماران مبتال به سرطان 

  پستان
  

    1394  مجري اصلی  در حال انجام
پژوهشکده سرطان 

پستان جهاد 
  دانشگاهی

پژوهشکده سرطان پستان 
  جهاد دانشگاهی

مربوط به  بررسی شکایات انتظامی
بیماري سرطان پستان ثبت شده 

 در سازمان نظام پزشکی تهران
  1383-1393تهران بین سال هاي 

  1395  1394  اصلی مجري  در حال انجام
پژوهشکده سرطان 

پستان جهاد 
  دانشگاهی

سازمان نظام پزشکی 
  جمهوري اسالمی ایران

تدوین دستورالعمل ملی انتقال 
پزشکی - فرامرزي نمونه هاي زیست

  با هدف پژوهشی
  1394  1393  مجري اصلی  پایان یافته

معاونت تحقیقات و 
فناوري وزارت 

بهداشت، درمان و 
  آموزش پزشکی

پژوهشکده سرطان پستان 
  جهاد دانشگاهی

بررسی تاریخ اخالق پزشکی ایران 
  1389  1389  همکار اصلی  پایان یافته  در دوره تمدن اسالمی

معاونت تحقیقات و 
علوم دانشگاه فناوري 

پزشکی شهید 
  بهشتی

مرکز تحقیقات اخالق و 
دانشگاه حقوق پزشکی 

  علوم پزشکی شهید بهشتی

بررسی مبانی نظري و فلسفی 
رویکرد مبتنی بر چهار اصل به 

  پزشکی-اخالق زیست
  1391  1389  همکار اصلی  پایان یافته

معاونت تحقیقات و 
دانشگاه علوم فناوري 

 پزشکی شهید
  بهشتی

مرکز تحقیقات اخالق و 
دانشگاه حقوق پزشکی 

  علوم پزشکی شهید بهشتی

مطالعه جنبه هاي فقهی، حقوقی و 
اخالقی دستور پزشکی عدم احیاي 

قلبی و تنفسی در نظام جامع 
  سالمت

  1390  1389  همکار اصلی  پایان یافته

معاونت تحقیقات و 
دانشگاه علوم فناوري 

پزشکی شهید 
  بهشتی

مرکز تحقیقات اخالق و 
دانشگاه حقوق پزشکی 

  علوم پزشکی شهید بهشتی

هاي دینی شیعه  ي آموزه تأثیر بالقوه
گیري در  پیرامون احتضار بر تصمیم
  پایان حیات بیماران مسن

 1391  1390  همکار اصلی  پایان یافته

معاونت تحقیقات و 
دانشگاه علوم فناوري 

پزشکی شهید 
  بهشتی

مرکز تحقیقات اخالق و 
دانشگاه حقوق پزشکی 

 علوم پزشکی شهید بهشتی

ممیزي رشته حقوق پزشکی در 
  ایران

 
 1392  1391 همکار اصلی  پایان یافته

معاونت علمی و 
فناوري ریاست 

  جمهوري

انجمن علمی حقوق 
 پزشکی ایران
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 محل انجام طرح  حامی مالی  پایان شروع  نوع همکاري  وضعیت طرح عنوان طرح
طراحی و ساخت مقیاس سنجش 

سالمت معنوي ایرانی درطرح 
  فرهنگستانمشترك با 

  1394  1392  همکار اصلی  پایان یافته
فرهنگستان علوم 
پزشکی جمهوري 

  اسالمی ایران

مرکز تحقیقات اخالق و 
حقوق پزشکی دانشگاه 

  علوم پزشکی شهید بهشتی

بررسی جنبه هاي اخالقی خطاهاي 
 1392  1391 مشاور علمی  پایان یافته  پزشکی

فرهنگستان علوم 
پزشکی جمهوري 

  اسالمی ایران

مرکز تحقیقات اخالق و 
دانشگاه حقوق پزشکی 

 علوم پزشکی شهید بهشتی
سالمت معنوي در مراقبت هاي 
نگهدارنده پایان حیات در نظام 

 سالمت ایران
    پایان یافته

 1392  1391 همکار اصلی
رهنگستان علوم ف

پزشکی جمهوري 
  اسالمی ایران

مرکز تحقیقات اخالق و 
دانشگاه حقوق پزشکی 

 شهید بهشتیعلوم پزشکی 

سالمت معنوي در برنامه آموزش 
 1392  1391  همکار اصلی  پایان یافته پرستاري و پزشکی ایران

فرهنگستان علوم 
پزشکی جمهوري 

  اسالمی ایران

مرکز تحقیقات اخالق و 
دانشگاه حقوق پزشکی 

 علوم پزشکی شهید بهشتی
مطالعه تطبیقی سالمت روانی و 

سالمت معنوي درطرح مشترك با 
  فرهنگستان

عضو کمیته   پایان یافته
  1393  1392  راهبردي

فرهنگستان علوم 
پزشکی جمهوري 

  اسالمی ایران

مرکز تحقیقات اخالق و 
حقوق پزشکی دانشگاه 

  علوم پزشکی شهید بهشتی
مجري طرح بررسی مفهوم و مبانی 
نظري سالمت معنوي و جایگاه آن 

اسالمی  –در طراحی الگوي ایرانی 
  پیشرفت در عرصه سالمت

  1393  1392  همکار اصلی  پایان یافته
فرهنگستان علوم 
پزشکی جمهوري 

  اسالمی ایران

مرکز تحقیقات اخالق و 
حقوق پزشکی دانشگاه 

  علوم پزشکی شهید بهشتی

برساخت عینی مفهوم سالمت 
معنوي در آیین زرتشت، بودا و 

  هندو
عضو کمیته   پایان یافته

  1393  1392  راهبردي
فرهنگستان علوم 
پزشکی جمهوري 

  اسالمی ایران

مرکز تحقیقات اخالق و 
حقوق پزشکی دانشگاه 

  علوم پزشکی شهید بهشتی

پیمایش محیطی شعبه بین الملل 
 1389  1389 ناظر و مشاور  پایان یافته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شعبه بین الملل 
دانشگاه علوم پزشکی 

  شهید بهشتی
 بنیاد توسعه فردا

فرهنگی  بررسی میزان فعالیت هاي
تا  1384در دانشگاههاي کشور از 

1388  
 1389  1388 اصلی مجري  پایان یافته

مرکز پژوهش هاي 
مجلس شوراي 

  اسالمی

دفتر مطالعات فرهنگی 
مرکز پژوهش هاي مجلس 

 شوراي اسالمی
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ü  یدروس دانشگاهتدریس: 
 

ساعات   نام درس  زمان تدریس 
  تدریس

واحد 
  تدریس

مقطع 
  روش تدریس  دانشکده  دانشگاه  رشته  دانشجویان

- 97نیمسال اول 
علوم پزشکی   باکتري شناسی  دکتراي تخصصی  2  34  اخالق پزشکی و ایمنی زیستی   1396

  پزشکی  تهران
ارائه / سخنرانی

مورد و بحث 
  گروهی

- 97نیمسال اول 
1396  

اخالق در مدیریت نظام 
علوم پزشکی   اخالق پزشکی تخصصیدکتراي   2  34  سالمت

  پزشکی  تهران
ارائه / سخنرانی

مورد و بحث 
  گروهی

-97نیمسال اول  
1396  

اخالق پزشکی و تعهد حرفه 
علوم پزشکی   دندانپزشکی دکتراي حرفه اي  1  51  اي 

ارائه مورد و بحث   دندانپزشکی  هرمزگان
  گروهی

- 97نیمسال اول 
علوم پزشکی   پزشکی  ايدکتراي حرفه   2  78  اخالق پزشکی  1396

ارائه مورد و بحث   پزشکی  تهران
  گروهی

نیم سال دوم 
علوم پزشکی   اخالق پزشکی   دکتراي تخصصی   4  8  اخالق پزشکی عمومی   96-95

  پزشکی  تهران
ارائه / سخنرانی

مورد و بحث 
  گروهی

نیمسال اول و 
علوم پزشکی   پزشکی  دکتراي حرفه اي  2.3  87  اخالق پزشکی  1395-96دوم 

ارائه مورد و بحث   پزشکی  تهران
  گروهی

  نیمسال دوم
 1394-95  

اخالق در حوزه مسائل 
  اخالق کاربردي  کارشناسی ارشد  2  34  بهداشت

موسسه 
آموزش عالی 

اخالق و تربیت 
  قم

ارائه مورد و بحث   -
  گروهی

نیم سال اول  و 
  1395-1394دوم

اخالق پزشکی و تعهد حرفه 
علوم پزشکی   دندانپزشکی   دکتراي حرفه اي       اي 

ارائه مورد و بحث   دندانپزشکی  هرمزگان
  گروهی

  نیمسال دوم
 1394-95  

ی و حقوقی اخالقجنبه هاي 
علوم پزشکی   دندانپزشکی دکتراي حرفه اي  1  17  پزشکیدر دندان

ارائه مورد و بحث   دندانپزشکی  هرمزگان
  گروهی

نیمسال اول و 
علوم پزشکی   پزشکی  دکتراي حرفه اي  1  30  اخالق پزشکی  95-1394دوم   

ارائه مورد و بحث   پزشکی  تهران
  گروهی

نیمسال دوم 
علوم پزشکی   اخالق پزشکی دکتراي تخصصی  4  6  اخالق پزشکی عمومی  1394-1393

  پزشکی  تهران
ارائه / سخنرانی

مورد و بحث 
  گروهی

نیمسال دوم 
علوم پزشکی   پزشکی  دکتراي تخصصی  4  68  اخالق پزشکی عمومی  1394-1393

  آموزش پزشکی  شهید بهشتی 
ارائه / سخنرانی

مورد و بحث 
  گروهی

نیمسال اول و 
-1394دوم 

1393  
علوم پزشکی   پزشکی دکتراي حرفه اي  2.5  42  اخالق پزشکی

ارائه مورد و بحث   پزشکی  تهران
  گروهی

نیم سال اول 
1394-1393  

اخالق پزشکی و تعهد حرفه 
علوم پزشکی   دندانپزشکی   دکتراي حرفه اي       اي 

ارائه مورد و بحث   دندانپزشکی  هرمزگان
  گروهی

  نیمسال اول
 1394-1393  

ی و حقوقی اخالقجنبه هاي 
علوم پزشکی   دندانپزشکی دکتراي حرفه اي  1  17  پزشکیدر دندان

ارائه مورد و بحث   دندانپزشکی  هرمزگان
  گروهی

  نیمسال اول
 1392-1393  

 قانونیاخالقی و  جنبه هاي
علوم پزشکی   رادیوتراپی کارشناسی  2  34  پرتودرمانی

ارائه مورد و بحث   پیراپزشکی  شهید بهشتی
  گروهی

  نیمسال اول
علوم پزشکی   يژرادیولو کارشناسی  1  17  اخالق حرفه اي  1392-1393 

ارائه مورد و بحث   پیراپزشکی  شهید بهشتی
  گروهی

نیمسال دوم 
1390 -1391  

  

و پژوهش اخالق در آموزش ها 
علوم پزشکی   آموزش پزشکی دکتراي تخصصی  1.5  22  هاي پزشکی

  آموزش پزشکی  شهید بهشتی
ارائه / سخنرانی

مورد و بحث 
  گروهی

  نیمسال دوم 
1390 -1391  

اخالق در سیاستگزاري 
سیاستگزاري  دکتراي تخصصی  2  34  سالمت

  سالمت
علوم پزشکی 

ارائه / سخنرانی  مدیریت  ایران
  مورد و بحث

  نیمسال دوم 
علوم پزشکی   پزشکی دکتراي حرفه اي  2  34  اخالق پزشکی  1390- 1389

  شهید بهشتی
شعبه بین 

  الملل
ارائه مورد و بحث 

  گروهی
ارائه / سخنرانیمعاونت علوم پزشکی   پژوهش محور تخصصی دکتري  3/0  6اخالق در پژوهش هاي   نیمسال دوم 
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ساعات   نام درس  زمان تدریس 
  تدریس

واحد 
  تدریس

مقطع 
  روش تدریس  دانشکده  دانشگاه  رشته  دانشجویان

تحقیقات و   شهید بهشتی  پزشکی  1389-90
  فناوري

مورد و بحث 
  گروهی

نیمسال اول 
علوم پزشکی   رادیولوژي کارشناسی  1  17  اخالق حرفه اي   1389-90

ارائه مورد و بحث   پیراپزشکی  شهید بهشتی
  گروهی

  نیمسال اول
علوم پزشکی   تراپیرادیو  کارشناسی  2  34  هاي اخالقی و قانونی جنبه  1389 – 1390 

ارائه مورد و بحث   پیراپزشکی  شهید بهشتی
  گروهی

دروس اختیاري دوره  اخالق   1390تا  1388
علوم پزشکی   پزشکی  دکتراي حرفه اي  4  68  زیستی

ارائه مورد و بحث   پزشکی  شهید بهشتی
  گروهی

جمعیت شناسی و تنظیم   1389تا  1388
عالمه   متنوع  کارشناسی ارشد  6  100  خانواده

  طباطبایی
ادبیات و زبان 
  هاي خارجی

سخنرانی و 
  پاورپوینت

جمعیت شناسی و تنظیم   1387
علوم پزشکی   دندانپزشکی دکتراي حرفه اي  2 34  خانواده

  شیراز
واحد بین 

  الملل
سخنرانی و 
  پاورپوینت

علوم پزشکی   پزشکی دکتراي حرفه اي  2  34  اخالق پزشکی  1387تا  1385
  کارگاهی  پزشکی  شیراز
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ü به زبان انگلیسی تدریس در کارگاه ها: 
  

1. Starting Medical Profession, Philosophy of Medicine & Medical Professionalism, 
International College, Tehran University of Medical Science, Dec 13th 2016, Tehran 

2. Starting medical profession, philosophy of Medicine and Medical Ethics, Tehran University 
of Medical Sciences, Nov 4th 2016. 

3. Starting Medical Profession, Philosophy of Medicine and Medical Ethics, School of 
Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Oct 28th 2016, Tehran. 

4. Starting Medical Profession, Philosophy of Medicine & Medical Professionalism, 
International College, Tehran University of Medical Science, Sep 19th 2016, Tehran 

5. Health Emergencies in Large Populations (HELP) Course, Ethics of Providing Health Care 
in Danger, International Committee of Red Cross, Aug 28th 2016, Tehran 

6. Scientific proposal and paper writing workshop, Ethics in research and plagiarism, Shahid 
Beheshti University of Medical Science, 3-4 ??? 2016 

7. Health Emergencies in Large Populations (HELP) Course, Ethics of Providing Health Care 
in Danger, International Committee of Red Cross, Sep 13th 2015, Tehran 
 

  
ü به زبان فارسی تدریس در کارگاه:  

  
 1397کارگاه اخالق در انتشار آثار پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، اردیبهشت  .1
 1397کارگاه مدیریت اخالق در پژوهش در دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی ایران، اردیبهشت  .2
 1397، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، اردیبهشت اي اخالق حرفه/ روش هاي تصمیم سازي اخالق در بیمارستان کارگاه .3
 1397کارگاه اخالق در انتشار آثار پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، فروردین  .4
 1396کارگاه اخالق در انتشار آثار پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، اسفند  .5
 1396علوم پزشکی آبادان، اسفند  دانشگاهکارگاه اخالق در انتشار آثار پژوهشی،  .6
 1396اسفند  ، بهمن وکارگاه اخالق بالینی، بیمارستان محب یاس .7
 1396کارگاه اخالق در انتشار آثار پژوهشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، اسفند  .8
 1396اسفند  2-4دانشگاه علوم پزشکی اهواز،  مدرسه زمستانی اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی، .9

 1396کارگاه آموزشی اخالق در کارآزمایی بالینی، دانشگاه گیالن، بهمن  .10
 1396کارگاه اخالق در انتشار آثار پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، بهمن  .11
 1396اي، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، بهمن  کارگاه آموزشی اخالق حرفه .12
آشنایی با مبانی استدالل اخالقی، گروه آموزشی طب اورژانس و گروه اخالق پزشـکی دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران،      کارگاه  .13

 96بیمارستان امام خمینی، تهران، بهمن 
 1396بهمن بالینی، معاونت تحقیقات و فناوري دانشکده پرستاري،   گاه اخالق در کارآزماییرکا .14
 1396ی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دي کارگاه اخالق در انتشار آثار پژوهش .15
 1396، دي گراشکارگاه اخالق در انتشار آثار پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی  .16
 1396کارگاه اخالق در انتشار آثار پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی اراك، دي  .17
 1396کارگاه اخالق در انتشار آثار پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دي  .18
 1396آموزشی نحوه رویکرد به موارد چالش دار اخالق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گرگان، آذر کارگاه  .19
 1396  آذرخراسان شمالی، شگاه علوم پزشکی ندا، انتشار آثار پژوهشیکارگاه اخالق در  .20
  1396کارگاه آموزشی اخالق در نشر و شرایط نویسندگانی، دانشگاه شاهد، آذر  .21
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 1396آبان  25و  11آثار پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی البرز،   کارگاه اخالق در انتشار .22
آماده سازي اساتید جهت هدایت بحث در گروه هاي کوچک با محوریت اخالق و تعهـد حرفـه   : اي کارگاه اخالق و تعهد حرفه .23

 1396مهرماه دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اي، 
 1396شهریور ماه  ، دزفولشگاه علوم پزشکی ندا، انتشار آثار پژوهشیکارگاه اخالق در  .24
  1396ماه   شهریور، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، هاي زیست پزشکی دومین مدرسه تابستانی اخالق در پژوهش .25
 1396ماه  لرستان، مردادشگاه علوم پزشکی ندا، انتشار آثار پژوهشیکارگاه اخالق در  .26
 1396ماه  مرداد17و  5اهللا،  بقیهشگاه علوم پزشکی ندا، انتشار آثار پژوهشیکارگاه اخالق در  .27
 1396ارومیه، مردادماه  شگاه علوم پزشکی ندا، انتشار آثار پژوهشیکارگاه اخالق در  .28
 1396ماه  اردبیل، مردادشگاه علوم پزشکی ندا، پژوهشیانتشار آثار کارگاه اخالق در  .29
 1396ماه  شیراز، مردادشگاه علوم پزشکی ندا، انتشار آثار پژوهشیکارگاه اخالق در  .30
کارگاه آشـنایی بـا اسـتدالل اخالقـی اعضـاي هیـات       ، کارگاه آشنایی با استدالل اخالقی اعضاي هیات علمی دانشکده پزشکی .31

 1396، تیرماه علمی دانشکده پزشکی
 1396ماه  تیر، زنجانشگاه علوم پزشکی ندا، انتشار آثار پژوهشیکارگاه اخالق در  .32
 1396ماه  تیراهللا،  بقیهشگاه علوم پزشکی ندا، انتشار آثار پژوهشیکارگاه اخالق در  .33
 1396خراسان شمالی، خرداد  شگاه علوم پزشکی ندا، انتشار آثار پژوهشیکارگاه اخالق در  .34
  1396اردیبهشت ماه  ، شگاه علوم پزشکی مازندرانندا، اخالق در انتشار آثار پژوهشیکارگاه  .35
 1396اردیبهشت ماه  ، شگاه علوم پزشکی بقیه اهللاندا، در انتشار آثار پژوهشی اخالقکارگاه  .36
 1396اردیبهشت ماه  ، شگاه علوم پزشکی اهوازندا، انتشار آثار پژوهشیکارگاه اخالق در  .37
  1396کارگاه اخالق در انتشار آثار پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، فروردین ماه  .38
 )خرداد برگزار شده( 1396آثار پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوي، فروردین ماه  کارگاه اخالق در انتشار .39
  1395اسفندماه ، علوم پزشکی بهبهانهاي علوم پزشکی، دانشکده  کارگاه اخالق در پژوهش .40
  1395، اسفند ماه شگاه علوم پزشکی قمندادر پژوهش،  اخالق هاي کمیتهعضو روحانیون توانمند سازي کارگاه  .41
  مـاه    کارگاه توانمندسازي متخصصین روش شناسی عضو کمیته هاي اخالق در پژوهش، دانشگاه علـوم پزشـکی کرمـان، مهـر     .42

1395 
  1395ماه   بهمن، داشگاه علوم پزشکی دزفولهاي علوم پزشکی،  کارگاه اخالق در پژوهش .43
  1395ماه   بهمن، مازندراندانشگاه علوم پزشکی در پژوهش هاي علوم پزشکی،  کارگاه اخالق  .44
مـاه    بهمـن ، دانشگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی    و مامایی دانشکده پرستاريدر پژوهش هاي علوم پزشکی،  کارگاه اخالق  .45

1395  
  1395ماه   ، بهمندانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، کارگاه اخالق در انتشار آثار پژوهشی  .46
مـاه    دانشگاه علـوم پزشـکی تهـران، بهمـن     اعضاي هیات علمی دانشکده پزشکی ویژهاي،  اخالق و تعهد حرفهآموزش کارگاه   .47

1395  
  1395دي ماه دانشگاه علوم پزشکی تهران،  اعضاي هیات علمی دانشکده پزشکی ویژه آموزش استدالل اخالقی کارگاه  .48
  1395، دي ماه پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهیهاي علوم پزشکی،  کارگاه اخالق در پژوهش .49
  1395، دي ماه دانشگاه علوم پزشکی زاهدانهاي علوم پزشکی،  کارگاه اخالق در پژوهش  .50
  1395، دي ماه دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگانهاي علوم پزشکی،  کارگاه اخالق در پژوهش  .51
  1395، دي ماه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، آثار پژوهشیکارگاه اخالق در انتشار   .52
 1395، دي ماه دانشگاه علوم پزشکی تهران، هاي علوم پزشکی اخالق در پژوهشکارگاه   .53
  1395، آذر ماه دانشگاه علوم پزشکی بندرعباسکشور،  کمیته هاي اخالق در پژوهش کارشناسان توانمندسازي کارگاه .54
  1395اه ، مهرممرکز تحقیقات پاسخ هاي ایمنی دانشگاه شاهد، هاي علوم پزشکی کارگاه اخالق در پژوهش  .55
  1395، مهرماه دانشگاه علوم پزشکی بوشهرهاي علوم پزشکی،  کارگاه اخالق در پژوهش  .56
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  1395شهریور ماه هاي زیست پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران،  مدرسه تابستانی اخالق در پژوهشاولین  .57
  1395علوم پزشکی تهران، شهریور  اي، دانشجویان جدیدالورود بین المللی پردیس دانشگاه کارگاه آموزشی اخالق حرفه .58
 1395کارگاه توانمندسازي نمایندگان جامعه در کمیته هاي اخالق در پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی اراك،  شهریور ماه  .59
  1395مردادماه ، دانشگاه علوم پزشکی قزوینهاي علوم پزشکی،  کارگاه اخالق در پژوهش .60
  1395شهید بهشتی، مرداد کارگاه پروپوزال علمی و شیوه نوشتن مقاله، دانشگاه  .61
  1395مردادماه دانشگاه شهید بهشتی،  مرکز نقشه برداري مغزهاي علوم پزشکی،  کارگاه اخالق در پژوهش .62
  1395تیرماه ، دانشگاه علوم پزشکی بیرجندهاي علوم پزشکی،  کارگاه اخالق در پژوهش  .63
  1395خردادماه ، دانشگاه علوم پزشکی گرگانهاي علوم پزشکی،  اخالق در پژوهشکارگاه   .64
  1395خردادماه ، انستیتو پاستور ایرانهاي علوم پزشکی،  کارگاه اخالق در پژوهش  .65
  1395ماه  ، اردیبهشتسالن کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارگاه آموزشی مدیریت ثبت بیماري ها .66
  1395ماه  ، اردیبهشتدانشکده علوم پزشکی آبادانهاي علوم پزشکی،  اخالق در پژوهشکارگاه  .67
 1395 ماه اردیبهشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سمینار یک روزه بازآموزي اخالق پزشکی .68
 1395فروردین ماه ، نشگاه علوم پزشکی هرمزگاندا، هاي علوم پزشکی کارگاه اخالق در پژوهش .69
 1394اسفندماه ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، هاي علوم پزشکی پژوهش کارگاه اخالق در .70
  1394اسفند ماه ، اندانشگاه علوم پزشکی اصفه، پزشکیهاي  اخالق در پژوهش توانمند سازي اعضاي کمیته هاي کارگاه .71
مـاه    بهمـن ، تهـران ، چهارمین کنگره سراسـري اخـالق پزشـکی   ، اخالق در پژوهش توانمند سازي اعضاي کمیته هاي کارگاه .72

1394 
  1394بهمن ماه ، ه علوم پزشکی شیرازدانشگا، هاي علوم پزشکی کارگاه توانمندسازي اعضاي کمیته هاي اخالق در پژوهش .73
  1394دي ماه ، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، پزشکی-هاي زیست اخالق در پژوهش توانمند سازي اعضاي کمیته هاي کارگاه .74
  1394آبان ماه ، کی اهوازدانشگاه علوم پزش، مدیران دانشگاه هاپزشکی ویژه -ي زیستپژوهش هاکارگاه توجیهی اخالق در  .75
  1394آبان ماه ، انشکده علوم پزشکی آباداند، مدیران دانشگاه هاپزشکی -یستکارگاه توجیهی اخالق در پژوهش هاي ز .76
  1394آذر ماه ، ندانشگاه علوم پزشکی کرما، پزشکی-هاي زیست اخالق در پژوهش توانمند سازي اعضاي کمیته هاي کارگاه .77
  1394آبان ماه ، دانشکده علوم پزشکی ساوه، پزشکی ویژه مدیران دانشگاه-یستکارگاه توجیهی اخالق در پژوهش هاي ز .78
  1394آبان ماه ، شکی اراكدانشگاه علوم پز، پزشکی ویژه مدیران دانشگاه-یستکارگاه توجیهی اخالق در پژوهش هاي ز .79
  1394آبان ماه ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، پزشکی ویژه مدیران دانشگاه-یستتوجیهی اخالق در پژوهش هاي زکارگاه  .80
  1394آبان ماه ، ه علوم پزشکی شاهروددانشگا، پزشکی ویژه مدیران دانشگاه-زیستپژوهش هاي کارگاه توجیهی اخالق در  .81
   1394آبان ماه ، شگاه علوم پزشکی مازندراندان، ران دانشگاهپزشکی ویژه مدی-یستکارگاه توجیهی اخالق در پژوهش هاي ز .82
  1394آبان ماه ، دانشگاه علوم پزشکی بابل، شگاهمدیران دانپزشکی ویژه -یستکارگاه توجیهی اخالق در پژوهش هاي ز .83
  1394 آبان ماه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، هاي پزشکی اخالق در پژوهش توانمند سازي اعضاي کمیته هاي کارگاه .84
  1394آبان ماه ، انشگاه علوم پزشکی قمد، پزشکی ویژه مدیران دانشگاه-یستکارگاه توجیهی اخالق در پژوهش هاي ز .85
  1394آبان ماه ، دانشگاه علوم پزشکی البرز، پزشکی ویژه مدیران دانشگاه-یستکارگاه توجیهی اخالق در پژوهش هاي ز .86
   1394مهر ماه ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، همدیران دانشگاپزشکی ویژه -یستکارگاه توجیهی اخالق در پژوهش هاي ز .87
  1394مهرماه ، نشگاه علوم پزشکی رفسنجاندا، مدیران دانشگاهپزشکی ویژه -در پژوهش هاي زیست کارگاه توجیهی اخالق .88
  1394مهرماه ، پزشکی یاسوجدانشگاه علوم ، ران دانشگاهمدیپزشکی ویژه -یستکارگاه توجیهی اخالق در پژوهش هاي ز .89
  1394مهرماه ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، پزشکی ویژه مدیران دانشگاه-یستکارگاه توجیهی اخالق در پژوهش هاي ز .90
  1394مهر ماه ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، پزشکی-هاي زیست اخالق در پژوهش توانمند سازي اعضاي کمیته هاي کارگاه .91
  1394مهرماه ، اه علوم پزشکی کرمانشاهدانشگ، پزشکی ویژه مدیران دانشگاه-یستپژوهش هاي ز کارگاه توجیهی اخالق در .92
  1394مهرماه ، نشگاه علوم پزشکی کردستاندا، پزشکی مدیران دانشگاه-هش هاي زیستکارگاه توجیهی اخالق در پژو .93
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 1389بهمن ماه ، بیمارستان مسیح دانشوري، کز تحقیقات سل و بیماریهاي ریويمر، هاي پزشکی اخالق در پژوهشکارگاه  .96
  
  

ü هاي آموزشیکارگاه /دوره ها، طراحی:  
  

، تدوین طرح درس اخالق پزشکی عملی و مشارکت در اصالح کوریکولوم آموزشی رشـته دکتـراي تخصصـی اخـالق پزشـکی      .1
  1396، دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه اخالق پزشکی دانشکده پزشکی

کمیته ملـی اخـالق در    دبیرخانه، طراحی دوره آموزشی یک هفته اي مدرسه تابستانی اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی .2
  1395، درمان و آموزش پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت، پزشکی-پژوهش هاي زیست

معاونـت  ، پزشکی-دبیرخانه کمیته ملی اخالق در پژوهش هاي زیست، طراحی کارگاه یک روزه اخالق در انتشار آثار پژوهشی .3
  1395، آموزش پزشکیدرمان و ، تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت

، پزشـکی -دبیرخانه کمیته ملی اخالق در پژوهش هاي زیسـت ، طراحی کارگاه یک روزه اخالق در پژوهش هاي علوم پزشکی .4
 1395، درمان و آموزش پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت

  1385و  1384راه اندازي گروه اخالق پزشکی و فلسفه سالمت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، سال  .5
  
  

ü هدایت کنفرانس هاي دانشجویی:  
  

  هدایت فعال  تاریخ  دانشگاه  عنوان

، گروه اخالق پزشکی دانشکده پزشکی  راهنماي ارائه گراند راند 
  دانشگاه علوم پزشکی تهران

  مورد 2  1396تا اسفند  1396مهر 
  مورد 3  1396تا مهر  1395مهر 

راهنماي ارائه ژورنال 
  کالب 

، اخالق پزشکی دانشکده پزشکیگروه 
  دانشگاه علوم پزشکی تهران

  مورد 3  1396تا اسفند  1396مهر 
  مورد 3  1396تا مهر  1395مهر 

    
راهنماي ارائه موارد اخالق 

  پزشکی
، گروه اخالق پزشکی دانشکده پزشکی

  دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مورد 4  1395تا اسفند  1395مهر 
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ü سمینارهاي داخل کشور/ ها در کنفرانس سخنرانی: 
 

، بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسالمی، Medical Ethics in Iranبین المللی پزشکی آکادمیک،  اولین کنگره .1
  1397فروردین 

دومین سمپوزیوم بیماري هاي اعصاب و سلول هاي بنیادي، مالحظات اخالقی در کارآزمایی بالینی سلول هاي بنیادي،  .2
 1396اسفندماه 

 ,the ethical and legal issues of prenatal diagnosis«سومین همایش بین المللی ایمونولوژي، آسم و آلرژي،   .3
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 .1396اردیبهشت 
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، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، استانداردهاي اخالقی در پژوهش هاي پایه و بالینی، کنگره بین المللی ایمونولوژيسیزدهمین  .27

 .1395اردیبهشت ماه ، مجتمع رفاهی پتروشیمی
نقش انجمن هاي حرفه اي پزشکی در ارتقاي وضعیت اخالق حرفه ، بیست و هفتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی .28
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تاالر امام علی دانشگاه ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، جنبه هاي اخالقی مداخالت کمک به باروري، باروري و ناباروري

  .1392دي ماه ، تهران، شهید بهشتی
گاه معیارهاي پذیرش در ارائه خدمات باروري از دید: ششمین همایش سالیانه اخالق و حقوق ناباروري پژوهشگاه رویان .71

دي ، تهران، سالن همایش پژوهشگاه رویان، معیارهاي پذیرش در ارائه خدمات باروري از دیدگاه حقوقی و اخالقی، اخالقی
  .1392ماه 

سالمت معنوي در مراقبت هاي پایان :نخستین سمینار سالمت معنوي فرهنگستان علوم پزشکی جمهوري اسالمی ایران .72
  .1392آذر ماه سالن همایش هاي امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ، حیات بیماران محتضر

چالش هاي اخالقی : کنگره بین المللی علوم اعصاب پایه و بالینی مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران .73
  .1392ه آذر ما، تهران، سالن همایش هاي رازي، روز پیرامون اخالق در علوم اعصاب

 1392سمینار حقوق و اخالق بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، آبان  .74
جنبه اخالقی خودداري از درمان هاي ، ششمین کنگره سراسري سرطان پستان پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی .75

آبان ، تهران، مارستان امام خمینیسالن همایش هاي بی، نگهدارنده حیات در مراقبت هاي پایان حیات از بیماران سرطانی
1392.  

سالن همایش انستیتو ، جنبه هاي اخالقی پزشکی خواب: همایش سراسري اختالالت خواب انجمن علمی پزشکی خواب ایران .76
  . 1392آبان ، تهران، تغذیه

، پزشکی شهید بهشتیمرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم  هفتمین کنگره بیماري هاي مجاري صفراوي و پانکراس .77
  .1392مهر ، تهران، سالن همایش بیمارستان طالقانی، بیمارانERCP نکات اخالقی در انجام عمل
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، تهران، سالن همایش هاي رازي، اخالق در تبلیغات فناوري هاي نوین آزمایشگاهی :همایش فناوري هاي نوین آزمایشگاهی .78
  .1392مهر 

دانشکده ، ریوي-حقوقی و فقهی دستور پزشکی عدم احیاء قلبی، جنبه هاي اخالقیبررسی : اولین کنگره اخالق پرستاري .79
  .1392خرداد ، تهران، پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

حقوق ، ششمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره کشوري ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران .80
  .1392فروردین ، تهران، سالن همایش هاي رازي، ا ه هاي تشخیص طبی ایرانبیماران در آزمایشگ

، اخالق پرستاري و پرستار اخالقی، هالل احمر جمهوري اسالمی ایران درمانی سازمان- روز پرستار مجتمع دارویی همایش .81
  . 1391اسفند ، تهران، درمانی هالل ایران -سالن همایش مجتمع دارویی

حقوقی و معنوي مراقبت هاي ، ابعاد اخالقی ،سیاسی مراکز درمانی نیروهاي مسلح - مسؤولین عقیدتی نخستین همایش .82
، سالن همایش بیمارستانبقیه اهللا، پزشکی در چهارچوب قانون انطباق خدمات پزشکی با شرع مقدس و آیین نامه مربوطه

  .1391اسفند ، تهران
تجربه هاي موفق دنیا در ، ان هاي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدوره آموزشی توانمند سازي مدیران ارشد بیمارست .83

دي ، تهران، سالن همایش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نهادینه کردن کمیته هاي اخالق بیمارستانی
1391.  

 استلزامات عملی براي صدورهمایش حقوق، اخالق و فقه پزشکی دستیاران پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، .84
  .1391دي ، تهران، سالن همایش امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دستور عدم احیا و نقش رضایت آگاهانه

چالشهاي اخالقی در مراقبت هاي پایان ، پنجمین کنگره سراسري سرطان پستان پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی .85
  . 1391آذر ، تهران، سالن همایش هاي برج میالد ،حیات از بیماران سرطانی

، کلیات اخالق در سرطان: دوره آموزشی دانشجویان شرکت کننده در المپیاد اخالق پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد .86
  . 1391خرداد ، تهران، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

ملزومات و روش هاي اتخاذ رویکرد ، پزشکی شمال کشورپنجمین همایش ساالنه پژوهشی دانشجویان دانشگاه هاي علوم  .87
، سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی سمنان، علمی به آموزش اخالق بالینی و اخالق در پژوهش به دانشجویان پزشکی

 . 1391اردیبهشت ، سمنان
بیماران مبتال یا آلوده به  علیهبرچسب زنی و تبعیض ، زنان و کودکان دانشگاه علوم پزشکی شیراز: کنگره بین المللی ایدز .88

  .1391 اردیبهشت ماه ایدز، سالن همایش هاي صدرا و سینا، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، 
، چگونگی رساندن اخبار ناگوار به بیماران، سمپوزیوم ملی اخالق در سرطان جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران .89

  . 1390مرداد ، تهران، اه علوم پزشکی تهرانسالن همایش هاي ستاد مرکزي دانشگ
سومین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک ، جنبه هاي قانونی و اخالقی پژوهش هاي ژنتیک بر روي حیوانات .90

  .1390 خرداد ماه، ایران، تهران، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی، انجمن ایمنی زیستی ایران
جنبه هاي اخالقی همانند سازي درمانی  ،اخالقی و حقوقی هما نند سازي سازمان پزشکی قانونی کشورسمپوزیوم جنبه هاي  .91

  .1390 اردیبهشت، تهران، تاالر اجتماعات سازمان پزشکی قانونی کشور، و تولید مثلی
ابعاد اخالقی اخذ رضایت آگاهانه در پزشکی، تاالر ، اخالق پزشکی سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران دوره مدون .92

  .1390اردیبهشت اجتماعات ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، 
حقیقت گویی در پزشکی، تاالر اجتماعات ابن سینا  ، اخالق پزشکی سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران دوره مدون .93

  .1390اردیبهشت تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
  .1390اردیبهشت ، کنگره شبیه سازي از منظر فقه و حقوق با موضوع شبیه سازي از منظر اخالق .94
:  ي بین المللی حقوق پزشکی مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیسومین کنگره .95

اسفند ، یش هاي بین المللی جزیره کیشامرکز هم، نظام سالمتدر  کاربرد نظریه هاي رشد اخالقی در کنترل حرفه اي
1389.  
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، ي بین المللی حقوق پزشکی مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیسومین کنگره .96
، کیشیش هاي بین المللی جزیره امرکز هم، تنفسی - بررسی تطبیقی جنبه هاي اخالقی دستور پزشکی عدم احیا قلبی

 . 1389اسفند 
چراغ راهنما در : کاربرد نظریه هاي رشد اخالقی:بین المللی اخالق زیستی پژوهشکده ملی مهندسی ژنتیک دومین کنگره .97

 .1389بهمن ، تهران، سالن همایش پژوهشگاه نیرو، اخالق زیستی
لزوم تدوین دستورالعمل : کی تهرانکنگره سالیانه اخالق پزشکی مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزش .98

سالن همایش هاي ستاد مرکزي دانشگاه ، تنفسی در نظام سالمت ایران -اخالقی براي صدور دستور پزشکی عدم احیا قلبی
  .1389مهر ، تهران، علوم پزشکی تهران

 
ü کنگره هاي خارج از کشور/ در کنفرانس سخنرانی:  

  
1. 5th advanced international yumanitarian law south asisan academic training, Hippocrates 

Oath During Times of Armed Conflict, Kathmandu, July 2017. 
2. World Association for Medical Law, Baku, Azerbaijan, July 2017 

روند موجه شدن عمل جراحی تغییر جنسیت  نگ و بدن انسان،سومین کنفرانس بین المللی و بین رشته اي سالمت، فره .3
  ) گواهی حضور دارد 4و  3مورد ( 1393شهریور ، ترکیه، استانبول، دانشگاه استانبول، در نظام سالمت ایران

روند موجه شدن پیوند اعضا در نظام سالمت سومین کنفرانس بین المللی و بین رشته اي سالمت، فرهنگ و بدن انسان،  .4
  1393، شهریور ترکیه، استانبول، دانشگاه استانبول، ایران

حق بر مرگ از  ،چالشهاي پیش روي علم، مذهب و اداره جامعه: سمپوزیوم سالیانه اخالق زیستی اسالمی شخصانیت انسان .5
 اسفند ،قطر، دوحه، دانشگاه جرج تاون، دیدگاه اسالمی و تأثیر آن بر تصمیم گیري هاي اخالقی در مراقبت هاي پایان حیات

1392  
  

 
    



٣٠ 

ü مجالتداوري مقاالت /  عضویت در هیات تحریریه:   
 

، مرکز تحقیقات اخالق و تـاریخ پزشـکی دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران      ، )پژوهشی-علمی(دبیر مجله اخالق و تاریخ پزشکی  .1
  تا کنون 1396

  تا کنون 1395، و تاریخ پزشکی مرکز تحقیقات اخالق، عضوهیأت تحریریه مجله ایرانی اخالق و تاریخ پزشکی .2
  تا کنون 1395از سال ، sIndian Journal of Medical Ethic، عضو شوراي سردبیري مجله هندي اخالق پزشکی .3
تاریخ پزشـکی  و مرکز تحقیقات اخالق ،  Medical Ethics and History of Medicine مجله انگلیسی، داوري مقاالت .4

  1396تا  1393، مورد   4   ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 5 ، فرهنگستان علوم پزشکی جمهوري اسالمی ایران،  Iranian Medicine  ofArchivesمجله انگلیسی ، داوري مقاالت .5

  1396تا  1393، مورد
مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشـکی  ، فصلنامه علمی پژوهشی اخالق و تاریخ پزشکی ، داوري مقاالت .6

 1396تا  1393، مورد 6، تهران
مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشـکی شـهید   ، فصلنامه علمی پژوهشی اخالق پزشکی ، داوري مقاالت .7

  1392تا  1388، مورد 11، بهشتی
 

 
ü رسانه اي/ اجتماعی/ فعالیت هاي فرهنگی: 

دانشگاه علوم ، جشنواره در بخش کیفیت خدمات سالمت دومین جشنواره دانشجویی ابن سیناعضو کمیته تخصصی  .1
  1394- 95، پزشکی تهران

  1396، )در شرف تاسیس(موسس سازمان مردم نهاد ملی دیدبان حقوق بیماران  .2
  1395تا  1393، روزنامه سپید، نوشتن ستون اخالق پزشکی و سرمقاله .3
، رسانه هاي مکتوب و غیر مکتوب از جمله صدا و سیما پیرامون موضوع اخالق حرفه ايمصاحبه و حضور متناوب در  .4

  تا کنون 1392
  1390، تهران، هفته نامه تندرستی، عضو هیات علمی .5
 1384تا  1383، مجمع ملی جوانان ایران، عضو شوراي موسسان و رییس شوراي مرکزي موسسان .6
اسري شعر و ادب دانشجویان دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور موسس و مسؤول برگزاري چهار دوره جشنواره سر .7

  1384تا  1381، )مهرگان(
  1384تا  1378، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، نماینده دانشجویان در کمیته انضباطی بدوي دانشجویان .8
  1384تا  1382، دبیر مجمع کانون هاي شعر و ادب دانشگاه هاي علوم پزشکی سراسر کشور .9

 1380، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشجویی ستاد بزرگداشت مراسم ارتحالمسئول کمیته  .10
 1380، دبیر انجمن کتاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز .11
 1384- 1380، دبیر انجمن شعر و ادب دانشگاه علوم پزشکی شیراز .12
 1379، دبیر انجمن قلم دانشگاه علوم پزشکی شیراز .13
 1380-1378، م پزشکی شیرازدانشگاه علو، دبیر شوراي نمایندگان صنفی .14
  1378، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مدیرمسئول نشریه دانشجویی هواي تازه .15
 1379، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مدیرمسئول نشریه دانشجویی قاصدك .16
  1379، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز عضویت در شوراي مشاورین دانشجویی رئیس .17
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ü ها  سایر فعالیت  
 97شهریور  11، )رشته اخالق(عضو هیأت ممتحنه آزمون جامع پیش کارورزي  .1
 97شهریور  6اخالق پزشکی،  PhDعضو کمیته برگزاري آزمون جامع  .2
 14/05/95تاریخ ، PhDطراحی سواالت آزمون جامع  .3
دانشگاه علوم ، عضو کمیته تخصصی جشنواره در بخش کیفیت خدمات سالمت دومین جشنواره دانشجویی ابن سینا .4

  1394- 95، پزشکی تهران


