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سمت  :مدیر توسعه فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
کارشناسی ریاضیات کاربردی از دانشگاه هرمزگان 2614
کارشناسی ارشد فلسفه علم از دانشگاه اصفهان2631
دانشجو دکتری مدیریت تکنولوژی – انتقال تکنولوژی دانشگاه آزاد تهران مرکز از سال 2637

انتشار مقاله در مجالت علمی حوزه سالمت ( عضو تیم نویسندگان ) :
.2
.1
.6
.4
.7
.3
.5
.1

انتشار مقاله با عنوان " کنترل قند خون و گیاهان دارویی "  .نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 15-26-1621 .
انتشار مقاله با عنوان " بررسی تنوع گیاهان دارویی مورد استفاده جهت کنترل قند خون و علل خود درمانی با این گیاهان در بیماران
مراجعه کننده به مرکز دیابت شهرستان بندرعباس"  .فصلنامه پرستاری دیابت  .دوره  ,2شماره ) 2632-5 ( - 2
همکاری در تالیف کتاب  .برنامه استراتژیک معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 2636 .
همکاری در تالیف کتاب .برنامه استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 2636 .
انتشار مقاله با عنوان " مطالعه تاریخی اخالق پزشکی رازی " .فصلنامه تاریخ پزشکی  .شماره پائیز 2631
انتشار مقاله با عنوان " Asian J. . " A Study of Cancer Prevalence in Hormozagan Province During 2011
Med. Pharm. Res. 4 (2): 97-100, 2014
انتشار مقاله با عنوان " Constraining Factors of Research among Faculty members at Hormozgan University
6102 -Electronic Physician Journal -" of Medical Sciences
انتشار مقاله با عنوان " Investigating epidemiologic status of thalassemic patients in Hormozgan province in
6102 -Electronic Physician Journal -" 2011

مقاالت منتشر شده در مجالت علمی ( حوزه فرهنگ و هنر)
.2
.1
.6

انتشار مقاله با عنوان " بررسی ظرفیتهای اقتصاد دانش بنیان برای رفع چالشهای اقتصاد خالق در ایران"  ،فصلنامه علمی ترویجی پژوهش
هنر  ،شماره  ،3بهار  2634؛ ( 15تا )61
انتشار مقاله با عنوان " طراحی مدل کسب و کار هنرهای نمایشی سنتی در صنعت گردشگری "  ،فصلنامه اندیشه هنر ،شماره اول ،پاییز
2637
انتشار مقاله با عنوان " صنعت فرهنگی و ظرفیت های اقتصاد دانش بنیان"  ،فصلنامه اندیشه هنر ،شماره دوم 2637 ،

مقاالت ارائه شده در کنفرانس های علمی حوزه سالمت( عضو تیم پژوهشی و از نویسندگان مقاله ) :
.2
.1
.6
.4
.7
.3
.5

" برسی مصرف گیاهان دارویی در بیماران مبتال به دیابت در بندرعباس در سال . " 2611دریازدهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان
علوم پزشکی کشور .ایران .بندرعباس 2613 .
" کنترل قند خون و گیاهان دارویی  :مطالعه ای توصیفی در شهرستان بندرعباس " در کنگره پرستار ،ماما و پژوهش  .ایران  .گلستان .
2613
" اپیدمیولوژی ترومای ناشی از رانندگی در بندرعباس در سال  " 1622در همایش ملی تروما و حوادث .ایران  .بندرعباس " 2632 .
" بررسی سالمت معنوی دانشجویان رشته ادبیات دانشگاه هرمزگان ورودی سالهای  13و  "36در همایش سالمت معنوی دانشگاه شهید
بهشتی .ایران .تهران 2631.
" اپیدمیولوژی بیماریهای قلبی در مراجعین مرکز قلب بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال  "2632در کنگره بین المللی
اورژانس های قلبی ،ایران ،بندرعباس 2631.
" اصول اخالق پزشکی در رساله بایسته های اخالق پزشکی رازی " در چهارمین کنگره سالیانه اخالق پزشکی ایران -تهران 2634 -
" ارتباطات حرفه ای در پزشکی از نگاه رازی " در چهارمین کنگره سالیانه اخالق پزشکی ایران -تهران 2634 -

.1
.3

" مقایسه مسیردوگانه و مسیر واحد در ارزیابی اخالقی خطر-فایده در پژوهش های زیست پزشکی" پنجمین کنگره سالیانه اخالق پزشکی
ایران -گرگان2633-
" نوآوری های تکنولوژیک و مالحظات فرهنگی" و " مقایسه مسیردوگانه و مسیر واحد در ارزیابی اخالقی خطر-فایده در پژوهش های
زیست پزشکی" کنگره بین المللی اخالق در علوم و فناوری  -تهران2633 -

 " .26ضرورت پیوند دفتر کارآفرینی و مرکز رشد فناوری در دانشگاههای علوم پزشکی برای نیل به دانشگاه نسل سوم " کنفرانس ملی
کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف،تهران2633 ،
مقاالت پذیرفته شده درکنفرانس های هنری و فرهنگی :
.2

هفتمین جشنواره و سمپوزیوم تئاتر تجربی دانشگاه تئاتر شانگهای  ،ارائه مقاله با عنوان "  "Theater should be burndسال 1626

.1

بخش پژوهش شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران ،ارائه دو مقاله با عناوین " شعر نو و نمایش نقالی "  " ،حافظه
حرکتی جمعی و تئاتر مبتنی بر حرکت" 2636-

.6

بیستمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجرا و ارائه دو مقاله با عناوین " Avant-garde theater and The Collective gesture
 " memoryو " 1624 – "The Refer of avant-garde theater to traditional theater

.4

دومین کنفرانس کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان با مقاله با عنوان " مالحظات فرهنگی در طراحی کسب و کارهای
دانش بنیان در پارکهای علم و فناوری " 2636 ،

.7

همایش ملی اقتصاد هنر با مقاله با عنوان " بررسی ظرفیت های اقتصاد دانش بنیان در توسعه اقتصاد هنر در ایران " 2636 ،

.3

کنفرانس بین المللی مدیریت ،فرهنگ و اقتصاد با مقاله با عنوان " توسعه صنایع فرهنگی از مسیر اقتصاد دانش بنیان " 2634 ،

 .5بیست و یکمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجرا با مقاله با عنوان " Body interpreted as a phenomenon of the mind,
2634 ، " for the people of Ahl-e-Havva , and functionality of this interpretation
 .1بیست و دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجرا با مقاله با عنوان2637 ، the Study on performativity of the red tide
 .3همایش ملی توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر با مقاله با عنوان " صنعت فرهنگی و ظرفیت های اقتصاد دانش بنیان "2637 ،
 .26بیست و سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجرا با مقاله با عنوان A study on the performance aspects of protest
2633 ، "activities of the "guardians of Minab plain
 .11سومین کنفرانس دوساالنه بین المللی انجمن شکسپیر آسیا مقاله با عنوان “ A suggestion of a conceptual model for
1621 ، ”performing Shakespeare's plays based on the mystical analysis of the Masnavi by Rumi
 .11بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجرا با مقاله با عنوان Application of the Facilitating in
Cyberspace: A Case Study of the Implementation of 10 Applied Theater Projects Using Telegram and
WhatsApp Software at the Education Center for Applied Science and Technology for Culture & Art of
1112 ،’the Persian Gulf in Bandar Abbas in 2017

عضویت در مراکز علمی حوزه سالمت :
.2
.1
.6
.4
.7
.3
.5

عضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 2613-2611 .
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت مادر و کودک دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  .از سال 2636
عضو شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کودکان بندرعباس  .ا ز سال 2636
عضو کمیته تدوین برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 2636 .
عضو هسته مشاوره پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس 2631-2636 .
عضو کمیته اخالق در پژوهش های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از سال 2636
عضو کمیته اخالق در پژوهش های پزشکی دانشکده های پزشکی ،پرستاری ،مامایی  ،پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از سال
2636

عضویت در کمیته های اجرایی کنگره های علمی :
.2

کمیته اجرایی نخستین کنگره کشوری فناوری اطالعات در نظام سالمت .ایران  .بندرعباس 2611 .

 .1کمیته اجرایی نهمین کنگره کشوری نورولوژی و اعصاب کودکان ایران  .بندرعباس 2611 .
 .6کمیته اجرایی یازدهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان سراسر کشور  .ایران  .بندرعباس 2613 .
 .4کمیته اجرایی بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان سالهای 2631-2611 .
 .7کمیته اجرایی بزرگداشت هفته سالمت استان هرمزگان در سال های 2631- 2613
 .3کمیته اجرایی کنگره بین المللی حذف ماالریا  .ایران  .جزیره کیش 2636 .
 .5کمیته اجرایی همایش ملی تروما و حوادث  .ایران  .بندرعباس 2632 .
 .1کمیته اجرایی کنگره سراسری انجمن خون و سرطان کودکان ایران 2631.
 .3کمیته اجرایی کنگره بین المللی اورژانس های قلبی 2631.
 .26کمیته اجرایی همایش ملی تحول نظام سالمت  .بندرعباس 2636.

طرح های تحقیقاتی :
همکار طرح تحقیقاتی  .دانشجویی  .بررسی مصرف گیاهان دارویی در بیماران مبتال به دیابت در بندرعباس  .ایران .بندرعباس 2611 .
همکار طرح تحقیقاتی  .اپیدمیولوژی تروما تصادفات در بندرعباس در سال  . 2636ایران  .بندرعباس 2632 .
همکار طرح تحقیقاتی  .اپیدمیولوژی سرطان در استان هرمزگان در سال . 2636ایران  .بندرعباس 2632 .
همکار طرح تحقیقاتی  .بررسی موانع انجام تحقیقات در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  .ایران  .بندرعباس 2631-2632 .
همکار طرح تحقیقاتی  .طرح ملی بازنگری کدهای اخالق در پژوهشهای علوم پزشکی کشور  .ایران  .تهران 2631.

فرصت مطالعاتی :
فرصت مطالعاتی سه ماهه در مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 2631.

سوابق تدریس هنری و علمی :


مدرس دروس فلسفه در گروه فلسفه و حکمت اسالمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه هرمزگان از سال 2631



مدرس دروس کارگاهی رشته کاردانی حرفه ای بازیگری در مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر بندرعباس از سال 2631



مدرس بازیگری تئاتر در آموزشگاههای هنری  ،انجمن هنرهای نمایشی از سال 2614



مدرس سه دوره کالسهای بازیگری دفتر فرهنگ دانشگاه آزاد اسالمی بندرعباس در سال 2637- 2611-2615



مدرس کارگردانی تئاتر در بندرعباس از سال 2631



مدرس " حافظه حرکتی جمعی " ( کارگاههای  23ساعته) ،سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر ،اردیبهشت و خرداد 2637



مدرس " حافظه حرکتی جمعی "  ،هفته هنر هرمز ،تهران ،مجتمع باران ،آذرماه 2633

