
 

 
 

التحصیل فارغ 25/19قم، با معدل  یهابعد از اتمام تحصیالت متوسطه، در یکی از دبیرستان،  1351، متولد علی واشیاناالسالم عباسحجت

فراوان به علوم  با توجه به عالقه .شد ایران پزشکی علوم دانشگاه وارد پزشکی، رشته در سراسری، کنکور 24با رتبه  1370و در سال  گردید

 .در حوزه نیز به تحصیل پرداخت حوزوی، همزمان با قبولی در دانشگاه،

مطالعات و ، در عرصه فقه پزشکی  ایشان است. پرداختهنیز  علوم حوزویبه عرصه پزشکی  فعالیت دراز جمله افرادی است که درکنار  ایشان

توان به موارد ذیل از جمله فعالیتهای می گردیده است. 4و  3سطح  درشته فقه پزشکی که منجر به طراحی رپژوهش های گسترده ای داشته 

 اشاره نمود: 

 تاکنون 1391 سال از (س) معصومه فاطمه حضرت مقدس آستان آموزش عالی شورای عضو 

 تاکنون 1391 سال از کرمان پزشکی علوم دانشگاه طب و دینپژوهی تحقیقات مرکز داور و عضو 

 تاکنون 1392 سال از قم پزشکی علوم دانشگاه دین و سالمت دانشکده آموزشی شورای عضو 

 تاکنون 1392 سال از قم پزشکی علوم دانشگاه دین و سالمت دانشکده سیاستگذاری شورای عضو 

 هفق ثارآ داوری و کیپزش یفقه متون تدوین موضوعات با فقهی شناسی موضوع مرکز پزشکی گروه عضو 

 تاکنون 1392 سال از پزشکی  

 ..... و 

 



 

 

حضرت آیات عظام شیخ جواد تبریزی، وحید محضر در وارد حوزه علمیه شده و  1354والمسلمین محسن ادیب بهروز در سال سالم إلاحجت

 کسب فیض نمود. ، مصباح یزدیاشتهاردی، خراسانی، فاضل لنکرانی، جوادی آملی، حسن زاده آملی

از جمله فعالیتهای پرداخت.  تاریخ و تمدن اسالمی دکترایو  الهیات و معارف اسالمی کارشناسی ارشدبه تحصیل در ایشان در کنار علوم حوزوی 

 توان به موارد ذیل اشاره نمود: می

  1376-1378مدیر گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی تهران، از سال 

  ،1390تا تیر ماه  1380مدیر گروه تاریخ اسالم، مقطع تحصیالت تکمیلی، جامعه الزهرا 

 اشت،درمان و آموزش پزشکی بیش از سه سالعضو هیات ممتحنه وزارت بهد 

  ،تا کنون 1389مدیر گروه تاریخ اسالم، حوزه های علمیه خواهران 

 تخصصی حج و زیارت، بیش ار شش سال-دبیر ستاد برنامه ریزی کمیته های علمی 

  1392تا  1390معاون پژوهشی گروه معارف دانشکده پزشکی از اردیبهشت 

 1391تا 1390ون پژوهشی مرکز جامع علوم اسالمی از آغاز سال معا  

 .... و 

 


