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	یلیسوابق تحص
  )۱۳۹۶تا  ۱۳۹۱ -بت مدرس ی(دانشگاه تردکترای منطق فلسفی 

  سازی آن براساس زبان سلولی"رساله با موضوع "معرفی نظريه بیوسمنتيک ميليکان و مدل -
  )۱۳۹۱تا  ۱۳۸۹ - ی ی(دانشگاه عالمه طباطبامنطق - کارشناسی ارشد فلسفه

  محورآموزش -
  )۱۳۸۴تا  ۱۳۸۱ - (دانشگاه تهران یو مولكول یسلول یشناسستیارشد ز یكارشناس

 یهاد در سلولیاسكین فوزاریسكوتوكیما یتحت القا یشده سلولیز یرمرگ برنامه یو مولكول ییایمیوشیك، بیمورفولوژ ینامه با موضوع "بررسانیپا -
  "(.L	sativus	Crocus) یشه زعفران خوراكیراس ر

  )۱۳۸۱تا  ۱۳۷۷ - (دانشگاه تهران یو مولكول یسلول یشناسستیز یكارشناس
  ط"یبا مح یو سازگار  یعینامه با موضوع "انتخاب طبانیپا -
  )۱۳۷۶تا  ۱۳۷۳ - رستان البرزی(دب یتجربپلم علومید

 
 

  يیاجراسوابق 
  در موسسه شكوه درخشان  ۱۳۷۸از سال  یسیمدرس زبان انگل -
  )۱۳۷۹دانشگاه تهران" ( یشناسستین "كانون زیاز موسس -
  )۱۳۸۰و  ۸۱دانشگاه تهران ( یشناسستیس كانون زیرئ -
  )۱۳۸۰و  ۸۱ش" (یدانشگاه تهران "پو یشناسستیكانون ز یه علمیرمسئول نشریمد -
   )۱۳۸۳سال  -ی احرفه (مجلهش" ی"پو یستیزعلوم یتخصص - یماهنامه علم یر یسردب یشورا رمسئول و عضوین مدیجانش -
  )۱۳۸۷تا  ۱۳۷۹( یشناسستیاد زیهای المپمدرس دوره -
  )۱۳۸۸تا  ۱۳۸۴ - ی" (شركت خصوصیشناسستیره "موسسه گسترش زیمدئتیرعامل و عضو هیمد -
  تاکنون) ۱۳۸۸ -ژوهشی آفرند (شرکت خصوصی رعامل موسسه انتشارات پیمد -
  )۱۴۰۰تا  ۱۳۹۷انجمن منطق ايران (مديره  هياتچهارمين دوره البدل عضو علی -
  )۱۴۰۰تا  ۱۳۹۸در دوره چهارم ( انر دبير انجمن منطق اي -
  پژوهشی-مدير اجرايی نشريات علمی -

 ) ۱۳۸۹تا  ۱۳۸۷پرستاری مراقبت ويژه( 
 ) ۱۳۹۱تا  ۱۳۸۷طب نظامی( 
 ) ۱۳۹۱تا  ۱۳۸۷علوم پزشکی کوثر( 
 ) ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۷علوم رفتاری( 
 ) ۱۳۹۸تا  ۱۳۹۱طب انتظامی( 
 ) ۱۳۹۴تا  ۱۳۸۹راهبردهای آموزش در علوم پزشکی( 
 ) ۱۳۹۷تا  ۱۳۹۱افق دانش( 
 ) ۱۳۹۸تا  ۱۳۹۴طب و قرآن( 
 ) ۱۳۹۸تا  ۱۳۹۵سبک زندگی با رويکرد سالمت( 
 International Archives of Health Sciences )۱۳۹۳  ۱۳۹۵تا( 
 ) ۱۳۹۹تا  ۱۳۹۷مهندسی مکانيک مدرس( 



 

 

 ۱۳۹۹تا  ۱۳۹۷فناوری مدرس (زيست( 
 ) ۱۳۹۹تا  ۱۳۹۷نقش جهان( 
 ) ۱۳۹۹تا  ۱۳۹۸آمايش سياسی فضا( 
 Pathobiology Research )۱۳۹۷  ۱۳۹۹تا( 
 Iranian Journal of War and Public Health )۱۳۹۱ (تاکنون 
 ) تاکنون) ۱۳۹۵تحقيقات جغرافيايی 
 Journal of Clinical Care and Skills )۱۳۹۷ (تاکنون 
 Health Education and Health Promotion )۱۳۹۷ (تاکنون  
 Iranshahr Journal of Medical Sciences )۱۳۹۹ (تاکنون 

  

 
	علمیسوابق 
  رويدادها

  ۱۳۷۷کنکور سراسری سال  ۴۱۴رتبه  -
  )۱۳۸۱ - لین اردبیران (سرعیا یشناسستیز ییاد دانشجوین المپیهفتم دهیبرگز -

  کتاب
  )۱۳۸۱ -ن (ع) یحسدانشگاه امامدر دو جلد (انتشارات  Genes VIIترجمه كتاب  -
  )۱۳۸۲ -شان یاند" (انتشارات ژرفیدانشگاهشیپ یشناسستیز یآموزشح كتاب "كمكیف و تصحیتال -
  )۱۳۸۲ -شان یاند)" (انتشارات ژرف۱شگاه (یو آزما یشناسستیز یآموزشح كامل كتاب "كمكیو تصح یراستار یو -
  )۱۳۸۳ -ر ی" (انتشارات میلو مولكو یسلول یشناسستیف كتاب "زیتال -
  )۱۳۸۴ -ر ی(انتشارات م لودیش" Molecular Cell Biologyترجمه كتاب " -
  )۱۳۸۴ -نگر " در دو جلد (انتشارات جامعهیموضوع یشناسستی"ز یآموزشف مجموعه كمكیتال -

  مقاالت
- Effect of aerobic fitness on reduction of physiological stress in women. Journal of Critical Care Nursing. 
2009;1(1):13-18. 

  .۱۱۳-۱۲۰؛ ۳، شماره ۳دوره  .نشريه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی .)۱۳۹۰( منابع یتحليل ی: بازبينیدر آموزش پزشک یمفهوم یهانقشه -
  .۱۶۹-۱۷۷؛ ۴، شماره ۳دوره  نشريه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی .)۱۳۹۰( مداخالت یر یپذتنوع کیستماتیبر وب؛ مرور س یمبتن یر یادگی -
  .۲۵تا  ۲۰صفحات : ۶۱، شماره ۶). کتاب ماه فلسفه. دوره ۱۳۹۱وايتهد و ظهور منطق جديد ( -
  .۱۷تا  ۱: صفحات ۲، شماره ۴پژوهی. دوره منطق. )۱۳۹۲( ییارسطو یانتقال ضرورت در موجهات ارسطو؛ نگاه -
  .۲۴تا  ۱: صفحات ۲۵، شماره ۱۰دوره  . متافيزيک.)۱۳۹۵( یدر باب معن ییگرامقابله با سنت عقل کان؛یلیم »ییمعناستیز« یۀنظر -
  .۲۸تا  ۱: ۲، شماره ۷پژوهی. دوره ). منطق۱۳۹۵( کانیلیم »ییمعناستیز« یۀدر نظر ییمفهوم بازنما -
: ۷۱، شماره ۱۸). ذهن. دوره ۱۳۹۶( کانیلیم ییمعناستیز هیمفهوم شهود در نظر هیبر پا فیضع یدوبعد یبه نقد سومز در مورد معناشناس یپاسخ -

  .۱۱۵تا  ۸۳صفحات 
  داوری

؛ طب و قرآن؛ افق دانش؛ راهبردهای آموزش در علوم پزشکی؛ طب انتظامی؛ علوم رفتاری؛ علوم پزشکی کوثر؛ طب نظامی؛ پرستاری مراقبت ويژه -
تحقيقات ؛ Iranian Journal of War and Public Health؛ International Archives of Health Sciences؛ سبک زندگی با رويکرد سالمت

 و ... Health Education and Health Promotion؛ جغرافيايی
  سخنرانی

  .۱۳۹۹سوم آذر  نرانی ماهيانه انجمن منطق ايران.سخ .های زيستی منطقبنيان -
  .۱۴۰۰آذر  ۲۷تا  ۲۱شناسی تکاملی، نمادشناسی تکاملی و معناشناسی تکاملی. دوره پاييزی در سايه تکامل. فلسفه تکامل، منطق تکاملی، معرفت -
   .۱۴۰۰بهمن  ۲۱و  ۲۰داروين. متافيزيکی. سمپوزيوم  هایانديشهبر  داورين اثرات -
   

 


