ثبعوِ تعبلی
رسٍهِ ؽخصی دکتز رضب هَهٌیي

دکتزی هذیزیت آهَسػ عبلی ٍ دکتزی پشؽکی علَم آسهبیؾگبّی
عَاثك اجزایی:
هعبٍى پضٍّؼ ٍ ارتجبطبت اجتوبعی ثٌیبد ؽْیذ کؾَر
هعبٍى فزٌّگی ثٌیبد ؽْیذ ٍ اهَر ایثبرگزاى کؾَر
عزپزعت هعبًٍت حمَلی ٍ اهَر هجلظ ٍسارت آهَسػ ٍ پزٍرػ
هؾبٍر لبئن همبم ٍسیز در اًجوي اٍلیبء ٍ هزثیبى کؾَر
هؾبٍر هعبٍى ٍسیز آهَسػ ٍ پزٍرػ
هذیز کل هذارط غیز اًتفبعی کؾَر
هذیز کل هزاکش آهَسؽی عتبد احیبء اهز ثِ هعزٍف کؾَر
رئیظ ٍ هذرط هزکش علوی کبرثزدی اهبم خویٌی (رُ)
هذیز فزٌّگی ٍ جبًؾیي فزهبًذّی ثغیج آهَسػ ٍ پزٍرػ
هذرط داًؾگبُ ّبی اهبم حغیي علیِ الغالم،ثمیِ اهلل (عج)،داًؾگبُ ّبی آساد هزکش ٍ ؽوبل،هزاکش علوی کبرثزدی اهبم خویٌی ٍ حج
ٍسیبرت
رئیظ جْبد داًؾگبّی پیزاپشؽکی
رئیظ آهَسػ ٍ پزٍرػ هٌطمِ  41تْزاى
هذیز دثیزعتبًْبی تْزاى
دثیز دثیزعتبى ّبی تْزاى

عضویت در مجامع و پزوژه های گوناگون
عضَ کوغیَى تذٍیي اٍلیِ عٌذ ثزًبهِ درط هلی

عضَ عتبد ثزًبهِ ریشی عبل پیبهجز اعظن (صلی اهلل علیِ ٍ آلِ)
عضَ کوغیَى صیبًت اس حمَق ؽْز ًٍذی ٍسارت کؾَر
عضَ کوغیَى ثزرعی کتبة ٍ اًتؾبرات حَسُ دفبع همذط ٍ ایثبرگزی ثٌیبد ؽْیذ
عضَ ٍ رئیظ کبرگزٍُ هؾتزن ٍسارت آهَسػ ٍ پزٍرػٍ ،سارت تعبٍى ٍ رفبُ اجتوبعی درحَسُ هؾبرکت ّبی هزدهی
عضَ ؽَرای ثزًبهِ ریشی عتبد اعتالی فزٌّگ ٍ تعویك تزثیت اعالهی در ٍاحذ ّبی آهَسؽی
عضَ ؽَرای ًظبرت هذارط اعتثٌبیی کؾَر
عضَ ؽَرای هؾبٍریي ٍسراء در اهَر ایثبرگزاى
عضَ حمَلی ؽَرای فزٌّگ عوَهی کؾَر
عضَ حمَلی کوغیَى اجٌوبعی ٍسارت کؾَر
عضَ حمَلی کویغیَى فزٌّگی دٍلت
عضَ ّیبت هذیزُ هَعغِ فزٌّگی ٌّ ،زی عیذ الؾْذا (ع)
عضَ پزٍصُ ثزرعی هَارد التصبدی آهَسػ ٍ پزٍرػ
عضَ ّیبت اهٌبء ثیوبرعتبى فزٌّگیبى
دثیز ؽَرای آهَسػ ٍپزٍرػ هٌبطك هزسی کؾَر
دثیز ٍ ًبیت رئیظ ؽَرای ًظبرت ثز هذارط غیز اًتفبعی کؾَر
رئیظ عتبد ثزًبهِ ریشی اهَر فزٌّگی ٍ آهَسؽی ؽبّذکؾَر
دثیز ؽَرای طزح ٍ ثزًبهِ ؽبّذکؾَر
دثیز عتبد صیبًت حجبة ٍ عفبف ثٌیبد ؽْیذکؾَر

دثیز کویتِ پضٍّؾی عبسهبى هذارط غیز دٍلتی ٍ تَععِ هؾبرکت ّبی هزدهی
ًبیت رئیظ ّیبت اهٌبء ٍ رئیظ ّیبت هذیزُ هَعغِ فزٌّگی ٍ ،رسؽی ایثبر
هغئَل آسهبیؾگبُ تخصصی ثیوبرعتبى للت جوبراى (تب رحلت یبدگبر اهبم خویٌی (رُ) )
هغئَل ًظبرت ثز حغي اجزای آسهَى کٌکَر عزاعزی حَسُ ارٍپب (آلوبى)
عضَ ؽَرای ًَیغٌذگبى هجلِ فزٌّگ ّویبری
عزدثیز هجلِ ؽبّذ کَدن ٍ ًَجَاى
عزدثیز هجلِ ؽبّذ جَاى

عزدثیز هجلِ یبراى
عزدثیز هجلِ ؽبّذ اًذیؾِ
عزدثیز هجلِ ؽبّذ جَاى

اخذ الواح و تقدیز نامه به مناسبت های گوناگون
هعلن ًوًَِ اعتبى تْزاى
هذیز کل ًوًَِ کؾَری
ثغیجی ًوًَِ ٍسارت آهَسػ ٍ پزٍرػ
هذرط ًوًَِ هزاکش علوی کبرثزدی اعتبى تْزاى
ًفز دٍم هغبثمبت لزآى کزین ثٌیبد ؽْیذ

عضَیت ٍ هجزی طزح ّب ٍ پزٍصُ ّبی علوی
طزاح تَععِ هذارط پیؼ دثغتبًی ثب گزایؼ لزآًی
پی گیزی ٍ تصَیت طزح تغییز لبًَى هذارط غیز دٍلتی
ثزًبهِ ریشی ٍ پی گیزی طزح کبّؼ هؾزٍطی داًؾجَیبى ؽبّذ اس % 03ثِ %43
تَععِ هزکش ًخجگبى ٍ داًؼ پضٍّبى ؽبّذ ثب جذة حذاکثزی ًخجگبى ؽبّذ
طزح ٍ اجزای ثزًبهِ هذیزیت فزدا جْت ًخجگبى ؽبّذٍ ایثبرگز
پضٍّؼ تحمیمبتی تبثیز هَاد ؽیویبیی ثز رسهٌذگبى دفبع همذط در ایجبد عَارض دیز رط ٍ عزطبى ثب ّوکبری داًؾگبُ علَم پشؽکی
هؾْذ
اعتبد هؾبٍر طزح تحمیمبتی رتجِ ثٌذی هذارط غیز دٍلتی

تألیفات ومقاالت علمی پژوهشی
تألیف کتبة ایکبػ اًغبى ّب ثب هَضَع ًوبس
تألیف کتبة ثلَغ عز آغبس تحَلی دیگز ثب هَضَع ثلَغ
تألیف کتبة هذیزیت هذارط ٍ هزاکش ؽجبًِ رٍسی
گزدآٍری ٍتألیف ثْذاؽت در حج ٍ اعالم
گزدآٍری ٍ تذٍیي فالػ کبرت لزآًی جْت آهَسػ ٍ درن آعبى تزجوِ لزآى
پبیبى ًبهِ ثب عٌَاى تبثیز هبدُ حبجت(  (CONTRAST MEDIAثزعولکزد کلیِ ّب
پبیبى ًبهِ ثب عٌَاى ارائِ الگَیی جْت ارتمبء اخالق حزفِ ای داًؾجَیبى

علغلِ همبالت ثْذاؽت فزدی ٍ هحیط (هبٌّبهِ پیًَذ)
همبلِ َّیت ثب هَضَع جبیگبُ اًغبى در اهَر اجتوبعی ٍ دیٌی(هبٌّبهِ خط سًذگی)
همبلِ تأثیز ایثبر ثز سًذگی فزدی ٍ اجتوبعی(هبٌّبهِ پضٍّؾی ؽبّذ اًذیؾِ)
همبلِ اخالق حزفِ ایی در آهَسػ عبلی

ثبعپبط فزاٍاى :دکتز رضب هَهٌیي

