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دکتر مهرزاد کياني
متولد 1341/3/1 :
محل تحصيل و اخذ دکتري طب عمومي :دانشگاه علوم پزشکي تهران
محل تحصيل و اخذ بورد تخصصي :دانشگاه علوم پزشکي تهران
محل تحصيل دوره فلوشيپ :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع تخصص :دانشنامه ( بورد) تخصصي در رشته پزشکي قانوني  -با احراز رتبه دوم کشوري در
چهل و ششمین دوره امتحانات بورد تخصصي در سال تحصیلي 77-78
فلوشيپ اخالق زيست پزشکی – سال  -87از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

عضو هيئت علمي رسمي قطعي دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی :با مرتبـــه دانشگاهــــــی استاد
پايه ،28
استاد گروه اخالق پزشکی  ،دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی
 عناوين کتب ترجمه و تاليف و درسنامههاي تهيه شده :
 -1کتاااپ پزشااکي قااانوني بااراي دانشا ویان حقااو (تااا یف) ،سااال  ،1384ناشاار سااازمان ساامت،
شماره شابک -014-530-964-x :آخرین چاپ بااصالحات اساسی 1392 -
 -2کتاااپ اصااول اااپ قااانوني و مساامومیتهااا (تااا یف) ،سااال  ،1380ناشاار روزنامااه رساامي،
شماره شابک964-93367 -3-7 :
 -3کتاپ بیماريهاي خون (تر مه) ،ساال  ،1378انتشاارات تیماورزاده ،تهاران ،شاماره شاابک:
5-017-456-964
 -4کتااپ اصااول نگااارب کا بااد گشااایي در پزشاکي قااانوني (تاای یف) ،سااال  ،1384ناشاار سااازمان
پزشکي قانوني کشور ،شماره شابک041-530-964-x :
 -5تهیه و نشر او ین م موعه  168تصویر و اسالید آموزب پزشکي قانوني در یک آ بوم ،ساال
 ،1378انتشارات دانبپي ،هاد دانشگاهي ایران.
 .-6اااازوات آمااااوزب کا بااااد گشااااا ي ،تروماااااتو وهي هاااات پزشااااکان و کااااارآموزان پزشااااکي
قانوني1379.
 -7درسنامه آموزب پزشکي هت دورههاي  2و  3ماهه کارآموزان پزشکي قانوني .
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آزاري و ناحیاه تناساالي ،سااال  ،1382انتشااارات

 -8م موعااه تصاااویر آموزشاي معاینااات کااود
دانبپي.

 -9م موعه مکتوپهاي آموزشي ادواري پزشکي قانوني شامل  7م موعه.
 -10تهیه م موعه تصاویر آموزشي کا بد گشایي و گراس پاتو وهي.
 -11کتاپ م موعه تستهای اخال پزشکی (تی یف) ،سال  ،1387انتشارات تیمورزاده
 -12کتاپ اخال و حقو پزشکی " ( " 2تا یف) ،سال  ،1389سازمان نظام پزشکی مهوری
اسالمی ایران ،نشر پیشگامان توسعه
 -13کتاپ پزشکی برای حقاو داناان (تاا یف) ،ساال  ،1390انتشاارات حقاوقی ،شاماره شاابک:
4-91-7727-946-978)-تااا یف(Ethics In Iran -2014-Eubios Ethics Institute

14-Biomedical

ISBN: 978-0-908897-25-4
 خدمات مشاورهاي :
همکاري به عنوان مشاوره در انتخاپ ارحهاي پهوهشي دانش ویان پزشکي ،دانش ویان حقو
و دستیاران پزشکي قانوني -مشاوره به مراکز آموزشی و پهوهشی دانشگاهی و قوه قضا یه
 مقاالت :
 -1قصور پزشکي معضالي فارا روي پزشاکان ،فصال ناماه بیمااريهااي پوسات ،شاماره  ،2بهاار
.1383
 -2عملکرد تیمهاي پزشکي قانوني در حوادث غیر مترقبه در دو دهه اخیار ایاران ،دوماین کنگاره
بینا مللي بهداشت ،درمان و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه ،سال .1383
 -3صدور واز دفن ،مقا ه بازآموزي  ،نشریه امعه پزشکي ،شماره  ،27سال .1383
 -4تو ید ا کل پس از مرگ در بدن و عوامل مؤثر بر آن ،م له علمي پزشکي قانوني ،سال نهام،
شماره  ،27پاییز .1383
 -5کا بد گشاایي عفونات و راههااي پیشاگیري از انتقاال آن مقا اه باازآموزي ،م لاه علماي پزشاکي
قانوني  ،سال دهم ،شماره  ،36زمستان .1383
 -6گزیدگيها ،مقا ه بازآموزي ،انتشارات سازمان پزشکي قانوني کشور ،سال .1384
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 -7بررسااي میاازان تاانب شاايلي وعواماال م اؤثر درآن در پزشاانان شاااغل در پزشااني قااانوني شااهر
تهران در پاییز،1384م له علمي پزشني قانوني ،شماره ،43سال .1385
 -8بر گرفتگي و عوارض ناشي از آن ،م له علمي پزشني قانوني ،شماره  ،45بهار.1386
 -9گزارب یک مورد قاع انگشتان دست و مالحظات قانونی آن ،م لاه علمای پزشاکی قاانونی،
شماره  ،46تابستان .1386
10 - Firearm Related Suicides in Tehran- Iranian Arch)Med, 2004-7(2
11- Antisocial Personality Disorder- A case report of serial rapist -16th European conference .on psychology and law – July 2003.

12- Wife Battering - A case study of 300 women in Tabriz- Iran
During 2002 -2003 - 16th European conference on psychology
and law – July 2003.
 -13نحوه رسایدگی باه قصاور و تخلفاات حرفاه ای دندانپزشاکی در ایاران ،م لاه علمای پزشاکی
قانونی ،شماره  ،47پاییز .1386
 -14بررسی فراوانی موارد ضرپ و رح ناشی از نزاع در مرا عین به واحاد معایناات سارپایی
مااردان سااتاد مرکاازی سااازمان پزشااکی قااانونی کشااور در ااای سااه ماااه ،م لااه علماای پزشااکی
قانونی
 -15سااایکوز بعااد از زایمااان و بررساای مااوردی نااوزاد کشاای ناشاای از آن ،م لااه علماای پزشااکی
قانونی ،شماره  ،4دوره  ،14زمستان .1387
16- Violence in forensic medicine practice – American journal of forensic
medicine and pathology – vol 30 – Number 3 – Sep 2009
– 17- A five year survey for dental malpractice claims in Tehran –Iran
Journal of forensic and legal medicine- Feb 200918- Comparative study of therapeutic abortion permission in central
clinical department of Tehran –Iranian Journal of pediatrics – Dec 2009
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19 –Electrocution related mortality – amj forensic med and pathologyvol 30 - Num 4 – Dec 2009
 -20بررسی نبههای اخالقای و حقاوقی پیوناد اعضاا ،فصال ناماه اخاال پزشاکی ،شاماره – 10
زمستان .1388
 -21هن درمانی مالحظات اخالقای ،چاا بهاا و راه کارهاا – فصال ناماه اخاال پزشاکی ،شاماره
 ،11بهار .1389
 -22چا بهاای اخالقای باناکهاای ااالعاات هنتیکای – فصال ناماه اخاال پزشاکی ،شاماره ،11
بهار .1389
 -23اخال پزشکی در "خالصه ا حکمه " ،م له اخال و تاریخ پزشکی دوره چهارم ،شماره ،4
مهر .1390
 -24تحلیل شرایا بیماران در آستانه مرگ ،مراقبت های پایان حیات و اارافیان بیمار مشرف باه
موت و تو ه به توصیه های مو ود -م له اخال وتاریخ پزشاکی – دوره پان م  ،شاماره ، 2
فروردین 91
-25مالحظااات اخالقاای در بهااره گیااری از روب بااارداری بااا رحاام ااایگزین  -فصاال نامااه اخااال
پزشکی – شماره  – 15بهار 90
 -26بررسی نحوه برقراری ارتباا دانش ویان گروه علوم پزشکی باا مادد ویان در بخاب یبار
بیمارستان های منتخپ شهر تهران – فصل نامه اخال پزشکی – شماره  – 17پا یز 90
-27بررسی میزان رعایت استقالل مدد ویان توسا دانش ویان گروه علوم پزشکی در بخب یبر
بیمارستانهای منتخپ شهر تهران – فصل نامه اخال پزشکی – شماره  – 18زمستان 90
-28همسر آزاری و عوامل ماوثر بار آن در مارا عین باه واحاد معایناات مرکازی پزشاکی قاانونی
استان تهران – فصل نامه حقو پزشکی – شماره  – 20بهار 91
 -29دستکاری مو کوالر اول عمر بشر و چا ب های اخالقی آن  -فصل ناماه اخاال پزشاکی –
شماره  -19بهار 91
-30پیشگیری از مصرف مواد روان گردان شیشه توسا نو وانان – فصل نامه حقاو پزشاکی –
شماره  -19زمستان 90
 -31بر رساای میاازان آگاااهی دانش ا ویان گااروه علااوم پزشااکی از قااوانین زایاای مامااایی در حیاااه
پزشااکی قااانونی  ،دانشااگاه علااوم پزشااکی ناادی شاااپور اهااواز -سااال  -1392م لااه علماای
پزشکی قانونی – دوره  -19شماره  – 2،3تابستان و پاییز 92
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 بررسی میزان آگاهی دانش ویان مامایی از احکاام شارعی و قاانونی مارتبا باا حرفاه ماماایی-32
 – زمساتان17 دردانشگاه علوم پزشکی ندی شاپور اهواز –فصل نامه فقه پزشکی – شماره
1392
کاارورزان پزشاکی زناان و دساتیاران تخصصای زنااان از،  بررسای آگااهی دانشا ویان ماماایی-33
-1390 موازین اخال پزشکی دربخب یبر بیمارستانهای آموزشی منتاخپ شهر تهران سال
93  تا بستان-28 فصل نامه اخال پزشکی – شماره
34- A survey on spousal abuse of 500 victims in Iran –American journal
of forensic medicine and pathology .vol 35.no1.march 2014.
35-Moral distress in physician practicing in hospitals affiliated to medical
sciences universities-Iran red crescent med journal.2014
october,16(10):e18797
36-Relationship of moral senility and distress among physicians –
Trauma Monthly-2015 Feb-20(2)
37- A comparative study of the foundations of medical ethics in secular
and Islamic thought-Journal for the study of religions and ideologies
,vol.14.issue 40(spring 2015):27-46
 بررسی ارتباا خشونت های خانگی و افکار خودکشی در زنان مرا عه کننده به مراکز بهداشتی-38
 م له علمی پزشکی قانونی – دوره-1392 – درمانی و دادگاه های خانواده شهرستان رشت در سال
1393  زمستان-4  –شماره20
عوامل مساعد کننده خشونت خانگی در زنان – م له سالمت و مراقبت – دوره هفدهم –شماره-39
1394 بهار، اول
40-

Assessment of patients’ awareness of their rights in teaching

hospitals in Iran. Med Sci Law,2015
41-

An Epidemiological Study on Cases of Electrocution Referred to

the Autopsy Hall of Tehran Province Legal Medicine Office in 2009-10.
Indian Internet journal of Forensic medicine and toxicology.2015
42-Ethical aspects of family planning and related laws in Iran-GMP
Review, 2015; V16(3)
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43-Relation between domestic violence and suicidal thought in
women referred to medical health centers and family courts in
Rasht city in 2014 –Journal of forensic medicine –No4 vol 20 -291544- Study on facilitating factors on domestic violence. Journal of
Health and care –vol 17 –no 1- 2015 (In Persian)
44-Ghofrani Kelishami F, Manoochehri H, Mohtashami J, Kiani M.
Consequences of Presence of Forensic Nurses in Health Care
System: A Qualitative Study. Iranian J Nursing Midwifery Res [serial
online] 2020 [cited 2021 Jul 20];25:195-201. Available from:
https://www.ijnmrjournal.net/text.asp?2020/25/3/195/282757
45-Ghofrani-Kelishami, F., Manoochehri, H., Mohtashami, J., Kiani,
M., The necessity of legal awareness of the nurses in health system,
2020, Pakistan Journal of Medical and Health Sciences, 14(3), pp.
1118-1122
46-Delpasand, K., Nazari Tavakkoli, S., Kiani, M., Abbasi, M. and
Afshar, L. (2020), "Ethical challenges in the relationship between
the pharmacist and patient in Iran", International Journal of Human
Rights in Healthcare, Vol. 13 No. 4, pp. 317-323.
https://doi.org/10.1108/IJHRH-01-2020-0001
47-Khalajzadeh, M.R., Kiani, M., Borhani, F., (...), Tavakkoli, S.N.,
Abbasi, M., Changes in ethical attitudes of clinical laboratory
professionals after teaching them ethics using three different
methods, 2019, Medical Journal of the Islamic Republic of Iran,
33(1), pp. 218-221
48-Biroudian, S., Abbasi, M., Kiani, M., Theoretical and practical
principles on nanoethics: A narrative review article, 2019, Iranian
Journal of Public Health, 48(10), pp. 1760-1767
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49-Forouzadeh M, Kiani M, Bazmi S. Professionalism and its role in
the formation of medical professional identity . Med J Islam Repub
Iran. 2018; 32 (1) :765-768
URL: http://mjiri.iums.ac.ir/article-1-4112-en.html
50-Abbasi M, Kiani M, Ahmadi M, Salehi B. Knowledge and Ethical
Issues in Organ Transplantation and Organ Donation: Perspectives
from Iranian Health Personnel. Ann Transplant. 2018 May 4;23:292299. doi: 10.12659/AOT.908615. PMID: 29724990; PMCID:
PMC6248176.
51-Abbasi M, Kiani M, Ahmadi M, Salehi B. Organ transplantation
and donation from the point of view of medical students in Iran:
Ethical aspects and knowledge. Cell Mol Biol (Noisy-le-grand). 2018
Jan 31;64(1):91-96. doi: 10.14715/cmb/2018.64.1.16. PMID: 29412800.
52-Rahnavardi M, Ahmadi Dolabi M, Kiani M, Pur Hoseyn Gholi A,
Shayan A. Comparing Husbands’ Addiction in Women With and
Without Exposure to Domestic Violence. J Holist Nurs Midwifery.
2018; 28 (4) :231-238
URL: http://hnmj.gums.ac.ir/article-1-655-en.html
53-Kiani M, Fadavi M, Khankeh H, Borhani F. Personal factors
affecting ethical performance in healthcare workers during
disasters and mass casualty incidents in Iran: a qualitative study.
Med Health Care Philos. 2017 Sep;20(3):343-351. doi:
10.1007/s11019-017-9752-7. PMID: 28220344.
54-Foroozadeh M, Kiani M, Afshar L, Bazmi S. Children’s Privacy in
Pediatric Wards in Teaching Hospitals Affiliated to Shahid Beheshti
University of Medical Sciences: 2014 - 2015, Arch Pediatr Infect
Dis.2017 5(1): e59868. doi: 10.5812/pedinfect.36539.
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55-Seif-Farshad M, Bazmi S, Amiri F, Fattahi F, Kiani M. Knowledge
of medical professionalism in medical students and physicians at
Shahid Beheshti University of Medical Sciences and affiliated
hospitals-Iran. Medicine (Baltimore). 2016 Nov;95(45):e5380. doi:
10.1097/MD.0000000000005380. PMID: 27828869; PMCID:
PMC5106075.
56-Bazmi S, Kiani M, Hashemi Nazari SS, Kakavand M,
Mahmoodzade R. Assessment of patients' awareness of their rights
in teaching hospitals in Iran. Med Sci Law. 2016 Jul;56(3):178-83.
doi: 10.1177/0025802415605536. Epub 2015 Sep 18. PMID: 26385813.
46-Nazem H, Ahmadi M, Kiani M, Fomani R. S. Check Out the
Correlation Between Structural Social Determinants of Health and
Quality of Life of Women Have Experienced Domestic Violence in
Tehran Referred to Social Emergency in 2015. Biosci Biotech Res
Asia 2016;13(4).
57-Aderyani, M.R., Javadi, M., Tavakkoli, S.N., Kiani, M., Abbasi, M.,
Conceptualization of Idle (laghw) and its relation to medical futility,
2016, Journal of Medical Ethics and History of Medicine, 9, pp. 1-7
58- Nejadsarvari, N., Abbasi, M., Borhani, F., (...), Kiani, M., Bazmi,
S., Relationship of moral sensitivity and distress among physicians,
2015,Trauma Monthly, 20(2),e26075, pp. 21-26
59- F Akrami, S Bazmi, M Kiani, M Saidi,

Awareness and

viewpoint of midwives and obstetricians towards therapeutic
abortion law and its ethical pitfalls, 2021,

International Journal of

Medical Toxicology and Forensic Medicine, 11 (1)
60- S Mousavinejad, M Kiani, S Bazmi,

Reviewing the Status of

Professional Commitment Principles in the Physician-Patient
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Communication Models, 2019, International Journal of Medical
Toxicology and Forensic Medicine
61- K Delpasand, M Kiani, L Afshar, SN Tavakkoli, Extractingthe
Ethical Challenges of Pharmacy Profession in Iran, a Qualitative
Study, 2018, Journal of Research in Medical and Dental Science
62- M Amirmohamadi, F Borhani, M Kiani, A Almasi-Hashiani, B
Naghavi, The correlation between spiritual wellbeing and
depression in elderly patients with cancer in Iran, 2017,

Middle

East Journal of Family Medicine
63- GH AHMADZEDEH, SG MOUSAVI, M KIANI, B MAHAKI, The
relationship between the frequency and severity of traffic accidents
and aggression, smoking, and substance abuse, 2017, JOURNAL
OF ISFAHAN MEDICAL SCHOOL (IUMS)
64- M Rezaei Aderyani, S Nazari Tavakkoli, M Kiani, M Abbasi, M
Javadi, Medical futility, useless or frivolity?, 2017, Iranian Journal of
Medical Ethics and History of Medicine
65- JR Alni, F Borhani, A Ebadi, S Bazmi, M Kiani, Effective Factors
of Professional Ethical Competency in Medical Students: A
Qualitative Study, 2017,

Middle East Journal of Family Medicine

66- SDB Abadi, MHRG Abadi, SG Zamani, M Kiani, Legal,
Commercial, Medical, Ethical and Environmental Aspects of
Granting Patents for Biotechnological Innovations, 2017, J. Pol. & L.
: • طرحهای پژوهشی
 بررسی مقایسهای یافتههای میکروسکوپی و ماکروسکوپی گردن در افراد فوت شده به علت-1
– فشار بر عناصر حیاتی گردن با مرگهای ناگهانی ابیعی – سازمان پزشاکی قاانونی کشاور
 همکار- 1389 سال
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 -2اد ه نوین اثبات رایم و ارزب قضایي آنها -مرکز تحقیقات اخال و حقو پزشاکی دانشاگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی -1387 -همکار
 -3تاااریخ پزشااکی ایااران از اواخاار دوره قا ااار تااا سااال  -1320مرکااز تحقیقااات اخااال و حقااو
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  -1387 -همکار
 -4تدوین ستارهایي در تاریخ پزشني ایران و اسالم  -مرکز تحقیقات اخاال و حقاو پزشاکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  -1387 -همکار
 -5مس و یت حرفه ای پزشاکان -مرکاز تحقیقاات اخاال و حقاو پزشاکی دانشاگاه علاوم پزشاکی
شهید بهشتی  -1387 -م ری اصلی
 -6ماا عه پارامترهاای اخاال زیسات پزشاکی از دیادگاه اساالم -مرکاز تحقیقاات اخاال و حقاو
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  -1387 -م ری
 -7بررسی و تصحیح انتقادی تر مه فارسی کهن «صیدنه» بیرونی -مرکز تحقیقات اخال و
حقو پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  -1388 -همکار
بررسي ارحهای پهوهشی ان ام شده در دانشگاه علوم پزشني شهید بهشتي در سا هاي

-8

 1383تا  1388از نظر رعایت کدهای اخال در پهوهب -مرکز تحقیقات اخال و حقو
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -1388 -م ری
 -9بررسی حقوقی رضایت نامه ها و برا ت نامه های پزشکی بیمارستان های آموزشی و
درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -مرکز تحقیقات اخال و حقو پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی -1389 -م ری اصلی
-10

ماا عه نبه های فقهی ،حقوقی و اخالقی « دستور پزشکی عدم احیاء قلبی – تنفسای

» در نظام امع سالمت -مرکز تحقیقات اخال و حقو پزشکی دانشگاه علوم پزشاکی شاهید
بهشتی -1389 -همکار
 -11بررسی اصول اخال در آموزب پزشکی -مرکز تحقیقاات اخاال و حقاو پزشاکی دانشاگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی -1389 -م ری اصلی
 -12بررسی تاثیر آموزه های دینی شیعه پیرامون احتضار بر تصمیم گیری در پایان حیات
بیماران مسن و فرتوت – -1390همکار
 -13بررسی مبانی نظری و فلسفی رویکرد مبتنی بر چهار اصل به اخال زیست پزشکی –
 -1390همکار اصلی
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 -14بررسی دیدگاه بیماران بزرگسال بستری در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی درباره وضعیت کرامت انسانی آنان درسال  -91همکار
 -15بررسی تاریخچه پزشکی قانونی درایران و هان  -1391-یرجم
 -16بررسی میزان آگاهی بیماران از منشور حقو خود در بیمارستانهای آموزشی زیر م موعه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  -1391 -م ری اصلی
 -17بررسی نظرات دانش ویان پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در
خصوص واحد درسی اخال پزشکی –  -1391م ری
 -18بررسی تاریخچه پزشکی قانونی در ایران و هان – سال  -1392م ری

 پايان نامهها:
 -1بررسي میزان تیثیر عوامل بیو وهیکي در وقوع را م – استاد راهنما .
 -2روبهاي دید پزشکي قانوني در کشف علمي را م  -استاد راهنما .
 -3نقب پزشکي قانوني در بررسي صحنه رم – استاد راهنما .
 -4پیوند اعضا -استاد راهنما .
 -5نقب پزشکي قانوني در کشف را م – استاد راهنما .
 -6صدمات ناشي از سالح گرم – استاد مشاور.
 -7بررسي توصیفي یافتههاي باا یني در تها ماات نساي مقعادي در مارا عین باه بخاب معایناات
پزشکي قانوني –استاد مشاور .
 DNA -8و کاربرد آن در پزشکي قانوني – استاد راهنما .
 -9بررسي میزان استرس شيلي و عوامل موثر بر آن در پزشکان قانوني تهران سال  -84اساتاد
مشاور .
 -10بررسي اختالالت رواني از دیدگاه پزشکي قانوني – استاد مشاور .
 -11نقب اظهار نظر پزشکي قانوني در بررسي ضرپ و رح -استاد مشاور .
 -12محاکمه غیابي و آثار آن در ماا عه تابیقي – استاد مشاور .
 -13بررسي مواد توهم زا واعتیاد آور با تانید بر انستازي – استاد راهنما.
 -14نقب پزشکی قانونی در بررسی صحنه قتل مشکو  -استاد راهنما.
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 -15شوهر کشی  ،بزهکاری زنان و یا پیامد بزه دیدگی آنان – استاد مشاور.
 -16بررسی قتل از روی ترحم در حقو کیفری ایران – استاد راهنما.
 – 17آساایپ شناساای مس ا و یت کیفااری منحاارفین نساای در پرتااو دیاادگاه اارم شااناختی – اسااتاد
راهنما.
 -18مس و یت کیفری افراد اسکیزوفرن در قوانین موضوعه ایران -استاد راهنما.
 -19بررساای باازه دیاادگی

نساای کودکااان توسااا افاارا پاادوفیل و راه هااای لااوگیری از حاادوث

اختالالت رفتاری و بزهکاری کودکان در آینده – استاد مشاور.
 -20عمل نوعا کشنده در حقو ایران در پرتو موازین پزشکی  -استاد مشاور
 - 21انحرافات

نسی ( سادیسم و مازوخیسم نسی ) در راباه با قتل های سریا ی – راهنما

 -22مس و یت کیفری ت قلیل یافته در بیماران روانی در حقو ایران با نگاهی به حقو انگلیس .
استاد راهنما
 -23پیشگیری از مصرف ماده روانگردان شیشه توسا نو وانان – استاد راهنما
- -24تشخیص نوع قتل از دیدگاه پزشکی قانونی و پلیس علمی –استاد راهنما
 -25دانب نوین نسی در سیاست نایی ایران  -استاد مشاور
 -26بررسی یافته های پزشکی قانونی و تاثیر آن در حقو

زا -استاد راهنما

 -27نتایج و آثار حضور پزشکی قانونی در صحنه را م بویهه در صحنه قتل – استاد راهنما
 -28بررسی میزان رعایت موازین اخال پزشکی و عوامل مرتبا باا آن توساا دانشا ویان گاروه
علوم پزشکی در بخب یبر بیمارستانهای منتخپ شهر تهران – استاد مشاور
 -29امکان اثبات رایم با انگشت نگاری هنتیکی  ،ایگاه  ،مبانی و آثار فقهی آن – استاد مشاور
 – 30بررسی فقهی – اخالقی ترکیپ هنهای حیوانی در تو ید عروسک های زنده  -استاد مشاور
 -31تاثیر اختالالت روانی بر مس و یت کیفری در حقو ایران و انگلستان  -استاد راهنما –سال
1391
 -32اختالالت روانی و نون در قانون م ازات اسالمی مصوپ سال  -1390راهنما – 1392
--33بررسی مس و یت کیفری افراد مبتال به نون در الیحه قانون م ازات اسالمی سال -1392
استاد راهنما
-34تيییر نسیت و آثارحقوقی آن در فقه و حقو ایران و مقایسه آن با حقو انگلستان -سال
 -1392استاد مشاور
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-35بررسی میزان رعایت اصول اخالقی در اهداء نین در مراکز درمان ناباروی شهر تهران
سال  -1392استاد مشاور
-36بررسی ارتباا خشونتهای خانگی و افکار خودکشی در زنان مرا عه کننده به مراکز بهداشتی
درمانی و دادگاه خانواده شهرستان رشت در سال  -1392استاد مشاور
-37بررسی ارتبا ا حساسیت و پریشانی اخالقی در پزشکان شاغل در بیمارستان های تابعه
دانشگاه های علوم پزشکی تهران در سال  – 1392استاد راهنما
-38بررسی ارتباا خشونت خانگی با رفتار باروری در زنان مرا عه کننده به مراکز درمانی
تحت پوشب معاونت درمان سازمان تامین ا تماعی شهر اصفهان در سال  -1394استاد
مشاور
سخنرانی ها،کارگاه های علمی  ،کنفرانس ها
موارد متعدد سخنرانی در کنفارانس هاای علمای  ،کنگاره هاا و کارگااه هاای علمای باا موضاوع
اخال پزشکی  ،حقو پزشکی  ،پزشکی قانونی در داخل و خارج کشور
• مشاغل علمي و اجرايي :
 -1عضو هی ت علمي سازمان پزشکي قانوني کشوراز سال  81تا . 86
 -2معاون آموزشي سازمان پزشکي قانوني کشور از سال  81تا . 86
 -3سرپرست روابا عمومي سازمان پزشکي قانوني کشور از سال  78تا .81
 -4عضو شوراي آموزشي سازمان پزشکي قانوني کشور از سال  81تا.86
 -5عضو گروه آموزشي پزشکي قانوني و کشف علماي ارا م اداره کال آماوزب بادو خادمت قاوه
قضا یه
 -6عضو کمیته ا را ي او ین کنگره علمي کشوري صحنه رم.
 -7عضو کمیته علمي او ین کنگره پزشکي قانوني کشورهاي اسالمي.
 -8عضو گروه علمي حقو

زا دانشکده حقو دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرکز .

 -9کارشناس منتخپ کمیسیونهاي تخلفات پزشکي سازمان پزشکي قانوني کشور .
 -10نماینده سازمان پزشکي قانوني کشور در کمیته تشخیص مرگ ميزي مرکز مادیریت پیوناد و
بیماریهاي خاص وزارت بهداشت .
 -11عضو شوراي دبیران م له علمي پهوهشي پزشکي قانوني .
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 -12عضو عليا بدل هی ت بررسي و رسیدگي به تخلفات اداري سازمان پزشکي قانوني کشوراز
سال  79تا . 86
 -13دبیر کمیته علمي تازههاي پزشکي قانوني دبیرخانه دا مي کنگره پزشکي قاانوني کشاورهاي
اسالمي.
 -14کارشناس تخصصي رشته پزشکي قانوني دادسرا و هییت انتظامي سازمان نظام پزشکي
مهوري اسالمي .
 -15دبیر علمي کنفرانسهاي علمي ماهیانه بازآموزي پزشکي قانوني
 -16مدیر علمي دبیرخانه دایمي پزشني قانوني نشورهاي اسالمي
 -17عضو ستاد ترویج اخال پزشکی سازمان نظام پزشکی مهوری اسالمی
 -18مدیر گروه پزشکی قانونی مرکز تحقیقات اخال پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
 -19عضو هیات تحریریه م له علمی پزشکی قانونی
-20عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 -21معاون پهوهشی مرکز تحقیقات اخال و حقو دانشگاه شهید بهشتی
 -22معاون گروه اخال پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 -23مدیر ا رایی فصلنامه علمی اخال پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
-24عضو کمیته اخال در پهوهب مرکز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
-25عضو هیات تحریریه فصلنامه اخال پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
-26عضو هیات تحریریه فصلنامه تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 -27عضو کمیته اخال پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
-28دبیر امور بین ا ملل سومین کنگره بین ا مللی حقو پزشکی در زمینه حقو بیماران
 -29ر یس کمیته حقو بیماران ان من علمی حقو پزشکی ایران
-30عضو کمیته ملی اخال در علوم و فناوری کمیسیون ملی آیسسکو در ایران
 -31دبیر کل ان من علمی بین ا مللی اخال زیستی اسالمی
 -32دبیاار محااور تخصصاای اخااال پزشکی،اسااتاندارد و قااوانین در سااالمت ا کترونیکاای او ااین
کنفرانس بین ا مللی سالمت ا کترونیک
-33مدیر گروه اخال پزشکی
-34عضو شورای اخال پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 -35عضو کمیته اخال در پهوهب دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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-36عضو کمیته اخال در پهوهب سازمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 -37عضاو کمیتاه اخااال در پازوهب مرکااز تحقیقاات گاوارب و کبااد دانشاکاه علااوم پزشاکی شااهید
بهشتی
-38
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