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1 
بررسی میزان پايبندی به نماز و عوامل مؤثر بر آن در 

 82دانشجويان دانشکده علوم پزشکی جهرم سال 
  محمد حسین مدبر     *     1382 1382

ارزشیابی تأثیر روش انتقال اطالعات قرآنی از طريق  2
SMS 

  محمد حسین مدبر     *     12/3/87 12/4/86

3 
بررسی میزان تناسب پرسشنامه تحقیقاتی اخالق 

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم با مطالعات اخالق 
 پزشکی بر اساس ديدگاه صاحبنظران اخالق پزشکی

  محمد حسین مدبر     *      

4 

بررسی میزان آگاهی و بکارگیری مهارتهای روانشناختی 
پزشکان پرستاران و پیراپزشکان کنترل خشم توسط 

شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی جهرم 
 1392سال 

  محمد حسین مدبر     *      

5 

بررسی مروری مجموعه مقاالت فلسفی و اخالقی در 
در  حوزه ی مبانی اخالقی روش های درمان ناباروری
سه دوره همايش اخالق و شیوه های نوين درمان 

 جهرمناباروری 

1393 1394   ×       
 محمد حسین مدبر

 نويد کالنی
 

 

 

        



 تألیف کتاب : 

 سال انتشار ناشر / محل نشر  ف / ترجمه(نوع ) تألی عنوان کتاب  رديف

 79 نشر امید/ قم فتألی اعتیاد آتش هستی سوز 1

 80 نشر امید / قم فتألی خاموشی شمع خود چرا؟ 2

 84 ید / قمنشر ام فتألی حجاب گل 3

 86 انتشارات مصلی نژاد / جهرم فتألی يکصد و ده قطره از دريای غدير 4

 فتألی اصطالح نامه اصول فقه 5
انتشارات دفتر تبلیغات 

 اسالمی / حوزه علمیه قم
87 

 فتألی اصطالح نامه علوم قرآنی 6
انتشارات دفتر تبلیغات 

 اسالمی / حوزه علمیه قم
76 

7 
م و مجازات ها در قرآن بررسی تطبیقی جرائ

 کريم و کتاب مقدس
 فتألی

دانشگاه معارف  –نشر معارف 

 اسالمی
94 
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1 
ی تأثیر عسل طبیعی در بررس

 بهبودی زخم های ديابتی

سعید سبحانیان ، دکتر 

مرتضی پور احمد، محمد 

حسین مدبر، دکتر سعید 

 قناعت پیشه و بهنام آدينه

دانشگاه 

علوم پزشکی 

 جهرم

 مجله دانشکده پزشکی
 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 ايران پژوهشی -علمی 
 تیر

1385 
 64دوره 

 4شماره

2 

رهای همسر گزينی از بررسی معیا
ديدگاه دو گروه دانشجويان دختر و 

پسر دانشکده علوم پزشکی جهرم 
1380 

محمد  –لیال مصلی نژاد 
 حسین کارگر)مدبر(

دانشگاه 
علوم پزشکی 

 جهرم
 ايران پژوهشی -علمی  طب و تزکیه

بهار
1385 

 15سال 
-60شماره 
61 

3 
بررسی گرايش اجتماعی در تفسیر 

 قرآن
 رمحمد حسین مدب

دانشگاه 
علوم پزشکی 

 جهرم
 6شماره  1389 ايران تخصصی قرآن و علم

 بررسی اقتباس قرآن از تورات 4
 دکتر علی نصیری

 دکتر محمد حسین مدبر

دانشگاه 
علوم پزشکی 

 جهرم
 ايران ترويجی -علمی  قرآن پژوهشی خاورشناسان

بهار و 
تابستان
1390 

 10شماره 

 چالش ارتداد و آزادی عقیده 5
 علی نصیریدکتر 

 دکتر محمد حسین مدبر

دانشگاه 
علوم پزشکی 

 جهرم
 ايران تخصصی -علمی  کاوش های دينی

بهار و 
تابستان
1390 

 سال سوم
 5شماره 

 دکتر محمد حسین مدبر نقد روايات طبی در بستر اخالق 6
دانشگاه 

علوم پزشکی 
 جهرم

 فصلنامه اخالق در آموزش
 دانشکده پرستاری جهرم

 ايران 
بهار 
1392 

 دوره دوم
 1شماره 

7 

کنترل خشم از ديدگاه دين:  
راهکارهای نظری و عملی رعايت 

يک ضرورت برای بهداشت روانی و 
 اخالقی پزشکان و پرستاران

محمد حسین مدبر، رسول 
  اسالمی اکبر،

دانشگاه 
علوم پزشکی 

 جهرم

 فصلنامه اخالق در آموزش
 دانشکده پرستاری جهرم

 1393 ايران 
 سومدوره 

 3ماره ش

 .باشد، علمی پژوهشی، علمی ترويجی و علمی مروری میISIمنظور از رتبه مجله،  *
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1 
بررسی میزان آگاهی پرسنل تیم بهداشتی و درمانی از موازين شرعی مربوط به حرفه 

 پزشکی

اولین همايش آموزه های 

 دين و سالمت
    داخلی   85ارديبهشت

 ترس و راه های غلبه بر آن از ديدگاه نهج البالغه 2
اولین همايش آموزه های 

 دين و سالمت
    داخلی   85ارديبهشت

 قصاص پدر خیر،  قصاص مادر آری 3
چهارمین همايش ديدگاه 

 های اسالم در پزشکی
    داخلی  84اسفند

 اهمیت شستن دست در آموزه های پیامبر اعظم و علوم پزشکی 4
دانشگاه علوم پزشکی 

 رفسنجان
    داخلی  85اسفند

 دهان و دندان در آموزه های پیامبر اعظم )ص( و علوم پزشکی بهداشت 5
دانشگاه علوم پزشکی 

 رفسنجان
    داخلی  85اسفند

6 
بررسی میزان عالقه دانشجويان دانشگاه ای جهرم به برگزاری فريضه الهی عبادی نماز و 

 تاثیر معنوی آن بر روز زندگی شخصی و اجتماعی آنان

دانشگاه علوم پزشکی 

 نرفسنجا
    داخلی  85اسفند

 85بررسی رابطه تبلیغات تلويزيون و الگوی غذايی نوجوانان شیراز  7

دانشگاه پرستاری و مامايی 

دانشکده پرستاری و مامايی 

 فاطمه زهرا رامسر

    داخلی  86خرداد



8 
بررسی معیارهای همسر گزينی از ديدگاه دوگروه دانشجويان دختر و پسر دانشکده علوم 

 80هرم پزشکی ج

فصلنامه علمی پژوهشی 

 تبريز
    داخلی  85تابستان

9 
بررسی تاثیر معنوی نماز بر سالمت روحی روانی دانشجويان دانشگاه های جهرم از 

 ديدگاه خودشان

سومین همايش سراسری 

آموزش سالمت، کیفیت 

 زندگی

    داخلی  86خرداد 

 شأنیت اخالقی رويان 10

همايش سراسری اخالق در 

های نوين درمان شیوه 

 ناباروری

    داخلی  88آذرماه 

 همايش قرآن پژوهی و طب بايسته های تفسیر قرآن بر اساس يافته های علوم پزشکی 11
ارديبهشت 

90 
    داخلی 

 میزان اعتبار روش حقوقی 12

دومین همايش سراسری 

اخالق در شیوه های نوين 

 درمان ناباروری

    داخلی  90آذرماه 

 توای معتبر در سیستم حقوقی جمهوری اسالمی ايراننقش ف 13

دومین همايش سراسری 

اخالق در شیوه های نوين 

 درمان ناباروری

    داخلی  90آذرماه 

   * داخلی  91آذرماه  همايش قرآن پژوهی و طب نقش و جايگاه حس و دستاوردهای علمی در نقد روايات طبی 14

 رسقط جنین به منظور نجات جان ماد 15

17
th

 Annual Meeting 

of MEFS Damascus 

– Syria 6 to 9 

October, 2010 

    المللی بین  

16 Ethical, jurisprudence, and legal problems of population debates 

1
st
 International 

congress on 

Reproductive ethics 

Jahrom , Iran 

December 2013 

   * بین المللی  



17 Guradianship of the Jurist on reducing or increasing population; 

view from constitution and Islamic Jurisprudence 

1
st
 International 

congress on 

Reproductive ethics 

Jahrom , Iran 

December 2013 

   * بین المللی  

18 Sufficiency model; a proper basis for population policy in 

Islamic countries 

1
st
 International 

congress on 

Reproductive ethics 

Jahrom , Iran 

December 2013 

   * بین المللی  

19 The status an role of ' shariatendency' in fertility figh 

1
st
 International 

congress on 

Reproductive ethics 

Jahrom , Iran 

December 2013 

   * بین المللی  

 واليت فقیه در تحديد يا تکثیر نسل از منظر فقه و قانون اساسی 20

1
st
 International 

congress on 

Reproductive ethics 

Jahrom , Iran 

December 2013 

  *  بین المللی  

 

        

     



  ايد:همکاری داشته که به عنوان استاد راهنما و مشاوری يها نامهرساله و پايان
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   *      مقايسه مفهوم خدا در آيین يهود و اسالم 1

   *      موضوع ازدواج 2

     * *   حقوق متقابل پزشک و بیمار 3

4 
بررسی ديدگاه کارکنان سیستم پرستاری 

بیمارستان های شهرستان جهرم نسبت به منشور 
 1388-89حقوق بیمار در سال تحصیلی 

  *   *   

5 
بررسی ارتباط بین دينداری و شادکامی در 

دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی جهرم درسال 
91-92  

     * *  مهسا نوروزی

 

 

 )مشاوره، همكاري و غيره(اي  حرفه -وابق شغلی س
 فعاليت

 

 سال

 واحد اصطالح نامه –پژوهشگاه دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم 

 مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 مسئول دفتر فرهنگ اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی جهرم

 ممدیر گروه معارف اسالمی دانشگاه علوم پزشکی جهر

 1375تا  1373

 1388تا  1375

 1377تا  1375

 تاکنون 1377



 فعاليتهاي آموزشی 
 فعاليت فعاليت در هر سال

 1حوزوی سطح تدریس دروس  1369تا  1362

 معارف اسالمی دانشگاهتدریس دروس  تاکنون 1376

 درس اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم تدریس تاکنون  1384

 دانشگاه علوم پزشکی جهرمآموزشی های فرهنگی و  ر کارگاهتدریس د 3/8/1388

 

 

و عضويت ها اجرايی هاي ها و پست  سابقه موقعيت  
 تاريخ مكان فعاليت مست

 لغايت از
   دانشگاه علوم پزشکي جهرم عضو هيأت رئيسه دانشگاه علوم پزشکي جهرم

   دانشگاه علوم پزشکي جهرم عضو مرکز تحقيقات اخالق پزشکي

   دانشگاه علوم پزشکي جهرم عضو شورای اخالق در پژوهش

   دانشگاه علوم پزشکي جهرم دبير علمي دو دوره کنگره قرآن پژوهي و طب

 


