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                                                                                                                 دکتر بهروز شورچه

 استادیار معارف اسالمی 

   1398تهران، تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسالمی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات  تخصصی  دکتری  

 

 سوابق آموزشی 

   دانشکده علوم پزشکی اسدابادتمام وقت  *عضو هیات علمی

پزشکی همدان   دانشگاه علوم التدریس س حقمدر*   

ها و سمینارها با موضوعات قرآن و نهج البالغه   *سخنرانی در همایش  

آموزشی ویژه استادان سازی فرهنگی و توانمند   هایکارگاه*مدرس   

ویژه دانشجویان و کارکنان ایها و اخالق حرفه های آموزشی ارتقاء مهارت*مدرس کارگاه  

 *برگزاری ژورنال کالب با موضوع دین و سالمت ویژه دانشگاهیان 

 

 تالیف و ترجمه 

1389*تالیف کتاب با عنوان »مقتضای حال در نهج البالغه«؛  

1398ها«ها و یافته»پزشکی در دوره میانه تمدن اسالمی؛ نگاشته*تالیف کتاب با عنوان    

1398از عربی به فارسی؛ *ترجمه کتاب با عنوان» نظم الحکم بمصر فی عصر الفاطمیین«  

 

 

 



 

 مقاالت

1392 *زیبایی شناسی تصاویر تشبیهی نهج البالغه؛ همایش ملی نهج البالغه، همدان، دانشگاه بوعلی سینا،   

1394دانشگاه شهید بهشتی،  تهران،  نگاه پیامبر)ص(؛ کنگره بین المللی تاریخ پژوهی،*تمدن از   

پزشکان غیرمسلمان در دربارهای اسالمی دوره میانه؛ مجله علمی پژوهشی تاریخ و تمدن اسالمی، بهار ئو  *

1398تابستان   

سبک زندگی اسالمی، نشریه   *دیدگاه استادان دانشگاه علوم پزشکی همدان درباره سالمت و نقش آن در تحقق

1ف شماره17پژوهش در دین و سالمت، دوره  

ها و تعامالت؛ پژوهشنامه تاریخ اسالم، سال نهم،  ها، کنشمسلمان در جامعه اسالمی، نگرش *پزشکان غیر

33شماره  

*نقش پزشکان غیرمسلمان در شکل گیری و گسترش پزشکی در تمدن اسالمی؛ مجله علمی پژوهشی تاریخ  

41،شماره11پزشکی، دوره   

مقایسه تاثیر شیوه آموزش حضوری با آموزش مجازی در میزان یادگیری درس فرهنگ و تمدن اسالمی  *

.2شماره18دانشجویان،مجله پژوهان، دوره  

 

 اجرایی و پژوهشی 

سالمت دانشگاه علوم   علوم و  ای معارف اسالمیهای بین رشتهمعاون اجرایی و عضو مرکز توسعه پژوهش *

 پزشکی همدان

ای دین و سالمت ابن سینا *مدیر اجرایی و عضو هیات تحریریه مجله بین رشته  

 *عضو شورای فرهنگی دانشکده

 *عضو ستاد اقامه نماز دانشکده

 *عضو شورای نشر دانشکده 

دانشکده  *دبیر و عضو کمیته اخالق در آموزش   



اری نگ *عضو کارگروه مرجعیت علمی و آینده  

 *عضوکمیته اخالق درپژوهش

 *عضوکارگروه اخالق، سالمت معنوی و تعهد حرفه ای 

استاد مشاور و راهنما  *  

 * داوری مقاالت و طرح های پژوهشی 

 

 

 

 

 

 

   


