بسم اهلل الرحمن
الرحیم

سوابق فعالیت آموزشی ،پژوهشی ،اجرایی و اجتماعی
نام و نام خانوادگی:
محمد حسن قوسیان مقدم
استادیار گروه بیوشیمي
دانشکده پزشكي دانشگاه شاهد

آخرین مدرک تحصیلی
دكتري تخصصي :
کلینیکال پاتولوژی
1381
دانشگاه تهران

سوابق فرهنگي  ،سیاسي  ،اجتماعي
عضو خانواده معظم شهدا ( فرزند و برادر شهید )
حضور در جبهه های نبرد حق بر علیه باطل بصورت داوطلبانه از طریق
دانشگاه تهران 1365

کسب عناوین برتر و افتخارات
كسب عنوان دانشجوي نمونه شاهد دانشگاه تهران
سال 1369
کسب لوح تقدیر بعنوان معاون دانشجویی دانشگاه از وزیر محترم
علوم،تحقیقات وفناوری به پاس4سال تصدی حوزه معاونت دانشجویی
دانشگاه شاهد
سال 1381
كسب لوح سپاس ریاست جمهوري اسالمی ایران به عنوان مدیر نمونه
كشور در حوزه جوانان بعنوان رییس سازمان جوانان هالل احمر
سال 1383
کسب عنوان استاد نمونه دانشگاه شاهد
سال 1392

مسئولیت هاي عمده اجرایي و سوابق اشتغال
در سطح دانشگاه شاهد
عضو هیات علمي دانشگاه شاهد
به مدت 28سال

 -1370تاکنون

مدیر كل آموزش دانشگاه شاهد

1374 -1372

دبیر ستاد شاهد وایثارگر دانشگاه شاهد

1373-1377

معاون دانشجویي دانشگاه شاهد
رئیس بخش بیوشیمی دانشکده پزشکی

1376 - 1380
1389-1392

مدیر گروه بیوشیمی وفارماکولوژی دانشکده پزشکی

رئیس بخش بیوشیمی دانشکده پزشکی

1393-1392

1394-1396

مسئولیت اجرایی در سطح کشور
رییس سازمان جوانان هالل احمر جمهوري اسالمي ایران
1380-1383
دبیر كل جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمي ایران
1383 -1384
دبیر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
1389-1387
دبیر کمیته آسیب شناسی و ژنتیک موسسه ملی تحقیقات علوم پزشکی (نیماد)
1394-1396

عضویت در كمیته ها وشوراها در دانشگاه شاهد
1371 -1380
عضویت در شوراي آموزشي دانشگاه شاهد
1372-1378
عضو كمیته منتخب شوراي آموزشي دانشگاه
1373-1380
عضو ستاد شاهد وایثارگر دانشگاه شاهد
1373-1380
عضو كمسیون موارد خاص دانشگاه
1373- 1380
عضو كمسیون نقل وانتقاالت دانشگاه
1376-1380
عضو شوراي دانشگاه شاهد
1376-1380
عضو شوراي فرهنگي دانشگاه شاهد
1376 -1380
ریس كمیته انضباطي بدوي دانشگاه شاهد
1376 -1380
دبیر كمیته انضباطي تجدید نظر دانشگاه
عضوكمیته گزینش استاددانشگاه شاهدازطرف وزارت علوم1376-1380
1377-1381
عضو شوراي آموزشي دانشكده پزشكي
1378-1380
مسئول دبیر خانه هیات نظارت دانشگاه
1385-1394
عضو شورای پایان نامه دانشکده پزشکی شاهد
 -1386تاکنون
عضو شورای آموزشی دانشکده پزشکی شاهد
 -1388تاکنون
عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی شاهد

عضویت در كمیته ها وشوراها

در جمعیت هالل احمر وسایر دستگاهها
عضو هیات اجرایي جمعیت هالل احمر

1383-1381
-1384

مشاور رئیس جمعیت هالل احمر در امور ایثارگران
1381
دبیر برگزاري همایش بین المللي صلح ودوستي جوانان هالل احمر1382
عضو اصلي شعبه اول هیات تجدید نظر رسیدگي به تخلفات كاركنان
1383-1384
رئیس شوراي امربه معروف و نهي از منكر جمعیت هالل احمر
عضو هیات امنا ي موزه ملي جمعیت هالل احمر

هالل احمر
13 83-1384
1384

عضویت در دبیر خانه ستاد پیشگیري ومدیریت بحران ریاست جمهوري
1383-1384
عضو ستاد مركزي امداد رساني به زلزله بم در جمعیت هالل احمر 13 82-1383
فرمانده ارشد هالل احمر مستقر در بم

82/11/15- 82/10/25

عضویت در ستاد راهبردي بم(بازسازي ) مستقر در وزارت مسكن1383
عضو شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت
1389-1387
عضو کمیته آسیب شناسی و ژنتیک موسسه ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور (نیماد)
94-98
وزارت بهداشت

سوابق فعالیت های اقتصادی در سطح ملی
دبیر کل جمعیت هالل احمر بعنوان ریس کلیه مجامع در سازمانها ومجموعه های
اقتصادی جمعیت هالل احمر در سطح کشور محسوب وبر عملکرد آنها نظارت
دارد .

رئیس هیات مدیره شركت هالل سرم

 83الی 85

رئیس هیات مدیره شركت صنایع نساجي هالل ایران 1383-1385
عضو هیات مدیره سازمان تداركات پزشكي هالل احمر

1383- 1384

(بزرگترین مجموعه واردات دارو و تجهیزات پزشکی )
رئیس هیات مدیره شرکت گسترش خدمات کشاورزی از سال
( 91-98مربوط به مجموعه شاهد)
مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت ذخیره شاهد93- 98
مدیر عامل و عضو هیات مدیره موسسه اندوخته شاهد
 98تاکنون

فعالیت آموزشي
تدریس بیوشیمي  1و 2در دانشكده پزشكي دانشگاه شاهد
از سال  1376تاكنون به مدت  22سال
تدریس بیوشیمي 1و 2در دانشكده دندانپزشكي دانشگاه شاهد
از سال  1376تا كنون به مدت  22سال
تدریس بیوشیمي در دانشكده پرستاري ومامایي دانشگاه شاهد
جهت رشته مامایی و رشته پرستاری و اتاق عمل از سال 79
تدریس بیوشیمي در دانشكده علوم پایه دانشگاه شاهد
سال 1381جهت رشته زیست شناسی
تدریس بیوشیمی برای مقاطع کارشناسی ارشد در دانشکده پزشکی
فیزیو لوژی و ایمونولوژی از سال 90

شركت در كارگاه ها و دوره هاي آموزشي :
دوره سه روزه كارگاه آموزشي مهارتهاي تدریس
دوره آموزشي نحوه ارزشیابي كاركنان دولت
كارگاه مشاوره وراهنمایي تحصیلي
كارگاه تدوین استراتژي پژوهشي
كارگاه آموزشي مدیریت وبرنامه ریزي آموزشي
كارگاه اساتید راهنما

كارگاه آموزشي آیین نامه برگزاري انتخابات جمعیت هالل احمركشور
درموسسه آموزش عالي علمي– كاربردي هالل ایران
به مدت 40ساعت
كارگاه آموزشي دستورالعمل اجرایي تشكیل مجامع شهرستانها در موسسه
به مدت  40ساعت
آموزش عالي علمي – كاربردي هالل ایران
بهمن واسفند 1382
كارگاه آموزشي دستور العمل اجرایي مجمع عمومي وشوراي عالي
جمعیت در موسسه آموزش عالي علمي – كاربردي هالل ایران
خرداد 1383
به مدت  24ساعت
كارگاه اندازه گیري وارزشیابي تحصیلي
كارگاه روش هاي نوین تدریس
مقاالت پژوهشی بیش از 50مقاله درمجالت علمی وکنفرانس های علمی
راهنمایی پایان نامه های دانشجویی در مقطع دکترای حرفه ای  10مورد

