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 « دکتر محمد حسین انصاری مود پژوهشی -علمی سوابق فعالیتهای اجرایی و اهم نگاهی اجمالی به»  

فردوسی مشهد و ، گذارندان دوره دبستان و دبیرستان در بجنورد و دوره طب در دانشگاه (1328)خرداد سال  متولد بجنورد

 در بجنورد. 1354و اغاز فعالیت پزشکی از تیرماه  1354اتمام آن در تیرماه 

 فعالیت اهی زپشکی :
 ، شیروان  و اسفراین. ، گرمهجاجرم راز و جرگالن،بجنورد ، مانه و سملقان، هایدر اکثر روستاهای شهرستانطبابت  -

 57، 56مسئول اورژانس بیمارستان امام رضا)ع( سالهای  -

 68تا  55پزشک قانونی شهرستان بجنورد از سال  -

  موسسات ونهاد ها ،دانشگاهها  ،اداراتاکثر پزشک معتمد  -

  65تا  60دبیر جامعه پزشکان بجنورد از سال  -

 دوره  چهارمدیره نظام پزشکی در عضو هیئت  -

  تا کنون 87، از  83تا  79از سال  دوره  چهاردر  ریاست سازمان نظام پزشکی -

 کنونتا  1379نماینده سازمان نظام پزشکی بجنورد در مجمع عمومی نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران از سال   -

    1396 - 1395 -1394عضو مجمع معتمدین مجمع عمومی نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران از سال  -

 88تا  83دادستان نظام پزشکی از سال  -

 اری بجنوردعضو هیئت موسس دانشکده مامایی و پرست -

 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی  عضو هیئت موسس -

 )طرح خدمت پزشکان در جبهه( 60و  59سالهای ، در دو مرتبه جنگ تحمیلی اعزام به جبهه  -

  تا کنون 73از سال  عضو هیئت موسس و رئیس هیئت مدیره خیریه خاتم االنبیا -

 62تا  58درمانی جهاد سازندگی از سال  دازی و شرکت در اکیپ های بهداشتیمسئول راه ان  -

 63تا  59همکاری در درمان رایگان پرسنل و خانواده سپاه پاسداران و همکاری در راه اندازی درمانگاه سپاه از سال  -

 62تا  60آموزش کمک های اولیه در مرکز آموزش بسیج سپاه سالهای  -

 62تا  54، سالک ، وبای التور در سالهای تالش در جهت شناسایی کانونهای روستایی سل ریوی، تب مالت -

 59تا  54همکاری با انیستیتو تحقیقات سرطان )بابل( در شناسایی موارد ابتال سرطان مری در شمال خراسان در سالهای  -

 رضا)ع( و ایام تعطیل در بیمارستان امام و کشیک های شب امام رضا)ع( ساله مداوم  در امر طبابت در مطب و بیمارستان 43فعالیت  -

و زایشگاه و درمانگاهها و تمام خیریه های بجنورد و درمان رایگان طبقات آسیب پذیر منطقه مخصوصاً دانش آموزان ، عیادت رایگان 

 بیمار( 5سال اخیر و سعی در گسترش این تفکر در بین همکاران پزشک )حداقل روزی  43بیماران در منازل در طی 

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی عضو کمیته اخالق پزشکی دانشگاه -

 تشخیص امور پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی 10عضو کمیسیون ماده  -

 کارشناس علمی و پژوهشی مرکز تحقیقات کاربردی سالمت همگانی و توسعه پایدار دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی -

منتخب سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران و دریافت لوح مخصوص از ریاست کل سازمان نظام پزشکی  "پزشک نمونه   -

 "1395و  1384ایران 

 "1388و  1385منتخب کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان شمالی  "پزشک نمونه   -
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 از محل کمکهای مردمی و جمعی از پزشکان بومیدر بجنورد   CCU و  اولین دستگاه دیالیز پیشنهاد و اجرای طرح راه اندازی -

و قبول مسئولیت درمان رایگان معتادین، که این همکاری  61تاسیس مرکز باز پروری معتادین بهزیستی در بهکده رضوی در سال  -

 علیرغم بُعد مسافت پنج سال ادامه یافت و از سوی شورای عالی قضایی مورد تقدیر قرار گرفت

  و دریافت لوح مخصوص 1395مهر ماه  بنیاد ملی نخبگان کشوراز سوی  (د پزشکانبعنوان )سرآممنتخب  -

 تا کنون 92عضو هئیت مدیره بسیج جامعه پزشکی خراسان شمالی از سال  -

 تا کنون 1390عضو هئیت مدیره خیرین سالمت استان از سال  -

 

 

 سوابق فعالیتهای مختلف با ادارات و نهاداه:
 :هالل احمر 

 سال سابقه 50طلب فعال هالل احمر با بیش از ترین اعضای داوقدیمی از  -

 83عضو منتخب هیئت مدیره هالل احمر شهرستان بجنورد از سال  -

 85عضو منتخب هیئت مدیره هالل احمر خراسان شمالی از سال  -

  85و  84نماینده منتخب هالل احمر خراسان شمالی در مجمع عمومی هالل احمر جمهوری اسالمی ایران  -

دد زلزله، سیل و حوادث غیر عمت الهای متوالی امداد گری در سوانحبپاس س – 1390انتخاب بعنوان امدادگر نمونه کشوری آذر ماه  -

 الل احمر ایرانهدریافت لوح ویژه تقدیر از دبیر کل  -قبه در کشور رمت

 1347 ضری و دشت بیاضامدادگر زلزله بیدخت و گناباد و خ -

 دیهوک –خراسان طبس  1357امدادگر زلزله  -

  1359امدادگر زلزله کرمان  -

 1375امدادگر زلزله خراسان شمالی  -

 ماه 4به مدت  1355امدادگر سیل شمال خراسان قوچان شیروان  -

 1381و  1380امدادگر سیل گلستان  -

  1342ابق از س دعضو جوانان شیر و خورشی -

 :فرمانداری استانداری و 

 (و دهم اجرایی انتخابات مجلس شورای اسالمی )دوره هفتمعضو هیئت  -

 73تا  64نماینده ویژه فرمانداری در کمیته نظام وظیفه از سال  -
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 نماینده ویژه فرماندار در انتخابات ریاست جمهوری دوره هشتم -

 تشکیل ستاد مردمی توسعه شمال خراساندهنده  پیشنهاد -

 تا کنون 76خراسان از سال  مسئول کمیته پژوهش ستاد مردمی توسعه شمال -

 تا کنون 80از سال  ستاد مردمی توسعه خراسان شمالی رئیس -

 84تا83 مشاور امور توسعه و مشاور امور اجتماعی اولین استاندار خراسان شمالی -

  95 تا 92مشاور امور توسعه و سرمایه گذاری استانداری  -

 جنگ تحمیلی و دهه هفتادنماینده ویژه فرماندار در کمیسیون نظام وظیفه دوران  -

 1395سازمان مدیریت برنامه ریزی استان از سال  مشاور -

:  شهرداری
 اجتماعی شهرداری بجنورد هایهآموز عضو شورای سیاست گذاری فرهنگ و هنر و -

 86تا  67عضو ستاد زیبا سازی شهر بجنورد از سال  -

 87تا  82عضو هیئت مدیره سازمان آتش نشانی بجنورد از سال  -

 تا کنون 74ورای فضای سبز شهرداری از دائمی ش عضو -

 همکاری مستمر با معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری در انتشار کتب و مقاالت مختلف  -

 سال اخیر بطور مستمر  30تهیه فیلم و عکس و اسالید از محالت مختلف بجنورد در طول  -

 شورای شهرداری بجنورد 87از سوی شورای شهر در جشنواره سال  و دریافت لوح مخصوص شهروند نمونه بعنوان منتخب -

و دریافت  دبیرخانه دائمی مدیریت جهادی کشور  93اسفند  جهادگر نمونه کشوری )مدیریت جهادی ( در شهروند بعنوان منتخب -

 از شهردار تهران لوح مخصوص

 
 دادگستری:

 70و  60بازرس انجمن حمایت زندانیان در دهه  -

 60ندامتگاه عمومی و سیاسی )سلمان فارسی( در دهه پزشک  -

 60و 50پزشک قانونی و نماینده پزشک قانونی در دهه  -

 89و دریافت لوح تقدیر از وزیر دادگستری  – تا کنون 84عضو ستاد دیه استان خراسان شمالی از سال  -

 تا کنون 86عضو هیئت منصفه مطبوعات استان خراسان شمالی از سال  -

 :اث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالیسازمان میر
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 60تالش و همکاری گسترده در جهت تاسیس اداره میراث فرهنگی بجنورد در دهه  -

 60عضو ثابت انجمن حفظ میراث فرهنگی و آثار باستانی از دهه  -

ید در سطح وسیع و معرفی آنها جهت ثبت در شناسایی بسیاری از آثار تاریخی  ناشناخته بجنورد و شمال خراسان و تهیه عکس، اسال -

 فهرست میراث تاریخی 

تحقیقات وسیع میدانی در خصوص فرهنگ و فولکلور اکثر قومیت های منطقه خراسان شمالی و تهیه فیلم وعکس و اسالید ) بیش از  -

 مالی در سالهای مختلفوناگون قومیت های خراسان شگهشتاد هزار اسالید و عکس و دهها ساعت فیلم برداری( از مراسم 

پژوهش در خصوص تاریخ و زبان قومیتهای ترک، کرد، فارس)تات(، ترکمن و بلوچ در منطقه و ارائه مقاالت و ایراد سخنرانیهای  -

 متعدد در سمینار های مختلف دانشگاهی که اکثراً به عنوان مقاله برتر شناخته شده اند

(  85، گردشگری علمی 85 ، ثبت آثار تاریخی 84 ، ورزش و گردشگری 84 اکوتوریسم،  84 عضو کمیته های مختلف )گردشگری -

 سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی

دریافت لوح و تندیس ویژه از ریاست جمهوری اسالمی ایران به دلیل استمرار پاسداشت میراث فرهنگی توسعه گردشگری و اعتالی  -

 1392 –تی کشور صنایع دس

 تا کنون 1392از سال  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالیمشاور پژوهشی اداره کل  -

گاه  :دانش
عضو هیئت موسس دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور، دانشگاه دولتی بجنورد، دانشکده مامایی و پرستاری وابسته به دانشگاه علوم  -

 پزشکی مشهد

 1385از بدو تاسیس تا  مدرس افتخاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد -

 موسس دانشکده مامایی و پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد -

 1392مشاور امور اجتماعی و تشکلهای مردمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از  -

 کنونتا  92عضو هیات امنای دانشگاه دولتی از سال  -

 زیست و منابع طبیعی:محیط 
 76محیط زیست و منابع طبیعی ) نهضت سبز شمال خراسان( در سال   N-G-Oدهنده نخستین تشکیل  -

 دوستداران طبیعت   N-G-Oرئیس هیئت مدیره  -

 شناسایی گونه های مختلف گیاهان دارویی منطقه و تهیه عکس و فیلم و اسالید -

طبیعی استان و تهیه عکس و فیلم و اسالید در سطح بسیار وسیع در طی سی سال  شناسایی اکثر مسیرهای کوه نوردی و جاذبه های -

 اخیر

تالش در جهت شناسایی عوامل تخریب مراتع و جنگل های منطقه بجنورد و گلستان و همکاری تنگاتنگ با سازمان مراتع و جنگلها  -

 و محیط زیست و ارائه مقاالت مختلف در نشریات کثیر انتشار

یهای متعدد به مناسبت های مختلف )هفته منایع طبیعی، محیط زیست، هوای پاک، بیابان زدایی و ...( و همایش های ایراد سخنران -

 مختلف در بجنورد و سایر استانها

 تالش در جهت الحاق مجدد پارک ملی گلستان به خراسان شمالی با ارائه مقاله در سمینار نخبگان استان خراسان شمالی -
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 دید مواصالتی آشخانه، کالله که مورد موافقت مجلس و وزارت راه قرار گرفتارائه طرح مسیر ج -

بتکار ریاست وقت سازمان محیط زیست با ارائه مدارک علمی و فیلم و عکس و ا پیشنهاد ایجاد پارک سالوک به سرکار خانم دکتر -

 اسالید که مورد تایید قرار گرفت

 آموزش و رپورش:
  مدارس مختلف سطح شهرستان درمان رایگان بیماران نیازمند -

 ایراد سخنرانی به مناسبتهای مختلف در خصوص مسائل اخالق پزشکی و بهداشتی و تربیتی در مدارس سطح شهرستان -

 دریافت چندین لوح تقدیر از معاونت وزارت آموزش و پرورش و اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی و شهرستان بجنورد -

 سال اخیر 41ای خانه و مدرسه در طی همکاری مستمر با انجمن ه -

شرکت در سمینار های تاریخی وزارت آموزش و پرورش و ارائه مقاالت متعدد در زمینه آثار باستانی و تاریخ محلی خراسان شمالی و  -

 کسب مقاله برتر 

 70عضو خیرین مدرسه ساز دهه  -

 فعالیت اهی ورزشی:
 فوتبال، والیبال، کشتی، کوهنوردیحمایت مالی و کمک بسیاری از تیم های ورزشی  -

 پزشک تیمهای فوتبال در مسابقات مختلف  -

 درمان رایگان قهرمانان مختلف رشته های ورزشی  -

 70و  60ورزشی تربیت بدنی شهرستان بجنورد در دهه  –عضو کمیته علمی  -

 تشکیل گروه کوهنوردی علمی بجنورد -

 گروههای کوه نوردی شرکت در بسیاری از برنامه های صعود به قلل مختلف  -

 ایراد سخنرانیهای مختلف در دانشگاه و دبیرستانها و پیاده روی عمومی در بش قارداش و باباامان پیرامون اهمیت تعمیم امر ورزش -

 

 «  ساری فعالیتهای ژپوهشی» 
 تا کنون 86عضو هسته مطالعات و پژوهش های سازمان بازرگانی خراسان شمالی از سال  -

 86تا  84مطالعات و پژوهشهای اداره کل تعاون خراسان شمالی عضو هسته  -

 76تالیف نخستین کتاب طرح پیشنهادی تقسیم استان خراسان با همکاری ستاد مردمی توسعه خراسان شمالی در مرداد  -

 76تالیف مجموعه توانمندیهای شهرستان بجنورد در سال  -

 سازمان مسکن و شهر سازی(تالیف کتاب در جستجوی هویت شهری بجنورد )انتشارات  -
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خراسان شمالی و ارائه آن به وزارت کشور و مجلس شورای تالیف دهها بروشور و بولتن و مقاله در خصوص توانمندیهای منطقه  -

 اسالمی دوره های چهارم، پنجم و ششم

س شورای اسالمی و حضور تحقیق وسیع پیرامون اهمیت مرزهای شمال شرق و شرق کشور و ارائه آن به کمیسیون امنیت ملی مجل -

 مکرر در این کمیسیون جهت دفاع از مسائل عنوان شده

مذاکرات مفصل به همراه اعضای ستاد توسعه با اکثریت نمایندگان دورهها ی چهارم ، پنجم و ششم مجلس شواری اسالمی با ارائه  -

 مدرک و مستندات الزم پیرامون بیان ضرروت تصویب تقسیم استان خراسان

جلسه  500پیگیری مستمر جهت تصویب الیحه تقسیم خراسان در مجلس ششم به همراه اعضای ستاد مردمی و شرکت در بیش از  -

 و سایر نقاطستاد توسعه در بجنورد 

همکاری و رایزنی با تمام کارشناسان اعزامی از مجلس شواری اسالمی، وزارت کشور بویژه دفتر تقسیمات کشوری و سایر وزارت خانه  -

 83تا  75ها در جهت تبیین ضرورت تقسیم استان خراسان و ایجاد استان خراسان شمالی به مرکزیت بجنورد در طی سالهای 

 کمک به راه اندازی استانداری خراسان شمالی در زمینه های مختلف -

 مشاور توسعه و مشاور اجتماعی اولین استاندار خراسان شمالی -

ر مقاله در این همایش که جزو مقاالت منتخب ش بزرگ نخبگان خراسان شمالی و ارائه چهاعضو هیئت برگزاری و هیئت علمی همای -

 قرار گرفت 

 83در تنظیم اولین سند توسعه استان در پاییز همکاری  -

همکاری با شبکه های مختلف درون مرزی و برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسالمی در جهت تولید برنامه های مختلف مستند  -

 سال اخیر20خراسان در طی  در شمال

 دریافت دهها لوح تقدیر و سپاس از ادارات، نهاد ها و مقامات علمی و دانشگاهی -

 تا کنون 89فرودگاه بجنورد عضو هیئت امنای توسعه  -

 تا کنون 89امام از سال  100عضو هیئت مدیره خیرین مسکن ساز )بنیاد مسکن انقالب اسالمی ( حساب  -

 89هنر  عضو هیئت مدیره خیرین -

 


