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 درشهرستان سلطانیهء زنجان متولد شدم.1/2/1111اینجانب دکتر تقی گل مّحـمـدی در      

به کار کشاورزی ودامداری مشغول بودم ودر کنار آن آموزش در سلطانیه  سالگی  12تاسّن 

 گرفتم.قرآن ودروس مکتبی را نزد مادر وپدرم)مال باقر(فرا 

جهت کار به تهران رفتم وبه کارگری مشغول  شدم وبا 1131در آذر ماه   تحصیالت:-1

(در کالس اول اکابرثبت نام ، خدا رحمتش کندفردی مسیحی)آقا موسس ائیراهنم

درمدت  5411-5431) 1111مدرک دوم اکابر را گرفتم وتا سال  22/11/1131ودر

 شدم.3/11با معدل ّکل  مدرک دیپلم طبیعیفق به دریافت موّ  شبانه  وآزاد(بطور سال6

ن اه تهرادانشگ دکترای دامپزشکیدرکنکور سراسری شرکت ودر رشته  1111در سال       

حصیل می شدم ولی به علت فارغ التّ  1111ال بیعی باید در سپذیرفته شدم وطبق روال ط

 حصیل شدم.فارغ الت   1113تشدیدتظاهرات انقالب وبسته شدن دانشگاه ها، درخرداد 

به  1113ساله تحمیلی عراق درشهریور  2با آغاز جنگ  : وعلمی الیت های اجتماعیفع   -2

از انجام خدمت سربازی و دورهء احتیاط درمناطق جنگی دس سربازی اعزام وپس خدمت مقّ 

دام در جهاد سازندگی تهران ودر کمیته امور  1111در سال، آدربایجان غربی و کردستان 

 یان مشغول کار شدم.وآبز

 فق شدیم، موّ مناقصه داروئی جهانی در آلمان 4برگزاری با  1113تا 1111از سال     

شاخ شیطان بزرگ آمریکا را در تحریم دارو و با اجرای طرح ژنریک دارو و واکسن، 

اری از ی( وبس1111یا 1113)مراجعه به روزنامه های کیهان واطالعات سالواکسن بشکنیم

 .مشکالت مربوط به گرانی وکمبود دارو و واکسنها وسموم دامپزشکی را برطرف نمائیم

 .Ph.Dصی بیوشیمی بالینی پزشکی شرکت و در دوره در آزمون تخصّ  1113در سال     

در دکترای بیوشیمی  1111پذیرفته شدم ودر سال ران دانشگاه علوم پزشکی تهبیوشیمی 

ح نیروی انسانی به شهرستان خوی گذراندن طر ایرغ التحصیل وبرفا(.Ph.D)بالینی 

به تهران مراجعه وجهت گذراندن تتمه طرح 1112ربایجان غربی عزیمت ودر فروردینآذ

به داتشجویان  ضمن تدریس، استادیاروبه عنوان  به دانشگاه علوم پزشکی زنجان اعزام



 

علـوم پزشکی زنجان ی، علـوم آزمایشگاهی ورشته های بـهداشتی پزشکی،پرستاری، مامائ

کده پزشکی ، ریاست دانشکده مدیریت گروه بیوشیمی دانشمسئولیـت و دانشگـاه آزاد ،

را عهده دار  دانشگاه معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجوئی پیراپزشکی ویک سال هم

 بودم.

از وزارت جهاد سازندگی برای تداوم اجرای طرح ژنریک، اینجانب 1111درسال       

 به دانشگاه علوم پزشکی تهران ماءمور شدم وبه مدت 1 سال ضمن تدریس برای رشته های

 پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، ورشته های پیراپزشکی در تاءمین داروهای دامی و

تا مرتبه  1131لغایت  1111با سازمان دامپزشکی همکاری نمودم.واز سال  واکسن  

ودانشجویان مقاطع کارشناسی دانشجویان پزشکیدانشیاری به تدریس وپژوهش وراهنمائی   

 بیوشیمی بالینی وسایر رشته ها انجام وظیفه نمودم وسرانجام .Ph.D، کارشناسی ارشد و 

 نایل شدم. به درجه بازنشستگی 5431آباندر 

آشنا ساکن تهران  با دختر یک خانواده اصالتا" مشهدی  1111درسال  زندگی شخصی:-3

نوه نیزهستم. 1فرزند ذکور است وهم اکنون دارای  1وثمرهء این ازدواج  وازدواج نمودم  

تاءلیفات وفعالیتهای پژوهشی: -4  

- در ایّ ام همکاری با جهاد سازندگی در نگارش وتدوین وترجمه مقاالتی در زمینه امور دام، 

 زنبور، طیور در مجله "پژوهش وسازندگی" مشارکت  داشتم.

بخش هائی تهران نیز در تاءلیف زنجان و دانشگاه علوم پزشکی ام همکاری دردر ایّ  -     

 از کتاب درسی بیوشیمی پزشکی)جـلد اول و دوم(با اعضای هیات علمی گـروه بیوشیمی 

 دانشکده پزشکی تهران ، ویراستاری  کتاب بیوشیمی عملی دانشجویان پزشکی، ترجـمه 

 آقای دکتر ابوالفضل نظران)زنجان(،ویراستاری ونظارت در تدوین کتاب بیوشیمی عملی

دانشجویان پزشکی تهران مشارکت داشتم که هم اکنون در اکثردانشگاه های علوم پزشکی 

)پس از کتاب بیوشیمی زنده یاد  استاد دکتر ناصر ملک نیا( تدریس می شود.کشور  

 ئی راهنماوهمچنین  کتاب " ایدز وتغذیه"در ترجمه و ویرایش  وسرپرستی مترجمین  -

دانشجویان ، مشاوره ونظارت بر امورپژوهشی  راهنمائیدانشجویا ن پزشکی وتحصیلی 

وسایر رشته های وابسته (.Ph.D)ناسی ارشد ودکترای بیوشیمی بالینی شکارشناسی، کار



 

تعدادی در و  وچاپ تعدادی مقاله خارجی  وداخلی پایان نامه 11مشارکت ودارای بیش از 

 گره های بین المللی  داخلی وخارجی فعالیت داشته ام. کناز

 الیت های علمی پزشکی، چون پدر بزرگ بنده) آخوند مال میرزا بابا(شاعرهمزمان با فعّ -

داح اهل بیت بوده اند وخودم نیز در ایام جوانی تعزیه خوانی می کردم، تعدادی از ومـّ 

 ت)ع( از مدینه تا طوسئب اهل بیذکر مصاجلد تحت عنوان :  1کتابهای ایشان را در 

تحریر، ویرایش، تصحیح، جمع آوری وتاءلیف وچاپ نموده ام وآخرین جلدش را نیزبه 

 زودی چاپ  ومنتشر خواهم کرد.انشاهللا که ذخیره آخرت وباقی الصالحات شود.

 .هستم در تهران ی آزمایشگاه تشخیص پزشکیول فنّ س ومسئدر حال حاضر نیز موسّ -

 

 مدی، دانشیار بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهراندکتر تقی گل مح   با احترام

 

 

 

 

 

  


