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سوابق تحصیلی
1390-1392

فلَؼیح درد از داًؽگاُ علَم خسؼىی ؼْیذ تْؽسی

1385-1389

دٍرُ زخصصی تیَْؼی ٍ هرالثسْای ٍیصُ ،داًؽگاُ علَم خسؼىی اصفْاى

1375 – 1382

دٍرُ خسؼىی عوَهی  ،داًؽگاُ ازاد اظالهی ٍاحذ ًجف اتاد

سوابق کاری
1393
1393
1393
1393
1393
1393
1392
1392
1391

هذرش کبرگبٍ کبرثرد ضًْْگرافی در ثلْکِبی عصجی ثیوبرضتبى اختر
غرکت در کالضِبی چٌذ تخصصی درد ثیوبرضتبى اختر
عضْ دثیر خبًَ کٌگرٍ هلی کتبثخبًَ ُب در داًػگبٍ غِیذ ثِػتی
غرکت در کالضِبی چٌذ تخصصی درد ثیوبرضتبى غِذا تجریع
طراحی ًقػَ راٍ گرٍّ درد داًػگبٍ ثرای ضبلِبی 39ّ39
عضْ کویتَ طراحی ضْال ّرّدی ُبی فلْغیپ درد
رییص ثخع درد ثیوبرضتبى غِذا تجریع
عضْ ُیبت علوی داًػگبٍ علْم پسغکی غعیذ ثِػتی
عضْ گرٍّ کبرثرد لیسر در درهبى درد هرکس تحقیقبت لیسر داًػگبٍ غِیذ ثِػتی
فلْغیپ درد از داًػگبٍ علْم پسغکی غِیذ ثِػتی

1389– 1390

دارای هذارک پیػرفتَ قرایت ّ تفطیر قراى کرین در اضتبى ُرهسگبى
هتخصص ثیِْغی  ،ریبضت ثیوبرضتبى خبتن االًجیبء غِرضتبى جبضک داًػگبٍ علْم پسغکی
ُرهسگبى

1385– 1389
1387—1389
1387—1389

رزیذًت ثیِْغی ،ثخػِبی ثیِْغی اطفبل ،تْراکص ،رژیًْبل ،قلت ،جراحی اعصبة
هذرش کبرگبُِبی احیبء قلجی ریْی در اهْزظ هذاّم داًػگبٍ علْم پسغکی اصفِبى
هذرش اّرژاًطِبی ثیوبرضتبًی در اًجوي پرضتبری اصفِبى

1385
1383—1385

پسغک عوْهی در اّرژاًص ثیوبرضتبى عیطی ثي هرین اصفِبى
پسغک عوْهی درهبًگبٍ خبًْادٍ ثطیج در ضپبٍ غِرضتبى زًجبى

1381—1383
1381--1383

هطئْل کویتَ اهْزظ ُیبت پسغکی ّرزغی ترثیت ثذًی اضتبى اصفبى
هطئْل کویتَ پسغکی ُیبت کبراتَ اضتبى اصفِبى

فعالیسْای اجرایی
عضَ ؼَرای اجرایی گرٍُ درد داًؽگاُ علَم خسؼىی ؼْیذ تْؽسی( 3131زا وٌَى)
رییط تخػ درد تیوارظساى ؼْذا زجریػ ( 3131زا وٌَى)

طراحی ًمؽِ راُ گرٍُ درد داًؽگاُ ترای ظالْای 39ٍ31
ّوىاری تا تخػ تیَْؼی تیوارظساى ؼْذا زجریػ در راُ اًذازی ٍ زذٍیي خرٍزىل درد حاد()3131

فعالیسْای خصٍّؽی
عضَ ؼَرای خصٍّؽی گرٍُ درد داًؽگاُ علَم خسؼىی ؼْیذ تْؽسی( 3131زا وٌَى)
تررظی رادیَ فروَیٌعی داخل اظسخَاى در هساظسازّای اظسخَاى(در هرحلِ زاییذ خرٍخَزال)

تررظی دٍ رٍغ زسریك ّیاالز در چعثٌذگی خط از جراحی وور(در حال اجرا)
همایعِ اظسرٍئیذ ٍ ّیدرزًَیه ظالیي  %31تا اظسرٍئیذ در زسریك اخیذٍرال تِ رٍغ زراًط
فَراهیٌال در تیواراى تا زٌگی یىطرفِ فَراهثٌالچاج در هجلِ ًَرٍفاًىؽٌال ایراى
تررظی اثر تخؽی زسریك اٍزٍى ایٌسرادیعىال در اًَاع فسك دیعه تیي هْرُ ای (در حال زاییذ خرٍخَزال)

فعالیسْای اهَزؼی
ؼرور ٍ زذریط در والظْای درض فلَؼیح ّا ٍ رزیذًسْای درد تیوارظساى اخسر یىؽٌثِ ّا(3131
زا وٌَى)

ؼرور ٍ زذریط در والظْای درض فلَؼیح ّا ٍ رزیذًسْای درد تیوارظساى اهام حعیي دٍؼٌثِ
ّا( 3131زا وٌَى)

ؼرور ٍ زذریط در والظْای درض فلَؼیح ّا ٍ رزیذًسْای درد تیوارظساى ؼْذای زجریػ ظِ
ؼٌثِ ّا( 3131زا وٌَى)
عضَ ؼَرای اهَزؼی گرٍُ درد داًؽگاُ علَم خسؼىی ؼْیذ تْؽسی( 3131زا وٌَى)
عضَ وویسِ طراحی ظَال ٍرٍدی ّای فلَؼیح درد( 3131زا وٌَى)

ظخٌراًی ٍ ؼرور در وٌگرُ ّا
ظخٌراًی ٍ ارایِ همالِ در اٍلیي وٌگرُ تیي الوللی درد ظرطاى در هروس ظرطاى هحه()3139
دتیر وارگاُ اتلیؽي اٍلیي وٌگرُ تیي الوللی درد ظرطاى()3139
ؼرور در یازدّویي دٍرُ ًَرٍهَدٍلیؽي ارٍخا در وؽَر اظداًیا()1132
وعة ظرزیفیىیؽي ارٍخا در ًَرٍهَدٍلیؽي از اًجوي درد ارٍخا()1132
دتیر علوی وٌفراًط درد هسهي در ظازهاى ًظام خسؼىی ()3139
ؼرور در وارگاُ خاٍرهیاًِ ًَرٍهَدٍلیؽي در وؽَر زرویِ()1132
وعة هذرن اتلیؽي زَدُ اظسخَاى از اهیىا ایسالیا()1132
ظخٌراًی در ظویٌار تیي الوللی ظًََگرافی در درد اظىَالج الواى()1132
ظخٌراًی در خٌجویي وٌگرُ تیي الوللی درد ٍرشیًَال()1139
ظخٌراًی در وٌگرُ وارترد لیسر در وٌسرل درد تیوارظساى اهام حعیي(خرداد)3131
عضَ خاًل در وٌگرُ تیي الوللی ظرطاى خعساى( 3131اظفٌذ)
ؼرور در وٌگرُ درد اطفال ( 3131تْوي)
ؼرور در وٌگرُ تیي الوللی صرع ( 3131تْوي)
ؼرور در ظویٌار وارترد ضذ افعردگی ّا در درهاى درد( 3131تْوي)
ظخٌراًی در ظویٌار وارترد ظًََگرافی در تلَوْای عصثی( 3131ارر)
ظخٌراًی در وٌگرُ تیي الوللی ظرطاًْای گَارغ ( 3131ارر)
ظخٌراًی در وٌگرُ تیي الوللی درد ایراى(3131هْر)
ظخٌراًی در وٌگرُ تیي الوللی اًىَلَشی(3131هْر)
عضَ دتیرخاًِ وٌگرُ تیي الوللی وساتخاًِ ّا ٍ في اٍری دیجیسال( 3131زا وٌَى)
تررظی زسریك وساهیي تا زراهادٍل در درد زًَعیلىسَهی اطفال چاج در هجلِ تیي الوللی دارٍیی
ایراى ()3131
همالِ زحمیمازی همایعِ اظساهیٌَفي خَراوی ٍ دگساهسازٍى ٍریذی در درد زًَعیلىسَهی اطفال چا
ج ؼذع در شٍرًال هجلِ تیَْؼی خاٍرهیاًِ ()3131
ظخٌراًی در ًظام خسؼىی خیراهَى ظرٍیط درد حاد ((3131

تررظی زسریك هارواییي تا لیذٍواییي در درد خارج وردى ظٌگ ولیَی چاج در هجلِ تیَْؼی ٍ
درد ()3133
تررظی عَارض تلَن گاًگلیَى ظسارُ ای تا ّذایر ظًََگرافی چاج در هجلِ تیَْؼی ٍ درد
()3133
همالِ زحمیمازی همایعِ تی دردی اخی دٍرال زَراظیه تا وازسر اوعسراخلَرال در درد زَراوَزَهی
چاج در هجلِ تیَْؼی ٍ درد ()3131
تررظی زَراوَزَهی زٍدرض در تیواراى ضرتِ هغسی ()3111
تررظی اظسٌؽاق اوعیصى در اثراذ للثی عرٍلی تیواراى زحر خوح للثی چاج در هجلِ تیي الوللی
للة ()3111
ؼرور در وٌفراًط ّای هاّیاًِ خسؼىاى عوَهی در اصفْاى()3111
ؼرور در ّوایػ اٍرشاًعْای چؽن در تیوارظساى عیعی تي هرین اصفْاى()3111
گَاّی ؼرور در وارگاُ رٍغ زحمیك در داًؽگاُ اصفْاى()3112
گَاّی ؼرور در ترًاهِ ّای هذٍى زرن اعسیاد()3112
گَاّیٌاهِ خسؼه زین از فذراظیَى وارازِ وؽَر()3111
زمذیر ًاهِ از رئیط فذراظیَى وارازِ غرب اظیا()3111
ارائِ همالِ در ّوایػ خسؼىی ٍرزؼی در زْراى()3111
وعة هذرن زخصصی خسؼىی ٍرزؼی در رؼسِ اظىی از فذراظیَى اظىی وؽَر()3113
وعة هذرن تیي الوللی خسؼه زین از فذراظیَى تیي الوللی خسؼىی ٍرزؼی()3113
وعة هذرن دٍرُ خسؼىی ٍرزؼی از فذراظیَى تیي الوللی خسؼىی ٍرزؼی()3113
دتیر اجرائی دٍ وٌفراًط داًؽجَیی در داًؽگاُ ازاد اظالهی ًجف اتاد()3113ٍ3111
ؼرور در دٍ وٌفراًط داًؽجَیاى خسؼىی در زثریس()3111ٍ3111
ظاخر دارٍی گیاّی ظیر جْر وٌسرل فؽار خَى در غالة طرح زحمیمازی()3111
ارائِ همالِ زحمیمازی در وٌفراًط داًؽجَیی دارٍظازی در اَّاز()3111

