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 در دانشگاه علوم پزشکی همدان 77ورودی رشته پزشکی در سال 

 سال در دوران دانشجویی 7به مدت  "در ابتدای خط سبز "مدیر مسئول نشریه دانشجویی

 38-38در بین سالهای     -کلبه-نقش دل-حرف دل-چرخ زنان:مدیر مسئول ویژه نامه های دانشجویی

 38-38عضو کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سالهای 

 38-38عضو کمیته انظباطی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سالهای 

 6831در سال  "شعورها در زنجیر"مولف کتاب داستانی 

 6837ورودی رشته روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال

 از رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی همدان 6838 فارغ التحصیل سال

-6878عضو دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات و کمیته انضباطی در دوران دانشجویی پزشکی در سالهای 

6877 

 اجتماعی در دوران تحصیل-شماره نشریه فرهنگی 022انتشار بیش از 

 عضو بنیاد قران مجید استان همدان

از دانشگاه علوم  6836پزشکی با بهترین امتیاز به عنوان نفر اول بورد روانپزشکی فارغ التحصیل رشته روان

 پزشکی ایران

 6838اخالق بیمارستان روانپزشکی ایران در سال  هعضو کمیت

 6838عضو کمیته اخالقی دانشکده علوم رفتاری در سال 

 معاونت پژوهشی بسیج جامعه پزشکی در بیمارستان روانپزشکی ایران

 پژوهشی سالمت معنوی در دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان-گروه مطالعاتیمدیر 



 عضو دفتر مطالعات اسالمی و بهداشت روان

راه اندازی درمانگاه آموزشی، درمانی و تحقیقاتی اعتیاد در بیمارستان روانپزشکی ایران به عنوان هیئت 

 علمی عضو این گروه

 اجباری به عنوان همکار اصلی  -اسیراه اندازی گروه پژوهش در اختالل وسو

 به عنوان رییس بخش 6838راه اندازی بخش بستری کوتاه مدت ترک الکل در سال 

 6838تا  6836روانپزشک مشاور بیمارستان قلب رجایی از سال 

 6831سرپرست کتابخانه بیمارستان روانپزشکی ایران در  

 6831مدیر درمان بیمارستان روانپزشکی ایران  در سال 

 6831مسئول فنی بیمارستان روانپزشکی ایران در سال 

 6831نایب رئیس تمام کمیته های اعتبار سنجی بیمارستان روانپزشکی ایران 

 (ابر)ارتقا بهداشت روان"نایب رئیس و عضو هیئت مدیره انجمن خیریه

 عضو کمیته پژوهشی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران undergraduateعضو کمیته آموزش 

 هیئت موسس مرکز تحقیقات سالمت معنوی دانشگاه علوم پزشکی ایران
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 اجباری-اختالل وسواسیبررسی سبکهای شناختی در بیماران مبتال به -0

 بررسی تاثیر کلوزاپین در سایکوز ناشی از مت مقاوم-8

 بررسی فاکتورهای موثر بر کامپلیانس بیماران روانپزشکی مزمن-1

 بررسی تغییرات قلبی در بیماران وابسته به شیشه-8
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استاد -نتهای جراحیبرررسی ویژگی های شخصیتی رزیدنتهای روانپزشکی در مقایسه با رزید-6

 (دفاع شده-پزشک عمومی)راهنما
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ر پزشک عمومی د-6استاد راهنمای)بررسی  ارتباط خودتعالی با نیازهای معنوی در دانشجویان پزشکی-3
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 :کارگاه ها و همایشها و تدریسها

 6836-"طبابت مبتنی بر شواهد "شرکت در کارگاه -6

 6836-"بومی سازی راهنمای بالینی "شرکت در کارگاه-0

 6836مدرس دو ترم روانپزشکی عمومی و اطفال در دانشگاه توانبخشی دانشگاه ایران-8

 6830-انجمن جامعه شناسی ایرانشرکت درکارگاه تکنیکهای تحلیل متن توسط -1
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