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  تحصيالت

  

 كرمانشاه 1369قبولي كنكور سراسري  - ١

 1376اخذ مدرك پزشكي عمومي سال  - ٢

 اهواز 1381شروع دستياري اعصاب و روان در سال  - ٣

 119نفر اول علوم پزشكي اهواز، با نمره ي ): بورد(دانش نامه ي تخصصي  - �

 اصفهان 1386ان شروع فوق تخصصي اعصاب  و روان كودك و نوجو - �

  1388بورد فوق تخصصي اعصاب و روان كودك و نوجوان  - �

  

  ي كاريپيشينه

  

 78- 76مسئول بهداشت و درمان بخش ماهيدشت  - 1

 80- 79معاونت مركز بهداشت شهرستان كرمانشاه،  - 2
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  80-79مسئول بيماري هاي شهرستان كرمانشاه  - 3

 1377شركت در راه اندازي مركز مشاوره ي رفتاري،  - 4

 1390اورژانس بيمارستان فارابي،  مسئول بخش - 5

 1381كارمند نمونه ي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه،  - 6

 1380كارمند نمونه ي دانشنگاه علوم پزشكي كرمانشاه،  - 7

 رئيس دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 3اخذ تشويق و تقدير از طرف  - 8

 تا كنون 84مدرس برنامه هاي آموزش مداوم از سال  - 9

 تا كنون 1384ل همكار آموزشي، از سا -10

 شركت در طرح كنترل بيماري هاي مسري استان كرمانشاه -11

 ارائه ي طرح درس متعدد جهت مركز مطالعه و توسعه ي آموزش پزشكي -12

 89- 81همكاري با مركز تحقيقات توسعه ي اجتمايي و ارتقاي سالمت  -13

 94رياست بيمارستان دكتر محمد كرمانشاهي از سال  -14

 دك ونوجوان بيمارستان دكتر كرمانشاهيبنيانگذار بخش روانپزشكي كو -15

      

  عاليق باليني و پژوهشي

  

 آموزش والدگري و فرزند پروري - 1

 بررسي و درمان اعتياد، خصوصا در نوجوانان -2

 خانواده درماني و اختالالت جنسي -3

  ايهاي رايانهتوانايي

 

  آشنايي با نرم افزارهاي عامل - 1

 Microsoft Officeآشنايي با نرم افزار  -2

 SSPSيي با آشنا -3

 EEGآشنايي با دستگاه و نرم افزار  - 4

 آشنايي با دستگاه و نرم افزار نوروفيدبك -5

 

 

  سخنراني و پوستر

  

سمينار بهداشتي ( 1379ها در سال  +  HIVسخنراني و مقاله در مورد اپيدميولوژي  - 1

 )دانشكده ي بهداشت
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كنگره ي بين المللي (سخنراني و مقاله در مورد آموزش والدين در اختالالت يادگيري  -2

 )91روان پزشكي اطفال، سال 

سمينار ساالنه ي انجمن روان (مقاله و سخن راني در مورد اختالل خواب كودكان  -3

 )92پزشكي ايران، 

كنگره ي (در خصوص اختالالت شايع اعصاب و روان اطفال ) مورد 3(ارائه ي پوستر  - 4

  )92بين المللي روان پزشكي اطفال، تبريز، سال 

         94اراپه بوستراثر بخشي ويزيت درمنزل كنگره بهداشت كرمانشاه 5

  ا

  

 1391تاليف كتاب ترس از مدرسه، سال  - 1

  

  

  

  فعاليت پژوهشي

 1391بررسي اثربخشي ويزيت در منزل بيماران اعصاب و روان، در سال  - 1

 عصاب و روان در مددجويان كميته امدادبررسي شيوع اختالالت ا -2

 1388بررسي اثربخشي آموزش والدين در اختالالت يادگيري  -3

 1379در استان كرمانشاه، سال  +HIVبررسي اپيدميولوژي  - 4

 1394بررسي سن اوتيسم و اختالل والدين آن ها  -5

 1395بررسي اثر آموزش كنترل خشم در رانندگان شهر كرمانشاه  - 6

 
   

  

 

  دوره باز آموزي

  شركت در دوره ي آموزشي درمان نگهدارنده با متادون و اخذ گواهي  – 1

 شركت در دوره هاي هيپنوتيزم انجمن و اخذ گواهي -2

 EEGشركت در دوره ي نوروفيدبك باليني و  -3

  شركت در دوره هاي سايكوآناليز دانشگاه تهران - 4
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  تدريسسابقه 

  89- 88- 87درسالهاي  تدريس درس روانپزشكي درمامايي دردانشكده پرستاري ومامايي- 1

  تدريس فنون مصاحبه وتشخيص ومباني درمانهاي دارويي جهت دانشجويان كارشناسي ارشد-2

  تدريس سميولوژي جهت دانشجويان پزشكي-3

  تاكنون1387از نظري روانپزشكي درهرترم جهت دانشجويان پزشكي تدريس- 4

كارآموزان  وامتحان عملي از - آموزش درمانگاهي- راندبخش- برگزاري گزارش صبحگاهي-5

  وكارورزان پزشكي

  درمانگاهي وامتحان نظري وعملي ازدستياران آموزش- راندبخش- برگزاري گزارش صبحگاهي- 6

  تاكنون1387سال  كارآموزان وكارورزان پزشكي از-ياراناجراي راندهاي آموزشي جهت دست- 7

  تهيه سوال جهت امتحانات درون بخشي وارتقاء دستياري- 8

مشاركت درهمه برنامه هاي آموزشي گروه روانپزشكي طبق نظر مديرگروه محترم -9

  تاكنون1387ازسال

  


