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:تتحصیال  

 :;57ای پسشکی از داًشگبُ علَم پسشکی تْراى دکترای حرفِ -

 8=57دکترای تخصصی طب سٌتی ایراًی از داًشگبُ علَم پسشکی هشْذ-

:سوابق شغلی  

559هذیر هرکس هذیریت حَادث ٍ فَریتْبی پسشکی داًشگبُ علَم پسشکی گٌبببد ٍ سرپرست ادارُ اٍرشاًس  - 

ل هرکس درهبى سَ هصرف هَاد ٍ کلیٌیک هثلثیهسئَ - 

ٍَل هراکس بْذاشتی درهبًی رٍستبییئهس - 

دبیر حَادث غیر هترقبِ داًشگبُ-  

 -عضَ کویتِ تریبش هعبًٍت درهبى

 عضَ هرکس رشذ في اٍری گیبّبى دارٍیی ٍ تجْیسات پسشکی



 دبیر کبرگرٍُ ٌّر ٍسالهت

 

:سوابق تدریس  

برای رشتِ کبرشٌبسی ارشذ پرستبری تئَری ٍ عولی هکول ًظری ٍ عولی  سٌتی ٍ تذریس درس طب-5  

تذریس درس اخالق ٍ هقررات حرفِ ای ٍ عولیبت ٍ اطالعبت فٌی در داًشگبُ علَم پسشکی گٌبببد-6  

تذریس درس خبًَادُ ٍ جوعیت در داًشگبُ آزاد اسالهی گٌبببد-7  

سبلن،بیوبریْبی هشترک اًسبى ٍدامهذرس در کبرگبّْبی هعبًٍت بْذاشتی  شیَُ زًذگی سبلن، دیببت، کَدک -8  

  هذرس کالسْبی اهذاد ٍ ًجبت ّالل احور -9

 

 پژوىشي–علمي  با نمایو ىای پاپ مذ، اسکوپوس و مقالو ىاي چاپ شذه در مجالت

1- Effects of a topical saffron (Crocus Sativus L.) gel on erectile 

dysfunction in diabetics: A randomized, parallel-group, double-blind, 

placebo-controlled trial 

 

2- The effect of hollyhock (Althaea officinalis L )leaf compresses 2 combined 
with warm and cold compress on breast engorgement in lactating 

women: A randomized clinical trial 

 جامع روایتی دکتر احمذیه در درمان مالیخولیا: یک مرور و تجارب  دیذگاه -3

 بررسی میزان فراوانی نمایش های گوناگون جنینی -8

  درکنگره ىا ي داخليارائو شذه ی مقالو ىاو  سخنرانی

1-Economic evaluation in complementary and alternative 
medicine:what is the appropriate methodological approach A 
systematic review protocol 



 
2-- Effects of a topical saffron (Crocus Sativus L.) gel on erectile 
dysfunction in diabetics: A randomized, parallel-group, double-blind, 
placebo-controlled trial 

 

  تبثیر کوپرس برگ گیبُ ختوی بِ ّوراُ کوپرس سرد ٍگرم بر احتقبى پستبى زًبى شیردُ -7

 هقبیسِ تبثیر استفبدُ هَضعی گیبُ جعفری بب کرم ّیذرٍ کیٌَى بر کبّش شذت هالسوبی اپیذرهبل -8

 بخشی رٍغي زیتَى ٍ شل الٍَرا ٍ شیر هبدر بر زخن پستبى زًبى شیردُهقبیسِ اثر  -9

 

 

 طرح ىاي پژوىشي

 اختالالت جٌسی هرداى درطب سٌتی ایراى ٍ بررسی تبثیر فراٍردُ هَضعی زعفراى بر اختالل عولکرد ًعَظی  بییيت-5

 شیردُتبثیر کوپرس برگ گیبُ ختوی بِ ّوراُ کوپرس سرد ٍگرم بر احتقبى پستبى زًبى -6

 هقبیسِ تبثیر استفبدُ هَضعی گیبُ جعفری بب کرم ّیذرٍ کیٌَى بر کبّش شذت هالسوبی اپیذرهبل-7

  هقبیسِ اثر بخشی رٍغي زیتَى ٍ شل الٍَرا ٍ شیر هبدر بر زخن پستبى زًبى شیردُ -8

 تقذیرو تشویق

 تقذیرًبهِ از ریبست هحترم جوَْر  -5

 تقذیرًبهِ از ریبست هحترم داًشگبُ -6

 تقذیرًبهِ از شَراّبی اسالهی شْر ٍ رٍستب -7

  

 

 

 

 



 


