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 سوابق تحصیلی :

 م اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران علو Ph.D مقطع  فارغ التحصیل -

 عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکترای پزشکی  -

 9313مدرک ایلتس زبان انگلیسی سال  -

 9383الی  9381)هومیوپاتی ( دانشگاه علوم پزشکی تهران دوره ی دو ساله پزشکی کل نگر  -

 مشهد 9333لغایت  9366مقاطع ابتدایی تا دیپلم : سال  -

 سوابق شغلی :

استادیار بخش روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي قزوین واموزش مباحث نوروساینس به دستیاران محترم  -

حال تا 9316از تیرماه دانشگاه علوم پزشکی قزوین و مسئول امور هیئت علمی دانشکده پزشکی   روانپزشكي

 حاضر

 تاکنون 9383پزشک موسس مرکز درمان اعتیاد پژواک : از سال  -

 (9371-9378پزشک بخش اورژانس بیمارستان کودکان قدس ) -

دوره طرح نیروی انسانی پزشکان  ودرادامه پزشک قراردادی بیمارستان ولیعصر شهرستان رودبار استان  -

 گیالن 

 ست دوره های اموزشی وکارگاه ها :لی

 QEEG  ,ERP ,Eye tracking  :   neuroimaging                   دوره های اموزشی -

 و  Western blot ، PCR از قبیل   اشنایي با روش هاي البراتواري تحقیق در علوم سلولي ومولكولي -

-  PCR RT 

   SPSS؛  نرم افزارICDLدوره های اشنایی با مفاهیم کامپیوتر درقالب مهارت های  -

 Eye trackingدر تكنولوژي  Data viewerاشنایي كامل با نرم افزار -

 طی دوره اموزشی ممیزی استاندارد توسط شرکت راهبران پتروشیمی واخذ گواهینامه ممیزی داخلی -
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در مركز مطالعات ادمخدر توسط داروهای اگونیست وانتاگونیست درمان اعتیاد به مودوره ي اموزشي طی  -

 اعتیاد

 تدریس :

 تدریس نوروساینس دستیاران محترم روانپزشکی -

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین تدریس نورواناتومی دانشجویان پزشکی -

طع كارشناسي اتدریس دروس نوروفیزیولوژي و نورو سایكولوژي در دانشگاه بین المللي امام خمیني براي مق -

 ارشد روانشناسيو کارشناسی 

 تدریس مباحث رسیدگی به اسناد دارویی وتجهیزات پزشکی در اداره کل بیمه خدمات درمانی استان قم -

 درخصوص منابع مالی نظام سالمت درسازمان بیمه خدمات درمانی کل کشور lectureارائه  -

 طرح های پژوهشی :

 در سلولهاي گلیوما  MicroRNA-21طرح پژوهشي بررسي بیان  -

مجری طرح پژوهشی بررسی ومقایسه هزینه ای بیست عمل جراحی شایع به صورت گلوبال وغیر گلوبال  -

 9383دربیمارستان های خصوصی ودولتی استان قزوین در سال 

 9383همکاری دراجرای طرح پژوهشی بررسی وانالیز نسخ دارویی درسازمان بیمه خدمات درمانی .سال  -

 9381دراجرای طرح پژوهشی بررسی وانالیز نسخ فیزیوتراپی در سازمان بیمه خدمات درمانی.همکاری  -

 

بررسی سو گیری توجه به صحنه های هیجانی در سوء مصرف کنندگان مت امفتامین   پایان نامه :پژوهشي طرح 

 . Eye trackingوبیماران مرفینی تحت درمان با متادون درمقایسه با افراد سالم توسط تکنولوژی 
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