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دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
و نفر اول بورد تخصصی کشوری در سال 1391

ورودی رشته پزشکی در سال  77در دانشگاه علوم پزشکی همدان
مدیر مسئول نشریه دانشجویی" در ابتدای خط سبز" به مدت  7سال در دوران دانشجویی
مدیر مسئول ویژه نامه های دانشجویی:چرخ زنان-حرف دل-نقش دل-کلبه -در بین سالهای 85-83
عضو کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سالهای 85-83
عضو کمیته انظباطی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سالهای 85-83
مولف کتاب داستانی "شعورها در زنجیر" در سال 1386
ورودی رشته روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1387
فارغ التحصیل سال  1385از رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی همدان
عضو دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات و کمیته انضباطی در دوران دانشجویی پزشکی در سالهای 1377-1375
انتشار بیش از  200شماره نشریه فرهنگی-اجتماعی در دوران تحصیل
عضو بنیاد قران مجید استان همدان از  1393تا کنون
فارغ التحصیل رشته روانپزشکی با بهترین امتیاز به عنوان نفر اول بورد روانپزشکی  1391از دانشگاه علوم پزشکی
ایران
عضو کمیته اخالق بیمارستان روانپزشکی ایران در سال  1393تا کنون
عضو کمیته اخالقی دانشکده علوم رفتاری در سال 1393
معاونت پژوهشی بسیج جامعه پزشکی در بیمارستان روانپزشکی ایران از سال  1393تا کنون

مدیر گروه مطالعاتی-پژوهشی سالمت معنوی در دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان 1394
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
راه اندازی گروه پژوهش در اختالل وسواسی -اجباری به عنوان همکار اصلی
راه اندازی بخش بستری کوتاه مدت ترک الکل در سال  1393به عنوان رییس بخش
روانپزشک مشاور بیمارستان قلب رجایی از سال  1391تا 1393
سرپرست کتابخانه بیمارستان روانپزشکی ایران در 1394
مدیر درمان بیمارستان روانپزشکی ایران در سال  1394تا کنون
مسئول فنی بیمارستان روانپزشکی ایران در سال  1394تا کنون
نایب رئیس کمیته های اعتبار سنجی بیمارستان روانپزشکی ایران  1394تا کنون
نایب رئیس و عضو هیئت مدیره انجمن خیریه"ارتقا بهداشت روان(ابر) از سال  1394تا کنون
عضو کمیته پژوهشی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال  1393تا 1394
عضو کمیته آموزش  undergraduateگروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال  1395تا کنون
هیئت موسس مرکز تحقیقات سالمت معنوی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1395
عضو مولفین کتاب برگزیده سال پزشکی (طب خواب) و تقدیر شده توسط ریاست محترم جمهور در سال 1395
استاد مشاور دانشجویان دکترای مبتنی بر پژوهش سالمت معنوی سال 1396
عضو شورای سالمت معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1396
مسئول کمیته دانشجوئی مرکز تحقیقات سالمت معنوی 1396
روانپزشک مشاور مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران 1396
نویسنده پوستر برگزیده چهارمین همایش کشوری روانپزشکی فرهنگی-اجتماعی در سال 1396
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات اعتیاد و رفتارهای پرخطر از  95تا کنون

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سالمت معنوی از سال  95تا کنون
راه اندازی اولین دوره رسمی آموزش "روانپزشکی فرهنگی" در کوریکولوم رزیدنتی روانپزشکی در ایران در دانشگاه
علوم پزشکی ایران
عضو کمیته تصویب رشته فلوشیپ روانپزشکی اعتیاد در اسفند 1396
منتخب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برای شرکت در فلوشیپ مداخالت روانپزشکی در بحرانها در کوبه
ژاپن در سال 1397
معاون فنی بیمارستان روانپزشکی ایران از سال  1397تا کنون
مدیر دفتر مشارکتهای مردمی بیمارستان روانپزشکی ایران از سال  1397تا کنون
مدیرعامل خیریه حمایت از بیماران و بیمارستان روانپزشکی ایران از سال  1399تا کنون

کتابها:
تالیف کتاب داستانی "شعورها در زنجیرها" در سال 1386
مولف فصل اختالالت خواب در بیمارایهای قلبی از کتاب رفرنس اختالالت خواب :زیر نظر دکتر قلعه بندی در سال
1394
نظارت بر ترجمه کتاب" همه چیز تغییر می کند" در سال 1394
نظارت بر ترجمه کتاب" احساس خوب (علم خوشبختی) :تئوری شخصیت پروفسور کلونینجر"1397
مولف کتاب روانپزشکی فرهنگی در سال 1397
مولف کتاب خطاهای مطالعه و موانع موفقیت در آزمونهای بزرگ ایران در سال 1397
مولف کتاب "مغزت رو روشن کن"( در خصوص اصول روش مطالعه) سال 1400
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سطح سالم معنوی مراقبین بیماران اسکیزوفرنیا مراجعه کننده به
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تبیین تجارب بیماران در مورد روابط بین فردی ،بعد از جراحی باریاتریک
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تشخیص سایکوز ناشی از سوء مصرف مت آمفتامین در سه ماهه دوم
سال  1397در بیمارستان روانپزشکی ایران
بررسی میزان همبستگی علل ترخیص با رضایت شخصی در بیماران
بستری در بیمارستان روانپزشکی ایران با استفاده از پرسشنامه وزارت
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-7مدرس کارگاه اختالالت خواب و جنسی(وابسته به انجمن روانپزشکی) 1392
 -8شرکت در کارگاه آشنایی با نرم افزار اندنوت 1392
 -9شرکت در کارگاه جستجوی پیشرفته متون در دانشکده مدیریت 1392-
-10مدرس نظام پزشکی در کارگاه برنامه مدون پیشگیری و درمان اعتیاد1393-1392
-11شرکت در کارگاه بازتوانی روانی اجتماعی جامعه نگر بیماران اسکیزوفرنیا 1393
-12مدرس کالسهای آمادگی بورد زیر نظر گروه روانپزشکی در سال  1392تا کنون
-13شرکت در کارگاه روش تحقیق کیفی-پدیدارشناسی1393-
 -14مدرس کارگاه آشنایی با نرم افزار اندنوت  1394زیر نظر مرکز تحقیقات بهداشت روان
-15شرکت در کارگاه بین الملی"2015 "spirituality and professional ethic
-16عضو کمیته علمی"اولین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سالمت"
-17ممتحن و جزو طراحین امتحان اسکی رزیدنتهای روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1391-تا
کنون
-18داور مجله اندیشه و رفتار در بین سالهای  1391تا 1394

-19همکار مرکز تحقیقات بهداشت روان در بین سالهای  1391تا 1394
 -20شرکت در چهارمین همایش روانپزشکی فرهنگی -اجتماعی 1394-
-21رتبه اول پوستر اریه شده در چهارمین همایش روانپزشکی فرهنگی -اجتماعی 1394-
-22داور مرکز تحقیقات سالمت معنوی و اعتیاد رفتارهای پرخطر از سال  95تا کنون

