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 :علمی و تحصیلی سوابق  

 تثریس داًشگاُ از 1348-1355 سال در عوَهی پسشکی التحصیل فارغ

                  تاًِ شْرستاى کردستاى احور ّالل 1357-1358 سال ، سرتازی خذهت دٍر1355-1357ُ 

 عوَهی جراحی دستیاری تجریش شْذای تیوارستاى تْشتی شْیذ پسشکی علَم داًشگاُ 1358-1362 سالْای

 سال ٍ  )س( فاطوِ حضرت رستاىتیوا ٍ ایراى پسشکی علَم داًشگاُ پالستیک جراحی تخصص فَق دستیاری 1362-1365 سال

 (س) فاطوِ حضرت تیوارستاى در پالستیک جراحی  علوی ّیات عضَ کٌَى تا 1362

  Hos Childrenتیوارستاى آدالیذ شْر – استرالیا در فاسیال  هاگسیال کراًیَ فلَشیپ 1369-1370 سال 

 تْراى ساساى تیوارستاى رد جاًثازاى درهاى در تسیِ پرٍفسَر ٍیژُ دستیار تعٌَاى 1373-1370 سال

  carthy Mac    دکتر تخش ًیَیَرک فاسیال هاگسیال کراًیَ تخش در هذت کَتاُ ّای دٍرُ

 Myo در فاسیال کراًیَ دٍرُ یک – فیالدلفیا شْر درfacial Cranio Cleft  -در   Hurshy شْر کَدکاى تیوارستاى

 Cliniاهریکا کام ٍ لة شکاف ٍ جوجوِ اًجوي عضَ ٍ هیٌاپَلیس شْر در عوَهی پالستیک جراحی دٍرُ یک – راچستر شْر در 

  

 سَختگی ٍ ترهیوی پالستیک، جراحی تخصص فَق: تخصص  

                

 :اجرایی و ای حرفه فعالیت 

 ایراى سَختگی ٍ ترهین پالستیک، جراحی تَرد ّیات دتیر ٍ  عضَ  1370 سال از

   جراحاى اًجوي عضَ )س(ٍ فاطوِ حضرت تیوارستاى فاسیال اگسیاله کراًیَ جراحی تخش رئیس 1372 سال از

 ایراى پسشکی علَم داًشکذُ پالستیک جراحی گرٍُ هذیر 1374 سال از

  

    اًجوي دتیر دٍرُ دٍ ٍ ایراى پالستیک جراحاى اًجوي هذیرُ ّیات عضَ 1375 سال از 

       ایراى پالستیک جراحاى اًجوي رئیس 1392-1395 سال از   
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