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 :علمی و تحصیلی سوابق   3-  

 1373 البرز دبیرستان : تجربی دیپلم

 1373 سال در دانشگاه قبولی

 1380 سال تهران اسالمی آزاد :دانشگاه عمومی پزشکی

 1384 سال در کاشان داشگاه عمومی جراحی رشته قبولی

 1388 سال  در  کاشان پزشکی علوم دانشگاه عمومی جراحی بورد اول رتبه

 1388 سال ایران پزشکی علوم دانشگاه یکپالست جراحی تخصص فوق رشته در قبولی

 1392 سال در ایران پزشکی علوم دانشگاه پالستیک جراحی تخصصی فوق بورد دوم رتبه

 :تخصص   4- 

 سوختگی و ترمیمی پالستیک، جراحی تخصص فوق

                

 :اجرایی و ای حرفه فعالیت  5- 

 1382 سال در ایالم استان در سربازی تخدم دوران در بهداشت آور پیام عنوان به         

   کنون تا 1392 سال از ایران پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات عضو        

 1393 سال مطهری شهید بیمارستان ترمیمی بخش ریاست

 1394 سال سوختگی کنگره اجرایی دبیر

 1394 سال )س( فاطمه حضرت بیمارستان اورژانس بخش ریاست

 1394 سالEB  پژوهشی هسته مسئول

 1393سال از سوختگی تحقیقات مرکز معاون

 1395 سال از )س( فاطمه حضرت بیمارستان درمان معاون

  

 :شده منتشر های مقاله                 6- 
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 ایران در بولوزا اپیدرمولیز به مبتال بیماران اپیدمیولوژیک بررسی

 جراحی عمل از پس گاباپنتین کنندگان دریافت در پتیدین مصرف میزان بررسی1
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 دیابتی پای به مبتال بیماران در تحتانی اندام آمپوتاسیون و C1A هموگلوبین میزان بین ارتباط بررسی11-   

 ساعد انتهایی سوم یک در مدیان عصب تروماتیک آسیب در لیزر با همراه ترمیم و استاندارد ترمیم روش دو درمانی نتایج مقایسه12-  

 1393 تا 1388 سال از تهران )س( فاطمه حضرت درمانی آموزشی مرکز در دآزا های فلپ عوارض ساله 5 بررسی13-  

 آن درمان نحوه و چشمی عالئم مروری بررسی : اول قسمت فاشیال عصب فلج14-

 آن درمان نحوه و دهان اطراف عالئم موردی بررسی دوم: قسمت صورتی عصب فلج15-

 سوختگی سوانح از ناشیPTSD به مبتال افراد در زندگی کیفیت بهبود بر اعیاجتم–  روانی الگوی بر مبتنی درمانی برنامه تاثیر16- 

 پژوه رویان :ناشر– 1389 سال -2008 سابیستون جراحی کتاب ویرایش و ترجمه : کتاب -7 


