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تدریس مبانی طبیعت شناسی در طب سنتی در انجمن طب سنتی ایران؛



تدریس مبانی طب سنتی در جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛.



تدریس بیماریهای زنان از دیدگاه طب سنتی ،انجمن علمی طب سنتی.
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کارگاه تدابیر بارداری و شیردهی جهت پزشکان ستادی ،وزارت بهداشت.



تدابیر بارداری و شیردهی جهت گروه پرستاری و مامائی وزارت بهداشت.
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تدابیر یائسگی و شیردهی در طب سنتی ایران ،دورههای آموزش پزشکان عمومی ،دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی.
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عضو هیات علمی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی یران

سوابق در سایر شاخههای طب مکمل:


شرکت در دوره آموزشهای آزاد رشته همیوپاتی در دانشگاه تهران .



شرکت در دورههای آموزش طب سوزنی انجمن علمی طب سوزنی ایران.

