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  هاو همایش هاکنگره

 (سخنرانی. )1387 یپزشک اخالق کنگره پژوهش، در اخالق کارگاه • 

 اخالق آسیایی اجالس دهمین پزشکی، دانشجویان توسط محرمانه معاینات آموزش حین اخالقی اصول رعایت لزوم 

 )سخنرانی( .1388 یستیز

 Human cloning, Ethical issue 1388 زیستی اخالق آسیایی اجالس دهمین در.  

 Overview of premature ejaculation in Iranian traditional medicine: The 12th International 

congress of Obstetrics and Gynecology (2015). 

 (سخنرانی) .1393 چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران ،تدابیر ناباروری مردان در طب سنتی ایران 

 سخنرانی(1394های زنان سمینار بازآموزی بیماری ناباروری، در تغذیه( . 

  ،(سخنرانی). 1395تدابیر بارداری و شیرده و یائسگی در طب سنتی، آموزش مداوم پزشکی 

 (سخنرانی). 1396 تهران پزشکی معلو دانشگاه دارو و غذا معاونت ،و مو پوست بیماریهای درمان در سنتی هایفراورده 

 سنتی داروسازی و طب الکترونیک کنگره دومین ایرانی، طب منظر از سوختگی به مبتال افراد در ضروریه سته تدابیر 

 . 1396 مکمل طب و

 سنتی داروسازی و طب الکترونیک کنگره دومین. ایرانی طب دیدگاه از رحمی هایخونریزی کثرت در مناسب تدابیر 

 )سخنرانی(. 1396 مکمل طب و

 مامائی پرستاری دانشکده طبیعی، زایمان خوشایندسازی کارگاه ایرانی، سنی طب دیدگاه از راحت زایمان تدابیر 

 )سخنرانی( .1396 ایران پزشکی علوم دانشگاه

 داروسازی و طب الکترونیک کنگره دومین ایرانی، طب دیدگاه از باردار مادران یبوست رفع در مناسب هایخوراکی 

 (پوستر. )1396 مکمل طب و سنتی

 1396 ایران پزشکی علوم دانشگاه سنتی طب دانشکده سالمتی، حفظ اصول و سنتی طب مبانی با آشنایی کارگاه. 

 )سخنرانی(

 Persian Medicine and recommended food for idiopathic food infertility ،کنگره دهمین 

  .1396 ناباروری و باروری بهداشت

  پزشکی نظامسازمان   مامائی و پرستاری گروه ویژه  راحت زایمان یائسگی، بلوغ، شیردهی، و بارداری تدابیرکارگاه 

 .1397  هرمزگاناستان 

 

 

 

 و جزوه آموزشی کتاب فیتأل

  1395 و طب سنتی بلوغ دخترانکتاب. 

  1397 از منظر طب ایرانی اول زندگیسال  2در دوران کودکی تدابیر 



  1397طب ایرانی و تدابیر بارداری 

 1397 شیردهیتدابیر  و ایرانی طب 

 1397 یائسگی تدابیر و ایرانی طب 

  1397طب ایرانی و تدابیر سالمندان 

  1397طب ایرانی و تدابیر زایمان راحت 

  1396 رانیا سنتی طب در اعضاء الصحهحفظجزوه آموزشی. 

 

 پژوهشیسوابق 

 2 1386-1388تهران ات اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سال پژوهشگر مرکز تحقیق. 

 1387تهران  پزشکی علوم دانشگاه پزشکی اخالق تحقیقات مرکز همکار اصلی طرح آیین اخالق پزشکی ایران. 

 1387 تهران پزشکی علوم دانشگاه پزشکی اخالق تحقیقات مرکز رضایت آگاهانه یهافرم همکار اصلی طرح تدوین. 

 علوم دانشگاه پزشکی اخالق تحقیقات مرکز نانوتکنولوژی یهایفناورصلی در طرح مالحظات اخالقی در همکار ا 

 .1387تهران  پزشکی

  دانشگاه علوم پزشکی   و پرسنلمجری طرح پژوهشی با عنوان تهیه بسته آموزشی طب سنتی برای پزشکان عمومی

 ..1395ایران 

 طب ،پزشکی تاریخ مطالعات موسسه .نوین طب و ایرانی طب منابع در گشنیز گیاه علمی شواهد تولید طرح مجری 

 .1396 ایران پزشکی علوم دانشگاه سنتی طب دانشکده مکمل و اسالمی

  1396المعارف مقاالت دایره  مؤلفانعضویت در گروه. 

 مکمل و اسالمی طب ،پزشکی تاریخ مطالعات موسسه ایرانی، طب منابع در سقط مستندات بررسی طرح مجری 

 .1397 ایران پزشکی علوم دانشگاه سنتی طب دانشکده

  سنتی طب دانشکده مکمل و اسالمی طب ،پزشکی تاریخ مطالعات موسسه. جنین مسقط گیاهانهمکار اصلی طرح 

 .1397ایران  پزشکی علوم دانشگاه

 اسالمی طب ،پزشکی تاریخ مطالعات ایرانی. موسسه طب دیدگاه از کودکی دوران مناسب تدابیر مجری طرح کتاب 

 .1397 ایران پزشکی علوم دانشگاه سنتی طب دانشکده مکمل و

 1396 فرهنگستان علوم پزشکی گروه پژوهشی مبانی طب سنتی ایرانیرعضویت در کا. 

 1397 ایرانی وزارت بهداشتهای گوارشی در طب سنتی دفتر طب عضویت در کارگروه تدوین راهنمای بالینی بیماری. 

  1398داوری مقاالت مجله فرهنگستان علوم پزشکی 

  1388داوری مقاالت مجله اخالق و تاریخ پزشکی. 

 1387اخالق پزشکی ایران  یالمللنیب کنگره دومین  علمی کمیته عضو. 

 1396طب و داروسازی سنتی و طب مکمل  یعضو کمیته علمی دومین کنگره الکترونیک. 

 

 

 بق آموزشیسوا 



 1388-1386؛ در تدریس درس اخالق پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران  همکاری. 

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

  ؛تهرانتدریس مبانی طب سنتی در جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی. 

  یسنتانجمن علمی طب  ،زنان از دیدگاه طب سنتی یهایماریبتدریس. 

  متون، یشناسدرماناصول و مبانی ،  ، اسباب و عللهابیماری و اصول پیشگیری الصحهحفظتدریس واحدهای نظری 

ایرانی دانشکده طب سنتی ، دانشجویان دکترای تخصصی طب سنتی 2و  1کارورزی واحد عملی  ،سنتی طبفارسی 

  ؛دانشگاه علوم پزشکی ایران

  ؛دانشگاه علوم پزشکی ایران پرستاریپرستاری، دانشکده ارشد دانشجویان کارشناسی تدریس واحد طب سنتی 

1396. 

 تدریس واحد اسباب و عالئم، دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 

  بهداشت وزارت ستادی، پزشکان جهت شیردهی و بارداری تدابیرکارگاه. 

 بهداشت وزارت و مامائی یپرستارگروه  جهت شیردهی و بارداری تدابیر. 

 بهداشت وزارت مامائی و پرستاری گروه جهت رحمی یعیرطبیغ هایخونریزی. 

 تی دانشگاه علوم های آموزش پزشکان عمومی، دانشکده طب سندوره، ردهی در طب سنتی ایرانیتدابیر یائسگی و ش

 .پزشکی شهید بهشتی

 دانشگاه علوم پزشکی ارتش عمومی پزشکان آموزش هایدوره ایران، سنتی طب در شیردهی و یائسگی تدابیر. 

 سمنان پزشکی علوم دانشگاه عمومی پزشکان آموزش هایدوره زنان در طب سنتی ایران، یهایماریب. 

 علوم دانشگاه عمومی پزشکان آموزش هایدوره ،ایرانی سنتی طب دیدگاه از بددهان بوی و ینیاز ب خونریزی 

 .بهشتی دیشه یپزشک

 1397 بهشتی شهید دانشگاه مامائی و پرستاری گروه ،در بازار داروئی ایران موجود اداروهای رایج گیاهی. 

 بهشتی؛ شهید پزشکی علوم دانشگاه سنتی طب دانشکده عمومی، پزشکان آموزش هایدوره ،تدابیر بارداری 

1397. 

 ؛در طب سنتی ایران، مدرسه تابستانی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی ایران و آشامیدن تدابیر خوردن 

1397. 

 عضو هیات علمی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی یران 

 

 

 :طب مکمل یهاشاخهسوابق در سایر 

 های آزاد رشته همیوپاتی در دانشگاه تهرانرکت در دوره آموزشش . 

 انجمن علمی طب سوزنی ایران سوزنی های آموزش طبشرکت در دوره. 

 


