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تحصيالت
ديپلم رشته رياضي تهران  1372معدل 18/90
دکترای پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي کاشان  1381معدل 16
دکترای تخصصي سالمت باروری از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  1396معدل19/32 :
معرفی کوتاه
پزشک و  PhDسالمت باروری از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي هستم 16 .سال سابقه طبابت 8 ،سال تدريس 5 ،سال مديريت و سابقه
 5سال فعاليت پژوهشي دارم .پرنشاط و اهل ورزش و تفريحم .خانواده ای گرم و صميمي دارم .متولد و ساکن تهرانم ،ولي سابقه تحصيل،
طبابت و زندگي در محيطها و شهر های مختلف ايران را دارم ،سابقه فعاليت انتشاراتي در نشريات عمومي و تخصصي دارم و در مقاطع مختلف
کارشناسي ،ارشد و دکترا تدريس کرده ام .پايان نامه ام در دوره دکتری تخصصي يک مطالعه ترکيبي بزرگ در مورد سازگاری جنسي با همسر
بود که در آن  500زن و مرد متاهل ايراني شرکت داشتند و عوامل مختلف موثر بر سازگاری جنسي با همسر را در فرهنگ ايراني استخراج
کردم .در حال حاضر به آموزش ،تحقيق ،مشاوره و درمانگری جنسي زوجها مشغولم و در درمان واژينيسموس تجربه فراواني دارم .در زمينه
اختالل ارگاسم زنان مقاله علمي دارم و در کلينيک موارد موفقي از درمان اين مراجعين دارم .همچنين در زوجهايي که به هر دليلي احساس
کاهش سازگاری و رضايت جنسي دارند ،مشاوره مي دهم .اغلب جلسات درماني من به صورت زوجي برگزار مي شود که در سرعت دهي به
درمان بسيار موثر است.
تأليف،تدریس ،تحقيق
انتشار  9مقاله علمي در مجالت داخلي و خارجي ،تأليف  1کتاب (بهداشت ازدواج) ،تدريس  70واحد درسي در دانشگاه ،تدريس  7دوره کارگاه
مكس کيودا (نرم افزار تحليل داده های کيفي) ،برگزاری  12کارگاه و همايش سالمت محور در مراکز فرهنگي ،انتشار  20مقاله بهداشتي در
نشريات عمومي (سپيد ،سروش بانوان ،تيزهوشان) ،گذراندن  300ساعت کارگاه علمي در مورد سالمت جنسي خانواده ،گذراندن  100ساعت
آموزشي درمان اعتياد ،گذراندن دوره آموزشي 130ساعته "زنان و اسناد بين المللي" در پژوهشكده علوم انساني وگذراندن  70ساعت کارگاه
پژوهشي در سابقه علمي ام وجود دارد .در حال گذراندن دوره آموزش مجازی  Sexual and Reproductive healthسازمان بهداشت
جهاني در ژنو هستم و در کارگاه  3هفته ای درمانهای جديد ناباروری در دانشگاه هاينان چين ،در 22اکتبر تا  11نوامبر  ،2017شرکت کردم.
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انتشار کتاب
سال

عنوان تاليف
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کتاب بهداشت ازدواج،شابک ، 9786006342078کتابشناسي ملي ،2526453انتشارات صبورا

تدریس
گروه هدف

عنوان درس

کارگاه تخصصي شناخت و درمان درد /دخول لگني تناسلي (واژينيسموس)  25متخصصين پزشكي ،مامايي و
.1
روانشناسي
ارديبهشت  97در مرکز درمان ناباروری ابن سينا

.2
.3

کارگاه اختالالت جنسي  17بهمن  96در مرکز درمان ناباروری ابن سينا

کارگاه دو روزه تدريس اختالالت جنسي زنان و مردان در دانشكده طب سنتي رزيدنتهای طب سنتي

شهيد بهشتي

 .4کارگاه اختالالت جنسي زنان
.5

متخصصين پزشكي ،مامايي و
روانشناسي

ماماها

کارآموزی سميولوزی ،زنان ،داخلي جراحي ،اطفال در بيمارستان طالقاني ،مهديه ،دانشجويان مامايي
امام خميني و رسول اکرم و مفيد  31واحد از سال  91تا 95

جمعيت و تنظيم خانواده دانشگاه آزاد و دانشگاه علمي کاربردی  40واحد از سال دانشجويان رشته های مختلف
.6
 81تا 90

فعاليت حرفه ای:
رديف

نام مرکز

نوع فعاليت

کلينيک سالمت جنسي در مرکز درمان ناباروری مشاور و درمانگر جنسي زوجها

زمان
از مرداد  1396تا کنون

ابن سينا (جهاد دانشگاهي)
کلينيک ترك اعتياد عصر انديشه

مسوول فني و درمانگراعتياد

از دی ماه  1395تاکنون

درمانگاه فاطميه باقرآباد (ورامين)

طبابت

از دی  1387تا1395

درمانگاه تختي راهآهن

طبابت

مهر  1385تا آذر 1387

مرکز بهداشتي درماني روستای شهيدآباد از مديريت و طبابت در مرکز
توابع آوج
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