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 16. واحد3.ط 181میدان ونک.خ مالصدرا.خ شیرازی شمالی.نبش کوچه شهریار.پالکآدرس کلینیک:

 روانپزشک تخصص:

 تهران پزشکی علوم دانشگاه از عمومی پزشکی مدرک دارای

 بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه از پزشکی روان تخصص دارای

 ایران پزشکان روان انجمن عضو و روان و اعصاب تخصصی برد دارای

 :تخصصی های حوزه
 درمانگر روان - روانپزشک

 وسواس ، افسردگی ، اضطراب پزشکی؛ روان اختالالت انواع دارویی درمان
 ازدواج از پیش مشاوره ، فردی درمانی روان ، درمانی زوج

 : افتخارات

 1385کنکور سراسری سال  ۳۳کسب رتبه 

 عضو بنیاد ملی نخبگان ایران

 1388شرکت در کنگره ی بین المللی دانشجویان علوم پزشکی گراتس، اتریش سال 

 : آموزشی های دوره

 1388کارگاه روش تحقیق، دانشگاه علوم پزشکی ( تهران( 

 1389کارگاه مقاله نویسی، دانشگاه علوم پزشکی ( تهران( 

 1390، دانشگاه علوم پزشکی ( تهران(  Evidence Based Medicine کارگاه
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 1397، دانشگاه علوم پزشکی شهید ( بهشتی(  CBT دوره ی درمانی

 1398دوره زوج درمانی و خانواده، دانشگاه علوم پزشکی شهید ( بهشتی( 
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