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  فلوشيپ فوق تخصصي درد از دانشگاه علوم پزشكي ايران

بورد تخصصي آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از دانشگاه علوم 

  پزشكي تهران

  بازرس انجمن رژيونال آنستزي و درد ايران

پژوهشي بيهوشي و درد وابسته به انجمن  -مدير داخلي مجله علمي

  ايرانرژيونال آنستزي و درد 

  عضو گروه فوق تخصصي پزشكان درد شفا

	  
	  

  فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي:

ارائه سخنراني و تدريس در ششمين كارگاه سراسري سونوگرافي پايه انجمن بيهوشي موضعي و  -1

  2013آگوست  27درد ايران در

و درد انستيتارائه سخنراني و تدريس در كارگاه دو روزه سونوگرافي در بيهوشي موضعي و طب  -2

  2014علوم اعصاب دانشگاه تهران در ژانويه 

اي درد بر روي ارائه سخنراني و تدريس در اولين كارگاه طب درد و اقدامات مداخله -3

  2013كاداور(جسد) تحت گايد فلوروسكوپي ،اكتبر 



 بين ارائه سخنراني با موضوع كاربرد سلولهاي بنيادي در درمان درد كمر، در چهامين كنگره -4

اي درد و ششمين كنگره ساليانه انجمن بيهوشي موضعي و درد المللي طب مداخله

  )ISRAPM 2013ايران(

ارائه سخنراني با موضوع تĤثير آنتي بيوتيك تراپي در درمان كمردرد، در پنجمين كنگره بين  -5

اي درد و هفتمين كنگره ساليانه انجمن بيهوشي موضعي و درد المللي طب مداخله

  )ISRAPM 2014ران(اي

اي درد بر روي ارائه سخنراني و تدريس در دومين كارگاه طب درد و اقدامات مداخله --6

  2014كاداور(جسد) تحت گايد فلوروسكوپي ،اكتبر 

ارائه سخنراني و تدريس در هفتمين كارگاه سراسري بلوك اعصاب محيطي(اندام فوقاني  -7

  93موضعي و درد ايران، تيرماه وتحتاني) با سونوگرافي؛ انجمن بيهوشي 

ارائه سخنراني با موضوع مديريت باليني سندرمهاي درد عضالني اسكلتي در كودكان در  -8

 فوق تخصصي بيمارستان درماني –سومين همايش ملي طب درد در كودكان در مركز تحقيقاتي 

  93محك، بهمن 

راديوفركوئنسي: معرفي تكنيك جديد ارائه سخنراني با موضوع افزايش مدت بكارگيري پالس  -9

براي اداره نورالژي عصب سه قلوي مقاوم به درمان در نخستين كنگره درد و درمان در اصفهان با 

  1394رويكردهاي تشخيصي و درماني در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، مرداد 



 علوم پزشكي تدريس در كارگاه يك روزه سونوگرافي پايه در بيهوشي موضعي، در دانشگاه -10

  1394اصفهان، مرداد

ارائه سخنراني با موضوع مديريت مداخله اي درد كانسر لگن در زنان، در اولين كنگره بين  -11

المللي مديريت دردهاي سرطاني و چهارمين همايش ملي طب درد در كودكان در مركز تحقيقاتي 

  2016 فوريه ، محك تخصصي فوق بيمارستان درماني –

 مزمن دردهاي درمان در درمان در نخاعي طناب محرك كاربرد عنوان با نرانيسخ ارائه -12
 )ص(اكرم رسول حضرت بيمارستان 1395

 انجمن همايش در باز جراحي از باقيمانده دردهاي درمان روشهاي عنوان با سخنراني ارائه -13
 1395 پارس بيمارستان نورواسپاين


