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 :سوابق تحصیلی

 و  8918ها در سال زمون کنکور سراسری پذیرش دانشگاهدر آ 2منطقه  83کشوری و  93 رتبۀ

 علوم پزشکی تهران در همان سالپزشکی در دانشگاه پذیرش در رشتۀ 

 با معدل 8931، دکتری عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال پزشکی التحصیل رشتۀفارغ 

 نمره 21از  1/85

 تکمیلی کارشناسی بهداشت عمومی  ۀگذران دور(MPH) و با  31پزشکی )از سال  دورۀ بازمان هم

علوم بهداشت دانشگاه  ( و اخذ مدرک آن از دانشکدۀواحد آموزشی و پژوهشی 91ترم و  7گذراندن 

 31تهران در سال  یپزشک

 8931در آزمون پذیرش دستیاری کشوری در سال هزار داوطلب  21از بین بیش از  کل 937 رتبۀ 

 در همان سال( هارشتهاولین انتخاب بین  عنوانبه)پزشکی نروا و نفر اول پذیرفته شده در رشتۀ

 8931پزشکی در شهریور )بورد( تخصصی روان نامۀدانش تخصص و اخذ 

 ایحرفههای تجربه

  آن نظیر  های زیر مجموعۀاننشگاه علوم پزشکی تهران و بیمارستکارورزی در دا دورۀگذراندن

 8931تا  8932، امیراعلم و... از سال بیمارستان امام خمینی، شریعتی، سینا، روزبه، رازی

 پزشکی در بیمارستان روزبه و امام خمینی در دانشگاه علوم پزشکی رواندستیاری  گذراندن دورۀ

 .8931 تا 8931تهران از سال 
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 روان برای عموم جامعه در مجموعۀهایی با محتوای آموزش سلامت کلیپتولید و پخش ویدیو 

گرام این مجموعه ها در کانال تلگرامی و صفحۀ اینستاکه این کلیپ 8931سال از  «شیم_خوب»

 .اندشدهها نفر دیده کنون توسط میلیونرسی هستند و تاقابل دست

 در دورۀ چهارم جشنوارۀ «ایحرفهخدمات سلامت و تعهد »بخش  کسب مقام برتر و جایزۀ 

 8938تیم شرکت کننده در سال  87دانشجویی ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران در بین 

 گذراندن دورۀ TOT) training of trainers) شده توسط دفتر سلامت روان وزارت بهداشت در برگزار

 ۀزلزلنظیر مناطق دچار بحران در صورت نیاز )جهت آمادگی برای خدمت و اعزام به  8938زمستان 

 (گذشته هایسرپل ذهاب در سال

 ارتقا کیفیت خدمت شهر حسن آباد که سال گذشته  تقا کیفیت خدمات سلامت در پروژۀعضو تیم ار

جانب معرفی و کاندید دریافت جایزه توسط اینبا همین عنوان در دور دوم جایزۀ استاد داویدیان 

 شد.

 در  پزشکیروان تهران در دورۀ یک ماهۀنشگاه علوم پزشکی ل آموزش کارورزان دادستیار مسئو

 .8935شهریور تا  8938از تیر  بیمارستان روزبه

 خوانی(رفرنسکارآموزی و کارورزی و دستیاری ) هایهای آموزشی متعدد برای دورهی کلاسبرگزار 

 .8935شهریور تا  8937از سال 

 8938کی تهران از سال شدر دفتر منتورینگ دانشگاه علوم پز منتور آموزشی عنوانبه فعالیت 

های نظیر مهارت)شناختی های آموزشی مباحث روانها و برگزاری دورهبا آموزش منتیکنون تا

 (، تنظیم هیجان و ...زندگی

 علوم پزشکی تهران و دانشجویی دانشگاه  درمانی مرکز مشاورۀغربالگری و  فعالیت در تیم آموزشی و

غربالگری و درمان و یا ارجاع دانشجویان متقاضی و نیازمند  هایدوره های آموزشی وبرگزاری کلاس

 درمان

  سایت اختصاصی ایرانی برای بیماران دوقطبی اولین وب یریکارگبهطراحی و راه اندازی مقدماتی و

 8938در کشور از سال 

 دستاوردها و جوایز:

 8938سال سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران در  دانشجویی ابن جایزۀ جشنوارۀ 

 ایران پزشکانانجمن علمی روان جایزۀ استاد داویدیان کنگرۀ سالانۀ 

 پزشک جوان فلوشیپ روان جایزۀ(Young Psychiatrists Fellowship Award از کنگره )

WASP(World Association Social Psychiatry 2019)  2183در ماه اکتبر 



 8931پزشکی در شهریور بورد تخصصی روان 

 عضویت

 عضو سازمان نظام پزشکی ایران 

 درمانی همان انجمن از روان پزشکان ایران و عضو کمیتۀدستیاری انجمن علمی روان دبیر کمیتۀ

 تا. 8938سال 

 ی ورهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران و بنیاد ملی نخبگان جمهعضو مرکز رشد استعداد

 .اسلامی ایران

 آموزشی  ران و پروژۀشگاه علوم پزشکی تههای دانشجویی دانعضو مرکز پژوهش– ( پژوهشیRRE )

 آموزان و کارورزانرطرب با گروهی از کا

 و ویراستاری یفتأل

 تا کنون 8931شناسی بالینی ایران از سال پزشکی و روانروان ویراستار نشریۀ 
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