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 التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی زنجانفارغ

 

 های آموزشیدوره

 دارای گواهی طب سنتی ایران از دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 از دانشگاه علوم پزشکی ایرانای طب سوزنی گوش دارای گواهی مهارت حرفه 

 دارای گواهی درمان چاقی از فدراسیون جهانی طب سوزنی در چین 

 چین در سوزنی طب جهانی فدراسیون از زیباییپوست و های درمان گواهی دارای 

 سسه نادا آمریکاکوپانکچر از مؤآ -دارای گواهی دتوکس 

  ر از آلمانایمپلنت آکوپانکچدارای گواهی 

  پی دی او تردز آکوپانکچر از کره جنوبیدارای گواهی 

 

 هاعضویت

 مؤ علمی عضو هیأت( سسه جامع طب سوزنی ایرانICIA) 

 .عضو کارگروه کشوری طب سنتی ن.م 

 عضو انجمن طب سنتی دانشگاه تهران 

 عضو انجمن علمی طب سوزنی ایران 

 

 تألیفات و مقاالت

 عمومی به زبان فارسی، اولین کتاب جامع «نی برای همهطب سوز»لیف کتاب تأ 

 در حوزه سالمت و دانش عمومی و سیاستگذاری بهداشتی ن.م. طب سوزنی ب و مقاالتلیف کتتأ 



 رایت با همکاری انجمن طب ی طب سوزنی کشور اتریش با حق کپیاخذ مجوز ترجمه منبع تخصص

 سوزنی اتریش

 مکتب اروپا به فلسفه طب سوزنی در حوزه تشخیصی نبض و دیدگاه ترجمه منابع تخصصی گروه  سر

 طب چینی

  ی طب سوزنیتخصصارائه مقاالت 

 

 تدریس / پژوهش

 مدرس بخش طب سوزنی رزیدنتی در دانشگاه علوم پزشکی در ایران 

  طب سوزنی به عنوان استاد مشاور در دانشگاه علوم پزشکی  های تخصصیدر حوزهپژوهش و تحقیق

 شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 تجربیات اجرایی

 های تخصصی و فوق تخصصی طب سوزنی ویژه پزشکان کشورعضو کارگروه برگزاری دوره 

 عضو کارگروه برگزاری همایش تخصصی پزشکان طب سوزنی گوش کشور 

 کشور آکوپانکچر -امبدینگ پزشکان تخصصی همایش برگزاری کارگروه عضو 

 زمینه طب سوزنیینترنتی تخصصی در سس اولین و بزرگترین پایگاه امؤ 

 

 تجربیات کلینیکی

  تخصصی طب سوزنیهای در کلینیکدرمان بیماران 


