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 :معرفیالف( 

نیز به رتبه  1380دانشگاه علوم پزشکی تهران درآمدم. از سال به عضویت هیات علمی گروه روانپزشکی  1367اینجانب از سال 
 1388مامور راه اندازی بخش روان تنی در بیمارستان امام خمینی شدم و از سال  1377استادی این دانشگاه مفتخرشدم. از سال 

 تا به حال رییس بخش روان تنی واقع در مجتمع بیمارستانی امام خمینی هستم.

 اینجانب به شرح زیر است:اهم مسئولیت های 

، معاون اداری و مالی  وزارت بهداشت، درمان و 1368-1367معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ  
، معاون پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و 1376 -1371،رییس دانشگاه شاهد از تاریخ 1369-1371آموزش پزشکی از تاریخ 

،  مسئول 1384 -1378،  رییس جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران از تاریخ 1378-1376یخ  آموزش پزشکی از تار
تا به حال،  مدیر برنامه فلوشیپ روانپزشکی نظامی  1378راه اندازی و رییس بخش روان تنی بیمارستان امام خمینی از تاریخ 

ازتاریخ  تا به حال و 1369نه بورد روانپزشکی از تاریخ ، عضو هیات ممتح1392 -1388دانشگاه علوم پزشکی ارتش از تاریخ 
تا به حال، عضو هیات  1395تا به حال دبیر هیات ممتحنه بورد روانپزشکی، عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی از تاریخ  1394

 1395تنی از تاریخ  تابه حال، رییس انجمن علمی پزشکی روان 1396موسس و رییس مرکز تحقیقات پزشکی روان تنی از تاریخ 
 تا به حال 1395تا به حال،  مشاور در امور سالمت روان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ 

 :پژوهشی عالیق ب( 

 اپیدمیولوژی روانپزشکی -

 حوزه سایکو سوماتیک) گوارش، زنان و...( -

 حوزه سایکونوروایمینولوژی -

 حوزه روانپزشکی نظامی -
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