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سوابق تحصيلي
دوران ابتدايي در دبستان هاي هفتم تير و شهيد چمران رفسنجان با رتبه اول
دوران راهنمايي شهيد بهشتي رفسنجان با رتبه اول
دوران دبيرستان شهيد انصاري رفسنجان و اخذ ديبلم رياضي و فيزيك در سال  1368وقبولي در كنكور در رشته بزشكي
همان سال
طي دوران تحصيالت بزشكي عمومي در دانشگاه علوم بزشكي كرمان از سال  1368تا 1375
طي دوران تحصيالت تخصصي در دانشگاه علو بزشكي شهيد بهشتي تهران از  1379لغايت1382
گذراندن يك سال طرح در شهرستان جيرفت
شروع فعاليت آموزشي ودرماني در دانشگاه علو ژزشكي رفسنجان از سال ا384

توانايهاي تخصصي
انجام كليه جراحيهاي ارتوژدي از جمله شكستگي ها-صدمات ورزشيوتعويض مفصل يا ارترو ژالستيو ارتروسكوبي

فعليت هاي وسوابق اجرايي
رييس بخش ويزه بيمارستان علي ابن ابيطالب
ريس بخش جراحي بيمارستان علي ابن ابيطالب

عضو كميسيون ژزشكي تامين اجتماعي
مدير عامل شركت زرين طب كاال

فعاليتهاي ژزوهشي
تاليف كتاب معاينات ارتوبدي
مقايسه دو روش درماني در شكستگي هاي ديستال راديوس به عنوان ژايان نامه تخصصي
بررسي اثرات ليزر كم توان در..
ثبت اختراع در توليد اتل هاي ارتوژدي

كارگاهها و دوره ها
شركت در كنگره ساالن ارتوژدي انجمن جراحان ارتوژدي
شركت در كنگرهارتوژدي دانشكاه علوم بزشكي شهيد بهشتي
شركت در همايش ارتوبدي كرمان به عنوان سخنران
شركت درسميتار صدمات مچ با به عنوان سخنران
شركت در سمينار بيماريهاي عروقي به عنوان سخنران.
گذراندن دوره مقدماتي حفاظت در برابر اشعه
گذراندن دوره ناظر فني تولد كنندگان تجهيزات ژزشكي
كارگاه متدولوزي و روش تحقيق
كارگاه درمان بي ار بي

تقدير نامه ها
تتقدير نامه از معاونت وزير در دوران دستياري
تقدير از طرف در دوران دستياري

تقدير نامه هاي متعدداز رياست هاي ادواري بيمارستان –بهزيستي-سازمان هاي بيمه گرو بيماران

محورهاي مورد عالقه
انجام جراحي هاي ارتوژدي
اشنايي با روشهاي نوين درماني
آموزش به دانشجويان ژزشكي
فعاليتهاي ژزوهشي

