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در بیماران طبي» سال 78
 -08چاپ  abstractمقاله با عنوان ((Relapse Rate in Schizophrenia Patient treated
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بالیني ایران  ،سال شانزدهم  ،شماره  ، 1پاییز 78
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 -08استادیار سایكوسوماتیك دانشگاه علوم پزشكي کرمان (اسفند  81لغایت شهریور )80
 -11قبولي در رشته فلوشیپ سایكوسوماتیك بیمارستان طالقاني – دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي
 -10ارائه سخنراني در کنگره بین المللي بازتواني شناختي اسفند 80
 -11پذیرش مقاله جهت ارائه در کنگره  WPAژوئن  1101استانبول
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سالیانه انجمن روانپزشكان ایران-آبان 81
 -11ارائه خالصه مقاله و سخنراني در سمپوزیوم اصول ارزیابي مشاوره در پزشكي روان تني-سي امین کنگره
سالیانه انجمن روانپزشكان ایران-آبان 81
 -18ارائه خالصه مقاله و سخنراني در سمپوزیوم لیتیوم  ،عوارض و کنترااندیكاسیونها-آذر  ، 81دانشگاه علوم
پزشكي شهید بهشتي-بیمارستان طالقاني

 -17ارائه خالصه مقال ه و سخنراني در سمینار تظاهرات روانپزشكي بیماریهاي سیستمیك-دیماه ، 81
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 -10ارائه خالصه مقاله و سخنراني در سمپوزیوم رویكرد سایكوسوماتیك در کنترل درد مزمن تیر 81
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