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 آموزش

تدریس درس فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ریز به دانشجویان رشته روان شناسی) کارشناسی ( به مدت  -1

 نیمسال در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه یک

نیمسال در دانشگاه  دو ) کارشناسی ( به مدت زیست شناسی تدریس درس فیزیولوژی به دانشجویان رشته  -2

 آزاد اسالمی واحد ساوه

سال در دانشکده پرستاری  8تدریس درس فیزیولوژی به دانشجویان رشته پرستاری) کارشناسی ( به مدت  -3

 ساوه

سال در دانشکده پرستاری  7( به مدت شناسیبه دانشجویان رشته پرستاری) کار آناتومیتدریس درس  -4

 ساوه

سال در دانشکده یک نیم) کارشناسی ( به مدت اتاق عملتدریس درس فیزیولوژی به دانشجویان رشته  -5

 ساوه علوم پزشکی

علوم سال در دانشکده یک نیم) کارشناسی ( به مدت اتاق عملبه دانشجویان رشته  آناتومیتدریس درس  -6

 ساوه پزشکی

علوم سال در دانشکده یک نیم) کارشناسی ( به مدت ماماییتدریس درس فیزیولوژی به دانشجویان رشته  -7

 ساوه پزشکی

علوم سال در دانشکده یک نیم) کارشناسی ( به مدت ماماییبه دانشجویان رشته  آناتومیتدریس درس  -8

 ساوه پزشکی

( به ارشد) کارشناسی شناسی روانبه دانشجویان رشته و نوروفیزیولوژی نوروسایکولوژی تدریس درس  -9

 ساوه آزاد اسالمی، واحده یک نیمسال در دانشگامدت 



در دانشگاه ( اینشجویان رشته پزشکی) دکترای حرفهمشارکت در تدریس درس نورولوژی به دا -01

 تاکنون 44سال از علوم پزشکی قم 

سال  در نیمسال دوم (ای) دکترای حرفهپزشکی فیزیولوژی به دانشجویان رشته نوروتدریس درس  -00

 قم علوم پزشکی دانشگاه ، 44-45 تحصیلی

در نیمسال ( ای) دکترای حرفهپزشکیدندانفیزیولوژی به دانشجویان رشته نوروتدریس درس   -01

  قم علوم پزشکی دانشگاه،  44-45 سال تحصیلی دوم
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