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فعالیتهاي آموزشی
 سخنرانی در مورد تومورهاي كبد در پنجمین كنگره بیماریهاي مجاري صفراوي و پانکراس ،تهران3131-
 سخنرانی در مورد تومورهاي كلیه در برنامه بازآموزي رادیولوژي دانشگاه ایران  ،تهران3131 - سخنرانی در مورد  MRIكبد در برنامه بازآموزي رادیولوژي دانشگاه تهران  ،تهران3133 - سخنرانی درمورد ترومبوز سینوسهاي مغز در هفتمین كنگره سراسري طب اورژانس ،تهران3133 - سخنرانی در مورد تومورهاي پنیس در سمینار تصویربرداري سیستم ادراري-تناسلی  ،تهران3133 - سخنرانی درمورد تصویربرداري مثانه در بیست ونهمین كنگره رادیولوژي ،تهران3131 - سخنرانی در پانل كانسر ركتوم در بیست ونهمین كنگره رادیولوژي  ،تهران3131 - سخنرانی درمورد بیماریهاي اورلوژي پري ناتال در برنامه بازآموزي رادیولوژي دانشگاه ایران ،تهران3131 -  311ساعت كالس براي رزیدنتهاي رادیولوژي در بیمارستان شهید هاشمی نژاد وابسته به دانشگاه پزشکیایران ،تهران در سالهاي 3131-3133
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