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مسئول روابط عمومی «انجمن علمی طب سنتی ایران»
مسئول کارگروه تدوین راهنماهای بالینی حفظ جنین در وزارت بهداشت
مسئول کارگروه بارداری سایت دکتربانوکا
از پزشکان سالمتکده «احمدیه دانشگاه ع پ تهران» و گروه پزشکان طب سنتی «دکتر سریتا»
متخصص طب ایرانی در برنامه های تلویزیونی «طبیب -شبکه سه سیما» و «انارستان -شبکه افق»
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سخنرانی ،الیو و تدریس های متعدد با موضوعات «سبک زندگی سالم» و «بارداری سالم» در طب
ایرانی.
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