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سوابق اجرایی:





عضو کمیته برنامه ریزی و ارزشیابی رشته بهداشت عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از
سال  1710تاکنون
رئیس مرکز تحقیقات بهداشت باروری از سال  1711تاکنون
رئیس مرکز بین المللی آموزش وازکتومی از سال  1717تا سال 1711
مدیر گروه بهداشت عمومی از سال  1717تا سال  1711و  17110تاکنون

سوابق آموزشی:
 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از سال  1711تاکنون
 تدریس دروس تخصصی بهداشت عمومی در مقطع کارشناسی بهشرح زیر:
 بهداشت مادران و کودکان بهداشت باروری اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران برنامه های ملی مبارزه با بیماری های واگیر برنامه های ملی مبارزه با بیماری های غیر واگیر بیماری های شایع کودکان و طرق پیشگیری از آن تدریس دروس تخصصی مشاوره مامایی در مقطع کارشناسی ارشد بهشرح زیر:
 مشاوره مامایی در مشکالت خاص دوره بارداری مهارتهای ارتباطی 5 تدریس دروس تخصصی بهداشت و پزشکی اجتماعی در مقطع دکترای حرفه ای بهشرح زیر:
 بهداشت ( 7بهداشت مادران و کودکان) کارگاههای آموزشی کارآموزی و کارورزی تدریس دروس تخصصی  MPHپزشکی خانواده در مقطع کارشناسی ارشد بهشرح زیر:
 تعریف و کارکرد پزشک خانواده -اصول مدیریت بیماریها در جامعه

 آشنایی با ارزشیابی برنامه های سالمت:سوابق پژوهشی
1711  تا سال1715 عضو کمیته تحقیقات دانشکده بهداشت از سال
1717  تا1715 عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از سال
 تاکنون1710 ( از سالHSR) عضو کمیته تحقیقات در سیستمهای خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه
 تاکنون1711 عضو کمیته پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه از سال
1711 دبیر علمی کنگره بین المللی سالمت باروری و تنظیم خانواده در سال
عضو هیئت مؤسس مرکز تحقیقات بهداشت باروری
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