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 سوابق اجرایی:

 رئیس مرکز بهداشت شهرستان ارومیه 

 کارشناس دپارتمان تولید دانش مرکز ملی آموزش مدیریت سالمت(NPMC)  

 درمان شهرستان جلفابهداشت و  معاون بهداشتی شبکه 

 جلفا رئیس امور اداری مرکز بهداشت شهرستان 
  جلفا مسئول فنی مرکز بهداشت شهرستان 

 مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقیوانان و مدارس مت نوجوان، جالعضو شورای سیاستگذاری س 

 جلفات نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت شهرستان المواحد س کارشناس مسئول 

 جلفاروابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان  یرمد 

  دکتر ساجد هادیشهرمسئول رسیدگی به شکایات بیمارستان 

 مربی مراکز بهداشتی و درمانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرند 

 

 سوابق آموزشی:

  0010عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از سال 

 و یخدمات بهداشت تیریرشته مد یمقطع کارشناس انیدانشجو هدر عرص یکارآموز یدوره ها ربیم 
  ی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی تبریزع رسانالو اط تیریدانشکده مد یدرمان

 یمت کشورالس تیریمد ملی آموزش مدرس مرکز (NPMC  )ضمن خدمت کارکنان یو دوره ها 
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 جلفا مدرس دانشگاه آزاد اسالمی 
  شرح زیرهب دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی تبریز مقطع کارشناسیدر تدریس دروس تخصصی: 

o ساختار نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در ایران 

o اصول و کلیات خدمات بهداشتی و درمانی 

 وهشی:ژسوابق  پ

  علوم پزشکی تبریز مرکز تحقیقات مدیریت سالمت دانشگاه "سالمت تصویر"مجله هیأت داوران عضو 

 اثر بخشی جلب حمایت همه جانبه در استقرار مدارس مروج سالمت بررسی "طرح تحقیقاتیاصلی  همکار
  "75-70در شهرستان جلفا سال

 برای سیاستگذاری ارتقای رفتار فعالیت فیزیکی در کالنشهر تبریزتحلیل »طرح تحقیقاتی  اصلی همکار» 
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