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 عضو هیات داوران مجله Health Scope 

 عضو هیات داوران مرکز تحقیقات ارتقای سالمت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 

  اثیر محیط جغرافیایی و متغیرهای یی خانوار و ارزیابی تبرآورد هزینه های دارو«مجری طرح تحقیقاتی
 »دیگر بر هزینه های دارویی: مطالعه چند سطحی

  بررسی فرهنگ و جو ایمنی بیمار و بررسی  عوامل موثر بر آن در بیمارستان «مجری طرح تحقیقاتی
 » 91دانشگاه علوم پزشکی گرگان در سال های تابعه 
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 »1390سال 
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 »2016تا  1990طی سال های 
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