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 دکترای تخصصی آزمون ورودی مقطع در دوم کشوری رتبه احراز

 سوابق اجرایی:

  در  کارشناس بودجه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیهمشاور معاون پشتیبانی و
 1611سال 

  علوم پزشکی و خدمات  عضو کمیته مرکزی بهبود کیفیت و بهره وری و اصالح الگوی مصرف دانشگاه
 1611در سال  بهداشتی درمانی ارومیه

 تاکنون( 1617انجمن اقتصاد بهداشت ایران ) از سال  عضویت در 

  سال  ازعضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
1610 

 1610سال  ازشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشکده بهدا 

  حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم و تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی )بسته عضو کارگروه
 بسته آمایش سرزمینی، ماموریت گرایی، تمرکز زدایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها(

 سوابق آموزشی:

 1616سال اواخر از  عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 

 عضو حیطه مدیریت نظام سالمت المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 

  شرح زیرهب مقطع کارشناسیدر تدریس دروس تخصصی: 

o  سالمتاقتصاد 

o بیمه و نظام های پرداخت 

o حسابداری اصول  

o  سالمتنظام های 

o اقتصاد مهندسی 

o  تیخدمات بهداشاصول و کلیات 

o برنامه ملی مبارزه با بیماری های واگیر و غیر واگیر 

o بهداشت برای دانشجویان اتاق عمل 

  شرح زیربه مقطع کارشناسی ارشددر تدریس دروس تخصصی: 

o پروژه های سالمت ارزیابی اقتصادی 

 محل تحصیل زمان تحصیل رشته تحصیلی مقطع

 ایراندانشگاه علوم پزشکی  1651-16 بهداشت عمومی کارشناسی )ناپیوسته(
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o  اقتصادسنجیکالناقتصاد خرد و ، 

o اقتصاد مهندسی 

o اقتصاد ایران 

 وهشی:ژسوابق  پ

  دانشگاه علوم  رسانی پزشکیو اطالع  و تحقیقات دانشجویی دانشکده مدیریتکمیته پژوهشی عضو
 1615پزشکی ایران در سال 

  و مجله پزشکی جمهوری اسالمی ایران  "مدیریت سالمت"پژوهشی -علمیمجله هیأت داوران عضو
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 
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 دانشگاه علوم پزشکی گناباد 
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 «1610-17مهاباد در سال 

  تخصصی  هیأت داوران مجالتعضو"Global Journal of Health Science"  مرکز و
 تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت دانشگاه علوم پزشکی گناباد

  1617تبریز،  "مدیریت سالمت"عضو کمیته علمی و داور کنگره ملی 
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