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 سوابق تحصیلی:

 

 

 سوابق اجرایی:
 شورای مرکزی مطالعات راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه عضو 

  1390سال پایان تا  1387شگاه از سالدان توسعه و تأمین منابع فیزیکیمدیر 

  در  های عمرانی دانشگاهمربع پروژهبالغ بر دویست هزار متراصولی و مطلوب  ،مدیریت بر اجرای صحیح

  ممکن سطح استان در کمترین زمان

  غربی نظام مهندسی استان آذربایجانسازمان عضو 

 1390تا  1387سال  استان و رئیس دانشگاه از نماینده ویژه قائم مقام وزیر در 

 1390تا  1387استان و رئیس دانشگاه در کمیسیون مناقصات ومزایدات از سال  نماینده قائم مقام وزیر در 

 1390 سال تا 1387ازسال  نی دانشگاهعضو هیئت انتخاب مشاور جهت طرح های عمرا 

 استان دانشگاه با استانداری  عمرانی هاینظارت بر امورات مربوط به پروژه ها ومسئول مبادله موافقت نامه

 1390تا سال  1387ازسال  غربیآذربایجان

 1390 سال تا 1387ازسال  غربیاه در شورای فنی استان آذربایجانعضو اصلی و نماینده دانشگ 

 1390 سال تا 1387ازسال  ضو کمیته سه نفره فسخ پیمان دانشگاهع 

  1390 سال تا 1387ازسال  بازرگانی مناقصات دانشگاه -سرپرست کمیته فنی 

  عضو هیئت سه نفره کارشناسان خبره دانشگاه جهت قیمت گذاری خرید اموال منقول و غیر منقول

 1390تا سال  1389دانشگاه از سال 

 1390و  1389های رگزاری هفته سالمت در سالعضو اصلی ستاد ب 

 1390و  1389های فعال نمونه عرصه سالمت در سال 

 1386های آزاد و ارتباط با صنعت دانشگاه علم و فن در سال مسئول دفتر آموزش 

 یغربجانیاستان آذربا یجامعه پزشک جیبس عضو 

 یغربجانیاستان آذربا نیجامعه مهندس جیبس عضو 

 1390تا سال 1389زشی دانشگاه از سال عضو کمیته ور 

 محل تحصیل دانشگاه زمان تحصیل رشته تحصیلی مقطع

 ارومیه اسالمی آزاددانشگاه  1383-1379 عمران-عمرانمهندسی  کارشناسی

 تهراناسالمی  آزاد دانشگاه 1384 -1386 گرایش سازه-مهندسی عمران کارشناسی ارشد

ی دکترای تخصصی دانشجو یدکتر
 های هیدرولیکیآب و سازه مهندسی

 هرانتتحقیقات  دانشگاه علوم و 1397-
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 یمتماد انیسال یط یغربجانیاستان آذربا و خدمات بهداشتی درمانی ینمونه دانشگاه علوم پزشک ریمد 

مسئول نهاد نمایندگی مقام  ،یاسالم یمجلس شورا ندگانیاستاندار، فرماندار، نما ر،یوز قیکه مورد تشو

قائم مقام وزیر در استاندار،  یتیو امن یاسیمعاون س ،یجامعه پزشک جیفرمانده بسمعظم رهبری در دانشگاه، 

 ام.... قرار گرفته دانشگاه و استیراستان و 

 

 

 سوابق آموزشی:
 تاکنون 1389دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از سال  رسمی ت علمیعضو هیئ 

  شرح زیرهب مقطع کارشناسیدر  محیط بهداشتمهندسی  رشتهتدریس دروس: 

 )پیوسته( اتیک و مقاومت مصالحاست درس -

 )پیوسته و ناپیوسته( مکانیک خاکدرس  -

 )پیوسته و ناپیوسته(درس مکانیک سیاالت  -

 )پیوسته( )تئوری و عملی( نقشه برداری درس -

 )پیوسته()تئوری و عملی(  رسم فنی و نقشه کشی -

 )پیوسته و ناپیوسته( 2و1درس ریاضیات  -

 )پیوسته( درس معادالت دیفرانسیل -

 

 ریشرح زهب یمقطع کارشناسدر  ایحرفهبهداشت مهندسی  رشتهدروس  سیتدر: 
 )پیوسته و ناپیوسته(مکانیک سیاالت درس  -

 )پیوسته و ناپیوسته( 2و1 ریاضیاتدرس  -

 

 ناوری اطالعات سالمتف تکنولوژی پرتو شناسی و،  داروسازی های رشتهدر  درس ریاضیات سیتدر 

 
 
  1390استاد نمونه دانشگاه در سال 

 های صالحیت عمومی در بین کلیه متقاضیان جذب و تبدیل الترین نمره و رتبه اول در بررسیاحراز با
 وضعیت اعضای هیئت علمی دانشگاه

  1397تا سال  1392نماینده اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده بهداشت از سال 

 1397ا سال ت 1389از سال  استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر 

  1386مدرس دانشگاه علم و فن در سال 

 گذراندن دوره آموزشی آشنایی با مدیریت بحران با نمره عالی 

 های پیش ساخته و مهندسی زلزلهسومین سمپوزیوم بین المللی سازه اخذ گواهی از 

 

 

 



4 

 

 وهشی:ژپ سوابق
 غربیو سرآمدان شاهد استان آذربایجان عضو دفتر نخبگان 

  1390تا سال  1389عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه از سال 

 نگر مرکز مطالعات و توسعه دانشگاهعضو کمیته پزشکی جامعه 

 مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه  ریزی استراتژیکعضو کمیته برنامه 
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