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 .2عضو شوراي آموزشي دانشگاه
 .3عضو شوراي پژوهشي دانشگاه
 .4عضو شوراي سیاستگذاري دانشگاه
 .5عضو شوراي  HSRدانشگاه
 .6عضو توانمند سازي دانش آموختگان دانشگاه
 .7مسئول گروه تحقیقاتي تغذيه در مراكز تحقیقاتي دانشگاه
 .8عضو كمیته علمي جشنواره شهید مطهري دانشگاه
 .9عضو شوراي آموزشي دانشکده پزشکي
 .10عضو شوراي پژوهشي دانشکده بهداشت
 .11عضو كمیسیون تخصصي بررسي و صدور پروانه هاي بهداشتي مهاونت دارو و غذا دانشگاه
 .12عضو كمیته تحقیقات پژوهش در آموزش دانشگاه
 .13مسئول كمیته سمعي و بصري و روابط عمومي دهمین كنگره میکروب شناسي ايران – ايالم
 .14عضو كمیته ترفیع و ارتقاء دانشگاه
 .15عضو كمیته برنامه ريزي اموزشي مركز مطالعات و توسعه
 .16عضو شوراي پژوهشي كمیته تحقیقات دانشجويي
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 .17دبیر كمیته دانشگاهي ارزيابي فعالیت هاي نو آوري در اموزش دانشگاه
 .18عضو كمیته انتشارات دانشگاه
ب  .مسئوليت های اجرايی در دانشگاه علوم پزشکی تبريزاز سال 89
 .1عضوشوراي دانشگاه
.2دبیر طرح رتیه بندي آموزشي دانشگاه ( راد )
.3معاون مركز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکي ازاسفند ماه 92
.4معاون مركز تحقیقات آموزش پزشکي
.5معاون گروه آموزش پزشکي
.6مسئول واحد برنامه ريزي درسي
.7مسئول واحد آموزش پاسخگو
 .8عضوكمیته ارزشیابي بیروني دانشگاه
 .9عضوكمیته ارزشیابي دروني گروه آموزش پزشکي
 .10عضو شوراي گروه آموزش پزشکي
 .11عضو شوراي مركز تحقیقات آموزش پزشکي
 .12عضوكمیته اجرايي چهارمین همايش آموزش الکترونیك كشور
 .13عضوكمیته اجرايي چهارمین جشنواره آموزشي شهید مطهري
 .14عضوكمیته علمي پنجمین جشنواره آموزشي شهید مطهري
 .15عضو كمیته تدوين برنامه استراتژيك مركز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکي
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 .16عضو كمیته تدوين برنامه استراتژيك گروه آموزش پزشکي
 .17عضوشوراي عالي آموزش پاسخگو دانشگاه
 .18مسئول هماهنگي دفاتر توسعه آموزش در مركز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکي
 .19عضو كمیته تدوين برنامه راهبردي معاونت آموزش دانشگاه
 .20عضوشوراي توسعه ارزشیابي دانشگاه
 .21مسئول كارگروه بسته اعتباربخشي بیمارستانهاي آموزشي دانشگاه
 .22عضو كمیسیون ويژه از استعدادهاي درخشان دانشگاه
 .23مسئول واحد ارزشیابي مركز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکي
 .24عضو كارگروه پژوهش و برنامه ريزي عملیاتي معاونت آموزشي
 .25عضوكمیته علمي نهمین جشنواره آموزشي شهید مطهري دانشگاه
 Associate Editor .26مجله RDME
 .27عضو دبیرخانه ستاد تحول و نوآوري آموزش علوم پزشکي دانشگاه
 .28عضوكمیته سیاستگزاري دهمین جشنواره آموزشي شهید مطهري دانشگاه
 .29عضوكمیته علمي دهمین جشنواره آموزشي شهید مطهري دانشگاه
 .30عضو هیئت علمي گروه آموزشي مجازي سازي رشته هاي حضوري دانشگاه
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