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 :سوابق اجرایی

  38مسئول ارزيابي دروني گروههاي آموزشي دانشگاه در سال 

  38-38مدير مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي 

 9831الی دی  38 مدر امور آموزشي وتحصيالت تکميلي از تير 

  31لغليت آخر اسفند 31معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده از تير 

  (9818زمستان )ادامه دارد  9819هيات اجرايی جذب ازتابستان مسئول دبيرخانه 

  9818الی بهمن  9831مدير گروه بهداشت عمومی از پاييز 
 

 :سوابق آموزشی

  تاکنون 5414عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از سال 

  شرح زیر هب مقطع کارشناسیدر تدریس دروس تخصصی: 

o تیمدیریت و نظارت در مراکز بهداش 

o اصول و کلیات خدمات بهداشتی  

o اصول برنامه ریزی در خدمات بهداشتی 

o اصول مدیریت در خدمات بهداشتی درمانی 

o مديريت بيمارستان و رفتار سازماني 

o مديريت در بيهوسي 

o مديريت در اتاق عمل 

o کارآموزی 

 

 ریشرح ز هب ی ارشدمقطع کارشناسبهداشت  یدروس تخصص سیتدر: 
 داشتی درمانیمدیریت در سیستمهای به -

 ساختار و عملکرد نظام سالمت -

 مفاهیم مدیریت و رهبری -

 کارورزی پزشکی  -

 محل تحصیل زمان تحصیل رشته تحصیلی مقطع

 اصفهاندانشگاه علوم پزشکی  5455-5457 مديريت خدمات بهداشتي درماني  کارشناسی

 ایراندانشگاه علوم پزشکی  5457-5455 مديريت خدمات بهداشتي درماني کارشناسی ارشد

 ایرانوم پزشکی دانشگاه عل 5451-5415 مديريت خدمات بهداشتي درماني دکترای تخصصی



 :وهشیژسوابق  پ

  دانشگاهعضو شورای پژوهشی 

 عضو شورای پژوهشی دانشکده بهداشت 

 ایمنی بیمار و توریسم سالمت عضو کمیته علمی همایشهای 

 عوامل اجتماعی موثر برسالمت عضو مرکز تحقیقات 

  پرستاری مامایی ارومیه همجلوران هیأت دا عضو 
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 .وزارت بهداشت

کنگره بهداشت درمان و مدیریت . تریاژ یك چالش مدیریتی درمانی در حوادث غیر مترقبه(. 5415)نبی لو، ب،  -5
 .دانشگاه علوم پزشکی ایران. بحران در حوادث غیرمترقبه



مدیریت جامع  –همایش کشوری .  الگوهای برتری سازمانی در بخش سالمت (.5415)نبی لو، ب، براتی، ا  -4
 تهران –کیفیت در بهداشت و درمان 
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 .شمالی
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 .پزشکی ارومیه


