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 مقام تقدیر کننده سطح موضوع  ردیف
 مقام عالی وزارت کشوری 1373 مربی پرستاری نمونه کشوری 1
 آموزشی پژوهشیمعاون  دانشگاهی 1379مدیر و عضو فعال پژوهشی دانشکده در سال  2
 ریاست دانشگاه دانشگاهی 1380عضو فعال پژوهشی دانشکده در سال  3
 ریاست دانشگاه دانشگاهی 1381پژوهشگر فعال دانشگاه در سال  4
 ریاست دانشگاه دانشگاهی 1381مجری پژوهش برگزیده سال  5
 وزارتمعاونت آموزشی  کشوری 1382 گزارش و پایش  برنامه استراتژیک دانشگاه 6
 مقام عالی وزارت کشوری 1383 درتدوین برنامه استراتژیک دانشگاه احراز رتبه اول کشوری 7
 معاون آموزشی پژوهشی دانشگاهی  1383 احراز رتبه علمی پژوهشی مجله افق دانش 8
 ریاست دانشگاه دانشگاهی 1385  مدیر امور ستادی همایش ملی نماز و سالمت 9
 ریاست دانشگاه دانشگاهی 1385سمينار منطقه ای ژنتيک پزشکی مسئول امور ستادی 10
 ریاست دانشگاه دانشگاهی 1388 کشور 3و 2کسب رتبه برتر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در بين دانشگاههای تيپ  11
 دانشگاهریاست  دانشگاهی 1388 تبدیل بيمارستانهای دانشگاه به مراکز آموزشی درمانی 12
 معاونت آموزشی وزارت کشوری 1389 در سومين جشنواره کشوری آموزشی شهيد مطهری برتر فرآیند آموزشی  2 ارائه  13
 ریاست دانشگاه دانشگاهی 1389  استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 14
 مقام عالی وزارت کشوری 1390 ارائه فرآیند آموزشی برتر در چهارمين جشنواره کشوری آموزشی شهيد مطهری 15
 معاونت آموزشی وزارت کشوری  1390 عضویت و همکاری در کميته علمی دوازدهمين همایش کشوری آموزش پزشکی 16
 معاونت آموزشی وزارت کشوری 1390 دوازدهمين همایش کشوری آموزش پزشکی و چهارمين جشنواره آموزشی شهيد مطهریدر اجرایی  همکاری 17
 معاونت آموزشی وزارت کشوری 1390 اجرای موفق دوازدهمين همایش کشوری آموزش پزشکی 18
 معاونت آموزشی وزارت کشوری 1390 فعاليت موثر در برگزاری چهارمين جشنواره کشوری آموزشی شهيد مطهری 19
 معاونت آموزشی وزارت کشوری 1390 همکاری درطرح )راد( رتبه بندی آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور عضویت و 20
 مقام عالی وزارت کشوری 1391 پنجمين جشنواره کشوری آموزشی شهيد مطهری ارائه فرآیند آموزشی برتر در 21
 ریاست دانشگاه بجنورد استانی 1391 عضویت و همکاری در کميته علمی اولين جشنواره منطقه ای رسانه های آموزشی در علوم پزشکی 22
 معاونت آموزشی وزارت  کشوری 1391 ششمين جشنواره کشوری آموزشی شهيد مطهری درارائه فرآیند آموزشی برتر  23
 ریاست دانشگاه  دانشگاهی 1391 سال  استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 24
 آموزشی وزارتمعاونت  کشوری 1392عضو کميته علمی و اجرایی چهاردهمين همایش کشوری آموزش پزشکی  25
 معاونت آموزشی وزارت کشوری 1394و  1393عضو کميته علمی پانزدهين و شانزدهمين همایش کشوری آموزش پزشکی  26
 معاونت آموزشی وزارت کشوری 1395آموزش پزشکی  عضو کميته علمی و اجرایی هفدهمين همایش کشوری 27

 


