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 -2استاد راهنمای دانشجويان رزمنده و بسيجی گروه مكانيک دانشگاه اروميه
 -3مسئول امور بين الملل دانشگاه اروميه
 -4معاونت آموزشی دانشكده فنی دانشگاه اروميه
 -1مدير کل امور فرهنگی دانشگاه اروميه
 -6دبير علمی اولين کنفرانس اکوانرژی ايران
استاد راهنمای تمامی وروديهای دوره های شبانه مكانيک
 -1نماينده دانشگاه اروميه در کميته تحقيقاتی شرکت توليد برق استان آذربايجان غربی
 -9نائب رئيس انجمن مخترعين و مبتكرين استان آ  .غ
 -81مدير مشاورانجمن علمی دانشجويان گروه مكانيک
 -88عضو نظام مهندسی استان آ .غ
 -82عضو انجمن خورشيدی ايران
 -83مدير گروه مكانيک

