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 نام و نام خانوادگی: مهران والئی

 valaee.m@iums.ac.ir  ایمیل:

  009821- 88777674تلفن:

 ، معاونت غذا و دارو60آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پالک 

 تماس و نشانی:

 تاریخ تولد 20/12/1345

 رشته تحصیلی داروسازی

 مرتبه علمی  از دانشگاه علوم پزشکی تهران دکترای داروسازی

 سابقه کار سال  27

 عناوین : امقاله ب 2

 1395رومبوآمبولی وریدی جایگاهی دارد؟، آیا تزریق زیرجلدی هپارین در درمان ت -1

 1395، اختالل های چشایی ایجاد شده بر اثر مصرف دارو -2

تعداد مقاالت چاپ شده در مجله علمی و  

 پژوهشی داخلی

 مقاله با عناوین : 3

 1-occurrence of heavy metals and their health risk assessment in 

mineral and drinking bottled water of Tehran, Iran, 2016 

2-Surreillance of potassium sorbat preservative in cake products (submit) 

3-Occurrence of ochratoxin  A in Grape juice of iran, 2017 

تعداد مقاالت چاپ شده در مجله علمی و 

 پژوهشی خارجی

 تعداد کتابهای چاپ شده تالیف 1395، روش صحیح  استفاده از داروهای استنشاقی  :کتاب 1

 گردآوری و ترجمه شده چاپ کتابهای تعداد -

 : 94در سال 

بر میزان مصرف آنتی بیوتیک های تزریقی  بررسی تاثیر اجرای طرح تحول نظام سالمت-

(در بیمارستان های دولتی 94و اردیبهشت 92بستری قبل و بعد از اجرای طرح )اردیبهشت 

 تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران .

 : 96در سال 

 ارزیابی آگاهی عموم درباره مقاومت آنتی بیوتیکی ._ 

 وتکل درمانی .مطابقت تجویز و مصرف منطقی  بوپرنورفین با پر_ 

ارزیابی انطباق کیفیت آزمایشات قرص های استامینوفن ،رانیتیدین ،متفورمین و -

 فنوباریتال در سطح عرضه نسبت به گزارش ارائه شده از  طرف کارخانجات دارویی .

تعداد طرح های پژوهشی مصوب در دانشگاه 

 به عنوان مجری طرح



2 
 

 

 

 

 : 97در سال 

 میزان آگاهی در باره مصرف منطقی داروها در دوران بارداری و شیردهی._ 

 ابی منابع مورد استفاده برای کسب اطالعات در مورد مصرف داروها .شناسایی و ارزی_ 

و بخش داخلی در طی دوسال گذشته  در بیمارستان   icuمیزان تجویز آنتی بیوتیک در  _ 

 فیروز آبادی

 سیستم معاونت درمان و دارو(، )در مدیر نظارت بر امور دارو و غذا و آزمایشگاه

1386-1381 

 1386-1389دانشگاه علوم پزشکی ایران،   مدیر نظارت بر امور دارو و مخدر 

 1389-1392شهید بهشتی،  دانشگاه  مخدر و دارو امور بر نظارت مدیر 

 تا کنون 1392، معاون غذا و دارو 
 

 مدیریتی های پست عناوین


