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  سوابق حرفه ای 

سرپرست کریم به عنوان  طداروخانه بیمارستان فاطمه الزهرا ربا 77/77/59تا  77/70/59از  -7

 داروخانه 

 سرپرست داروخانه مرکز آموزشی و درمانی فیروزگر به عنوان  75/73/7077تا  77/77/59از  -2

 داروخانه 

 تا کنون 50واحد فنی نظارت معاونت غذا و داروی دانشگاه ایران از سال بازرس  -0

 27/77/7077تا 75/73/7077معاون اجرایی مجموعه مدد ایران از تاریخ  -0



 تاکنون27/77/7077سرپرست مجموعه مدد از تاریخ  -9

 تحقیقاتی سوابق 

 داپسون جهت درمان آکنه %9فرموالسیون و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیائی ژل 

 وولگاریس

  مهارتها 

 آشنایی با نرم افزار رایاوران 

  اشنایی با نرم افزار روزآمد 

 ( آشنایی با کامپیوترICDL) 

 آشنایی با زبان انگلیسی 

 0  دوره داروساز نمونه دانشگاه علوم پزشکی ایران 

  دوره های آموزشی 

  و کیفیت خدمات سمینار علمی تلفیق دارویی با رویکرد جایگاه داروسازان در ارتقا ایمنی

 داروئی در عرصه بیمارستانی

  دوره آموزشی قوانین و مقررات امور پزشکی و داروئی و آئئین نامه و ضوابط تاسیس و

 TTACفعالیت داروخانه ها و سامانه 

 کارگاه علمی تجویز و مصرف منطقی دارو و آنتی بیوتیک ها 

 کارگاه علمی داروسازی بیمارستانی 

  کارگاه علمی آموزشADR  وME 



 دارودرمانی بیماری های گوارشی  کارگاه علمی 

 کارگاه علمی تجویز داروهای پرمصرف و پرهزینه بر اساس پروتوکل های دارویی 

 کارگاه علمی دارودرمانی زنان نازایی و زایمان 

 کارگاه علمی دارودرمانی بیماری های کودکان 

 کارگاه علمی دارودرمانی بیماری های قلبی عروقی 

 لمی دارودرمانی اختالالت تنفسیکارگاه ع 

 کارگاه علمی دارودرمانی اختالالت کلیه و مجاری ادراری 

 کارگاه علمی دارودرمانی بیماری های عفونی 

 کارگاه علمی دارودرمانی اختالالت عصبی 

 کنگره علمی دانش اعتیاد 

  نظام کنگره سراسری توسعه طب سنتی و جایگاه داروسازان در راستای سیاست های کالن

 سالمت

  و نقش گایدالین ها 2کارگاه علمی استانداردهای درمان دیابت نوع 

 کارگاه علمی آموزه های قانونی و حقوقی حرف پزشکی 

 کارگاه علمی احیا قلبی ریوی 

 کارگاه علمی اصول اخالق حرفه ای پزشکی 

 کارگاه علمی کلیات و مبانی طب سنتی 

 0و  2و  7ملی سطوح  دوره آموزش توجیهی حفاظتی با موضوع امنیت 



 کارگاه علمی تجویز و مصرف منطقی داروهای اعصاب و روان و اعتیاد 

 سمینار علمی مکمل های غذایی و رژیمی 

  کارگاه علمی نقش داروسازان در توسعه آموزش و پژوهش دانش و فناوری فراورده های

 آرایشی و بهداشتی


