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  سوابق تحصیلی

دانشگاهی رشته علوم تجربی فارغ التحصیل پیش  .1 

 1831دبیرستان نمونه محمودیه سال 
فارغ التحصیل رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی  .2

 1832مشهد سال 
 1831 داروسازی بالینیبرد تخصصی  .8

فارغ التحصیل مقطع دکترای تخصصی داروسازی  .4

 1831بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 

فعالیت های 

 کاری

 

مهر ( ام مشاوره های فارماکوتراپیانج)قلب تهران مرکز  

 1831تا شهریور  1831

های  فعالیت

 آموزشی

 سوابق تدریس

های  مربی دانشجویان کارآموزی شهری در داروخانه .1 

 علوم پزشکی تهران  آموزشی دانشکده

مختلف  های در بخش یمربی دانشجویان کارورزی بالین .2

 بیمارستان های وابسته به علوم پزشکی تهران

 تدریس درس فارماکولوژی پزشکی، کارشناسی پرستاری،. 8

بهداشت عمومی و کارشناسی ارشد پرستاری  مامایی،

 1831جراحی در دانشگاه علوم پزشکی گناباد سال -داخلی

 تاکنون
مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی در دانشگاه . 4

 پزشکی گناباد علوم

 های درمانی تهیه پروتکل 

درمانی داروهای توپیرامات و تهیه پروتکل  .1 

 تیوریدازین در بیمارستان روزبه

تبدیل داروهای آنتی سایکوتیک خوراکی تهیه پروتکل . 2

 به فرم دپو در بیمارستان روزبه

در بخش عفونی تهیه پروتکل درمان مسمومیت با سرب . 8

 (ره)خمینی  بیمارستان امام

 در مرکز طبی اطفال IVIGتهیه پروتکل تجویز داروی . 4

تهیه پرتوکول حساسیت زدایی نسبت به آسپرین و .1

 کلوپیدگرل در مرکز قلب تهران

 

 ارائه سخنرانی 

در مرکز « آلرژی دارویی»ارائه سخنرانی با موضوع . 1 

 آبان  18داروپزشکی 

ریه  در بخش« دابیگاتران»ارائه سخنرانی با موضوع . 2

 (ره)بیمارستان امام خمینی 

در « داروهای آنتی کوآگوالن»ارائه سخنرانی با موضوع . 8



2 
 

 مسمومیت بیمارستان بهارلوبخش 

در « هایپراورسمی و نقرس»ارائه سخنرانی با موضوع . 4

 (ره)بیمارستان امام خمینی  بخش روماتولوژی

در بخش « ضد قارچ داروهای»ارائه سخنرانی با موضوع . 1

NICU مرکز طبی اطفال 

فارماکووژیالنس و مکانیسم » موضوع ارائه سخنرانی با .1

 1831دی  13در بازآموزی  « تداخالت دارویی

خطاهای فارماکووژیالنس و » موضوع ارائه سخنرانی با .1

دوره آموزشی کد دار بیمارستان عالمه بهلول  « دارویی

1831 

های  فعالیت

 پژوهشی
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 های تحقیقاتی در حال اجرا طرح 

 1. DUE of Voriconazole in hematopoietic stem cell transplantation  

2. Rivaroxaban in Heparin-induced thrombocytopenia( Under review) 

3. Inflammation and vitamin D (In progress) 
های  فعالیت

 اجرایی

 

 دوره همایش داروسازی بالینی هفتمینعضو هیئت اجرایی  

 1831سال 

  

فعالیت های 

 دیگر

 

مقاله در هشتمین همایش داروسازی بالینی  22داوری     

  1831سال 

داوری چندین طرح پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی    

 1831سال   گناباد

 


