
 تعالي بسمه

 آموزشي، پژوهشي و اجرایي C.Vخالصه 

 غفارزاده جالل دكتر

 اجرایي سوابق : الف

 خدمت سال 32 سابقه با ارومیه پزشكي علوم دانشگاه رسمي استخدام 

 غذا  سازمان سالمت نظام تحول طرح و استانها امور شكايات به پاسخگويي و ارزيابي ،بازرسي سابق كل مدير

 و دارو

  ،پزشکPHD مديريت و اقتصاد سالمت 

 تهران سیناي بیمارستان مدير 

 تهران) ص) رسول حضرت بیمارستان مدير 

 تهران اطفال طبي مركز درمان معاون 

 البرز درماني و بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه درمان معاون 

 البرز درماني و بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه شكايات به رسیدگي و بازرسي اداره رياست 

 معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي البرز 

 :اروميه پزشكي علوم دانشگاهاجرایي  سوابق

 ارومیه پزشكي علوم دانشگاه عمومي روابط و رياست دفتر رئیس  

 دانشگاه شكايات به پاسخگويي و عملكرد ،ارزيابي بازرسي، اداره رئیس 

 ايثارگر و شاهد دانشجويان امور ستاد دبیر و ايثارگران امور در دانشگاه رياست مشاور  

 ارومیه پزشكي علوم دانشگاه مجله نیز و انتشارات مسئول مدير 

 دانشگاه درمان امور مدير  

 ارومیه داروي و غذا معاون 

 ارومیه پزشكي علوم دانشگاه پشتیباني معاون 

 رجايي شهید جشنواره در كشوري نمونه كارمند عنوان كسب 

 رجايي شهید جشنواره در كشوري نمونه مدير عنوان كسب 

 32سال در اشتغال ايجاد در ملي سالمت حامي عنوان كسب  

 0و  غرباي  آذربايجاان  استان مختلف نقاط در بیمارستان (6 صحرايي بیمارستان 01 اجراي مسئول و مجري 

ياک بیمارساتان   ارتحاال و   ساالگرد  در  )ره( خمیناي  امام حرم در بیمارستان 3 و دشت قیام در بیمارستان

 (صحرائي دائمي در البرز

 رساول   حضرت درماني آموزشي مجتمع به كننده مراجعه بیماران پرداختي فرانشیز هاي هزينه كاهش مبتكر

 جشانواره  دومین در نوآورانه طرح عنوان به انتخاب و هاقیمت افزايش علیرغم سال يک عرض در (ص) اكرم

 10 سال در سالمت حوزه در نوآوري ليم

 
 



 پژوهشي و علمي سوابق : ب

      مدرس سازمان جهاني بهداشت در طرح توانمندسازي مديران ساالمت وزارت بهداشات و دانشاكده ماديريت

 دانشگاه علوم پزشكي ايران

 هاي تحقیقاتي در زمینه بررسي وضعیت قاچاق اقالم آرايشي و سالمت محور استان البرزمجري طرح 

  آزمايشگاه كنترل مواد غذائي البرزمجري طرح تحقیقاتي برون سپاري 

 مجالت  در آن مقاله ارائه و خون سرم روي میزان در روي با سازي غني تاثیر بررسي تحقیقاتي طرح مجري

 معتبر داخلي

 درماني بهداشتي خدمات تقاضاي بر بیمه تاثیر بررسي تحقیقاتي طرح مجري 

 آن مقالاه  ارائاه  و ارومیاه  توزياع  و تهیاه  مراكز در محلي شیر كلسیم میزان بررسي تحقیقاتي طرح مجري 

 بصورت سخنراني در سمینار كشوري شیر و سالمت

 غربي آذربايجان هايبیمارستان بستري بخشهاي در دارو سرانه مصرف میزان بررسي تحقیقاتي طرح مجري 

 و ارائه مقاله آن به عنوان مقاله برتر در همايش مصرف منطقي داروي اصفهان 0232در سال 

 اساتان   تولیادي  هااي كشامش  در كپک و آكراتوكسین سم به آلودگي میزان بررسي تحقیقاتي طرح مجري

 0231سال  در غربي آذربايجان

 تولیادي  سیب آب و سیب ... كف در كپک و پاتولین سم به آلودگي میزان بررسي تحقیقاتي طرح مجري 

 0231سال  در غربي آذربايجان استان

 آذربايجاان   اساتان  سارپايي  هايداروخانه در دارويي خدمات ارتقاء راهكارهاي بررسي تحقیقاتي طرح مجري

 36ارديبهشات   سالمت توسعه استاندارد، سمینار در سخنراني بصورت آن مقاله ارائه و 0231 سال در غربي

 در كرمانشاه

 0236سال  در كاركنان سالمت بر صبحگاهي ورزش تائید بررسي تحقیقاتي طرح مجري 

 باین   كنگاره  در پرسانلي  عملكارد  بار  مبتناي  پرداختي سیستم طراحي مقاله ارائه و تحقیقاتي طرح مجري

 المللي مديريت بصورت سخنراني

 اروپا استاندارد با منطبق غذايي مواد كنترل آزمايشگاه اولین تاسیس (TUV.آلمان ) 

 


