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 بسمه تعالي
 

 : مشخصات فردي -1

 

 داروساز استخدام رسمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان                                                              آزاده ایران منش: نام و نام خانوادگی

 1031-20-20 : تاریخ تولد اهواز : محل تولد

 * متاهل             مجرد:   وضعیت تاهل

 واحد نظارت بر تجهیزان و ملزومات پزشکی  -خیابان طالقانی معاونت غذا و دارو کاشان-کاشان :تلفن تماسنشانی و 

27100930390 

 

 zdh_rnnsh@yahoo.com: پست الکترونیکی

 

 

 

 

 : سوابق تحصیلی -0

شهر محل / کشور معدل

 تحصیل

واحد آموزشی نام  مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش مدت تحصیل 

 از تا

امیدیه/ایران 17915  دیپلم تجربی تجربی - 1097 عترت 

اصفهان/ایران 18941  دکتري داروسازي عمومی 1042 1043 علوم پزشکی اصفهان 

تهران/ایران خیلی خوب  دوره کوتاه مدت داروسازي بیمارستانی - 1078 1075 علوم پزشکی تهران 

        

 .: سوابق حرفه اي  -0
 رابطهعلت قطع  سمت مدت همکاري نام سازمان 

mailto:zdh_rnnsh@yahoo.com
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 تا از
 مدت

 ماه سال ماه سال

مشکات داروخانه دکتر ایران منش سال 595 20 70 24 43   ابطال داروخانه موسس و مسئول فنی داروخانه 

سال 1 12 72 12 47 داروخانه تخصصی بیمارستان نقوي  اتمام قرارداد مدیر و مسئول فنی داروخانه 
 

بیمارستان بهشتی-کاشان یعلوم پزشک سال 0 21 47 29 43   تغییر مسئولیت مسئول فنی داروخانه سرپایی بیمارستان 

بیمارستان بهشتی-کاشان یعلوم پزشک سال 195 24 72 21 47   تغییر مسئولیت مسئول فنی داروخانه اتاق عمل بیمارستان 

بیمارستان بهشتی-کاشان یعلوم پزشک سال 0 12 70 24 72   
رویی بیمارستانمسئول امور دا  مرخصی زایمان 

بیمارستان بهشتی-کاشان یعلوم پزشک سال 195 12 75 20 78  مسئول تجویز منطقی دارو در بیمارستان -   

مشاوره و ساخت محلول تغذیه وریدي-  
 تغییر مسئولیت

بیمارستان بهشتی-کاشان یعلوم پزشک سال 1 24 73 12 75  مسئول تجهیزات و ملزومات پزشکی - 

تانبیمارس  
 تغییر مسئولیت

سال 0   29 73 داروخانه دکتر ایران منش کاشان  ادامه دارد موسس و مسئول فنی داروخانه 

معاونت غذا و دارو-کاشان یعلوم پزشک حوزه نظارت بر تجهیزات و ملزومات - کمتر از یکسال   11 79 

 پزشکی
 ادامه دارد

 :مهارت درزبان خارجی  -8

Reading Wri خارجي زبان

ting 
Speaking 

 متوسط خوب خوب انگليسي

 :هاي تخصصی مهارت  -5
 ميزان تسلط مهارتنام 

 خیلی خوب مهارت هفتگانه کامپیوتر
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 خیلی خوب مشاوره و تدوین محلول هاي تغذیه وریدي

 خیلی خوب ساخت محلول هاي تغذیه وریدي و کار در کلین روم

لزومات پزشکی مصرفیآشنائی با م  خیلی خوب 

 
 


