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 معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکي ارومیهدکتر جالل غفارزاده 

 مدیریت و اقتصاد سالمت MD/MBA/PHDپزشک، 

 سال خدمت 24استخدام رسمي دانشگاه علوم پزشکي ارومیه با سابقه 

 :اجرایي سوابق

  تا کنون 69معاون غذا وداروی دانشگاه علوم پزشکي ارومیه 

  69-69پزشکي البرز معاون غذا و داروی دانشگاه علوم 

 64-69البرز  درماني و بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه درمان معاون 

 همزمان با معاون درمان البرز( 64-69البرز  درماني و بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه شکایات به رسیدگي و بازرسي اداره ریاست( 

  69-64شکایات امور استانها و طرح تحول نظام سالمت سازمان غذا و دارو مدیر کل سابق بازرسي، ارزیابي و پاسخگویي به 

 62تهران  اطفال طبي مرکز درمان معاون 

  69-62مدیر بیمارستان حضرت رسول )ص( تهران 

  96-69مدیر بیمارستان سینای تهران  

  99-99معاون پشتیباني دانشگاه علوم پزشکي ارومیه 

 ارومیه داروی و غذا معاون 

 دانشگاه درمان امور مدیر  

 ارومیه پزشکي علوم دانشگاه عمومي روابط و ریاست دفتر رئیس  

 دانشگاه شکایات به پاسخگویي و عملکرد ارزیابي، بازرسي، اداره رئیس 

 ایثارگر و شاهد دانشجویان امور ستاد دبیر و ایثارگران امور در دانشگاه ریاست مشاور  

 ارومیه پزشکي علوم دانشگاه مجله نیز و انتشارات مسئول مدیر 

 رجایي شهید جشنواره در کشوری نمونه کارمند عنوان کسب 

 رجایي شهید جشنواره در کشوری نمونه مدیر عنوان کسب 

 99سال در اشتغال ایجاد در ملي سالمت حامي عنوان کسب  

 سوال  یوک  عور   در )ص( رسوول اکورم   حضرت درماني آموزشي مجتمع به کننده مراجعه بیماران پرداختي فرانشیز های هزینه کاهش مبتکر 

 69 سال در سالمت حوزه در نوآوری جشنواره ملي دومین در نوآورانه طرح عنوان به انتخاب و هاقیمت افزایش علیرغم

 

 :پژوهشي و علمي سوابق
Projects: 

- Evaluating the personalized learning effects after implementation and optimization of a medication error´s clinical 

decision support system of inpatient´s prescriptions of Ayatollah Taleghani Hospital of Urmia University of Medical 

Sciences  

- Establishment and implementation of a pilot plan for improving pharmaceutical services in Imam Khomeini Hospital 

- Evaluating the personalized learning effects after implementation and optimization of a medication error´s clinical 

decision support system of inpatient´s prescriptions of Ayatollah Motahari Hospital of Urmia University of Medical 

Sciences  

- Establishment and implementation of a pilot plan for improving pharmaceutical services in Seyyed al Shohada Hospital 

- Study of sorption behavior of oxytetracycline and ciprofloxacin in soil and their entry into the plant (lettuce and radish) 

with reduction methods 

- Establishment and implementation of a pilot plan for improving pharmaceutical service in Ayatollah Motahari Hospital 

- Implementation and optimization of a clinical decision support system for drug-drug interactions in Tadbir clinics of 

Urmia University of Medical Sciences 



- Investigating the prevalence of drug-drug interactions in prescriptions of cardiovascular, endocrine, and nephrology 

patients in Tadbir specialized pharmacy of Urmia University of Medical Sciences 

Isolation and investigation of technological characteristics of traditional Urmia cheese microflora 

A comprehensive study on the qualitative and antioxidant characteristics of honeys produced in the West Azarbaijan and 

their classification 

- Evaluation of some pesticides, cadmium, lead residues and nitrate in golden apple and white grape in West Azerbaijan 

province 2019 

- Investigating the prevalence of drug-drug interactions of biopharmaceuticals in prescriptions of clienteles of two 

specialized pharmacies of Urmia University of Medical Sciences during a 6 months period of 2019 

- Investigating the prevalence of drug-drug interactions of biopharmaceuticals in cancer inpatients of Imam Khomeini 

hospital in 6 months of 2019 

 

  مدرس سازمان جهاني بهداشت در طرح توانمندسازی مدیران سالمت وزارت بهداشت و دانشکده مدیریت( دانشگاه علوم پزشکي ایرانTOT) 

 های تحقیقاتي در زمینه بررسي وضعیت قاچاق اقالم آرایشي و سالمت محور استان البرزمجری طرح 

 مجالت معتبر داخلي در آن مقاله ارائه و خون سرم روی میزان در روی با سازی غني تاثیر بررسي تحقیقاتي طرح مجری 

 درماني بهداشتي خدمات تقاضای بر بیمه تاثیر بررسي تحقیقاتي طرح مجری 

 بصورت سخنراني در سمینار کشوری شیر  آن مقاله ارائه و ارومیه توزیع و تهیه مراکز در محلي شیر کلسیم میزان بررسي تحقیقاتي طرح مجری

 و سالمت

 و ارائه مقاله آن بوه   9999در سال  غربي آذربایجان هایبیمارستان بستری بخشهای در دارو سرانه مصرف میزان بررسي تحقیقاتي طرح مجری

 عنوان مقاله برتر در همایش مصرف منطقي داروی اصفهان

 9999سال  در غربي استان آذربایجان تولیدی هایکشمش در کپک و آکراتوکسین سم به آلودگي میزان بررسي تحقیقاتي طرح مجری 

 9994سال  در غربي آذربایجان استان تولیدی سیب آب و سیب ... کف در کپک و پاتولین سم به آلودگي میزان بررسي تحقیقاتي طرح مجری 

 آن مقاله ارائه و 9999 سال در آذربایجان غربي استان سرپایي هایداروخانه در دارویي خدمات ارتقاء راهکارهای بررسي تحقیقاتي طرح مجری 

 نشاهدر کرما 99اردیبهشت  سالمت توسعه استاندارد، سمینار در سخنراني بصورت

 بین المللي مدیریت بصورت سخنراني کنگره در پرسنلي عملکرد بر مبتني پرداختي سیستم طراحي مقاله ارائه و تحقیقاتي طرح مجری 

 استاندارد با منطبق غذایي مواد کنترل آزمایشگاه اولین تاسیس ( اروپاTUVآلمان ) 

 


