
 تعالي بسمه

 آموزشي، پژوهشي و اجرایي C.Vخالصه 

 غفارزاده جالل دكتر

 ارومیه معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکي
 مدیریت و اقتصاد سالمت MD/MBA/PHDپزشک، 

 سال خدمت 32استخدام رسمي دانشگاه علوم پزشکي ارومیه با سابقه 

 اجرایي سوابق : الف
  88-88 پزشکی ارومیهمعاون پشتیبانی دانشگاه علوم 

 81-19 مدیر بیمارستان سینای تهران  

 19-19 مدیر بیمارستان حضرت رسول )ص( تهران 

 19 تهران اطفال طبی مركز درمان معاون 

  مدیر كل سابق بازرسی، ارزیابی و پاسخگویی به شکایات امور استانها و طرح تحول نظام سالمت سازمان غذا و

 19-19 دارو

 19-18 البرز درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه درمان معاون 

 19-18 البرز درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه شکایات به رسیدگی و بازرسی اداره ریاست 
 )همزمان با معاون درمان البرز(

 18-19 معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی البرز 

 :ارومیه پزشکي علوم دانشگاهاجرایي  سوابق

 ارومیه پزشکی علوم دانشگاه عمومی روابط و ریاست دفتر رئیس  

 دانشگاه شکایات به پاسخگویی و عملکرد ،ارزیابی بازرسی، اداره رئیس 

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

 ارومیه پزشکی علوم دانشگاه مجله نیز و انتشارات مسئول مدیر 

 دانشگاه درمان امور مدیر  

 ارومیه داروی و غذا معاون 

 ارومیه پزشکی علوم دانشگاه پشتیبانی معاون 

 رجایی شهید جشنواره در كشوری نمونه كارمند عنوان كسب 

 رجایی شهید جشنواره در كشوری نمونه مدیر عنوان كسب 

 89سال در اشتغال ایجاد در ملی سالمت حامی عنوان كسب  

 9و  غربفی  آذربایجفان  اسفتان  مختلف   نقاط در بیمارستان (9 صحرایی بیمارستان 91 اجرای مسئول و مجری 

ارتحفال و یفب بیمارسفتان     سفالگرد  در  )ره( خمینفی  امفام  حفرم  در بیمارستان 9 و دشت قیام در بیمارستان

 (صحرائی دائمی در البرز



 رسفول   حضفرت  درمانی آموزشی مجتمع به كننده مراجعه بیماران پرداختی فرانشیز های هزینه كاهش مبتکر

 جشفنواره  دومفی   در نوآورانفه  طرح عنوان به انتخاب و هاقیمت افزایش علیرغم سال یب عرض در (ص) اكرم

 19 سال در سالمت حوزه در نوآوری لیم

 
 

 پژوهشي و علمي سوابق : ب

   وزارت بهداشفت و دانشفکده مفدیریت     مدرس سازمان جهانی بهداشت در طرح توانمندسازی مفدیران سفالمت

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 های تحقیقاتی در زمینه بررسی وضعیت قاچاق اقالم آرایشی و سالمت محور استان البرزمجری طرح 

 مجری طرح تحقیقاتی برون سپاری آزمایشگاه كنترل مواد غذائی البرز 

 مجفالت   در آن مقالفه  ارائه و خون سرم روی میزان در روی با سازی غنی تاثیر بررسی تحقیقاتی طرح مجری

 معتبر داخلی

 درمانی بهداشتی خدمات تقاضای بر بیمه تاثیر بررسی تحقیقاتی طرح مجری 

 آن مقالفه  ارائفه  و ارومیفه  توزیفع  و تهیفه  مراكفز  در محلی شیر كلسیم میزان بررسی تحقیقاتی طرح مجری 

 بصورت سخنرانی در سمینار كشوری شیر و سالمت

 غربفی  آذربایجفان  هایبیمارستان بستری بخشهای در دارو سرانه مصرف میزان بررسی تحقیقاتی طرح مجری 

 و ارائه مقاله آن به عنوان مقاله برتر در همایش مصرف منطقی داروی اصفهان 9989در سال 

 اسفتان   تولیفدی  هفای كشفمش  در كپفب  و آكراتوكسفی   سم به آلودگی میزان بررسی تحقیقاتی طرح مجری

 9988سال  در غربی آذربایجان

 تولیفدی  سفیب  آب و سفیب  ... ك  در كپب و پاتولی  سم به آلودگی میزان بررسی تحقیقاتی طرح مجری 

 9989سال  در غربی آذربایجان استان

 آذربایجفان   اسفتان  سفرپایی  هفای داروخانه در دارویی خدمات ارتقاء راهکارهای بررسی تحقیقاتی طرح مجری

 89اردیبهشفت   سفالمت  توسفعه  استاندارد، سمینار در سخنرانی بصورت آن مقاله ارائه و 9988 سال در غربی

 در كرمانشاه

 9989سال  در كاركنان سالمت بر صبحگاهی ورزش تائید بررسی تحقیقاتی طرح مجری 

 بفی   كنگفره  در پرسفنلی  عملکفرد  بفر  مبتنفی  پرداختفی  سیستم طراحی مقاله ارائه و تحقیقاتی طرح مجری 

 المللی مدیریت بصورت سخنرانی

 اروپا استاندارد با منطبق غذایی مواد كنترل آزمایشگاه اولی  تاسیس (TUVآلمان ) 

 


