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الف) سوابق تحصیلی:
 -2دانشگاه علوم پزشکی تهران -دکترای حرفه ای داروسازی -از  2532تا 2531
 -1دانشگاه علوم پزشکی قزوین( MPH -گرایش مدیریت) -از  2531تا  -2532رتبه اول
 -5دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی PhD -مدیریت و اقتصاد دارو -از  2533تا  -2521رتبه
اول با معدل کل  23.23و رتبه اول بورد تخصصی با نمره کل  232از 155

ب) سوابق طرح های پژوهشی و تحقیقاتی (مجری ،راهنما و همکار):
 -2طرح پژوهشی با عنوان "بررسی نگرش و میزان رضایت مندی حرفه ای داروسازان ایران" -همکار اصلی
 -1طرح پژوهشی با عنوان "بررسی هزینه–پیامد بازدیدهای نظارتی امور دارویی معاونت غذا و دارو در مقایسه با
میانگین کشوری در سال های  31و  -"33مجری
 -5طرح پژوهشی با عنوان "امکان سنجی منطقی کردن مصرف آنتی بیوتیك ایمی پنم در بخش های ICUو
اورژانس بیمارستان بوعلی سینای قزوین به روش  DDDو با مداخله الزام مشاوره عفونی" -مجری
 -0طرح پژوهشی با عنوان "تعیین میزان بهره مندی از دارو و خدمات دارویی در استان قزوین" -مجری
 -5طرح پژوهشی با عنوان "بررسی میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد داروسازان شاغل در داروخانه و آگاهی و
نگرش مراجعین در زمینه رعایت حقوق بیمار در داروخانه های استان قزوین در سال  -"21-2522مجری
 -1طرح پژوهشی با عنوان "امکان سنجی منطقی کردن مصرف آنتی بیوتیك سفتریاکسون در بخش سرپایی به
روش  DDDو با مداخلات آموزشی" -مجری

 -3طرح پژوهشی با عنوان "بررسی میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد پرسنل فنی (داروساز و غیر داروساز) داروخانه
های استان قزوین در خصوص لوازم و تجهیزات پزشکی ،لوازم آرایشی و بهداشتی و دندانپزشکی قابل ارائه در
داروخانه" -مجری
 -3طرح پژوهشی با عنوان "بررسی علل پرت و کسورات دارویی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
قزوین" -استاد راهنما
 -2طرح پژوهشی با عنوان "ارزیابی سیستم تهیه  -توزیع –نگهداری–کنترل و مصرف دارودربیمارستان های
آموزشی–درمانی قزوین" -استاد راهنما
 -25طرح پژوهشی با عنوان "ارتقا سطح آگاهی – نگرش و عملکرد خانواده های تحت پوشش شبکه های بهداشت
و درمان کشور درارتباط با نحوه خرید – نگهداری و مصرف اقلام آرایشی و بهداشتی و دارویی" -مجری-
(مورد درخواست سازمان غذا و دارو)

 -22طرح پژوهشی "طراحی دستورالعمل ارتقاء کیفیت نان و استقرار مداخلات" -مجری – (مورد درخواست
کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان قزوین)

 -21طرح پژوهشی " طراحی و استقرار دستورالعمل در جهت کاهش  55درصدی حضور کالاهای آرایشی و بهداشتی
قاچاق در سطح عرضه استان" -مجری( -مورد درخواست کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان قزوین)

 -25طرح پژوهشی با عنوان "اندازه گیری فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان های استان های مرکزی ایران (تهران
 ،البرز و قزوین) :کاربرد بررسی بیمارستان در زمینه فرهنگ ایمنی بیمار" -داور
 -20طرح پژوهشی با عنوان "تعیین میزان اهمیت انگیزاننده های شغلی در گروه های کاری از دیدگاه کارکنان و
ارائه راه کارهای عملی جهت افزایش انگیزش کارکنان حوزه شبکه های بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم
پزشکی قزوین" -همکار
 -25طرح پژوهشی با عنوان "بررسی ترتیب اولویت هر یك از عوامل برانگیزاننده شغلی در گروه های کاری شاغل
در دانشکده های علوم پزشکی قزوین" -همکار
 -21طرح پژوهشی با عنوان " ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
در سال  2525بر اساس مدل ( -")Kirk, Patrickهمکار
 -23طرح پژوهشی با عنوان " شناسایی عوامل موثر بر اجرای نظام پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی قزوین"-
همکار
 -23طرح پژوهشی با عنوان "قیمت گذاری دارو بر اساس تمایل به پرداخت در ایران :مطالعه موردی داروهای bio-
 -"techهمکار
 -22طرح پژوهشی با عنوان "بررسی سطح سواد سلامتی و دارویی در استان قزوین در سال  21-22به روش
 -"REALM-Rمجری
 -15برنامه دارو رسانی در حوادث غیر مترقبه و بحران -مجری( -سازمان غذا و دارو)
 -12برنامه خدمات دارویی در پدافند غیر عامل -مجری

 -11تدوین دستورالعمل ساماندهی فرایند جذب نیروی فنی غیر داروساز ( آموزشی و غیرآموزشی ) در بیمارستان
های دانشگاهی -مجری
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 -20مقاله با عنوان "تعیین هزینه -نتیجه بازدیدهای نظارتی امور دارویی استان قزوین" -پوستر -اولین
همایش بین المللی اقتصاد و مدیریت دارو -تهران2522 -
 -25مقاله با عنوان "بررسی الگوی مصرف آنتی بیوتیك ها در بخش  ICUبیمارستان بوعلی سینا قزوین"-
سخنرانی -اولین همایش سراسری مدیریت و اقتصاد دارو -2522 -تهران
 -21مقاله با عنوان "بررسی الگوی مصرف آنتی بیوتیك ها در بخش  ICUبیمارستان بوعلی سینا قزوین"-
سخنرانی -سیزدهمین همایش علوم دارویی کشور -اصفهان  -2522 -تهران
 -23مقاله با عنوان "بررسی میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد پرستاران بیمارستان های آموزشی قزوین در مورد
فارماکوویژیلانس" -سیزدهمین همایش علوم دارویی کشور -اصفهان2522،
 -23مقاله با عنوان " بررسی روند الگوی تجویز گروه های دارویی آنتی بیوتیك ها در نسخ پزشکان استان
قزوین" -ارائه شده در کنگره ملی تجویز و مصرف منطقی آنتی بیوتیك ها -ساری2525 ،
 -22مقاله با عنوان " بررسی علل پرت و کسورات دارویی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
قزوین" -چاپ شده در مجموعه مقالات هفدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران– بخش
دانشجویی– مهر 30
 -15مقاله با عنوان "ارزیابی سیستم تهیه  -توزیع –نگهداری–کنترل و مصرف دارودربیمارستان های
آموزشی–درمانی قزوین" -چاپ در مجله علمی ادراک (وابسته به کمیته تحقیقات دانشجویی معاونت
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین -شماره  -25بهار  -33صفحه  23 -21و چاپ شده در مجموعه
مقالات ششم ین همایش سراسری دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی کشور 33 -

 -12مقاله با عنوان "برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی در بیمارستان های آموزشی
قزوین در سال های  -"22 – 25چاپ شده در شماره سوم خرداد 2525مجله علمی پژوهشی پایش
 -11ارائه ،پذیرش و چاپ مقاله با عنوان (راهکارهای ایمنی غذایی در پیشگیری از بروز عوارض مصرف
نامتعارف نوشابه های انرژی زا در جمعیت نوجوان و جوانان) در همایش کشوری ایمنی مواد غذایی و
آشامیدنی  15و  12مهر ماه  -2532ساری
 -15مقاله با عنوان"شرکت های داروسازی برتر دنیا در سال -"1525فرزاد پیرویان ،کیانوش فردی -نشریه
رازی -سال بیست و پنجم -شماره  -1تیر  -2525صفحه 12-20
-10مقاله با عنوان "تاملی بر آیین نامه داروخانه ها" – فرزاد پیرویان -بخش دوم -ماهنامه مدیریت و اقتصاد
دارو -شماره سوم -آبان و آذر 2532
 -15مقاله با عنوان "تاملی بر آیین نامه داروخانه ها" -فرزاد پیرویان -ماهنامه مدیریت و اقتصاد دارو -شماره
دوم -مهر ماه 2532
 -11مقاله با عنوان " نقش واسطه ای یادگیری مداری در ارتباط بین بازارمداری داخلی و عملکرد شرکت های
دارویی بورس" .فرزاد پیرویان ،جمشید سالار ،سید ابوالفضل ابوالفضلی .همایش ملی مدیریت کسب و
کار ،کارآفرینی و توسعه پایدار

د) پایان نامه (استاد راهنما ،مجری و مشاور)
 -2پایان نامه خانم دکتر فاطمه علیپور (پایان نامه دوره پی اچ دی) با عنوان" ارائه مدل برنامه ریزی استراتژیك
داروخانه ها با رویکرد کارت امتیاز متوازن" -راهنما
 -1پایان نامه آقای سید ابوالفضل ابوالفضلی (پایان نامه دوره پی اچ دی) با عنوان "طراحی مدل فرایند برنامه
ریزی استراتژیك (استراتژیسازی) پویای صنعت داروسازی ایران در محیط متلاطم و پیچیده" -راهنما
 -5پایان نامه خانم دکتر راضیه احمدی (پایان نامه دوره پی اچ دی) با عنوان "طراحی مدل انتقال تکنولوژی در
صنعت بیوتکنوژی کشور -راهنما
 -0پ ایان نامه خانم لیلا زارعی (پایان نامه دوره پی اچ دی) با عنوان "ارائه مدل یکپارچه مدیریت توزیع دارو در
ایران" -راهنما
 -5پایان نامه خانم دکتر گیتا افشار منش (پایان نامه دوره پی اچ دی) با عنوان "ارائه الگوی مناسب برای تخصیص
مستقیم و غیر مستقیم یارانه دارو با استفاده از آزمون انتخاب گسسته" -راهنما
 - -1پایان نامه آقای پرهام آقایی با عنوان "بررسی دانش ،نگرش و عملکرد دانش آموزان سنین  21تا  23سال
شهر کرج در خصوص مصرف صحیح دارو ،خوددرمانی و نقش اروساز در حلقه دارو درمانی و تاثیر مداخله
آموزشی بر آن" -راهنما
 -3پایان نامه خانم سیده یاسمن علویان با عنوان « بررسی سطح سواد دارویی والدین کودکان مصرف کننده دارو،
مراجعه کننده به مراکز درمانی تهران و کرج » .راهنما
 -3پایان نامه آقای امیر کسری قهرمانی سولدرق با عنوان « بررسی میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد پرسنل فنی
(داروساز و نسخه پیچ) داروخانه های شهر تهران در خصوص دارو های بدون نسخه قابل ارائه در داروخانه».
راهنما
 -2پایان نامه خانم پریسا اکبری با عنوان « بررسی الگوی مصرف سفالوسپورین ها در بیمارستان های آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با استفاده از سیستم  ATC-DDDقبل و بعد از اجرای طرح تحول
سلامت» .راهنما

 -25پایان نامه خانم فاطمه سادات فاقعی با عنوان « بررسی میزان رعایت حقوق بیمار در داروخانه های تهران از
دیدگاه مراجعه کننده » .راهنما
 -22پایان نامه خانم شیوا شیخی با عنوان « بررسی میزان پاسخگویی نظام دارویی به نیاز های غیر درمانی بیماران
مراجعه کننده به داروخانه های سرپایی شهر تهران با استفاده از الگوی  .» WHOراهنما

 -21پایان نامه آقای بهرام غفوری سقین سرا با عنوان « بررسی میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد پرسنل فنی (داروساز
و غیر داروساز) داروخانه ها در خصوص اقلام آرایشی و بهداشتی قابل ارائه در داروخانه » .راهنما
 -25پایان نامه اقای سامان رنجگری با عنوان « ارائه الگوی مدیریت برنامه ریزی و تامین و تدارک دارو در کشور به
روش  .» ABC-VED matrixراهنما
 -20پایان نامه خانم مهشید رفتاری با عنوان "بررسی میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد پرسنل فنی (داروساز و غیر
داروساز) داروخانه ها در خصوص سلامت دهان و دندان" -راهنما
 -25پایان نامه خانم سمیرا ابراهیم زاده با عنوان "بررسی مقایسه ای الگوهای ثبت داروهای بیوسیمیلار در نظام
های دارویی منتخب و ارائه ی الگویی برای ایران"-راهنما

 -21پایان نامه خانم فاطمه عزیزی با عنوان "بررسی تنوع روش های تبلیغاتی شرکت های دارویی و میزان
تاثیرگذاری آنها بر رفتار نسخه نویسی پزشکان" – راهنما

 -23پایان نامه آقای شایان نکته دان با عنوان "ارائه مدل رفتار مشتری در انتخاب داروخانه با استفاده از رویکرد
معادلات ساختاری"  -راهنما

 -23پایان نامه خانم یاس یعقوب نژاد با عنوان "ارائه الگوی بهینه مقرراتی برای بهبود دسترسی مناسب به دارو
های تحت کنترل و مهار سوء استفاده از این داروها" -راهنما

 -22پایان نامه با عنوان "بررسی ارزش غذایی و مروری بر ارزش درمانی برخی انواع کشمش در ایران -مجری دوره
داروسازی عمومی
 -15پایان نامه دکتر ولی اله چگینی (پایان نامه دوره دکترای تخصصی داخلی) با عنوان "بررسی تنوع درگیری
کولون در یبوست ایدیوپاتیك به روش -"Marker studyمشاور
 - -12پایان نامه خانم فریماه رحیمی (پایان نامه دوره پی اچ دی) با عنوان "قیمت گذاری دارو بر اساس تمایل به
پرداخت در ایران :مطالعه موردی داروهای  -"bio- techمشاور
 -11پایان نامه آقای دکتر محمد جواد فروغی مقدم (پایان نامه دوره پی اچ دی) با عنوان "بار اقتصادی سرطان
پروستات سهم هزینه های دارویی و شناسایی الگوی تشخیصی -درمانی" -مشاور

-15

پایان نامه آقای دکتر کامران سلیمانی (در مقطع  )MPHبا عنوان "مقایسه بودجه و هزینه ی درمان

مستقیم تامین اجتماعی استان قزوین در سال " -2532مشاور
 -10پایان نامه خانم دکتر مهتاب مرادی (در دوره  )MPHبا عنوان "ارزیابی الگوی تجویز دارو در نسخ پزشکان
عمومی استان قزوین در سال های  2533 ، 2533و  -"2532مشاور
پایان نامه خانم دکتر مریم نورخیز محجوب (در مقطع  )MPHبا عنوان "ارزیابی کارکرد سامانه اطلاع

-15

رسانی دارویی در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین  -"33 – 25مشاور
 -11پایان نامه آقای مهران علیجان زاده (در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهدشاشتی درمانی) با عنوان
"برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال
های  -"22 – 25مشاور
-13

پایان نامه آقای سجاد غلامعلی پور (در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی) با عنوان

" وضعیت مصرف حامل های انرژی قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در بیمارستان های آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی ایلام" -مشاور

پایان نامه خانم شمسی اختیار (در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی) با عنوان

-13

" بررسی عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان مالی در دانشگاه ع پ
قزوین" -مشاور
 -12پایان نامه خانم نرگس سیفی با عنوان "بررسی ارائه خدمات دارویی و موانع آن در داروخانه های شهر تهران"-
مشاور
 -55پایان نامه آقای سعید طاهری با عنوان "ارزیابی و مقایسه هزینه -اثر بخشی در فرآورده تجاری فاکتور وان
ویلبراند در درمان بیماران مبتلا به اختلالات خون ریزی دهنده ارثی دارای نقص در این فاکتور انعقادی"-
مشاور
 -52پایان نامه خانم سیده فاطمه میرجمالی با عنوان « بررسی تاثیر مهارت های مدیریتی ،مدیر داروخانه بر عملکرد
داروخانه های شهر تهران» .مشاور

-51

پایان نامه خانم زهرا منصوری با عنوان « ارزیابی میزان رضایتمندی بیماران از خدمات دارویی داروخانه

های بیمارستانی شهر تهران با استفاده از روش  -» Servqualمشاور

-55

پایان نامه آقای محمد افروزی با عنوان "بررسی روند تغییر هزینه های بیمارستانهای شهرستان قزوین در

طول سال های  21-32به تفکیك نوع هزینه" -مشاور

) پایان نامه و طرح،ه) داوری (مقاله
1- Prioritization of competitiveness factors in emerging countries: evidence from pharmaceutical
industry
2- Cost-effectiveness evaluation of quadrivalent Human Papilloma Virus vaccine for HPV-related
disease in Iran
3- Measuring equity in access to pharmaceutical services using concentration curve; model
development
4- Comparison of prescribing indicators of academic versus non-academic specialist physicians
in Urmia, Iran from 2009 to 2011
5- Selecting the acceptance criteria of medicines in the reimbursement list of public health
insurance of Iran, using the “Borda” method : a pilot study
6- Pharmacists' knowledge, attitude and practice regarding dietary supplements: a community
pharmacy- based survey in Tehran
7- Iranian Pharmaceutical System: Possible Strategies to address the drug shortage crisis in face
of international sanctions
8- Review of Pharmaceutical Market Structure of Iran by Using concentration Indexes
9- Capacity Utilization in Iranian Pharmaceutical Industry: A Short-Run Cost Analysis
10- The impact of the sanctions made against Iran on Availability to Asthma Medicines in Tehran
11- Annual Antibiotic Related Economic Burden of Healthcare Associated Infections; a CrossSectional Population Based Study
12- Capacity Utilization in Iranian Pharmaceutical Industry: A Short-Run Cost Analysis Introduction
13- Trend analysis of Iran pharmaceutical market in Major Therapeutic Groups: 2001-2011
14- The impact of research and development and marketing costs on the profitability of
pharmaceutical companies of Tehran Stock Exchange using panel data 2001- 2013
15- Cost-Effectiveness of Zoledronic Acid to Prevent and Treat PostmenopausalOsteoporosis in
Comparison with Common Drugs
16- Cost-Effectiveness Analysis of Biogeneric Recombinant Activated Factor Vll (AryoSeven™) and
Activated Prothrombin Complex Concentrates (FEIBA™) to treat Hemophilia A Patients with
Inhibitors in Iran
17- Economic Burden of Hepatitis B Virus Related Diseases: Evidence From Iran
18- Newly defined role of Pharmacoeconomics in Iran National Medicine Policy

 پایان نامه (دوره پی اچ دی) با عنوان "شناسایی و ارائه مدل عوامل موثر بر عملکرد داروخانه های شهری-22
 داور-"EFQM تهران از نقطه نظر مدل
) با عنوان "بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند ازMBA  پایان نامه خانم مونا نیلی (پایان نامه دوره-15
 داور-"دیدگاه مشتری در بازار دارویی ایران
 پایان نامه آقای شیر محمدی با عنوان "بررسی میزان خود درمانی و علل آن در میان دانشجویان پزشکی-12
 داور-"و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 پایان نامه با عنوان "بررسی ارتباط نظام مدیریت کیفیت جامع با عملکرد شرکت های توزیع دارویی-11
 داور-"کشور

 -15پایان نامه با عنوان " بررسی عوامل اثرگذار در انتخاب داروهای گیاهی توسط مشتری در داروخانه های
شهر تهران" -داور
 -10پایان نامه با عنوان "ارزیابی هزینه اثربخشی  Alemtuzumabدر مقایسه با  Natalizumabدر بیماران
 RRMSدر ایران" -داور
 -15پایان نامه خانم زهرا حسین پور با عنوان « ارزیابی مقایسه ای دیدگاه دانشجویان داروسازی و پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رابطه با تعارض منافع در تعاملات پزشکان با صنعت داروسازی».
داور
 -11پایان نامه خانم گلناز نوری پرتو با عنوان « بررسی ارتباط نظام مدیریت کیفیت جامع با عملکرد شرکت
های توزیع دارویی کشور » داور
 -13پایان نامه آقای مصطفی توحیدیان با عنوان «محاسبه هزینه تمام شده آموزش داروسازی با استفاده از
روش های هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( )ABCدر ایران» داور
 -13پایان نامه آقای محمد حاجی ملاعلی با عنوان «شناسایی و ارزیابی ریسك های موثر بر کیفیت در تولید
فرآورده های آنتی بیوتیکی بتالاکتام و سفالوسپورین ها»( -دانشکده مجازی دانشگاه ع پ تهران) داور
 -12طرح پژوهشی با عنوان "تاثیر مشخصات صنعت بر رتبه بندی عوامل موفقیت محصول جدید :صنعت
داروهای ژنریك و بیولوژیك" -داور
 -55طرح پژوهشی با عنوان "بررسی ارتباط بین شاخص ورشکستگی آلتمن و برخی متغیر های شرکت های
داروسازی ایران" -داور
 -52طرح پژوهشی با عنوان "هزینه دارویی بیماران ایرانی مبتلا به سرطان  -"...داور
 -51طرح پژوهشی با عنوان "طراحی الگوی رقابت پذیری برای ارتقاء صنعت دارویی کشور" -داور
-55طرح پژوهشی با عنوان "توسعه ابزار اندازه گیری کیفیت خدمات شرکت های توزیع دارویی کشور" -داور
 -50طرح پژوهشی با عنوان "ارزیابی و مقایسه هزینه-اثربخشی فرآورده های دارویی ® Humate-pو
®Wilateدر درمان بیماران فون ویلبراند در ایران" -داور
 -55طرح پژوهشی با عنوان "تخمین تمایل به پرداخت برای غربال گری سرطان سینه در زنان بالای  55سال
شهر قزوین با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط در سال  -"2522داور

و) سوابق آموزشی:
الف – تدریس در دانشکده داروسازی شهیدبهشتی -دروس اقتصاد سلامت -اقتصاد دارو -حقوق و قوانین دارویی-
سیاست گذاری دارو و سلامت -مدیریت تحقیق ،توسعه و بازاریابی در مقطع PhDمدیریت و اقتصاد دارو و
داروسازی عمومی (سال تحصیلی  2522تا کنون)
ب -تدریس در دانشکده بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین– دروس " شناخت  ،تهیه و توزیع
دارو"" ،اقتصاد سلامت" و "اقتصاد کلان" در مقطع کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در سال های
 2525 ،2532 ،2532و 2522
ج -تالیف کتاب "اصول تجویزآنتی بیوتیك در طب سرپایی -ویژه کارورزان پزشکی" .دکتر رضا قاسمی برقی،
دکتر فرزاد پیرویان و دکتر کیانوش فردی .انتشارات دانشگاه علوم پزشکی قزوین -زمستان 2522
د—برگزار ی کارگاه های متعدد آموزشی مرتبط با حوزه غذا و دارو و توسعه مدیریت و منابع و ایراد مطالب و
سخنرانی در آنها
ه -سخنرانی در سمینارها و برخی بازآموزی های مرتبط با حوزه غذا و دارو و توسعه مدیریت و منابع
و-مشارکت و نظارت در تهیه بسته های آموزشی مرتبط با حوزه غذا و دارو و توسعه مدیریت و منابع اعم از پمفلت،
تیزرهای تلویزیونی  ،جزوات و مطالب آموزشیت خصصی و عمومی و در جراید
ز-تدریس در موسسه علمی وآموزشی پویا پردیس قزوین– درس " اطلاعات عمومی دارویی "2530-2531 -
ح -کسب عنوان دانشجوی نمونه در دوره PhDدانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در سال 2522

ز) سوابق مدیریتی و اشتغال:
 معاون طرح و برنامه -سازمان غذا و دارو 2525/5/5 -تاکنون مدیر کل ارزیابی و کنترل تجویز و مصرف کالاهای سلامت -سازمان غذا و دارو 5 -دی  2520لغایت 2525/5/5 معاون برنامه ریزی و آمار مدیر کل دارو -سازمان غذا و دارو 0 -آبان  2521لغایت  5دی 2520 استادیار و عضو هیات علمی -گروه مدیریت و اقتصاد دارو -دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-اردیبهشت  2525تا کنون
 عضو ستاد ساماندهی داروخانه های بیمارستانی -سازمان غذا و دارو -فروردین 2525تا کنون معاون توسعه مدیریت و منابع -دانشگاه علوم پزشکی قزوین -مرداد  2525لغایت مرداد 2521 معاون غذا ودارو -دانشگاه علوم پزشکی قزوین -بهمن  2532لغایت آذر 2525 مدیر غذا ودارو -دانشگاه علوم پزشکی قزوین2532/3 -لغایت 2532/22 دبیرکمیسیون ماده  22تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی ،درمانی و دارویی استان -د.ع.پ.قزوین 2535 -لغایت 2525 مدیر و مسئول داروخانه بیمارستان بوعلی -د.ع.پ.قزوین 2533 -لغایت 2532 کارشناس امور دارویی -د.ع.پ.قزوین 2533 -لغایت 2533 کارشناس بررسی نسخ -د.ع.پ.قزوین 2533 -لغایت 2533 مدیر و مسئول داروخانه در بخش خصوصی -قزوین 2535 -لغایت 2530 عضو ،رییس یا دبیر کمیته های مرتبط -قزوین 2533 -لغایت مرداد 2521 عضو کمیته های راهبردی و مشاوره ای -وزارت بهداشت 2532 -لغایت مرداد 2521 عضو کمیته تخصصی راهبری منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت -وزارت بهداشت 2522 -لغایت مرداد 2521 عضو شورای اقامه نماز دانشگاه و رییس ستاد اقامه نماز معاونت توسعه دانشگاه -د.ع.پ.قزوین -خرداد  2521لغایت مرداد2521
 مشاور جوان رییس دانشگاه ع پ قزوین -د.ع.پ.قزوین 2525 -لغایت مرداد 2521 عضو کمیته تبیین و ترویج اقتصاد مقاومتی دانشگاه -د.ع.پ.قزوین 2522 -لغایت مرداد 2521 -عضو کمیته سیاست گذاری تجهیزات دانشگاه -د.ع.پ.قزوین 2522 -لغایت مرداد 2521

 رییس کمیته تامین و توزیع منابع مالی و غیرمالی پزشك خانواده در استان قزوین -د.ع.پ.قزوین 2522 -لغایت مرداد2521
 عضو کمیته تخصصی تربیت مدیر استان -استانداری قزوین 2522 -لغایت 2521 سر دبیر نشریه مدیریت منابع انسانی حوزه سلامت -اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت 2522 -لغایت مرداد2521
 رییس و عضو شورای مرکزی بسیج جامعه پزشکی استان قزوین از  2532تا شهریور  ( 2521رییس از  2535تا)2521

 عضویت شورای فرماندهی پایگاه بسیج اداری امام علی (ع)از  2532تا 2525 عضو بسیج جامعه پزشکی -شاخه داروسازی (دانشگاهیان و مدیران) -از  2521تا کنون رییس هیات نظارت بر ششمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی قزوین در 2522 عضو هیات نظارت بر انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی قزوین در سال 2532 عضو اصلی کارگروه اقتصاد مقاومتی دبیرخانه کارگروه تدوین راهکارهای اجرایی شدن سیاست های کلی اقتصادمقاومتی در حوزه سلامت2525 -
 عضو کارگروه تشخیص و درمان کمیته ملی کنترل سرطان کشور عضو کمیته اقتصاد دارو شورای بررسی و تدوین فهرست داروهای کشور عضو کمیته فنی کشوری پزشك خانواده و نظام ارجاع عضو شورای آموزشی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عضو شورای مشورتی سیاست گذاری دارویی کشور در سازمان غذا و دارو -داور مجلات علمی -پژوهشی  Hepatitis Monthly،IJPRو Shiraz E-Medical Journal

ح) تقدیر و خدمات برجسته :
 معاون اول رییس جمهور -به عنوان "حامی سلامت" و در جهت تلاش برجسته در ارتقا سلامت در سال 2533 وزیر بهداشت -تقدیربعنوان دوست دار سلامت در سال 2522 وزیر بهداشت -پیگیری مجدانه در راه اندازی بیمارستان ولایت در سال 2525 معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو -تقدیر از زحمات مناسب یکساله در حوزه غذا و دارو در سال 2525 معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو -تقدیر در پیگیری برنامه های تحول نظام سلامت در زمینه دارو ،ملزومات و تجهیزاتپزشکی
 معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو -مدیر نمونه سازمان غذا و دارو در سال 2525 معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو -تقدیر از تلاش های ارزنده در سال 2525 معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو -تلاش و خدمات بسیجی معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو -مقام قهرمانی فوتسال سازمان غذا و دار در سال 2525 معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو -ارتقای سطح بهداشت و سلامت کشور در سال 2520 معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو -مقام قهرمانی فوتسال سازمان غذا و دار در سال 2520 معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو -تقدیر به موجب تلاش های بی وقفه در سال 2520 معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو -ارتقای کمی و کیفی خدمات رسانی در سال 2520 معاون غذا و دارو وزارت بهداشت -ارتقا سطح خدمت رسانی ورتبه معاونت غذا و داروی دانشگاه در ارزشیابی کشوری سال2531
 معاون غذا و دارو وزارت بهداشت -ساماندهی وضعیت مالی بخش دارویی بیمارستانهای دانشگاهی استاندار قزوین -استقرار برنامه پزشك خانواده در استان قزوین2521 - مدیر کل نظارت بر امور دارو -تامین ،تسریع و تسهیل داروهای مورد نیاز مردم استان رییس شورای مرکزی بسیج جامعه پزشکی کشور -تلاش در سیاست گذاری ،هدایت و بهره گیری از نیروهای مخلص بسیجیو اعتلا و گسترش فرهنگ مقدس بسیج
 رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -رتبه برتر دانشگاهی در رشته PhDاقتصاد و مدیریت دارو دانشکده داروسازیدر سال 2525

 اعضای هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی قزوین -پیشبرد امور درآمد زایی دانشگاه رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -حوزه برتر در زیرساخت های الکترونیك و وب سایت و خدمات اینترنتی در دانشگاه-2521
 رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -دبیراجرایی همایش کشوری راهکارهای تعالی فرهنگ اسلامی در دانشگاه های علومپزشکی2521 -
 رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -تقدیر از عملکرد در حوزه معاونت توسعه2521 - رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -اجرای طرح جامع سلامت استان قزوین در سال های  2532و 2525 رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -رتبه اول ارزیابی عملکرد حوزه های دانشگاه در سال 2532 رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -کسب رتبه پنجم کشوری در ارزشیابی کل معاونت های غذا و دارو کشور در سال2531
 رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -کسب رتبه هفتم کشوری در ارزشیابی کل معاونت های غذا و دارو کشور در سال2535
 رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -کسب مقام برتر در بین معاونت های غذا وداروی کشور رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -کسب مقام برتر کشوری آزمایشگاه کنترل معاونت غذا و دارو دانشگاه رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -عملکرد مطلوب حوزه غذا ودارو رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -گسترش فرهنگ ایثار وشهادت و خدمت رسانی بهینه به ایثارگران دانشگاه رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -اعتلای اندیشه و فرهنگ سلامت محور رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -پیشبرد و تحقق اهداف راهبردی دانشگاه در حوزه تحت نظر رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -برگزاری موفق سمینارمسمومیت ها رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -استقرار نظام مدیریت کیفیت برای اولین بار در دانشگاه رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -اصلاح تشکیلات و ردیف های سازمانی دانشگاه رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -استان برتر در توسعه شبکه ملی سلامت (شمس)2522 - رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -کسب مقام دوم تیمی در رشته بسکتبال در هشتمین المپیاد فرهنگی ورزشی کشور -رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -تلاش در فرآیند جذب و پذیرش نیروهای بهورز مورد نیاز حوزه بهداشت دانشگاه

 مشاور اجرایی رییس دانشگاه و مسئول دفتر کارآفرینی -اجرای تعهد ایجاد فرصت شغلی2522 - معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین -بستر سازی مناسب انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 2525 نماینده مقام معظم رهبری در استان قزوین و امام جمعه قزوین -ترویج ،توسعه و تامین سلامت انسان ها رییس دانشگاه ع پ قزوین -رییس نظام پزشکی قزوین -روسای سازمان های بیمه گر استان قزوین -داروساز منتخباستان2522 -
 معاون بهداشتی دانشگاه -عملکرد در حوز معاونت توسعه دانشگاه2521 - معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه -همکاری در کمك به خانواده های محروم استان معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه -مقام اول مسابقات فوتسال کارمندی دانشگاه فرمانده ناحیه مقاوت بسیج سپاه قزوین -تلاش در حفظ و صیانت از انقلاب وارزش ها و دستاوردهای آن فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) قزوین -جهادگران علم و فن آوری فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) قزوین -نخبگان و اندیشورزان بسیجی رییس شورای مرکزی بسیج جامعه پزشکی کشور -همت و تلاش شورای استانی2522 - رییس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان -عملکرد به عنوان رییس شورای مرکزی بسیج جامعه پزشکی استان2521 - رییس انجمن داروسازان قزوین -عملکرد2521 - رییس سازمان آموزش و پرورش استان قزوین -حفظ و ارتقاء سلامت دانش آموزان رییس سازمان نظام پزشکی کشور -کسب مقام دوم مسابقات فوتسال اعضای نظام پزشکی کشور -رییس سندیکای صنایع داروهای انسانی ایران -سخنرانی سمینار آموزشی بازاریابی و تبلیغات دارو

ط) فوق برنامه و ورزشی:
الف ) کسب مقام دوم کشوری در رشته بسکتبال هشتمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاههای علوم
پزشکی کشور
ب ) کسب مقام سوم فوتسال کارمندان دولت در استان قزوین
ج) کسب مقام دوم مسابقات فوتسال اعضای نظام پزشکی کشور2532 -
د) کسب مقام اول مسابقات فوتسال کارمندی ،جام خلیج فارس2522 -
ه) کسب مقام دوم فوتسال کارمندی جام رمضان2521 -
و) کسب مقام اول مسابقات فوتسال کارمندی دهه فجر سازمان غذا و دارو2525 -
ه) کسب مقام اول مسابقات فوتسال کارمندی دهه فجر سازمان غذا و دارو2520 -

:ی) دوره های آموزشی و مدیریتی
- "The Scope of Health Economics and Key Information Sources" Course
- "Sources and Characteristics of Information Relating to Health in the U.S. Care
Financing" Course
- "Identification and Retrieval of Health Economic Evaluations" Course
- "Introduction to the Principles of Critical Appraisal of Health Economic Evaluations"
Course
- "Health goods Pricing" Workshop- 27-28 Oct 2014- Tehran
- "Cost- effectiveness analysis alongside clinical trials" Short Course, 6 Sep 2014- ISPOR
6th Asia- Pacific Conference, Beijing, China
- "Network Meta- Analysis and Indirect Treatment Comparisons" Short Course, 6 Sep
2014- ISPOR 6th Asia- Pacific Conference, Beijing, China
- "Introduction to Patient Preference Methods Used for QALYs" Short Course, 8 Nov
2014- ISPOR 17th Annual European Congress, Amsterdam, The Netherlands
- "Cost- Effectiveness Analysis Alongside Clinical Trials" Short Course, 8 Nov 2014ISPOR 17th Annual European Congress, Amsterdam, The Netherlands
- "Reimbursement Systems for Pharmaceuticals in Europe" Short Course, 8 Nov 2014ISPOR 17th Annual European Congress, Amsterdam, the Netherlands
- "Health Economics for Non- Health Economists" Course, 25-26 Sep 2014, Brussels,
Belgium
- "Turkey- Iran Regional Workshop on Biotech Drugs and Vaccines: Challenges and
opportunities", 20-21 Nov 2015, Istanbul, Turkey

اپیدمیولوژی دارویی

-

1555-2552ISO مدیریت کیفیت

-

برنامه ریزی استراتژیك

-

پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی

-

طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع

-

وظایف و نقش های سرپرستی

-

مدیریت جامع بحران در حوادث غیر مترقبه طبیعی

-

ارتقاء سلامت اداری

-

-

بهداشت  ،درمان و مدیریت در حوادث غیر مترقبه

-

رهبری تحول در سازمان ها
انگیزش در کار

-

مهارت های ارتباطی مدیران

-

مدیریت فرآیندها

-

مدیریت زمان

-

خلاقیت و حل مسئله

-

مدیریت دانش

-

مدیریت ارتباطات سازمانی

-

جامعه پزشکی و آموزه های قانونی

-

آشنایی با مبانی و الزامات سیستم مدیریت کیفیت 1555-2552ISO

-

ساخت و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت 1555-2552ISO

-

حوادث غیر مترقبه

-

چالش های بخش مراقبت های دارویی در بیمارستان ها

-

چالش های موجود در سیستم تهیه و توزیع دارو

-

چالش های موجود در قاچاق غذا و دارو در کشور

-

چالش های موجود در تشکیلات معاونت های غذا و داروی دانشگاه ها

-

آشنایی با مفاهیم و کاربردحاکمیت بالینی
تجویز و مصرف منطقی آنتی بیوتیك ها

-

اطلاع رسانی دارو و سموم

-

کارگاه خلاقیت فرهنگی (ویژه متولیان فرهنگی)

-

همایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی

-

همایش مدیریت و اقتصاد دارو

-

قرآن پژوهی و طب

-

کسب و کار در بازار جهانی

-

کارگاه کلیات ساختار سازمانی و نحوه تهیه و تدوین تشکیلات تفصیلی

-

مسمومیت ها

-

کارگاه ارتقاء رتبه های شغلی

-

کارگاه ارزیابی عملکردکارکنان

-

کارگاه نظام و آیین نامه دورکاری

-

ازتقا سلامت اداری  .مبارزه با فساد

-

کارگاه آموزشی دستورالعمل جامع رسیدگی به اسناد مالی

-

کارگاه بازنگری ساختار تشکیلاتی دانشگاهی

-

برنامه ریزی عملیاتی در دستگاه های دولتی
شمیم عدالت (رادیویی)

-

اکسل پیشرفته (سازمان غذا و دارو)25/21/25 -25/22/11 -

-

کارگاه سیاست های قیمت گذاری و بازپرداخت در بخش دارو

-

)(3rd International PPRI conference- Vienna, 12-13 Oct 2015
تازه های ازدیاد فشار خون

-

اورژانس های قلب و عروق

-

بررسی عوارض ناخواسته دارویی

-

کاربرد بالینی آنی بیوتیك ها با تاکید بر آنتی بیوتیك های جدید
اخلاق پزشکی کاربردی

-

کارگاه ارزیابی اقتصادی و هزینه اثربخشی مداخلات در نظام سلامت

-

کارگاه مالکیت فکری

-

فرهنگ سازی پدافند غیر عامل در نظام سلامت

-

مدیریت استرس

-

آشنایی با مقررات برنامه ریزی توسعه

-

مدیریت سرمایه اجتماعی

-

کیفیت زندگی کاری

-

نقش و جایگاه دولت در توسعه

-

داروهای بیمارستانی

-

دارو درمانی غدد درون ریز

-

پروبیوتیك و نقش آن در پیشگیری و درمان بیماری ها

-

آیین مدیریت

-

دارو درمانی بیماری های عفونی
برخورد با حوادث شیمیایی و میکروبی

ک) اطلاعات همسر و فرزندان:
نام و نام خانوادگی همسر :کیانوش فردی
مدرک تحصیلی  :دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاریخ و محل تولد  -2551 :تهران (شمیران)
وضعیت اشتغال  :شاغل
محل کار  :مرکز آموزشی درمانی اختر (وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
عنوان شغل  :مدیر و مسئول فنی داروخانه
فرزندان :دو فرزند دختر متولد ( 2533در حال تحصیل در دبیرستان فرزانگان) و ( 2535در حال تحصیل در دوره
ابتدایی)

