)Curriculum vitae (c.v
 -1اطالعات شخصي
نام :خدایار نام خانوادگي :عینی فرح

شمایه شناسنامه7397 :

تاایخ تودا 57/5/ 3 :

وضعیت نظام وظیفه :پایان خدمت

ناام دا ی :ابرحایی

وضعیت تاهل :متایل و داراي یك فحزند پسح

 -2اطالعات و مقاطع تحصیلي
کارشناسی ارشد ححفه اي  MBAاز دانشگاه صنعتی امیحکبیح(پلی تکنیك تهحان) و اتاق بازرگانی تهحان 1397
کایشناسي:

رشته تحصیلی " :بهداشت عمومی" گحایش مبارزه با بیماریها ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
با کسب "رتبه سوم" کنکور سحاسحي کاردانی به کارشناسی این رشته در سال 1382
فوق دخپلم:

رشته تحصیلی" :بهداشت عمومی" گحایش مبارزه با بیماریها دانشگاه علوم پزشکی کحمانشاه ورودي 1380
موفق به کسب "رتبه دوم" پایان این دوره تحصیلی با معدل 17/19
دخپلم :

رشته تحصیلی  :علوم تجحبی 1377
عنوان داخان نامه کایشناسي:

"بحرسی تاثیح آموزش ایدز بح روي آگایی دانش آموزان دوره راینمایی استان کحمانشاه" 1385
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سوابق کایی

 دبیرکل سندیکای تولید کنندگان سرنگ و سرسوزن ایران از سال  1395تا به حال
 مدیرعامل و سهام دار شحکت پخش تجهیزات پزشکی "آریا فارمد دلفان" از سال 89
 مددیر فدرو

و بازاریداب  ،گدرو تولیدد شکیدک وریدد ،تولیدکننرده تجهیدکا شکیدک

مصرف (سحنگ یاي یکبار مصحف پزشکی و دندانپزشکی) از سال  89تا ()95
 مدیر بازاریاب و فرو  ،شحکت دارویی و تجهیزات پزشکی آگاهان  1388و یمکاري نزدیك برحاي
فحوش محصوالت فوق با شحکت پخش سحاسحي داروپخش
 مدیر بازاریاب و فرو  ،شحکت دارویی بهدایت کار از سال  86تا (1388بحندیاي بیومیل و لیدي
میل) و یمکاري نزدیك بحاي فحوش محصوالت فوق با شحکت پخش سحاسحي یجحت و فحدوس
 سرشرست بازاریاب و فرو  ،شحکت بهداشت کار از 85تا ، 86تشکیل تی ویزیت علمی پزشرکان و
بیمارستانها و فحوش مستقی محصوالت این شحکت در داروخانه یاي سحاسح کشور
 سحپحست بازاریابی و کارشناس پژویشی( تحقیقات بازاریابی ) در موسسه مطالعاتی فحانگحش سال 85
 ناظح و کارشناس طح یاي پژویشی در موسسه تحقیقاتی طب و توسعه سر مت(جهت اجرحاي پرحو ه
یاي تحقیقاتی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی) 1383

 سرشرست تیم های شرسشگری در محکز افکارسنجی دانشجویان ایحان (1385 - )ISPA
 فعالیت در بازار داروئی و تجهیزات پزشکی سحاسح کشور به صورت مدیح ویزیتور یاي علمی و فحوش،
 آشنایی کامل با بیمارستانها ،داروخانه یا ،پزشکان و پیحاپزشکان کل کشور از طحیق محاجعه مستقی .
 مدیح و مشاور گحدشگحي س مت ،شحکت آریا فارمد ،و مشاور مدیح کل بازاریرابی معاونرت گحدشرگحي
سازمان میحاث فحینگی و گحدشگحي
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دویه های آموزشي

 اصول بازاریابی و فحوش در موسسه "محکز آموزش بازرگانی" (وزارت بازرگانی)
 تکنیك یاي فحوش موفق در موسسه "محکز آموزش بازرگانی" (وزارت بازرگانی)
 دوره یاي متعدد مدیحیتی ،مکاتبات ومذاکحات در اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن ایحان
دوره تحقیقات بازاریابی ) )Marketing Researchدر آکادمی توف ایحان و آلمان
 دوره سنجش رضایت مشتحي( )csmدر آکادمی توف ایحان و آلمان
 دوره یاي مختلف  HACCPدر موسسه tuv nordایحان و آلمان
 شحکت در بزرگتحین سمینار بازاریابی و فحوش مدرن در دوران بححان اقتصادي با حضور دکتح احمد
روستا ،دکتح کامحان صحت و دکتح یحیی علوي و سایح بزرگان بازاریابی ایحان،
و دوره یاي مختلف دیگح که ذکح آنها خارج حوصله این رزومه است.
 عضو انجمن متخصصین بهداشت عمومی ایحان  83تا  86و شحکت در دوره یاي تخصصی آن
 شحکت فعال در کلیه ک س یا و کارگایهاي آموزشی اتاق بازرگانی ایحان و تهحان
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فعادیتهای تحقیقاتي

 تالیف کتاب تغذیه گیایی( گیایخواري) تابستان  1391چاپ شده توسط انتشارت چوگان( ،چاپ دوم سال)93 کارشررناس پژویشرری در طررح تحقیقرراتی" گررحد آوري وترردوین شاخصررهاي سرر مت جوانرران در ایررحان و جهرران"،به کارفحمایی سازمان ملی جوانان ایحان – موسسه طب و توسعه 1384
 -یمکاري در طح " تهیه وتدوین مجموعه قوانین ومقحرات طح طبقه بندي مشاغل وزارت بهداشت ودرمان"

 یمکاري در طح " تهیه و تنظی نظام جامع مدیحیت بخش س مت"  1385وزارت بهداشتیمکاري در طح "فحینگنامه مشاغل ستاد وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی و دانشگاه /دانشکده یرايعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی"  1383وزارت بهداشت
 -تحقیقات بازار بحاي محصوالت بیومیل در داروخانه یاي سحاسح کشور در سال ( 85موسسه فحانگحش بازار)

 -6برگزایی سمینای  ،اخراد سخنراني و شرکت دی هماخش های علوم دزشكي جهت فروش و بازایخابي و معرفي محصوالت :

بحگزاري حداقل  20سمینار و کنگحه به عنوان مسئول اجحایی بحاي قشح یاي مختلف پزشکی در ک ن شرهح
یاي کشور ،سخنحانی در چندین سمینار سحاسحي و استانی در دانشگایهاي علوم پزشرکی(گحوه یراي اطفرال،
زنان و مامایی) با امتیاز بازآموزي از قبیل:
ارئه مقاله و سخنحانی در "کنگحه مامایی استان کحمان؛(ویژه روز ماما)" سال یاي  1388و 1389
ارئه مقاله و سخنحانی در "کنگحه اطفال استان فارس؛ (بیماریهاي خونی اطفال)" سال  - 1387شیحاز
ارئررره مقالررره و سرررخنحانی در دومرررین و سرررومین سرررمینار "ترررازه یررراي تشرررخی و درمررران جنرررین"
( دانشگاه تهحان و انجمن تشخی و درمان جنین)  1387و 1388
شحکت در یمایش "مسایل رایج طب کودکان و سی و یکمین بزرگداشت دکتح محمد غحیب" سال1389
ارئه مقاله و سخنحانی در "کنگحه مامایی اصفهان؛" سال  – 1387اصفهان
شحکت فعال در "یشتمین کنگحه بین المللی زنان و مامایی ایحان"  1388تهحان سالن یمایشهاي رازي
شحکت در "یمایش تنظی خانواده و رویکحد یاي نوآورانه" دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی1387 -
شحکت در"دومین سمینار کودك سال "محکز تحقیقات علوم سلولی ،جهاد دانشگایی دانشرگاه علروم پزشرکی
ایحان و محکز رشد و س مت کودك؛ تهحان1387-
شحکت در"اولین کنگحه نقش زن در س مت خانواده و جامعه" پژویشکده زنان دانشگاه الزیحا1388 -
شحکت در "سمینار تحویج تغذیه با شیح مادر"انجمن ت ت با شیح مادر و بیمارستان بعثت نهاجا1386 -
شحکت در"یمایش بیماریهاي شرایع کودکران( )GE.REFLUXو یبوسرت"انجمرن علمری گروارش و کبرد
کودکان ایحان و انستیتو تغذیه ایحان  1385و 1389
شحکت در"اولین کنگحه بین المللی بیماریهاي متابولیکی ارثی ایحان" دانشگاه علوم پزشکی تهحان1386
و چندین کنفحاس علمی بیمارستانی در دانشگا یهاي علوم پزشکی کشور
توانمن خهای ابزایی
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آشنائی با کامپیوتحword, power point, spss, excel, internet explorer, windows xp :
 -8مهم ترخن توانمن ی ها :فعال و کنشگح مدنی در حروزه یراي اقتصراد ،سیاسرت ،محریط زیسرت و تغذیره
طبیعی ،بحقحاري ارتباط سازنده با بخش یاي دولتی از طحف بخش خصوصی و تاثیح گذاري بح سیاست یاي
کسب وکار ،تشکیل ،سحپحسرتی ویردایت تری یراي بازاریرابی و فرحوش در صرنعت دارویری و تجهیدکا
شکیک  ،پحزنت عالی محصوالت و سخنحانی در جلسات و سمینار یاي علمی" معحفی محصول"  ،آشرنایی
با کلیه محاکز بهداشتی و درمانی ،دانشگایهاي علوم پزشکی ،بیمارستانها و کلینیك یاي خصوصی و دولتری
داروخانه یا و جامعه داروسازي و پزشکی کل کشور ،داراي مهارت در فرحوش و پخرش مرویحگی بخصرو
محصوالت داروئی و تجهیزات پزشکی؛
 -9آشنائي با زبان انگلیسيintermediate :
دست ادكترونیک(einy1979@yahoo.com :)e-mail
تلفن تماس0912-2969845 :
الزم به ذکر است در تدوین این رزومه تا حد امکان خالصه گوی رعایت ید است ،در غیر اینصور تجارب کاری و آموزی به مراتب بیشتر از نکا فوق الذکر است.

