
 

 دکتر حسین اله قلی رزومه 

 الت یتحص

 ران یا یپزشک علوم دانشگاه – یپرستار  یکارشناس •
 اتریش –گراس  دانشگاه –  کارشناس ارشد دوره تخصصی ترمیم زخم •

 

 فعالیت سوابق

 ( 1386الی   1381)  تهران -شرکت طب نوین – کارشناس ارشد زخم و استومی
 مدیر محصوالت زخم و استومی شرکت کلوپالست دانمارک •
 ور سمینار آموزشی در سراسر کش 100برگزاری بیش از  •

 
 (1390الی   1386)  هرانتبهداشت و درمان شرکت اندیشه گران  – کارشناس ارشد زخم و استومی

 آمریکا  3mمدیر محصول پانسمان های تخصصی زخم و استومی شرکت  •
 ها استانسمینار آموزشی در تهران و مراکز  1500برگزاری بیش از  •
 ز مولوی همکاری با بهزیستی تهران و ویزیت مددجویان رایگان با مرک  •

 
 ( 1393الی   1391) تهران - ایرانفارمیس – کارشناس ارشد زخم و استومی

 مدیر محصول پانسمان های تخصصی زخم شرکت اسمیت انگلیس  •
 آلمان ی تخصصی شرکت هارتمن ها  مدیر محصول پانسمان •
 مدیر محصول کیسه های تخصصی استومی شرکت فورالیف آلمان  •
 شرکت درماسینس کانادا  مدیر محصول پانسمان های عسل پزشکی •
 آلمان  ی تخصصی شرکت لوهمن روشهها  مدیر محصول پانسمان •
 هلند ی تخصصی شرکت روامیل ها  مدیر محصول پانسمان •
 ی تخصصی شرکت فارم اکنیو ایتالیا ها  مدیر محصول پانسمان •
 مدیره شرکت بردیا طب آریا هیئتعضو  •
 سراسر کشور  اکز دانشگاهیسمینار علمی آموزشی در تهران و مر  1500برگزاری بیش از  •
سمینار آموزشی با امتیاز بازآموزی با همکاری سازمان نظام پرستاری کشور در تهران و  100برگزاری بیش از  •

 سایر استان ها 
 و دبی ، دانمارک آلمان  ،شیاتر   ،زخم در ایران المللیبین  شرکت در کنگره های تخصصی •

 

 دوره های آموزشی گذرانده شده 

 دانمارک گذراندن دورهای اولیه زخم در  •



 

  –گپنهاگن ، پیشگیری و درمان زخم و استومی در شرکت کلوپالست های پیشرفته مراقبته  گذراندن دور •
 دانمارک

 (OWI) انجمن استومی ایران، پیشگیری و درمان زخم و استومی در مراقبتتخصصی های ه  گذراندن دور •
 امارات  - های تخصصی زخم در دبی  هگذراندن دور •
 اتریش -در وین  های تخصصی زخمه  گذراندن دور •
 هلند –در کلینیک داوینچی روتردام   HBOTگذراندن دوره های تخصصی درمان زخم و  •
 آلمان  -های تخصصی درمان زخم در کالچ آموزشی شرکت لوهمن روشه شهر نویوید ه  گذراندن دور •
 از آلمان  ICW دارای مدرک •
 تاکنون 2012در سال های  EWMA انجمن زخم اروپا المللی شرکت در کنگره بین   •
 هلند  –آمستردام  2017 های سال در  EWMAمقاله علمی در کنگره   ارائه •
 کراگوف –لهستان  2018 های سال در  EWMAمقاله علمی در کنگره   ارائه •


