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 الت یتحص

 ران یا  پزشکی علوم دانشگاه –  یپرستار  یکارشناس •
 شاتری  – گراس دانشگاه  –زخم  میترم یکارشناس ارشد دوره تخصص •

 فعالیت   سوابق

 ( 1386 یال 1381تهران ) -ننوی طب شرکت – یکارشناس ارشد زخم و استوم •
 شرکت کلوپالست دانمارک  یمحصوالت زخم و استوم ریمد •
 در سراسر کشور  یآموزش ناریسم 100از  شیب یبرگزار  •
  1386گران بهداشت و درمان تهران ) شهاندی  شرکت – یکارشناس ارشد زخم و استوم •

 (1390 یال
 کا یآمر  3mشرکت  یزخم و استوم یتخصص هایپانسمانمحصول  ریمد •
 هادر تهران و مراکز استان  یآموزش ناریسم  1500از  شیب یبرگزار  •
 یبا مرکز مولو گانیرا انیمددجو  تی ز ی تهران و و یستیبا بهز  یهمکار  •
 (1393 یال 1391تهران ) - سیرانفارمای – یارشد زخم و استوم کارشناس •
 سی انگل تیزخم شرکت اسم یتخصص هایپانسمانمحصول  ریمد •
 شرکت هارتمن آلمان  یتخصص هایپانسمانمحصول  ریمد •
 آلمان  فیشرکت فورال  یاستوم یتخصص هایکیسهمحصول  ریمد •
 کانادا  نسیشرکت درماس یعسل پزشک هایپانسمانمحصول  ریمد •
 شرکت لوهمن روشه آلمان  یتخصص هایپانسمانمحصول  ریمد •
 هلند  لیشرکت روام یتخصص هایپانسمانمحصول  ریمد •
 ا یتالیا ویشرکت فارم اکن یتخصص هایپانسمانمحصول  ریمد •
 ا یطب آر  ایشرکت برد مدیرههیئت عضو •
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 سراسر کشور  یدر تهران و مراکز دانشگاه یآموزش یعلم ناریسم  1500از  شیب یبرگزار  •
سازمان نظام   یبا همکار  یبازآموز   ازیبا امت یآموزش ناریسم 100از  شیب یبرگزار  •

 هااستان  ریکشور در تهران و سا یپرستار 
 ی آلمان، دانمارک و دب ش،یاتر  ران،یزخم در ا المللیبین یتخصص هایکنگرهدر  شرکت •

 های آموزشی گذرانده شده دوره 

 زخم در دانمارک  هیاول یگذراندن دورها •
در شرکت  یو درمان زخم و استوم یر یشگیمراقبت، پ شرفتهیپ هایدوره  گذراندن •

 دانمارک   –کلوپالست گپنهاگن 
در انجمن  یو درمان زخم و استوم یر یشگیمراقبت، پ یتخصص هایدوره  گذراندن •

 (OWI) رانیا یاستوم
 امارات - یزخم در دب یتخصص هایدوره  گذراندن •
 ش یاتر  - نیزخم در و یتخصص هایدوره  گذراندن •
 هلند  –روتردام  ینچیداو کینیدر کل HBOTان زخم و درم یتخصص هایدوره  گذراندن •
شرکت لوهمن روشه شهر   یآموزش جدرمان زخم در کال یتخصص هایدوره  گذراندن •

 آلمان  - دیوینو
 از آلمان  ICWمدرک  یدارا •
 تاکنون  2012 هایسال در  EWMAانجمن زخم اروپا   المللیبیندر کنگره  شرکت •
 هلند –آمستردام  2017 یهادر سال  EWMAدر کنگره  یمقاله علم ارائه •
 ف کراگو –لهستان  2018 یهادر سال  EWMAدر کنگره  یمقاله علم ارائه •


