
 

     

 
 

 

 

 سوسن کشاورزی :و نام خانوادگی  نام            

 92/4/3141 :تاریخ تولد             

 تهران/ایران :محل تولد             

 

 وضعیت اشتغال وسابقه کار: ***

 عضو فعلی هیئت مدیره شرکت فرآذرآب 

  مسئول تضمین کیفیت شرکت فرآذرآب 

 شاغل در اداره کل نظارت بر امور دارومواد مخدروابسته به معاونت غذا  4/3/3132-31/39/3131ش پزشکی بازنشسته وزارت بهداشت درمان و آموز

 ودارو وزارت بهداشت با تخصص های زیر:

 

 خصص های ویژهت   *** 

  کارشناس خبره فنی ونظارت((نظارت بر امور دارو  خبره  کارشناس 

  مشاور آموزشی در امرGMP  عمومی وتخصصی 

 مشاور در طراحی  واجرای نقشه های صنعتی وفضاهای تمیز در صنایع دارویی وبهداشتی کارشناس 

 بازرس فنی صنایع دارویی داخلی از سوی اداره کل نظارت بر امور دارو 

  بازرس فنی صنایع دارویی خارج از کشور از سوی اداره کل نظارت بر امور دارو جهت تاییدGMP اولیه  کارخانجات به منظور واردات مواد

 ومحصوالت دارویی

 بازرس فنی وناظر بر امر انهدام ضایعات دارویی 

  کارشناس خبره در امر آموزشGMP  برای مسوولین فنی کارخانجات وصنایع دارویی کشور 

 کارشناس فنی در امر رسیدگی ونظارت بر توزیع مواد ومحصوالت دارویی در کشور 

 کارشناس مشاور در امر تایید نقشه ومستندات مربوط به تاءسیس کارخانجات صنعتی دارویی ومکمل غذایی 

  کارشناس خبره ومشاور در امرطراحی و احداث اتاقهای تمیز 

 کارشناس خبره ومشاور  در امر تهیه مستندات واعتبارسنجی وتهیه گزارشات مربوطه (Validation& documentation)  

 مشاور درامر تهیه دستورالعملهای اجرایی در اداره کل نظارت بر امور دارو وصنایع  دارویی   کارشناس 

  ( کارشناس منتخب ودبیر جلسات تهیه و اصالح  آیین نامه اجرایی  مربوط به ترجمه راهنمای مقررات بازرسی بین المللیPICs ازسوی )

 مدیرکل نظارت بر امور دارو 

 ای مربوط به مواد بسته بندی دارویی از سوی موءسسه استاندارد ملیدبیر جلسات آیین نامه ه 

 کارشناس  تنظیم دستورالعملها وگزارشات ایزو در اداره کل نظارت بر امور دارو 

 ارویی مشاور در امور تضمین کیفیت وآموزش کارشناسان در اداره کل نظارت بر امور دارو ومواد تحت کنترل، دانشکاههای علوم پزشکی وصنایع د

 غذایی وآرایشی بهداشتی  کشور

        

 مشخصات استاد


