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 آزاد تهران آینده شغلی ساناز امیدی  (1
Addictovigilance Network System:  A Preventive Mechanism against 

Substance Abuse in Iran 
 

 ارائه پوستر

 شیراز آموزش در داروسازی سوگند امیری  (2
کوریکولوم آموزش داروسازی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش بررسی تطبیقی 

 پزشکی ایران در مقایسه با دانشگاه های برتر جهان
 ارائه پوستر

 شیراز آموزش در داروسازی احسان امیری اردکانی  (3
Startup-Based Learning as an Innovative Method for Pharmacy 

Education Medicinal Plants Course Model 
 

 سخنرانی

 بهشتی آموزش در داروسازی صدف اهدایی وند  (4
Knowledge,Attitude and Practice of Tehran Community Pharmacists 

about Evidence-Based Medicine 
 

 سخنرانی

 البرز آینده شغلی محمدرضا حیدری  (5

 

های ایران با داروخانهمحور سند جامع خدمات سالمت در -های بیماربررسی تطبیقی فعالیت

 سایر کشورها
 ارائه پوستر

 عارفه خانی  (6

نقش داروساز و مراقبت 

های دارویی در 

 بیمارستان

 لرستان

 شناسایی خطاهای بالقوه فرآیندهای دارویی با استفاده از روش تحلیل حاالت و اثرات خطا

(Failure Mode and Effect Analysis) در کلیه بخش های ICU  بیمارستان شهید

۱۳۹۹رحیمی خرم آباد   

 سخنرانی

 مینا دشتی  (7

نقش داروساز و مراقبت 

های دارویی در 

 بیمارستان

 Preparation of a medication manual for patient with HIV: As a هرمزگان
pharmaceutical service 

 ارائه پوستر

 زنجان آینده شغلی مجتبی رجبی اصالنی  (8
How the Future Pharmacists are Aware of the New Career 

Opportunities; A Cross-Sectional Survey 
 

 ارائه پوستر

 سبا شجاعان  (9
داروسازی و سالمت 

 عمومی
 آزاد تهران

Assessing the Knowledge, awareness and recommendations 
associated with COVID-19 among Medical and Pharmacy students 

in Iran 

 ارائه پوستر

 فاطمه شجاعی  (10
داروسازی و سالمت 

 عمومی
 Invaluable Role of Pharmacists in Controlling Hypertension:  A بندرعباس

Medication Preparation Pamphlet 
 ارائه پوستر

 فاطمه صفری  (11
داروسازی و سالمت 

 عمومی
 آزاد تهران

Evaluating the health status and health services of pharmacies in 
Tehran from the perspective of community pharmacists during the 

Corona pandemic in 1400 

 ارائه پوستر



 

 فاطمه صفری  (12
داروسازی و سالمت 

 عمومی
 investigating the role of pharmacy students to improve public آزاد تهران

knowledge about COVID-19:review of current evidence 
 ارائه پوستر

 مشهد آموزش در داروسازی ستاره هعمادزاد  (13

Investigating the effect of using web-based application for 
prescription reading and multimedia database of Iranian generic 
drugs on learning and motivation of internship course for general 

pharmacy students 

 ارائه پوستر

 مریم فدایی  (14
داروسازی و سالمت 

 عمومی
 Iranian pharmacists attitudes, awareness and suggestion towards آزاد تهران

the use of herbs in COVID-19 
 ارائه پوستر

 زنجان آینده شغلی علیرضا معبودی  (15
Undergraduate Pharmacy Students' Future Career Perceptions and 

Plans, A preliminary Study 
 

 ارائه پوستر

 محمد امین معنوی  (16

نقش داروساز و مراقبت 

های دارویی در 

 بیمارستان

 The cost-effectiveness of pharmacist-led medication reconciliation تهران
in the hospital: Systematic review and meta-analysis 

 ارائه پوستر

 اصفهان آموزش در داروسازی ملیکا ملکی  (17
Impact of COVID-19 on the pharmacy students and their Education 

System in Eastern Meditation Region 
 

 سخنرانی

 اهواز آموزش در داروسازی شایان /پریسا الهی/ طهماسبی  (18
بررسی دیدگاه دانشجویان داروسازی سراسر کشور نسبت به کیفیت ارائه دروس 

 فارماکوگنوزی، فارماسیوتیکس، شیمی دارویی و دارودرمان بیماریها
 ارائه پوستر

19)  
 معین محسنی

 
 سید محمد

داروسازی و سالمت 

 عمومی

 

 آزاد تهران

 

Knowledge, attitude and acceptance of COVID-19 vaccine among 
Iranian medical students in Tehran 

 
 سخنرانی


