
                                                                               

 
مشخصات فردی:  

09124896729شماره موبایل :   

 rashin.farrahi2000@gmail.com ایمیل : 

 

 مدارک تحصیلی : 

کارشناسی پرستاری فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی    

 کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی دانشگاه تهران پردیس کیش 

 

 سوابق کاری :

۱۳۹۲لغایت ۱۳۷۹ : تهران دبیمارستان لبافی نژا  

 پرستار رسمی بخش پیوند کلیه

 مسئول آموزش پرسنل جدیدالورود

 سرپرست گروه تحقیقات ارولوژی بخش پیوند کلیه

   ۱۳۹۴لغایت ۱۳۹۳: تهران مدیر پرستاری پلی کلینیک جشنواره 



۱۳۹۷لغایت   ۱۳۹۴بیمارستان تخصصی کیش :   

1۳9۵لغایت  1۳94مدیر کلینیک های تخصصی :   

 1۳97لغایت  1۳94مدیر گردشگری سالمت 

1۳97لغایت  1۳9۵مسئول تامین متخصصین   

1۳97لغایت  1۳96سوپروایزر بالینی   

 پرستار بالینی بخش اورژانس

 مسئول هماهنگی برنامه های مشترک شبکه هپاتیت ایران و بیمارستان کیش 

 رابط دانشگاه  پردیس شریف 

 مربی دانشجویان پرستاری دانشگاه تهران پردیس بین الملل

جزیره کیش 1۳9۵دبیر اجرایی همایش بیماری های کبد در بارداری سال   

جزیره کیش  1۳9۵شگیری و درمان سال دبیر اجرایی وبینار بین المللی بیماریهای کبد ، پی  

جزیره کیش  1۳96عضو تیم اجرایی کنگره بین المللی نفرولوژی و ارولوژی سال   

جزیره کیش 1۳96عضو تیم اجرایی سمپوزیوم بین المللی سرطان سال   

تاکنون ۱۳۹۷رئیس اداره خدمات درمان جزیره کیش   

  تاکنون ۱۳۹8از سال  یششرکت آداک سالمت فر کعضو هئیت مدیره و سهام دار 

 مشاور گردشگری سالمت مرکز توسعه گردشگری کشورهای اسالمی

 

 حضور فعال در سمینارها و نمایشگاه های داخلی و خارجی در زمینه گردشگری سالمت 

 

 

 



 مقاالت و سخنرانی ها : 

 1۳8۵کنگره بین المللی نفرولوژی و ارولوژی   در  سخنران : تازه های مرگ مغزی و پیوندکلیه

  INVEX 2015فرصت ها و تهدید های جزیره کیش در گردشگری سالمت در               

  2016در مجله اروند وابسته به دانشگاه آبادان       health tourism related to liver diseases :مقاله

 گردشگری سالمت با محوریت اقتصاد درمان : ماهنامه گنجیه           

 

  مشاور در راه اندازی واحد هایIPD    سایر مراکز 

  1۳96مدیر گردشگری برتر ملی در سال 

 مدرس دوره های گردشگری سالمت 

 

 گواهینامه ها : 

 دانشگاه ایران –آموزش مهارت های حرفه ای گردشگری سالمت ، انجمن گردشگری سالمت  (１

２) Fundamental for sustainable medical tourism development: 

metropolitan university of Budapest 

３) Essentials of high performing organization : Michigan university, live 

workshop  

４) ISO : 2015  Auditor / Lead Auditor Training Course / 2019 



 

 

 

 

 



 



 




