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معدل دکتری داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان41/93:
مقطع تحصیلی فعلی :دستیارPHDداروسازی سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

عنوان:بررسی اثر بالینی فراورده موضعی تهیه شده از برگ گیاه سدر در درمان درماتیت
تماسی تحریکی
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پایان نامه
عمومی

نمره پایان نامه42/11:
منافع درمانی پایان نامه :تهیه کرم درماتین توسط شرکت باریج اسانس

مقاالت ارائه شده در گنگره ها:مقاله گیاهان ترانس ژن وداروسازی به راهنمائی دکتر عبدالعلی محقق زاده در چهارمین
سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور،شیراز41-43مهرماه4311
مقاالت منتشر شده در مجالت:
)4گیاهان ترانس ژن وداروسازی در ماهنامه داروئی رازی اردیبهشت ماه4311
Volatile constituent of the leaves of ziziphus spinahristi(l) wildfromBushehr )9
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فعالیتهای پژوهشی:
)4ارائه پوستر در سومین همایش ملی طالی سبز با عنوان مروری بر اثرات درمانی خرزهره
)9ارائه پوستر در چهاردهمین همایش عوم داروئی در تهران با عنوان
Evaluation of antimicrobial activity of Trachyspermum ammi (L.)Sprague essential oil
against some vaginal pathogens

 )3ارائه پوستر در همایش طب وداروسازی سنتی در شیراز با عنوان سم شناسی از دیدگاه طب سنتی
)4ارائه پوستر در پنجمین کنگره ملی گیاهان داروئی در اصفهان با عنوان ارزیابی محتوی پلی فنل تام در اطریفل صغیر
طی زمان ادراک
)3همکاری پژوهشی با دانشگاه علوم پزشکی ایران (دانشکده طب سنتی)
)1همکاری با کارگروه زنان طب سنتی در جهت تامین داروهای مربوط به طرحهای تحقیقاتی
سوابق اموزشی:
)4تدریس در دانشگاه ازاد اسالمی واحد اردستان
)9تدریس در دانشگاه پیام نور اردستان
)3همکاری در تدریس واحد قرابادین(اشکال داروئی)به دستیاران تخصصی داروسازی سنتی با دانشکده طب سنتی دانشگاه
علوم پزشکی تهران
)1همکاری با انجمن علمی طب سنتی جهت تدریس در دوره اموزشی ویژه پزشکان ستاد وزارت بهداشت

تجارب حرفه ای:
)4مسئول امور داروئی وعضو داروساز هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی اردستان از سال 4329-4333
)9کارشناس ومسئول امور داروئی شبکه بهداشت ودرمان اردستان طی سالهای(34-12طرح)
)3موسس ومسئول فنی داروخانه دکتر مهری اردستان ازسال 4334تا 4329

)1عضو کمیته تدوین فارماکوپه داروهای طب سنتی طی سال4329
 )3داروساز بالینی بیمارستان فوق تخصصی نجمیه در حال حاضر

