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تحصيالت دانشگاهي:
دكترای عمومي داروسازی ،دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشكي تهران7531 ،
داروسازی سنتي دانشگاه علوم پزشكي تهران Ph.D ،ورود به مقطع  ،7531فارغ التحصيلي 7531
عضو هيئت علمي دانشكده طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي تهران از مهرماه 35
تحصيالت دانشگاهي همسر:
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فعاليت هاي اجرايي دوره دانشجويي عمومي:
 -7دبير انجمن اسالمي دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشكي تهران7531 ،
 -1دبير كانون تحقيقاتي گياهان دارويي با نام آوای گياه  ،با هدف شناسايي و بررسي تنوع گياهان
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 -1نماينده دانشجويان داروسازی سراسر كشور در پيگيری لغو قانون تاسيس داروخانه توسط غير
داروساز

فعاليت هاي اجرايي دوره خدمت طرح و سربازي:
 -7مسئول امور دارويي بيمه نيروهای مسلح در استان محروم چهارمحال و بختياری  71ماه
 -1مسئول كميسيون تاييد دارو در بيمه نيروهای مسلح ،شعب نوبنياد و سرهنگ سخايي تهران  1ماه
 -5مسئول فني داروخانه های رازی شهركرد و فردوسي تهران
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 -7مسئول راه اندازی و اداره داروخانه سنتي شماره  1در دانشكده طب سنتي
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خيابان خارك (كلينيک خارك)
 -5مسئول راه اندازی ،توسعه و اداره داروخانه تخصصي طب سنتي در مركز تحقيقاتي و كلينيک مربوط در
خيابان وفامنش (كلينيک هروی)
 -1عضو اصلي كميته توسعه علوم و خدمات طب سنتي در ستاد توسعه فناوری گياهان دارويي و طب ايراني
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:فعاليت هاي تحقيقاتي
HPLC  در بيماران استئوپروز با استفاده ازE  بررسي غلظت پالسمايي ويتامين:  پايان نامه دوره عمومي-7
HPLC  در بيماران استئوپروز با استفاده ازE  بررسي غلظت پالسمايي ويتامين:  مقاله فارسي-1
، ملوك حاجي بابايي، نفيسه صادقي، منان حاجي محمودی، مهران ميراب زاده اردكاني،احمد رضا جمشيدی
85-79 صفحه، 1386  فروردين، 1 شماره، 65  دوره،تهران. مجله دانشكده پزشكي
3- Formulation and evaluation of a novel product of Iranian traditional medicine
for gastrointestinal intrusive activity reduction in myocardial perfusion imaging
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فعاليت هاي پژوهشي در حال اجرا:
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پايان نامه های تصويب شده:
 استاد راهنماي اول:


فرموالسيون و استانداردسازی فرآورده دارويي موضعي از ريشه گياه قسط با كاربرد كاهش درد و
التهاب مفاصل بر اساس دانش طب سنتي ايرانيان (مقطع  PhDداروسازی سنتي)



تبيين مفرده قسط و تهيه فرآورده استاندارد موضعي جهت بي اختياری ادراری بانوان بر پايه
طب سنتي ايرانيان (مقطع  PhDداروسازی سنتي)

 استاد راهنماي دوم:


فرموالسيون و استانداردسازی فرآورده طب سنتي از گياه زنيان با كاربرد كاهش عوارض
سندروم روده تحريک پذير (مقطع  PhDداروسازی سنتي)

 استاد مشاور:


بررسي كارايي استفاده موضعي روغن قسط،فرآورده طب سنتي ايران ،بر بي اختياری ادراری زنان
در مقايسه با پالسبو (مقطع  PhDطب سنتي)

-1

عناوين تصويب شده به عنوان پايان نامه:

 استاد راهنماي اول:


بررسي مباني نظری داروهای مؤثر بر گرفتگي عروق بر اساس طب سنتي ايران و تهيه و
استانداردسازی فرآورده دارويي منتخب (مقطع  PhDداروسازی سنتي)



ساخت و استانداردسازی مكمل غذادارو از مفرده قرصعنه ( )Eryngium sp.نامبرده در منابع
طب سنتي ايران

