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اخذ مدرک دکترای تخصصی طب سنتی ایران دانشگاه علوم پزشکی شاهد آذر1534

کسب معدل الف در تمامی ترم های مقطع  phDو تشویق از سوی ریيس دانشکده طب سنتی دانشگاه شاهد به
عنوان دانشجوی نمونه
کسب رتبه اول در امتحان جامع دکترای طب سنتی در دانشگاه شاهد()31
کسب رتبه سوم کشوری در امتحان جامع دکترای طب سنتی()31



اخذ مدرک دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی قم ( )1563
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فارغ التحصيلی از مقطع  phDبا نمره پایان نامه 13/67

:)تالیفات(کتاب و مقاله
:مقاالت انگلیسی


Mahmoud
Babaeian,Mohsen
Naseri,
Mohammad
Kamalinejad,FarzanehGhaffariFatemehEmadi,AwatFeizi, Nafiseh Hosseini
Yekta,and PeymanAdibi" Herbal Remedies for Functional Dyspepsia and
Traditional Iranian Medicine Perspective" Iran Red Crescent Med J. 2015
Nov; 17(11): e20741.



NafisehHoseiniYekta,
YounesRoohany,
FatemehEmadi,
SoghratFaghihzadeh, MohsenNaseri, GhazalehHeydarirad, Mahmoud
Babaeian and Mohammad Reza Vaez Mahdavi"Effects of an Herbal Medicine
on Relieving Disability and Pain due to Chronic Low Back Pain
(LBP)"Biological Forum – An International Journal 7(2): 138-141(2015).



NafisehHoseiniYekta, Mohammad Askarfarashah, NasroallahMoradiKor,
YounesRouhany, Mohsen Naseri, Ali Abdolahinia, SeyedSedighehYousefi
and Mohammad Reza Vaez Mahdavi"Low back pain and point of views in
Iranian traditional medicine. European Journal of Experimental Biology, 2014,
4(2):128-131.



Mahdi Hamzehnejad,FaezehDadras, NafisehHoseiniYekta,."Houses' Physical
Features based on Temperament Indicators" Procedia - Social and Behavioral
Sciences 2112،10 (0115) 111–111

:مقاالت فارسی
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 فاطمه، یونس روحانی، محسن ناصری،  محمدرضا واعظمهدوی، نفیسه حسینییکتا
 سقراط فقيهزاده" تأثير درمان سوءهاضمه بر عالئم بيماران، محسن هاشمینژاد،عمادی
- 1۴7  شماره،۴4 مبتال به کمردرد مزمن با استفاده از کپسول پونه" دانشور پزشکی دوره
61-6۷  ) صفحات1۱-1533 (
 نفیسه حسینی یکتا" بررسی تاثيراقليم مرطوب و، مهدی حمزه نژاد، فائزه دادرس
،خشک بر فرهنگ منطقه ونتایج آن در طراحی معماری" کنفرانس بين المللی عمران
1534  خرداد۴3  تبریز، شهر،معماری

2

 عباس یزدانفر  ،فائزه دادرس ،نفیسه حسینی یکتا "تفاوت های مزاجی انسان وگرایش به
شاخصه های معماری" پرستار و پزشک در رزم زمستان  1535شماره3

 سيده صدیقه یوسفی  ،نفیسه حسینی یکتا ،آسيه جوکار"معرفی مشاهير طب سنتی
اسالم و ایران حکيم یوسف بن محمد بن یوسف هروی.طب سنتی اسالم و ایران زمستان
 1531شماره4
 نفیسه حسینی یکتا  ،اميد صادقپور"تسکين درد و چگونگی عملکرد داروهای مسکن در
طب سنتی ایران"طب سنتی اسالم و ایران » پایيز  1531شماره5
 نفیسه حسینی یکتا"معرفی مشاهير طب سنتی اسالم و ایران حکيم ابن جزله" طب
سنتی اسالم و ایران » زمستان  153۱شماره4
کتاب ها:
Mohammad Reza Vaez Mahdavi, Mohsen Naseri, NafisehHoseiniYekta,
YounesRoohany, FatemehEmadi and SoghratFaghihzadeh" Low Back Pain
from the Perspective of Traditional Iranian Medicine (TIM)" In book:
Complementary Therapies for the Body, Mind and Soul, ISBN 978-953-512158-9, edited by Marcelo Saad, Edition: 1, January 2016



 تصحيح و تحقيق کتاب المرغوب و المحذور لتحفه الدستور (مهر)1535

 تاليف کتاب راهکارهای پيشگيری و درمان کمردرد از دیدگاه طب سنتی (آماده چاپ)
 تالیف کتاب " مزاج و خواص غذاها و نوشیدنی های ایران "(آماده چاپ)
 ویراستاری "کتاب الگوریتمی فارماکوگنوزی"(دردست چاپ)
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 تخليص کتاب مفرح القلوب به صورت الگوریتمی(آماده چاپ)

پایان نامه ها و طرح ها و داوری ها:


راهنمایی طرح تحقيقاتی " اثرات ضد درد و ضد التهابی تاجریزی ،بزر قطونا و بذرالبنج بر درد و التهاب
ایجاد شده توسط فرمالين و کاراژنين در موش صحرایی " (از اردیبهشت 33تا هم اکنون)



راهنمایی طرح تحقيقاتی"ا گردآوری روش های پيشگيری سرمازدگی و بررسی و مقایسه تاثير سه فرآورده
طب سنتی بر ميزان مقاومت در برابر سرمازدگی "(از اردیبهشت  59تا هم اکنون)



راهنمایی طرح " راه اندازی فاز دوم باغ گیاهان دارویی و تالیف کتاب راهنمای باغ گیاهان دارویی
دانشگاه آجا" ( از تیر 59تا کنون)



مجری طرح تحقيقاتی "استانداردهای مواد غذایی از دیدگاه طب سنتی ایران" ( 1352تا کنون)
همکار طرح تحقیقاتی "استانداردسازی گیاهان دارویی" ( 1353تا کنون)



مشاور طرح تحقیقاتی " طراحی معماری مرکز تجاری فرهنگی با رویکرد طب سنتی ایران"
()1352



همکار طرح تحقیقاتی " استخراج نوشیدنی های گیاهی از منابع طب سنتی ایران و بررسی خواص
آنها و امکان سنجی تولید آنها" ()1352



مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد معماری" بررسی تاثیرتفاوت های مزاجی بر گرایش به شاخصه
های معماری"() 1531
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مشاور پایان نامه کارشناسی معماری" طراحی سالمتکده طب سنتی ایران "()1352



مشاور پایان نامه دکترا معماری " تبیین رویکرد طب سنتی در معماری مرتبط با سالمت و بررسی
ارتباط مزاج فردی و گرایشات به شاخصه های اصلی معماری"( از اردیبهشت  1359تا کنون)

داوری ها:


داوری طرح تحقيقاتی "بررسی اثر اسانس گياهان دارویی نعناع فلفلی )(Mentha piperita
،رازیانه)vulgare

،(Foeniculum

مرزه)hortensis

2

،(Saturejaآنغوزه

(Ferula

)،assafoetidaزیره سبز )(Cuminum cyminumبر قارچ های شایع بيماریزا (مشترک بين
گياه و انسان) موجود در پادگانهای منتخب نظامی" ()1351


داوری طرح تحقيقاتی "شناسایی و معرفی گونه های برتر بارهنگ ) (Plantago spبه منظور تأمين
بيشترین اثر درما نی بر روی زخم و خونریزی و ایجاد شرایط بهينه کشت در هربوراتوم دانشگاه علوم
پزشکی آجا به منظور افزایش مواد مؤثره این گياه"()1359



داوری طرح تحقيقاتی "بررسی اثر عصاره گياهان دارویی آویشن)، (Thymus vulgaris
شنبليله )(Trigonella foenum-graecumو زنيان ) (Trachyspermum ammiبر قارچ
بيماری زای ، Fusarium solaniمشترک بين انسان و گياه"()1359



داوری ّ پایان نامه دکترا با عنوان" ا رزیابی و تبيين قواعد تعيين افعال دارویی در طب سنتی ایران از
دیدگاه کتاب الشامل فی صناعه الطبيه" ()1359

 داوری پایان نامه دکترا با عنوان" تاثير نخوداب بر عالیم بالينی بيماران مبتال به استئوآرتریت
زانو"()1359
 داوری کتاب تدابير الصبيان ()1531

سوابق آموزشی :



دبيرعلمی بازآموزی خوردنی ها و نوشيدنی ها از دیدگاه طب سنتی به شناسه۷75۷۱



دبير علمی بازآموزی آشنایی با حرکت و سکون و اعراض نفسانی در طب سنتی ایران به شناسه۷75۷۷



دبير علمی بازآموزی تدابير سنين و چاقی و الغری از دیدگاه طب سنتی ایران به شناسه۷753۷



دبير علمی بازآموزی مبانی عالج بيماری ها در طب سنتی ایران 1به شناسه ۷7413



دبير علمی بازآموزی مبانی عالج بيماری ها در طب سنتی ایران ۴به شناسه ۷7436



دبير علمی بازآموزی تدابير بارداری و مبانی عالج بيماری های زنان به شناسه ۷747۱
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دبيرعلمی بازآموزی آشنایی با تدابير خواب و بيداری و احتباس و استفراغ به شناسه۷7161



دبير علمی بازآموزی آشنایی با اصطالحات داروشناسی و اشکال دارویی به شناسه ۷76۴1



دبيرعلمی بازاموزی آشنایی با اصطالحات مربوط به افعال و عملکرد داروها به شناسه ۷7647

پایان نامه ها و طرح ها و داوری ها:


راهنمایی طرح تحقيقاتی " اثرات ضد درد و ضد التهابی تاجریزی ،بزر قطونا و بذرالبنج بر درد و التهاب
ایجاد شده توسط فرمالين و کاراژنين در موش صحرایی " (از اردیبهشت 33تا هم اکنون)



راهنمایی طرح تحقيقاتی"ا گردآوری روش های پيشگيری سرمازدگی و بررسی و مقایسه تاثير سه فرآورده
طب سنتی بر ميزان مقاومت در برابر سرمازدگی "(از اردیبهشت  59تا هم اکنون)



راهنمایی طرح "راه اندازی فاز دوم باغ گیاهان دارویی و تالیف کتاب راهنمای باغ گیاهان دارویی
دانشگاه آجا" ( از تیر 59تا کنون)



مجری طرح تحقيقاتی "استانداردهای مواد غذایی از دیدگاه طب سنتی ایران" ( 1352تا کنون)
همکار طرح تحقیقاتی "استانداردسازی گیاهان دارویی" ( 1353تا کنون)



مشاور طرح تحقیقاتی " طراحی معماری مرکز تجاری فرهنگی با رویکرد طب سنتی ایران"
()1352



همکار طرح تحقیقاتی " استخراج نوشیدنی های گیاهی از منابع طب سنتی ایران و بررسی خواص
آنها و امکان سنجی تولید آنها" ()1352

های معماری"() 1531


مشاور پایان نامه کارشناسی معماری" طراحی سالمتکده طب سنتی ایران "()1352



مشاور پایان نامه دکترا معماری " تبیین رویکرد طب سنتی در معماری مرتبط با سالمت و بررسی
ارتباط مزاج فردی و گرایشات به شاخصه های اصلی معماری"( از اردیبهشت  1359تا کنون)
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مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد معماری" بررسی تاثیرتفاوت های مزاجی بر گرایش به شاخصه

داوری ها:


داوری طرح تحقيقاتی "بررسی اثر اسانس گياهان دارویی نعناع فلفلی )(Mentha piperita
،رازیانه)vulgare

،(Foeniculum

مرزه)hortensis

،(Saturejaآنغوزه

(Ferula

)،assafoetidaزیره سبز )(Cuminum cyminumبر قارچ های شایع بيماریزا (مشترک بين
گياه و انسان) موجود در پادگانهای منتخب نظامی" ()1351



داوری طرح تحقيقاتی "شناسایی و معرفی گونه های برتر بارهنگ ) (Plantago spبه منظور تأمين
بيشترین اثر درمانی بر روی زخم و خونریزی و ایجاد شرایط بهينه کشت در هربوراتوم دانشگاه علوم
پزشکی آجا به منظور افزایش مواد مؤثره این گياه"()1359



داوری طرح تحقيقاتی "بررسی اثر عصاره گياهان دارویی آویشن)، (Thymus vulgaris
شنبليله )(Trigonella foenum-graecumو زنيان ) (Trachyspermum ammiبر قارچ
بيماری زای ، Fusarium solaniمشترک بين انسان و گياه"()1359



داوری ّ پایان نامه دکترا با عنوان" ارزیابی و تبيين قواعد تعيين افعال دارویی در طب سنتی ایران از
دیدگاه کتاب الشامل فی صناعه الطبيه" ()1359

 داوری پایان نامه دکترا با عنوان" تاثير نخوداب بر عالیم بالينی بيماران مبتال به استئوآرتریت
زانو"()1359
 داوری کتاب تدابير الصبيان ()1531
 تدریس در دوره ی توانمندسازی پزشکان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به درخواست معاونت
طب سنتی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ()1534
 تدریس در دوره ی توانمندسازی پرستاران و ماماها در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دعوت



تدریس در دوره ی توانمندسازی پزشکان در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دعوت دفترطب
سنتی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ()1534
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دفتر طب سنتی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ()1534



تدریس واحد کليات و امورطبيعيه طب سنتی ایران برای مقطع  phDدر سال  1535و (1534دانشگاه
های علوم پزشکی تهران و شاهد)



تدریس واحد اورژانس در طب سنتی ایران برای مقطع  phDدر سال  1535و (1534دانشگاه علوم
پزشکی شاهد)



تدریس واحد داروشناسی در طب سنتی ایران برای مقطع  phDاز سال  1535تا کنون (دانشگاه علوم
پزشکی شاهد)



تدریس در چندین دوره آموزش مقدمات طب سنتی ایران در دانشگاه علوم پزشکی تهران و شاهد(15۷3
تا کنون)



تدریس در چندی ن دوره آموزش متوسطه طب سنتی ایران در دانشگاه علوم پزشکی تهران و شاهد(15۷3
تا کنون)



تدریس در کالس های آمادگی برای آزمون  phDبرای پزشکان عمومی به درخواست انجمن علمی طب
سنتی ایران()1534

سوابق مدیریتی ،عناوین ،مهارت ها و افتخارات:


ریاست انجمن علمی طب سنتی ایران وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی(اردیبهشت 33تا
کنون)

کنون)


مسئول راه اندازی اولين کلينيک تخصصی طب سنتی در سطح نيروهای مسلح در بيمارستان آموزشی
امام رضا(اردیبهشت)33
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مسئول کميته پژوهشی روماتولوژی و بيماری های مفاصل در معاونت طب سنتی وزارت بهداشت( 1534تا



مشاور چند سازمان توليد برنامه صدا و سيما در حوزه طب سنتی ( 1534تا کنون)



مسئول کارگروه طبيعيات کهن و معماری وابسته به موسسه حکمت سرای ایرانيان طوبی( 1535تا کنون)



مسئول کميته درمان کارگروه طب سنتی ایران در ستاد کل نيروهای مسلح (.)35



عضو هيات مدیره انجمن علمی طب سنتی ایران,وابسته به وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی( 35تا
کنون)



عضو هيات مدیره موسسه حکمت سرای ایرانيان طوبی)فعال در حوزه طب سنتی ایران)(  35تا کنون)



مشاور علمی موسسه پيشگامان نوآوران دانا در خصوص طب ایرانی از سال ()3۴



عضو هيئت مدیره و مدیر عامل مرکز حکمت و طب ایرانی اسالمی (31الی .)35



مشاور علمی بنياد توسعه و ارتقاء نخبگان ایران در حوزه طب سنتی ایران( از سال  153۱تا کنون).



تقدیر از سوی فرماندهی نيروی زمينی ارتش به عنوان پزشک نمونه در سطح نيروی زمينی ارتش(.)۷3



معاونت فنی مرکز تحقيقاتی درمانی  77۱شهيد فالحی وابسته به نيروی زمينی ارتش (.)۷3
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