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 وضعیت تاهل: متاهل

 از دانشگاه علوم پزشکی تبریز. فارغ التحصیل دوره عمومی داروسازی سوابق تحصیلی:

 پزشکی تبریز از دانشگاه علوم  در رشته داروسازی طب ایرانیپی اچ دی فارغ التحصیل مقطع تخصصی  

 : فرموالسیون شربت آهن خوراکی و بررسی پایداری آن موضوع پایاننامه دوره عمومی

ویشن شیرازی و اولئو گم رزین کندر و ارزیابی آاز عصاره  فرموالسیون فرآورده دهانی :phdدوره  موضوع پایاننامه

 (.ترایال)کلینیکالهای پالک، ژنژیویت، رنگ و خونریزی لثه. بر شاخص آن اثرات بالینی

همیشه  حامددکترحمد علی تربتی )فارماکوگنوزیست(، دکتر م )فارماکوگنوزیست(،الله خداییدکتر  اساتید راهنما:

 دکتر احسان خشابی )متخصص بیماریهای دهان و دندان(.فارماسیوتیکس(،  کار)گروه

 

 :سوابق شغلی

 تاکنون 3131کارمند دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از سال 

 شهرستان سلماس و همینطور در داروخانه قدس ارومیه.طرح نیروی انسانی در گذراندن دوره 

 .و سینا( سال متوالی)داروخانه امیرالمومنینمسول فنی داروخانه شبانه روزی و روزانه در چندین 

 تاکنون.  3131استخدام رسمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از سال 

 سوابق علمی:

 های دارویی .تغال در بیمارستان در خصوص تداخلدر زمان اشوزشی برای پرسنل پرستاری آمبرگزاری چندین کارگاه 

 تدریس در دانشگاه علوم پزشکی تبریز )دانشکده طب سنتی(.

 علمی طب سنتی ایران و انجمن متخصصان داروسازی سنتی ایران.عضو انجمن 

 تحت عنوان :مقاله 

Sanoon: A Specialized dosage forms for Dental Diseases in traditional Persian 

medicine(Biomedical &Pharmacology Journal) 

 



 مقاله با عنوان:

Application Of Herbal rectal Suppositories beyond in testinal disorders in Persian Medicine 

Application Of Herbal rectal Suppositories beyond in testinal disorders in Persian Medicine 
(Traditional Medicine Research Journal). 

 

 مقاله با عنوان:

Evaluation of Herbal Mouthwashes Containing Zataria Multiflora Boiss, Frankincense and 

Combination Therapy on Patients with Gingivitis: A Double-Blind, Randomized, Controlled, 

Clinical Trial )Galen Medical Journal(   

  با عنوان :مقاله 

Topical Oral Medicament in Iranian Traditional Medicine) Crescent Journal of Medical and 

Biological Sciences ( 

 مقدمه 

ارزش مبتنی بر شواهد و تجربیات چند صد ساله هزاران دانشمند و پزشک و طب سنتی ایران میراث گرانقدر و بسیار با   

و رغم تطاول ایام و علی شده است آوریک و بزرگ گردها ی کوچه در طول قرون و اعصار در مجموعهدرمانگر است ک

سایلی ها و و رتابآثار باقیمانده ،ک میان این ر دسترس و یا قابل ردیابی است. درهنوز د آنها بخش عظیمی  ازغفلت

بهره بندی شده است که در صورت تجربی ژرف و طبقه و دارنده انبوهی از اطالعات علمیفراتر از حد معمول و در بر

ها ل درمان بیماریهای جدیدی را در اصوتوانند دریچهم با استفاده از تکنولوژی روز میبرداری  هدفمند و علمی و همگا

 و طراحی و ساخت داروهای جدید موثر و کارا بگشایند. 

ی و روشهای تشخیص و کتب طب سنتی عمدتا به دو گروه تقسیم میشوند:دسته اول کتابهایی که در مورد اصول تداو

شده  ها نوشتهدرمان دسته دوم ،کتابهایی که در خصوص داروهای مورد استفاده در این ها نگاشته شده اند.درمان بیماری

 ینهای مورد استفاده پرداخته و معروفتریی که به توضیح مفردههازیرگروه می باشند. گروه اول کتاباند و شامل دو 

.و گروه دوم کتابهایی که به  است دارویی مفرده 388االدویه است  که شامل توضیحات مربوط به حدود آنها کتاب مخزن

مورد استفاده در  ف شده  از اشکال دارویی مختل فرموالسیونهاآزمودهردازند و شامل توضیح داروهای مرکب می پ

اجزا اطالعات مربوط به  محتویهای امروزی بوده وها مشابه فارماکوپهباشند.این کتابهای طب سنتی میندرما

ها نامیده می ینتحت عنوان قرابادمه عمرو ... هستند و شرایط نگهداری ، نینحوه ساخت ، دوزاژ دارویی ، فرموالسیون، 



گروه دارویی بر اساس قسمتهای مورد استفاده  در بدن توضیح داده شده اند و  038ین کتابها نزدیک به حدود در اشوند.

 اورده شده است. نها آفرموالسیونهای متعددی برای هر کدام از 

 رشته تخصصی داروسازی سنتی

 تاریخی مصرف کننده ایرانی و تاکیدبا توجه به مطالب باال و شرایط و توانمندی های امروز جامعه ایران به همراه سلیقه 

مناسبی در ،به نظر می رسد که بستر  تر و کم هزینه تر داروهای کم ضرر مصرفبر WHOمجامع علمی جهانی از جمله 

طب سنتی فراهم می  هایرهنمودهای گیاهی با استفاده از ز داروسمت مصرف صحیح تر و بهتر اجهت هدایت جامعه به 

گیاهی می باشد و در گونه تنوع  3888فلور طبیعی بسیار متنوع و غنی کشور عزیزمان  که دارای حدود  از طرفی .باشد

روشن و ینده  بسیار آوان  تدر صورت مدیریت مدیریت صحیح  میدسترس بودن نیروهای جوان و کارا و متعهد ، 

فرینی و هم در بعد علمی برای این حوزه رقم زد. این در حالی است که آنویدبخشی را هم در بعد اقتصادی و کار

و  آن پیشینه تاریخی توانمند هم در بحث مدون و مستند سازی اصول درمانیاین  ایران با  سهم متاسفانه در حال حاضر

 .رمانی فاصله بسیار داردآویی جدید ،با شرایط ایده ال و هم در مقوله تهیه داروهای سنتی و فرم های دار

در دانشگاه  با پذیرش دانشجو از میان فارغ التحصیالن دوره عمومی داروسازی 3131گروه داروسازی سنتی از سال 

تهران، دانشگاه های علوم پزشکی غاز نموده است ودر حال حاضر این گروه در آعلوم پزشکی تهران فعالیت خود را 

و تعدادی از فارغ التحصیالن این رشته به عنوان اعضا هیات  واهواز فعالیت دارد،تبریز ایران،شهید بهشتی، اصفهان،شیراز

می توان به دکتر روجا رحیمی که دو سال متوالی  جزو  آنها که از جمله  نماینددانشکده های داروسازی فعالیت می علمی

و  ضایی ،دکتر میراب زاده،دکترمظفریرمان زرگران، دکتر فرآیک درصد دانشمندان پر سایتیشن جهان بوده اند ،دکتر 

ن فرموالسیو -0مطالعه و تحقیق در منابع طب و داروسازی سنتی -3 رسالت و هدف از داروسازی سنتی: اشاره کرد. ...

تنی و درون مطالعات  طراحی و انجام-1آنها سازیرسانی بهتر و موثرترو استاندارد های داروفرمطراحی داروهای سنتی و

 داروهای مورد استفاده در درمانهای رایج طب سنتی. تنی درخصوص اثربخشی ، تعین دوزاژ،سمیت و ...برون

 ارویی.دای طب سنتی و گیاهان گسترش و تبیین فرهنگ استفاده صحیح و بجا از داروه -4

تفاده از های دانش بنیان در جهت گسترش و توسعه تولید و کشت  و صادرات گیاهان دارویی و اسهمکاری با شرکت-5

 در این راستا.ظرفیت و پتانسیل  کشور 

 

دانم که مراتب تشکر و سپاس خود را از توجه و عنایت و وفرصتی که صرف مطالعه مطالب فوق در پایان بر خود الزم می

از خداوند منان مسئلت دارم.را نمودید،ابراز دارم.  توفیقات روزافزون برای شما   

دکترخوشبخت -با تشکر  
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