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  :افتخارات

 انیدانشجو کسب رتبه اول Ph.D 1387 يورود یطب سنت  

 26/19( یدوره آموزش انیمعدل  در پا نیکسب باالتر ( 

 حترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی، جناب آقاي از سوي وزیر م نامه دیرتق دریافت

 دکتر هاشمی

 بررسی اثربخشی  "دکتراي طب سنتی با عنوان پایان نامهاز ) 20(کسب نمره عالی

 بر تهوع و استفراغ بارداري "به"ورده میوهآفر

 
 
 

  :ژوهشی  فعالیتهاي پ -

 و  "به"میوه اثربخشی فراورده مقایسه "دکتراي  تخصصی طب سنتی با عنوان پایان نامه

  "بر تهوع و استفراغ بارداري6ویتامین ب 

 :ISIدر مجالت  چاپ شده مقاالت

 :منتشر شده تحت عنوان مقاله 

1- A Review of Pioneer Physicians’ Work on Maternal Health in    
 .Pregnancy in Ancient Iran  

Iranian Journal of Public Health.2013 
 

 :ت عنوانمقاله منتشر شده تح 

2- The Concept of Liver Disease Diagnosis in Avicenna’s Canon of Medicine. 
Iranian Journal of Public Health.2013 
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   :شده تحت عنوان  منتشر  مقاله 

 
3- Etiology of Cough in Avicenna’s Canon of Medicine. 

Iranian Journal of Public Health.2013 

 

   :شده تحت عنوانمنتشر مقاله  

4- Hepatoprotective Action of Echinophoraplatyloba DC Leaves Against Acute 
Toxicity of Acetaminophen in Rats.  

  Journal of Dietary Supplements.2013  
 

 

   :عنوان منتشر   شده تحت  مقاله  

5- Effect of garlic on liver phosphatidate  phosphohydrolase and plasma lipid 
level in hyperlipidemic rats. Food and chemical toxicology : an international 
journal published for the British Industrial Biological Research Association, 
Volume 49, Issue 5, May 2011, Pages 1110-1114 

 

 :مقاله منتشر شده تحت عنوان 

 
6-Lipid-lowering effect of artichoke on liver phosphatidate phosphohydrolase 
and plasma lipids in hyperlipidemic rats. Journal of Medicinal Plants 
Research Vol. 5(19), pp. 4918-4924, 23 September, 2011. ISSN 1996-0875 
©2011 Academic Journals 
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  :مقاالت در مجالت علمی پژوهشی-

 
علل سقط در طب سنتی   "با عنوان  طب سنتی اسالم و ایرانشده در مجله  منتشرمقاله  

  .1394سال ششم،شماره دوم،تابستان ."ایران

 
 سنتی از دیدگاه طب سالم بارداري "با عنوان  زنان مامایی و نازایی ایرانشده در مجله  منتشرمقاله  

  1393آبان . "جمالی آن با طب نوینایران و مقایسه ا

 
تهوع و استفراغ  "شده در مجله علمی پژوهشی فصلنامه تاریخ پزشکی با عنوان  منتشرمقاله  

  "رانیا یآن در طب سنت يبر علل و اسباب و درمانها يو مرور يباردار

  1392چهاردهم،بهار پنجم،شماره سال

  

  

مروري برسوختگی و "تاریخ پزشکی با عنوان  شده در مجله علمی پژوهشی فصلنامه منتشرمقاله  

 ."درمان آن از دیدگاه طب سنتی ایران

  1392چهاردهم،بهار پنجم،شماره سال

  

ي بررسی اسباب و عالئم بیمار "شده در مجله علمی پژوهشی قرآن و طب با عنوان  منتشرمقاله  

 1392 ."اههاي هواییهاي راساس منابع طب سنتی ایران و مقایسه آن با بیماریر بریوي ربو 

  

عوارض رحمی احتباس  "شده در مجله علمی پژوهشی فصلنامه تاریخ پزشکی با عنوان  منتشرمقاله  

 .1391پاییز ."طمث از دیدگاه طب سنتی

  

در فصلنامه تحلیلی، آموزشی، خبري عطارنامه   "نخود و خواص آن"مقاله منتشر شده با عنوان  

 3736-ص ،1387، تابستان 8سال دوم، شماره 

  

 
سال دوم، در فصلنامه تحلیلی، آموزشی، خبري عطارنامه   "تخم مرغ"مقاله منتشر شده با عنوان  

 .35،ص1387، تابستان 8شماره 
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  :شرکت در کنگره ها  -

   

 :ارائه مقاله با عنوان 

  

Iranian traditional medicine therapies for nausea and vomiting during 
pregnancy and presenting the clinical evidence 

  1394دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران، تهران، مهر ماه در 

  

  :ارائه مقاله با عنوان 

  

Effect of Nutrition in women fertility in Iranian Traditional Medicine  
  1394 شهریور، تهران، رویانکنگره بین المللی  شانزدهمیندر 

  

 :ارائه مقاله با عنوان 

روشهاي حفظ سالمتی معده از دیدگاه طب سنتی ایران   

 1393آبان   اصفهان،کشوري پیشگیري و درمان با طب مکمل همایشسومین 

  

 :ارائه مقاله با عنوان 

 بررسی اثرعصاره هیدروالکلی کنگر فرنگی بر رروي رفع مسمومیت سرب در موش هاي نر صحرایی

 .1390آبان ماه  ،شهرکرد ،ایران طب سنتیهمایش نگرشی نو به 

  

 
 :با عنوان ارائه مقاله 

مروري برفوائد دلک واقسام آن در طب سنتی، در اولین همایش ملی دانشجوئی مدیریت و فناوري نوین در 

 .89آذر ماه  علوم بهداشتی، سالمت و محیط زیست، تهران

  

  

 :ارائه مقاله با عنوان 

       Comparative study of the effects of garlic and nicotinic acid on liver 
phosphatidate phophohydrolase and serum lipids profile in hyperglycemic rats در

 October 27-28، 2009،تهران هشتمین کنگره بین المللی غدد درون ریز
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 :ارائه مقاله با عنوان 

در موشهاي صحرائی نر دیابتی شده با  بررسی اثر بزرك بر اختالالت قند و لیپید 

 استرپتوزوتوسین،کنگره سراسري طب سنتی درمانهاي تلفیقی و داروهاي گیاهی لرستان، 

  

 
 :ارائه مقاله با عنوان 

وري مراقبت و درمان موضعی سوختگی بر اساس منابع طب سنتی ایران، در دومین همایش کش 

 ان، اصفه89جایگزین، مهرماه درمان با طب مکمل 

  

 :ارائه مقاله با عنوان 

تدابیر ویژه نوزادان در منابع طب سنتی ایران،کنگره سراسري طب سنتی درمانهاي تلفیقی و  

 1389داروهاي گیاهی لرستان، آبانماه 

 
  

  

 :پروژه هاي تحقیقاتی مصوب

 بر تهوع و استفراغ بارداري از  "به"میوه  مجري طرح تحقیقاتی بررسی اثربخشی فرآورده

موسسه مطالعات تاریخ پزشکی و طب  تصویب شده در. گاه طب سنتی ایراندید

 مکمل

  

  :داوري مقاالت

 :داوري مقاله از مجالت

 iranian journal of red crescent 

cosmetic and lazer  therapy 
 Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products 

طب سنتی اسالم و ایرانمجله   

 

  :سرپرستی و داوري پایان نامه ها

 عسل برگرفته از  - اثر فراورده واژینال خاکشیر "داور خارجی پروپوزال دکتراي تخصصی طب سنتی

دانشکده طب  راضیه نبی،"طب سنتی ایران بر عالیم بالینی و پاراکلینیک در مبتالیان به سرویسیت

https://u3413243.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=RAbe-2FRV760yoFxJUKFB8Rj0jPXhzLVlZSt8EA0DQKTc-3D_ehm8CGHN6b-2BCFHLgLnRjpJFzsjGCVRq6bqedXNZYKlbc4WoTbDIC2hbu0d5SCnTi2jmJd90UELSECm0pSTd2kZRF4x38d-2B7TFNm7YKPay3ObICjwGxntNBUYbO4bGcHZdMHy8GmpQJaD4stcufy73OsYV8aJeaUqF2hevuxVP-2FLOtvMkVqx0e0Wohy6k3In2m2Cjg0EN1mSe-2FAtT11KcXQ-3D-3D
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   94خرداد  سنتی شهید بهشتی

 

  :تدوین بسته هاي آموزشی ترجمه و تالیف کتاب و مشارکت در

  

  1394، "از بارداري تا شیردهی با طب ایرانی"همکاري در تالیف کتاب  

به سفارش  "حفظ الصحه "همکاري در تدوین درسنامه آموزش پزشکان عمومی مبحث 

 90انجمن علمی طب سنتی در سال 

 تالیف الشعرانی از عربی به فارسی "سویديمختصر تذکره  "همکاري در ترجمه کتاب  

به راهنمایی دکتر محمد مهدي  "مجموعه درسی حفظ الصحه"همکاري در تدوین  

  89اصفهانی،  تابستان 

به  "تغذیه اختصاصی و تهیه غذاهاي رژیمی"همکاري در تهیه مجموعه مباحث درس  

 1389راهنمایی دکتر محمد مهدي اصفهانی، بهار و تابستان 

  

  

  :ضویت در انجمنها و مجامع علمیع

  

  94از شهریور  از منظر طب سنتی ایران و زایمان کارگروه پژوهشی زنانعضو  

  92پژوهشگر مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی  ایرانی دانشگاه شاهد از سال 

  تا کنون 91عضو پیوسته انجمن علمی طب سنتی ایران از سال  

 89تی بیمارستان امام خمینی از سال عضو گروه زنان کلینیک طب سن 

  عضو انجمن تحقیقات طب سنتی 

  تا کنون 79عضو سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران از اردیبهشت  
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  :دستیاران طب سنتی سوابق تدریس و آموزش-

 مقایسه اثر  "سخنرانی در کنفرانس علمی دانشکده طب سنتی شهید بهشتی با عنوان

  94، مهر "در تهوع و استفراغ بارداري 6ب با قرص  "به"یوه بخشی فراورده م

 93جهت دانشجویان طب سنتی ورودي  "دالیل و عالیم عملی" مدرس و مسئول درس، 

دانشگاه علوم پزشکی ایران، نیمسال  موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل،

 1395- 1394اول 

 موسسه  ،93جهت دانشجویان طب سنتی ورودي  "1 مبانی عالج" مدرس و مسئول درس

دانشگاه علوم پزشکی ایران، نیمسال اول  مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل،

1394 -1395 

 موسسه  ،93جهت دانشجویان طب سنتی ورودي  "حفظ الصحه" مدرس و مسئول درس

نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی ایران،مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل، 

1394 -1395 

  92جهت دانشجویان طب سنتی ورودي  "2شناسی  اصول و مبانی درمان"تدریس مبحث، 

بهار و دانشگاه علوم پزشکی ایران،  موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل،

 1394 تابستان

  موسسه مطالعات تاریخ  ،جهت دانشجویان تاریخ طب "اسباب و علل"تدریس درس

 1394 بهار و تابستان، کی، طب اسالمی و مکمل،دانشگاه علوم پزشکی ایرانپزش

  موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب "آموزش مقدماتی طب سنتی"تدریس در سمینار ،

 94شهریور  دانشگاه علوم پزشکی ایران،  اسالمی و مکمل،

  مطالعات  ، موسسه"مراقبتهاي بارداري از دیدگاه طب سنتی ایران"تدریس در سمینار

 94شهریور  دانشگاه علوم پزشکی ایران،  تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل،

 دستیاران طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی )تدابیر بارداري(تدریس درس حفظ الصحه

 .93ایران، 

 موسسه مطالعات تاریخ  ،دانشجویان تاریخ طب)تدابیر بارداري(تدریس درس حفظ الصحه

 .93دانشگاه علوم پزشکی ایران، ل، پزشکی، طب اسالمی و مکم

 موسسه مطالعات تاریخ پزشکی،  طب ،تدریس درس اسباب و علل جهت دانشجویان تاریخ
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 .93دانشگاه علوم پزشکی ایران، زمستان  طب اسالمی و مکمل، 

  خارك وابسته به طب سنتی  در کلینیک تخصصی دستیاران طب سنتیآموزش بالینی

 93زمستان  ،دانشگاه تهران

 تدابیر و مراقبتهاي بارداري از دیدگاه طب  علل و درمانهاي بیماریهاي زنان و  تدریس

 92تابستان . سنتی به دستیاران طب سنتی

  موسسه دستیاران طب سنتی )تشریح و آناتومی( تدریس درس کلیات و امور طبیعیه ،

 .92ستان دانشگاه علوم پزشکی ایران، زم مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل،

 موسسه مطالعات دستیاران طب سنتی)ماکول و مشروب(  تدریس کلیات و امور طبیعیه ،

 .92دانشگاه علوم پزشکی ایران، زمستان  تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل،

 آموزش مقدماتی طب پنجمین دوره " در کارگاه ) ماکول و مشروب( تدریس سته ضروریه

دانشگاه علوم پزشکی ، مکمل اسالمی و طب خ پزشکی،موسسه مطالعات تاری" ایرانیسنتی 

 90خرداد ایران، 

  امام خمینی وابسته به طب سنتی در کلینیک  دستیاران طب سنتیآموزش بالینی

 93تا 90تهران از سال علوم پزشکی دانشگاه دانشکده طب سنتی تهران، 

 پزشکان و  آموزش طب سنتی، جهت در کارگاه) ماکول و مشروب(  تدریس سته ضروریه

 89 دانشگاه علوم پزشکی تهران ، پائیز اعضاي هیئت علمی

 آموزش طب سنتی، جهت پزشکان و  در کارگاه) ماکول و مشروب(  تدریس سته ضروریه

 89زمستان دانشگاه علوم پزشکی تهران ،  اعضاي هیئت علمی

 
  :سوابق کاري و درمانی-

 دانشگاه علوم  ،المی و مکملعضو هیئت علمی موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اس

 تا کنون 94پزشکی ایران از اردیبهشت 

  ،موسسه مطالعات  ،کنفرانس علمی یکروزه مراقبتهاي بارداريعضو کمیته اجرایی و علمی

 94شهریور  تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران،

 ،موسسه مطالعات تاریخ  ،تیسمینار آموزش مقدماتی طب سنعضو کمیته اجرایی و علمی

 94شهریور  پزشکی، طب اسالمی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران،

 وابسته به موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی  مسئول کلینیک طب سنتی بهشت

 94دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرداد  و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران،
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  وابسته به موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب  کلینیک طب سنتی بهشت،طبابت در

 تا کنون 1390دانشگاه علوم پزشکی ایران، از سال اسالمی و مکمل، 

 

  کلینیک طب سنتی بیمارستان شهداي  تجریش ، دانشگاه علوم پزشکی شهید طبابت در

 1393تا پایان  1391بهشتی، از سال 

  از  تهران دانشکده طب سنتی)  ره(یمارستان امام خمینیب طب سنتیکلینیک طبابت در

 .93تا پایان  90سال 

  93تا پایان  90از سال  دانشکده طب سنتی تهرانخارك طب سنتی کلینیک طبابت در 

  88تا  86پزشک ستاد پذیرش و هماهنگی بهزیستی  استان تهران از سال. 

  86تا  83پزشک سازمان بهزیستی استان چهارمحال و بختیاري ازسال. 

 طب شخصی خود، در شهر سورشجان از توابع شهرستان شهرکرد از پایان سال طبابت در م

 84تا  80

  80تاپایان سال  79طبابت در مراکز بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاري ازسال 

 

  

  

  :دوره هاي آموزشی گذرانده شده

 94ن،مهر ماه ، دانشگاه علوم پزشکی ایراOvid پایگاه اطالعاتی شرکت در کارگاه آشنایی با 

شرکت در کنفرانس علمی پایان نامه هاي با موضوع بیماریهاي زنان، دانشکده طب سنتی شهید  

 94بهشتی، مهر و آبان 

 94شرکت در همایش طالي سبز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مهر  

  94، دانشگاه علوم پزشکی ایران،شهریور منابع الکترونیکشرکت در کارگاه آشنایی با  

، موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و تبیین مبانی قلب در طب سنتیرکت در کارگاه ش 

  94شهریور  دانشگاه علوم پزشکی ایران، مکمل،

 94شرکت در کارگاه ترجمان و تبادل دانش، دانشگاه علوم پزشکی ایران، خرداد  

آکادمی بین  "spss م افزارتحلیل روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از نر"شرکت در کارگاه  

 94اردیبهشت المللی کوثر،
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 یبیمارستان مجتمع ، معاونت پژوهشی)دکتر آخوندزاده(» نقد و داوري مقاالت«شرکت در کارگاه  

 91 دیماهامام خمینی، 

  

 91 مهر ماهامام خمینی،  یبیمارستان مجتمع شرکت در کارگاه روش تحقیق، معاونت پژوهشی 

 91آذر امام خمینی،  یبیمارستان مجتمع ت بر خود، معاونت پژوهشیشرکت در کارگاه مدیری 

 91آذر امام خمینی،  یبیمارستان مجتمع ، معاونت پژوهشیEnd Noteشرکت در کارگاه  

 

 91 بهمن امام خمینی، یبیمارستان مجتمع ، معاونت پژوهشی) 3و2وSPSS)1  شرکت در کارگاه 

 

 اسفند امام خمینی، یبیمارستان مجتمع نت پژوهشی، معاو) 3و2وSearch  )1  شرکت در کارگاه 

91 

شرکت در کارگاه نگارش کارآزمایی بالینی، مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران،  

 91بهمن 

شرکت در کارگاه طرح درس، طرح دوره و تدوین اعداف آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دفتر  

 91، شهریور دانشکده طب سنتی مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 90دکتر آخوندزاده، دانشکده طب سنتی تهران، سال ) 2و 1(شرکت در کارگاه مقاله نویسی 

، پزشکی -آموزشی نسخه شناسی و تصحیح متون میراث مکتوب اسالمی هاي  شرکت در کارگاه 

طب سنتی  دانشکدهمرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب و مجمع ذخائر اسالمی با همکاري 

 90اردیبهشت تهران، 

 89آذر ، دانشکده طب سنتی تهران، آموزشی روش تحقیق کیفی شرکت در کارگاه  

، موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب شرکت در کنفرانس ایریدولوژي، دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 89اسالمی و مکمل، شهریور 
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 ردردها و آرتروز ، دکتر رستگار پناه، آذر وشرکت در کارگاه ماساژ و رگ گیري و کاربرد زفت در کم  

 89دیماه 

  

  1389و1388دوره آموزشی بخشهائی از کتاب شرح االسباب و عالمات و قانون نزد استاد مسعودي،  

شرکت درنخستین همایش ملی فرهنگ و میراث پزشکی اسالم و ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید  

 1387اسفند ، بهشتی

 87تجوي منابع الکترونیک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال شرکت در کارگاه جس 

 87، دیماه دانشگاه علوم پزشکی تهرانشرکت در کنگره دانش پزشکی مردمی ایران زمین،  

 دانشگاه علوم پزشکی تهران 1387کارگاه زالو درمانی و نقش آن در درمان، دیماه  

 دانشگاه علوم پزشکی تهران 1387کارگاه فصد وکاربرد آن در طب سنتی ایران، دیماه   

 دانشگاه علوم پزشکی تهران 1387کارگاه حجامت و کاربرد آن در طب سنتی ایران، دیماه   

 دانشگاه علوم پزشکی تهران 1387کارگاه جا اندازي ناف و جایگاه آن در طب سنتی ایران، دیماه   

 
شهریور  ،شکی شهید بهشتیشرکت در اولین کارگاه فیتوتراپی سنتی و مدرن، دانشگاه علوم پز 

1386  

 86سنتی،  آموزشهاي آزاد دانشگاه تهران، اسفند  -شرکت در دوره طب اسالمی 

شرکت در سمینار طب سنتی ایران و گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز رشد  

 86 استعدادهاي درخشان، انجمن تحقیقات طب سنتی، شهریور

 84ا، سازمان فنی و حرفه اي، بهار دوره آموزشی صفحه گسترده ه 

 84دوره آموزشی  ارائه مطالب، سازمان فنی و حرفه اي، تابستان  

 84دوره آموزشی بانکهاي اطالعاتی، سازمان فنی و حرفه اي،  تابستان و پاییز  

 83دوره آموزشی ویندوز مقدماتی، معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی، تیر ماه  
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 83، سازمان فنی و حرفه اي، زمستاندوره آموزشی واژه پردازها 
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