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از سال 93 الی نیمسال دوم 96

سوابق آموزشی: مسئول درس/کارگاه هاي اموزشی/ پایان نامه ها

سال 93 و 94 و95

از سال 90 تاکنون

سال 95

سال 93

پایان نامه هاي PhDدانشکده طب ایرانی دانشگاه تهران( استاد مشاور) 

بررسی اثربخشی فراورده موضعی گیاه  "مورد" (Myrtus communis) در مقایسه با کلیندامایسین 1% درکاهش عالیم  
آکنه در مبتالیان به اکنه خفیف تا متوسط

بررسی اثر بخشی فراورده طب ایرانی  «شربت تمر هندي (سوماالکس)»  در مقایسه با دارو نما بر بیماران مبتال به آکنه 
1396خفیف تا متوسط:  کارآزمایی بالینی تصادفی سه سوکور

پایان نامه هاي PhD  سایر دانشکده  هاي طب ایرانی به غیر از دانشگاه تهران( استاد راهنما) 

از سال 93

آموزش بالینی و تئوري طب ایرانی به دستیارن طب ایرانی (سالمتکده طب ایرانی احمدیه - پوست و مو - جنرال)

 برگزاري کارگاه پوست و مو (دانشکده طب ایرانی - شیراز)

بررسی تاثیر مصرف خوراکی ماءالجبن (فراورده طب سنتی ایران) در مقایسه با پالسبو بر روي ضایعات پوستی خفیف تا 
متوسط پسوریازیس: کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی سه سوکور

بررسی اثر مصرف موضعی پماد کدو ، فراورده طب سنتی ، بر اگزماي مزمن دست

از سال 96نیمسال دوممسئول درس حفظ الصحه

سال91تا93

تاریخپایان نامه هاي  سایر دانشکده  هاي طب ایرانی به غیر از دانشگاه تهران( استاد مشاور) 
بررسی اثر بخشی پماد موضعی کومادرم(فرآورده طب ایرانی) در مقایسه با کرم فنی تویین بر بهبود زخم سوختگی درجه 2-

1396کارآزمایی بالینی سه سو کور

زمان برگزاري

92/09/21 الی 92/09/22

برگزاري9 سخنرانی ها در کنفرانس هاي ادواري (همراه با امتیاز باز آموزي) با همکاري انجمن علمی طب ایرانی جهت 
پزشکان و دستیاران طب ایرانی

تدریس  و آموزش بالینی به دستیاران طب ایرانی دانشکده طب ایرانی دانشگاه تهران (واحد هاي 1 و 2  کارورزي )

تدریس کارگاه تغذیه در طب ایرانی(دانشجویان کارشناسی ارشد تغذیه دانشکده تغذیه شهید بهشتی)

برگزاري کارگاه هاي پوست و مو و بیماري هاي کبد و طحال ( دانشکده پزشکی مالک اشتر وابسته به ارتش)

عنوان( مسئول درس/کارگاه هاي آموزشی) 

مسئول درس اسباب و دالیل طب ایرانی(تئوري و عملی)

مدرس دروس طب ایرانی(کلیات، متون طب فارسی،حفظ الصحه،تغذیه،بیماري هاي پوست ومو ومباحث جامع و اورژانس 
هاي پوست) در دانشکده طب ایرانی دانشگاه تهران

تدریس  کارگاهی بیماري هاي پوست ومو از دیدگاه طب ایرانی(دانشکده طب ایرانی شهید بهشتی)

خرداد1395برگزاري کارگاه  هاي  تدابیر تغذیه اي و درمان بیماري هاي پوست از دیدگاه طب ایرانی ایرانی

سال94

از سال95

1396بررسی اثربخشی مصرف موضعی کرم بر پایه کندر (فراورده طب ایرانی) بر ضایعات خفیف تا متوسط پسوریازیس
فرموالسیون و استانداردسازي فراورده موضعی از گیاه اذخر(Cymbopogon schoenanthus(L.) sperng. )، تبیین 

1396روشهاي کنترل کیفی و بررسی اثربخشی آن در بیماران مبتال به درماتیت تماسی

1395بررسی اثر بخشی شیاف گل سرخ (فرآورده طب ایرانی) بر واژنیت کاندیدایی
بررسی اثربخشی استفاده موضعی روغن قسط، فرآورده طب سنتی ایران، بر بی اختیاري ادراري زنان:   کارآزمایی بالینی دو 

1394سو کور

تبیین و تحلیل قواعد تغذیه و تدوین دستورالعمل هاي غذایی در بیماریها بر اساس مبانی طب سنتی ایرانی

بررسی آکنه از دیدگاه طب سنتی ایرانی و تعیین اثر محلول موضعی فرآورده طب سنتی برپایه سدر بهمراه کلیندامایسین %1 
1395در مقایسه با کلیندامایسین 1%همراه با پالسبو در کاهش عالئم آکنه خفیف تا متوسط صورت

1395

برگزار کننده دو دوره آموزشی پوست و مو بر اساس منابع طب ایرانی ایران براي پزشکان عمومی و دستیاران طب ایرانی 
1391/01/23 و 1390/10/24(همراه با امتیاز باز آموزي) (موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسالمی و مکمل- پوست و مو)

بررسی تاثیر فراورده خوراکی شاهتره ( فراورده طب سنتی ایران ) در مقایسه با سیتریزین در درمان بیماري کهیر مزمن

1393

1394

تاریخ

1396

1394

1395

1395

تاریخ پایان نامه هايPhD دانشکده طب ایرانی دانشگاه تهران( استاد راهنما) 

تبیین کلف از دیدگاه طب سنتی و بررسی  تاثیر مصرف خوراکی   شربت بادرنجبویه در مقایسه با پالسبوبرمالسماي صورت-
کارازمایی بالینی کنترل شده تصادفی سه سو کور

بررسی اثربخشی شربت بادرنجبویه (فرموالسیون طب ایرانی) در ضایعات پوستی  مبتالیان  به پسوریازیس خفیف تا متوسط

تاریخ

مسئول درس  مبانی طب ایرانی و حفظ الصحه (گروه داروسازي طب ایرانی)
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Review of Medicinal Remedies on Hand Eczema Based on Iranian Traditional           
Medicine A Narrative Review Article ISI:    ( )

 .Iran J Public Health   , Vol. 45, No.8, Aug 2016, pp
986-996

Macroscopic Urine Analysis Introducing an Old New Way of Approaching          
Diseases scopus indexed”(  )

 Biomedicalمقاله اکسپت شده است اما هنوز انتشار نیافته است 
Research(accepted 2016/09)

Current Drug Metabolism  , 2017

عنوان  سخنرانی انگلیسی و فارسی

Iranian Traditional Medicine Dermatologic aspects   ,  

زخم مزمن از دیدگاه طب ایرانی ایران

پیري پوست از دیدگاه طب ایرانی ایرانی

سخنراي در کنفرانس هاي ادواري داراي امتیاز بازآموزي آموزش مداوم

Shiraz Intrnational Dermatology پنجم الی هفتم اسفند 
سال2/25/2016-94

دومین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت 6 الی8سال 94

کنگره تازه هاي بیماري هاي پوست (پوست و پیري)18-20-دي ماه 92

سال هاي 93 و 94

سخنرانی در سومین سمینار طالي سبز (در مورد تغذیه در پوست و مو)

سخنرانی در چهارمین سمینار طالي سبز(در مورد تغذیه در پوست و مو)

طب ایرانی و کاربرد هاي ان در پوست ومو-سال 93

کارگاه آموزشی بهداشت پوست و مو -مهر ماه سال 94

Vitiligo and its Medicinal Plants from the Viewpoint of Iranian Traditional Medicine(علمی 
(پژوهشی
Dietary and Medicinal Herbal Recommendation for     
Management of Primary Bile Reflux Gastritis in Traditional Per sian        -  

عنوان  مقاالت انگلیسی ( مجالت ISIوISCو علمی پژوهشی ) 

سوابق پژوهشی:  مقاالت و سخنرانی ها و پوسترها و داوري مقاالت  

سخنرانی ها ( در همایش هاوکنگره هاي داخلی) 

Traditional and Integratine Medicine Volume   ,  1, 
Issue Spring 2,  2016

Iranian journal of public Health     2015

J Skin Stem Cell December;   . 2014  1(3)

Skin Stem Cell March;   . 2015  2(1)

مجله علمی پژوهشی  طب ایرانی اسالم و ایران تاریخ  91/12/1

october- 2013مجله علمی پژوهشی طب و قرآن

زمان انتشار/ نام  مجله

زمان و مکان

Skin Aging Remedies in Traditional Persian Medicine ISC      ( )

بررسی اسباب و عالئم بیماري پوستی کلف براساس منابع طب ایرانی ایران و مقایسه آن با بیماري مالسما

بررسی اسباب و عالئم بیماري ربو بر اساس منابع طب ایرانی ایران و مقایسه آن با بیماري هاي راه هاي هوایی

بررسی تدابیر خوراکی ها از دیدگاه ابوزید بلخی در کتاب مصالح االبدان و االنفس .

نامه به سردبیر مجله طب سنتی اسالم و ایران درباره مقاله اي با عنوان"شوره سر"حزاز" از منظر طب سنتی ایرانی

Review of the Local Herbal Compounds Found in the Iranian Traditional Medicine            
Known to Optimize Male Fertility ISI    ( )

Dementia Etiologies and Remedies in Traditional Persian Medicine       ; A Review of  
Medicinal Plants and Phytochemistry   (ISI)

Andrologia Volume Issue October,  48,  8, 2016, 
pages 850-859

مجله طب سنتی اسالم و ایران،سال هشتم،شماره اول،بهار 1396

فصلنامه علمی پزوهشی  تاریخ 23 اردیبهشت 1396بی اختیاري استرسی ادراي  زنان وراهکار هاي پیشگیري ان از منظر طب سنتی ایرانی ومقایسه آن با طب رایج 

The Concept of Temperaments in Traditional Persian Medicine       Traditional and Integrative Medicine    2017. 
 2(3):143-156. 

 Nutritional Habits and Diets in Chronic Wound Healing Process According to          
Traditional Persian Medicine  

دومین کنگره بین الملی و چهارمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت تاریخ 
5/8/96

Vascular Etiology of Melasma   " the Idea Which Was First Presented by Avicenna and        
Rhaze(علمی پژوهشی)

Traditional and Integratine Medicine Volume   ,  1 
Issue Autumn,  4,  2016

عنوان مقاالت علمی پژوهشی فارسی

A Review of Acne Etiology and Treatment in Iranian Traditional         
Medicine ISC( )

J Skin Stem Cell Published online February   ,   2016 
doi jssc28. : 10.17795/ 39133.

زمان انتشار/ نام  مجله

مجله علمی پژوهشی طب ایرانی اسالم و ایران،سال هفتم،شماره تاثیر تدابیر شش گانه اصول حفظ الصحه طب ایرانی ایرانی برسالمتی پوست در مقایسه با طب مدرن
دوم،تابستان  1395

مجله علمی پژوهشی طب ایرانی اسالم و ایران، سال هفتم، شماره سوم، بررسی اسباب بدرنگی پوست وراه هاي ایجاد خوشرنگی آن از دیدگاه طب ایرانی ایرانی
پاییز1395

Traditional and Complementary Medicine, Yes or No ؟(ISC)

مجله حفظ الصحه-سال دوم-شماره دوم-بهار 1393
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The effect of life style on healthy skin from the viewpoint of Traditional             
Persian Medicine TPM comparing to modern medicine  ( )     

 اولین کنگره ملی طب فراگیر در سرطان(The first national congress of Integrative oncology)(ارایه 2 پوستر 
به همراه دستیاران طب ایرانی دانشکده طب ایرانی تبریز)

A Comparative Study on Ichthyoids Vulgaris Disease and its Therapeutic          
Strategies in Traditional Medicine   

مروري بر علل و درمان ترکهاي پوستی (اگزماي ترك خورده ) بر اساس منابع طب ایرانی ایران

عوامل موثر بر پیري پوست و روش هاي پیشگیري از ان از دیدگاه طب ایرانی ایرانی

تبیین اسباب خوشرنگ شدن پوست بر اساس منابع طب ایرانی ایرانی

بررسی اسباب و عالیم بیماي هاي پوستی خارش دار بر اساس منابع طب ایرانی ایرانی
DESIGN AND FORMULATION AN ANTI DANDRUFF DRUG CONTAIN BEET BETA    -     (
EXTRACT BASED ON IRANIAN TRADITIONAL MEDICINE     

تبیین اسباب و عالیم کلف و مقایسه   نام همایش: همایش علمی پژوهشی طب الرضا (مشهد)

بررسی کاربردهاي درمانی غذاهاي غلیظ در طب ایرانی

سومین همایس کشوري پیشگیري و درمان بر اساس  طب مکمل-
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1393

سومین همایش کشوري پیشگیري و درمان بر اساس  طب مکمل-
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1393

دي ماه 92 مشهد

مشهد مقدس - سومین همایش طب الرضا - سال 91

عنوان  خالصه مقاالت انگلیسی و فارسی( پوستر) 

همایش ملی طب ایرانی و داروسازي ایرانی مبتنی بر شواهد  شیراز (ارایه  8 پوستر به همراه دستیاران طب ایرانی )

عضو پنل وسخنران دردومین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت (ابان 94)
عضو کمیته علمی همایش تازه هاي پوست و پیري وسخنرانی با عنوان: پیري پوست ودرمانهاي آن از دیدگاه طب ایرانی 

ایرانی  دي ماه 92
داور مجله هالل احمر ISI  (در مورد بیماري هاي پوست و مو- طب ایرانی)

دومین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت (آبان 94)

کنگره تازه هاي بیماري هاي پوست (پوست و پیري) دي سال 92

اولین همایش بین المللی طب مکمل مشهد - مهر ماه 94

اولین همایش بین المللی طب مکمل مشهد - مهر ماه 94

کنگره تازه هاي پوست و پیري (18-20 دي 92)

از سال 1393

1394/12/12-14

1394/11/14-16

اولین همابش بین المللی طب مکمل مشهد-مهر ماه 94

اولین همابش بین المللی طب مکمل مشهد-مهر ماه 94
سومین همایش کشوري پیشگیري و درمان بر اساس  طب مکمل-

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1393

Vitiligo causes from the view point of Traditional Persian Medicine         

بررسی تطبیقی اکنه  و گیاهان رایج در درمان ان در طب ایرانی ایرانی

زمان و مکان

کنگره طب ایرانی لرستان تاریخ 89/7/21

عنوان انگلیسی و فارسی

زمانعنوان

زمان و مکان

عضویت در کمیته علمی کنگره ها و داوري مجالت

پوستر( کنگره ها وسمینارهاي بین المللی و داخلی ) 

خالصه مقاالت چاپ شده در کتابچه همایش ها و کنفرانسها

کنفرانس بین المللی علوم کشاورزي ، گیاهان دارویی و طب سنتی کد سبب شناسی و درمان شوره سر از دیرباز تا امروز
TRM-9076-AA مقاله

Journal of EvidenceBased Complementary & Alternative Medicine(ISI از سال 2016داور مجله


