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 سوابق تحصيلي •

 الف( تحصيالت عاليه

گرایش رشته  رشته تحصیلي 

 تحصیلي

دانشگاه محل  لميدرجه ع

 تحصیل

شهر محل 

 تحصیل

کشور محل 

 تحصیل

تاریخ فراغت 

 از تحصیل

علوم دانشگاه  دکتری  داروسازی

 پزشکي مشهد

 1392 ایران مشهد

دکتری   داروسازی بالیني

 تخصصي

دانشگاه علوم 

 پزشکي تهران

 1397 ایران تهران

 هاي نوشته شده در دوران تحصيلنامهب( پايان

 نام استاد یا اساتید راهنما مقطع تحصیلي نامهعنوان پایان

 PC12 های سلول آسیب بر taxodione محافظتي اثرات مکانیسم بررسي

 محرومیت از ناشي

 گلوکز/سرم

 سید احمد اماميدکتر  دکتری

 هرا طیراني نجاراندکتر ز

 های آسیب کاهش برای اسید آسکوربیک وریدی و کرونر داخل تزریق تاثیر
 PCI بیماران در موادحاجب از ناشي کلیه حاد آسیب و مجدد پرفیوژن ریبرقرا

 زدکتر آزیتا حاج حسین طالسا دکتری تخصصي

 

 ايهاي شغلي و حرفهموقعيت •
 بقه ارائه خدمات آموزشيالف( سا

تعداد  عنوان درس  *نوع درس نوع فعالیت مقطع تحصیلي مؤسسه محل تدریس

 دانشجویان

کل ساعات 

 تدریس شده

سال 

 تدریس

علوم پزشکي   هگادانش

 تهران

دکتری 

 تخصصي

 مربي

 آموزشي

آموزش در 

 عرصه

-1393 ساعت 180 نفره 6گروه  6 داروسازی

1396 

 علوم پزشکي  هگادانش

 گناباد

دکتری 

 تخصصي

مربي 

 آموزشي

 داروشناسي تئوری

 ایگروه ه

و   1396 ساعت 350 200

1397 



  

 پزشکي،

، پرستاری

 مامائي

 قبیل است.این  های بالیني و مواردی از* منظور از نوع درس، دروس تئوری، دروس عملي، تدریس در اتاق عمل، آموزش در عرصه، آموزش

 اي )مشاوره، همكاري و غيره(ب( سابقه ارائه خدمات حرفه

خ ارائه یتار مرکز یا سازمان دریافت کننده خدمات اینوع خدمت حرفه

 خدمات

تا  1395مهر  مرکز قلب تهران  انجام مشاوره های فارماکوتراپي 

 1397شهریور 

 ط با آموزش و تحقيقات(هاي اجرايي )مرتبها و پستج( سابقه موقعيت

 تاریخ ته تحصیلي مسئول مافوقنام، رتبه علمي و رش مکان فعالیت نوع وظایف محوله سمت

 لغایت از

     

     

 هاي اجرايي )غيرمرتبط با آموزش و تحقيقات(د( سابقه فعاليت و پست

 تاریخ مافوق مکان فعالیت وظیفه عنوان سمت

     

     

 

 حصيلي، جوايز، تقديرهارس ت، بوتشويق •

 خ دریافتتاری مقام اعطاکننده محل دریافت علت دریافت عنوان

     

     

 

 

 ها و مجامع علميعضويت در انجمن •
 مدت عضویت محل فعالیت مجمع نوع همکاری و سمت نام مجمع

 لغایت از

 کنون 1392 هرانت فعال عضو داروسازی بالیني نجمنا

     

 

 

 راهاها و شويتهعضويت در كم •

نوع همکاری با کمیته یا  نام کمیته یا شورا

 شورا

 مدت فعالیت مکان یا سازمان مربوطه

 لغایت از

    

    

 

 



  

 

 شدههاي تحقيقاتي تصويبپروژه •
)مجری اصلي،  نوع فعالیت در طرح عنوان طرح

 مدیر اجرایي، همکار، مشاور و غیره(

ساعات فعالیت در 

 طرح

مؤسسه محل 

 پژوهش

وضعیت فعلي 

 طرح

طول مدت 

 طرح

بررسي 

تاثیرعصاره 

گیاه هیدروالکلي 

میخک برمیزان 

شدت درد و 

ترمیم زخم اپي 

زیاتومي در 

 مادران

علوم   گاهدانش 30 مشاور

 گناباد پزشکي

 ماه 12 انجام شده

      

 
 

 هاي تحقيقاتي دريافت شده )گرنت(بودجه •
 مدت زمان سمت بودجه گرنت عنوان گرنت ماره گرنتش دهنده بودجهمنبع ارائه

      

      

 

 شده يا مشاوره شدههاي سرپرستينامهپايان •
دوره تحصیلي  نامهعنوان پایان

 نامهارائه پایان

 نامهتاریخ دفاع از پایان نامهسمت در پایان نامهمحل انجام پایان

غنچه های هیدروالکلي تاثیرعصاره بررسي 

یخک برمیزان شدت درد و ترمیم زخم گیاه م

مراجعه کننده به  اپي زیاتومي در مادران

بیمارستان شهید چمران فردوس و عالمه 

 بهلول گناباد

 علوم پزشکي  گاهدانش ارشد مامایي

 گناباد

 1398آبان  مشاور

     

 

 ي و غيره )بدون ارائه مقاله(انديشي، بازآموزسخنراني در هم •
اندیشي، ن همعنوا عنوان سخنراني

 بازآموزی و غیره

اندیشي، محل برگزاری هم

 بازآموزی و غیره

تاریخ 

 سخنراني

  گاهدانشسالن همایش سینا  بازآموزی فارماکووژیالنس و مکانیسم تداخالت دارویي

 گناباد علوم پزشکي

دی  19

1397 

ستان ربیماسالن اجالس  دوره آموزشي فارماکووژیالنس و خطاهای دارویي

 بهلول گناباد عالمه

دی  2

1397 

 



  

 هاي ويراستاري و همكاري با هيأت تحريريه مجالت علميفعاليت •

نوع همکاری با  محل انتشار مجله نام مجله

 مجله

 مدت همکاری

 لغایت از

    

    

 

 هاي مختلف )آموزشي، پژوهشي و اجرايي(شركت در دوره •

 گزاریتاریخ بر محل برگزاری دوره)سطح( نوع  نام دوره

تا  1392از  سالن رازی دانشگاه ایران ساالنه داروسازی بالیني همایش

 کنون

    

 
 

 هاها و كارگاهها، بازآموزيانديشيشركت در هم •
 تاریخ برگزاری محل برگزاری طول مدت دوره اندیشي، بازآموزی، کارگاه و غیرهنام هم

 1398شهریور  عاليجتمع آموزش م روزه 2 هضیافت اندیش

    

 

 انتشارات •

 الف( كتب منتشرشده

نوع کار )ترجمه، تألیف،  کتاب عنوان همکار/ همکاران

 گردآوری، ویرایش(

شهر و کشور  ناشر

 محل نشر

 سال چاپ

      

      

 ب( مقاالت منتشرشده

سال  صفحه شماره جلد نام نشریه عنوان مقاله )گان(نویسنده
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 ت ارائه شده در همايش، كنفرانس و غيرهج( مقاال

عنوان همایش، کنفرانس و  هعنوان مقال نویسنده)گان(

 غیره

نحوه ارائه مقاله  محل برگزاری

 )سخنراني یا پوستر(

 سال ارائه

Shafaei-

Bajestani 

Negar, 

Hajhossein 

Talasaz Azita 

Potential Role 

of Vitamin C 

Intracoronary 

Administration 

in Preventing 

Cardiac Injury 

After Primary 

PCI in Patients 

With ST-EMI  

European Society of 

ESC) ( Cardiology

Congress 

 2018 پوستر اسپانیا

Shafaei-

Bajestani N, 

Emami SA, 

Asili J, 

Tayarani-

Najaran Z 

Anti-apoptotic 

effect of 

taxodione on 

serum/glucose 

deprivation-

induced PC12 

cells death. 

Basic and Clinical 

Neuroscience 
 2013 پوستر ایران. تهران

 افزار، لوح فشرده و غيرهد( اطالعات مربوط به نرم

 تاریخ انتشار نام همکاران افزار، لوح فشرده و غیرهده نرمموارد استفا افزار تهیه شدهنوع اطالعات یا نرم

    

    

 

 

 

 ساير موارد )ضميمه كارنامه( •
 1396عضو هیئت اجرایي هفتمین دوره همایش داروسازی بالیني سال 

  1397در هشتمین همایش داروسازی بالیني سال  مقاالتداوری    

 1397سال   داوری چندین طرح پژوهشي در دانشگاه علوم پزشکي گناباد   

 

 اياعالم عالئق حرفه •

• clinical trials 

• Internal medicine pharmacotherapy 

• Drug use evaluation (DUE)  

• Prevention of Stress Oxidative 

• Pharmacy practice and patient education 

 

 


