
  گزارش عملكرد ساليانه دانشكده

درراستاي اهداف بخش سالمت و پيرو وظايف محوله  داروسازی دانشكده  ١٣٨٩در سال 

طبق قوانين مربوطه دربخشهاي آموزش وپژوهش درزمينه علوم پزشكي فعاليت نموده آه 

  .عملكرد يكساله اين دانشكده به شرح زير مي باشد

  بخش آموزش -الف
دانشجو دررشته هاي مختلف از اين دانشكده   -   تعداد ١٣٨٩درسال :يالنتعدادفارغ التحص-١

فارغ التحصيل شده اند تعداد دانشجويان به تفكيك رشته تحصيل و مقاطع تحصيل به شرح 

  .مي باشد ١جدول شماره 

  ١٣٨٩تعدادفارغ التحصيالن دانشكده درسال  ١جدول شماره 

تعدادفارغ  مقطع رشته تحصيلي

 )پسر(اتحصيل 

تعدادفارغ 

 )دختر(التحصيل 

 جمع

-  

  

  

  

  

 

- - - - 

   

  

  

  

  

  

  

  

  پذيرش دانشجو - ٢



درمقاطع مختلف ازطريق آزمونهاي سراسري مربوطه  ١٣٨٩درسال  داروسازیدانشكده -

تعداد دانشجويان پذيرفته شده به  ٢نفر پذيرش دانشجو داشته است در جدول شماره  ۴٧ تعداد

  .اده شده استتفكيك رشته ،مقطع وجنس نشان د

  

  ١٣٨٩تعداد دانشجويان پذيرش شده در دانشكده درسال ٢جدول شماره

 تعداد دانشجوی مقطع رشته تحصيلي

 )پسر(

تعداد 

 )خترد(دانشجوی

 پذيرش آل

  داروسازی

  

  

  

  

 

 ۴٧ ٢٩ ١٨ دکترای حرفه ای

  

  .ازآليه دانشجويان ثبت نام به عمل آمده ودرحال حاضر مشغول به تحصيل مي باشند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  راه اندازي رشته مقطع هاي جديد-٣



  دراين دانشكده رشته ها ومقاطع جديد به شرح ذيل دايرشده است١٣٨٩درسال

  ....................ومقطع............... موافقت و پذيرش دانشجو دررشته اخذ - ١

  ....................ومقطع............... موافقت و پذيرش دانشجو دررشته اخذ - ٢

  ....................ومقطع............... موافقت و پذيرش دانشجو دررشته اخذ - ٣

  واردوهاي علمي بازديدها - ۴

باربه اردوهاي علمي اعزام شده اند آه تاريخ و  ١داروسازی  دانشجويان دانشكده ١٣٨٩درسال

  .بوده است ٣محل بازديد علمي به شرح جدول 

  ١٣٨٩دانشجويان دانشكده پيراپزشكي و بهداشت درسالاي علمي هبازديد ٣جدول شماره

 دانشجويان تعداد تاريخ محل بازديد

بازديد از مراتع و جنگل 

  گياهان داروئی کرج

  

  

  

  

 

 نفر ۴٨ ٢/٨٩/۴

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  جذب اعضاي هيئت علمي- ۵

دراين دانشكده جذب  ۴نفرعضو هيأت علمي جديد به شرح جدول شماره ۴ تعداد١٣٨٩درسال

  .شغول به آارشده اندو م

  دردانشكده ١٣٨٩تعداداعضاي هيأت علمي جديد استخدام شده درسال  ۴جدول شماره 

 مقطع تحصيل گروه آموزش رشته نام ونام خانوادگي
  آقای دکتر سيد عباس ميرزايی

  خانم دکتر فاطمه الهيان
  آقای دکتر محمد رضا اسکندری

  خانم دکتر مريم نوبرانی
  
  
  
 

 روئیدا بيوتکنولوژی
 داروئی  بيوتکنولوژی
 سم شناسی

 فارماکولوژی

 داروئی بيوتکنولوژی
 بيوتکنولوژی داروئی 

 فارماکولوژی و سم شناسی

 فارماکولوژی و سم شناسی

 دکترای تخصصی

 دکترای تخصصی
 دکترای تخصصی
 دکترای تخصصی

 

  اعزام اساتيد دانشكده به فرصت هاي مطالعاتي،بررسي آوتاه مدت وبلندمدت- ۶

به تعداد                نفر ازاعضاي هيأت علمي به فرصتهاي  ١٣٨٩اين دانشكده درسال در

مطالعاتي اعزام شده ويا بورسيهاي تحصيلي آوتاه مدت وبلند مدت به آنان اعطا شده است 

  مشخصات اساتيدآمده است ۶درجدول 

نام ونام 

 خانوادگي

دانشگاه محل 

 آشور/تحصيل

  اتيعفرصت مطال

  

  

 

    

  

  خريد تجهيزات آموزشي ،آمك آموزشي وآزمايشگاهي- ٧

وآمك آموزشي ذيل جهت ارتقاي سطح آموزشي و  لوازم وتجهيزات آموزشي١٣٨٩درسال

 فقط تجهيزات با ٧پژوهشي دانشجويان خريداري ونصب شده است الزم به ذآراست درجدول 

هزينه خريد  در رديف آخر جمع. ريال نوشته شده است٠٠٠/٠٠٠/١٠قيمت باالتر از 

  .تجهيزات وموادمصرفي دربخش آموزش و پژوهش نشان داده شده است

 

 

 



  ١٣٨٩هزينه عملكرد تجهيزات آموزشي و آمك آموزشي دانشكده در سال ٧جدول شماره 

 نام تجهيزات خريداري شده

باقيمت باالتر از 

 ريال٠٠٠/٠٠٠/١٠

 )ريال(هزينه  گروه آموزشي

  

  فرمانتور

  بيو فوتومتر

 رئومتر

AFM  

  سانتريفوژ يخچالدار

  بيوراکتور

  بن ماری

 کوره الکتريکی

  

 بيوتکنولوژی

 بيوتکنولوژی

 فارماسيوتيکس

  شيمی دارويی

  فارماکولوژی

  فارماکولوژی

  فارماکولوژی

  کنترل غذا

  

۴٠٠٠٠٠٠٠٠  

٩٠٠٠٠٠٠٠  

۴٠٠٠٠٠٠٠٠  

  اهدايی معاونت 

۵٠٠٠٠٠٠٠  

۴٠٠٠٠٠٠٠  

١۵٠٠٠٠٠٠ 

۵٠٠٠٠٠٠٠ 

 جمع آل هزينه موادمصرفي

وتجهيزات آموزشي وآمك 

 آموزشي

 

   

  توسعه فضاهاي آموزشي وآمك آموزشي- ٨

جهت توسعه و تعميرات اساسي فضاهاي آموزشي وآمك  داروسازیدردانشكده  ١٣٨٩درسال 

انجام شده است وجمع هزينه آارآردجهت موارد تعميروتوسعه  ذيل آموزشي اقدامات

  .تشده اس ٨به شرح جدول شماره  ريال...........

مشخصات اقدامات انجام شده جهت توسعه تعميرات اساسي فضاهاي آموزشي و آمك  ٨جدول 

  ١٣٨٩آموزشي دانشكده درسال 

 )ريال(هزينه مشخصات اقدامات انجام يافته

  

 

 

  جمع

  

  )به غيرازموظفي(تشكيل آارگاه وآالسهاي آموزشي وآمك آموزشي جهت دانشجويان  - ٩



ارگاه هاي زير تشكيل شده است وجمعًا      ساعت آارگاه آ ١٣٨٩دراين دانشكده درسال 

  آموزشي وآمك آموزشي تشكيل شده است

آارگاه هاي آموزشي و آمك آموزشي برگزارشده جهت دانشجويان دانشكده  ٩جدول شماره

 ١٣٨٩درسال داروسازی

رشته تحصيلي  تعداددانشجويان نام آارگاه

 دانشجويان

 رشدهزاساعات برگ

  

  PCRکارگاه 

 کارگاه کشت سلول

  LC-Massکارگاه 

 HPLCکارگاه 

 

٢٠  

٢٠  

١٠ 

٢٠ 

 

  پزشکی-داروسازی

  پزشکی -داروسازی

  پزشکی-داروسازی

  پزشکی-داروسازی

  

٢٠  

١۶ 

١۵  
١٨ 

 جمع   

   :تعدادجلسات برگزاري دفاع ازپايان نامه دانشجويان فوق ليسانس ودآتري-١٠

لسه دفاعيه ازپايان نامه هاي دانشجويان ج........... به تعداد ١٣٨٩دراين دانشكده درسال 

  .شرح مشخصات آامل آنهاآمده است١٠تحصيالت تكميلي برگزارشده است آه درجدول 

  مشخصات جلسات دفاعيه ازپايان نامه دانشجويان تحصيالت تكميلي ١٠جدول 

 تاريخ دفاع عنوان پايان نامه مقطع نام دانشجو

-  

  

 

- - - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



آموزشي،پژوهشي وشوراهاي مرتبط باآموزش وپژوهش  وراهايتشكيل جلسات ش-١١

  :دردانشكده

به شرح  ١٣٨٩تعدادساعات تشكيل شوراهاي مرتبط باآموزش وپژوهش دردانشكده درسال 

  .جدول زير مي باشد

  شوراهاي دانشكده ١١جدول 

تعدادشوراهاي تشكيل  تعداداعضا نام شورا

 شده

جمع ساعات تشكيل 

 شده

  شورای آموزشی

  رای پژوهشیشو

 

 نفر ١٠

 نفر ١١

  شورای آموزشی ١٣

 جلسه پژوهشی ١۶

  ساعت ٢۶

 ساعت ٢۴

  

  فعاليتهاي پژوهشي

فعاليتهاي پژوهشي شامل اجراي طرحهاي  داروسازیعالوه بر امرآموزشي دردانشكده 

تحقيقاتي،چاپ مقاله،ارائه مقاله درآنفرانسهاي علمي وغيره نيز انجام شده است آه به تفكيك 

  .هاي پژوهشي انجام شده به شرح ذيل مي باشدفعاليت

  اجراي طرحهاي تحقيقاتي توسط اساتيد دانشكده- ١

  .طرح تحقيقاتي مصوب شده ويااتمام يافته اند        ۵به تعداد        ١٣٨٩درسال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  مشخصات طرحهاي مذآور نشان داده شده است١٢درجدول 

  ا شده دردانشكدهمشخصات طرحهاي تحقيقاتي اجر ١٢جدول 

وضعيت  اعتبارتخصيص يافته محل تأمين اعتبار نام استاد نام طرح تحقيقاتي

خارج از  دانشگاه طرح

 دانشگاه

درحال 

 اجرا

 خاتمه يافته

بررسي و مقايسه اثرات -
-ضد سرطاني بي

 دارنيتروژن هايفسفونات
زولدرونات، ريسدرونات و 

پاميدرونات با تاثير بر 
-رد پروتيئنبيان و عملك

در  DBF4و  TBCBهاي 
هاي مختلف سلولي رده

 سرطان پستان

 
 
  

دکتر الهيان
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 دانشگاه
 
 
 
 
 

  
 
 
 

در حال 
 اجرا

 
 
 
 
 

  

تعيين مقدار نيترات و 
نيتريت در ترشيجات 
صنعتی و خانگی  به 

   روش پالروگرافی  

 
 

دکتر 
 محسنی

 
 

 
 

 دانشگاه
 
 

  
 

در حال 
 اجرا

 

فناوری تهيه ايجاد بستر 
و سنتز پيش داروی 

-poly(PEGپليمری 
Lys)  جهت اتصال به

داروهای مختلف با 
هدف رهش کنترل شده 

  دارو
  

 
 
 
 
 

دکتر 
رستمی 

 زاده

 
 
 
 

 دانشگاه

  
 
 
 

در حال 
 اجرا

  



سازي  و غربالگري، خالص

بررسي سميت سلولي 

هاي استخراج پروديگوزين

هاي شده از گونه

سراشياي جداشده از 

  هاي ايرانكخا

دکتر 
 ميرزايی

در حال   دانشگاه
 اجرا

بررسي 

-کموانفورماتيکي ليگاند

هاي ممانعت کننده آنزيم  

 2(سيکلواکسيژناز 

Cox( در مسير ايجاد

  التهاب

دکتر 
  رمضانی

در حال    دانشگاه
  اجرا

  

  

  مقاالت علمي چاپ شده درمجالت معتبر - ٢

  

درمجالت التين و              مقاله درمجالت فارسي  مقاله      ١۵به تعداد        ١٣٨٩درسال

  .نشان داده شده اند ١٣زبان منتشرشده است آه درجدول 

  مشخصات مقاالت منتشرشده درمجالت معتبرايراني وخارجي١٣جدول

 نام مجله نام اساتيد به ترتيب عنوان مقاله
A search for hepatoprotective activity 
of aqueous extract 
of Rhus coriaria L. against oxidative 

stress cytotoxicity 

 

Jalal Pourahmad, 

Mohammad Reza 

Eskandari 

 

 

  
Food and Chemical 

Toxicology 48 (2010) 

854–858 

 
Mitochondrial/lysosomal toxic cross-

talk plays a key role in cisplatin 

nephrotoxicity 

Jalal Pourahmad, Mir-

Jamal Hosseini, 

Mohammad Reza 

Eskandari 

Xenobiotica, 2010; 

40(11): 763–771 

 

  
Involvement of mitochondrial/lysosomal 
toxic cross-talk in ecstasy induced liver 
toxicity under hyperthermic condition 

 

Jalal Pourahmad �, 

Mohammad Reza 

Eskandari 

 

European Journal of 

Pharmacology 643 

(2010) 162–169 



A Search for Hepatoprotective Activity 
of Fruit Extract 
of Mangifera indica L. Against 

Oxidative Stress Cytotoxicity 

 

Jalal Pourahmad �, 

Mohammad Reza 

Eskandari 

 

Plant Foods Hum Nutr 
(2010) 65:83–89  

 

Preparation and in-vitro 
characterization of tramadol-loaded 
carrier erythrocytes for long-term 

intravenous delivery 

 

Mahshid Foroozesha, 

Mehrdad Hamidib 

 

Pharmacy and 
pharmacology 

Co-encapsulation of a Drug with a 
Protein in Erythrocytes for Improved 
Drug Loading and Release: 
Phenytoin and Bovine Serum 
Albumin 

Mehrdad Hamidi1,, 

Kourosh Azimi 

 

J Pharm Pharmaceut 
Sci 

(www.cspsCanada.org) 
14(1) 46 - 59, 2011  

 

Bioequivalence evaluation of a 
triamterene–hydrochlorothiazide 
generic product: 
A new bioequivalence index for 

fixed-dose combinations 

 

Mehrdad Hamidi 

Mohammad-Ali 

Shahbazi 

 

Regulatory Toxicology 
and Pharmacology 59 

(2011) 149–156  
 

The effect of Achillea millefolium 
extract on spermatogenesis of male 
Wistar rats 

 

Nasrin Takzare1, 

Mir-Jamal 

Hosseini2 

 

Human and 
Experimental 
Toxicology 
2010 30(4) 328–334 

 

Detection of Oxytetracycline Residue in 
Infant Formula by 
High-performance Liquid 

Chromatography (HPLC) 

 

Roya Khosrokhavar Mir-

Jamal Hosseini 

 

Iranian Journal of 
Pharmaceutical 

Research (2011), 10 (2  
 

Secretory expression and purification of 
a soluble NADH 
cytochrome b5 reductase enzyme from 
Mucor racemosus 
in Pichia pastoris based on codon usage 

adaptation 

 

S. A. Mirzaei • M. 

Tabatabaei Yazdi 
 

Biotechnol Lett 
2010 

Evaluation of indomethacin and 
dexamethasone 
effects on BCRP-mediated drug 
resistance in 
MCF-7 parental and resistant cell lines 

 

Fatemeh Elahian 

Fatemeh Kalalinia 
 

Drug and Chemical 
Toxicology, 2010; 

33(2): 113–119  
 



Potential role of cyclooxygenase-2 on 
the regulation of the drug 
efflux transporter ABCG2 in breast 
cancer cell lines 

Fatemeh Kalalinia • 

Fatemeh Elahian 
J Cancer Res Clin Oncol 

2010 

In vitro antiplasmodial and 
phytochemical study of five 
Artemisia species from Iran and in vivo 

activity of two species 

 

Ali Ramazani & Soroush 

Sardari 

 

Springer-Verlag 2010  
 

IRnese varicthro and in vivo anti-
malarial activity of 
Boerhavia elegans and Solanum 

surattense 

 

Ali Ramazani1, 

Sedigheh Zakeri 
 

Malaria Journal 2010, 
9:124  

 

Immunotherapy with Imiquimod 
Increases 
the Efficacy of Glucantime Therapy of 
Leishmania major Infection 

 

Ghader Khalili1, 

Faramarz Dobakhti 

 
 

Iran.J.Immunol. 
VOL.8 NO.1 March 

2011  
 

  

  ارائه مقاله درآنفرانسهاي ملي وبين المللي - ٣

مقاله توسط اساتيد اين دانشكده درآنفرانسها وسمينارهاي       ١٢به تعداد        ١٣٨٩درسال

  .مي باشد ١۴ه اند مشخصات مقاالت به شرح جدول ملي وبين المللي ارائه شد

  

  ..........مشخصات مقاالت ارائه شده درآنفرانسهاي ١۴جدول

  عنوان مقاله

 

عنوان 

سمينارياآنفرانس 

 ياآنگره

محل تشكيل 

سمينارياآنفرانس 

 ياآنگره

 نحوه ارائه نام اساتيد

 شفاهي پوستر

  
Chitosan 
nanoparticles as 
nonviral gene delivery 
vectors: preparation, 
physicochemical 
characterization, 

and transfection 

efficiency 

دانشگاه علوم  علوم دارويی

 پزشکی زنجان

دکتر 

 دوبختی

  پوستر



Evaluation of a 
Correlation between 
the Time of Low 
Dose Fentanyl 
Injection and 
Hemodynamic 
Responses 

during Tracheal 

Intubation  

دانشگاه علوم  علوم دارويی

 پزشکی زنجان

دکتر 

 دوبختی

  پوستر

Modeling and 
optimization of 
nanoparticle 
preparation using 
artificial neural 
networks and genetic 
algorithm 

دانشگاه علوم  علوم دارويی

 پزشکی زنجان

دکتر 

رستمی 

  زاده

  پوستر

AdjuvanticityEffectof 
Imiquimodon 
LeishmaniasisVaccine

دانشگاه علوم  علوم دارويی

 پزشکی زنجان

دکتر 

 دوبختی

  پوستر

Synthesis and 
characterization of 

moleculary imprinted 
copolymer of PEGAA as 

novel drug dfelivery 
carrier  

دانشگاه علوم  علوم دارويی

 پزشکی زنجان

دکتر 

رستمی 

  زاده

  پوستر

Investigating the 
possibility of 

velproate 
encapsulation inside 

intact human 
erythrocytes: 

دانشگاه علوم  علوم دارويی

 پزشکی زنجان

دکتر 

 حميدی

  پوستر

Inhibitory Effect of 
quercetin and rutin on 

Guinea Pig Liver 
Xanthine Oxidase 

دانشگاه علوم  علوم دارويی

 پزشکی زنجان

دکتر 

 حميدی

  پوستر

Effectsof 
preparativeparameters 
on characteristicsof 
chitosan-heparin 
nanoparticles 
preparedby 
ionotropicgelation 
method 

 

دانشگاه علوم  علوم دارويی

 پزشکی زنجان

دکتر 

 حميدی

  پوستر

Effects of acute and 
chronic inflammation on 

neuropharmacokinetic 
profile of phenytoin 

دانشگاه علوم  علوم دارويی

 پزشکی زنجان

دکتر 

 حميدی

 Effects of acute and پوستر
chronic inflammation 

on 
neuropharmacokinetic 

profile of phenytoin 



Bioequivalence 
Evaluation of a 
Triamterene-
Hydrohlorothiazide 
Generic Product: A New 
Bioequivalence Index 

for Fixed-dose 
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دانشگاه علوم  علوم دارويی

 پزشکی زنجان

دکتر 
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دانشگاه علوم  علوم دارويی

 پزشکی زنجان

دکتر 

 حميدی

  پوستر

  

  تشكيل سمينارها،آنفرانسها،آنگره،ژورنال آالب وغيره- ۴

در اين  ...و  سمينار،آنفرانس،آنگره،ژورنال آالب مورد       ۵به تعداد      ١٣٨٩درسال

  .مي باشد ١۵به شرح جدول  آنهامشخصات دانشکده برگزار شده است 

  

  مشخصات آنگره وآنفرانسهاي برگزارشده توسط دانشكده ١۵دولج

نام سمينار،آنگره 

 ....وياآنفرانس و

 تاريخ گروه برگزارآننده محل اجرا

  

  کنگره علوم دارويی

  سمينار ماهيانه

  سمينار ماهيانه

  سمينار ماهيانه

 سمينار ماهيانه

  

  دانشکده داروسازی

  دانشکده داروسازی

  دانشکده داروسازی

  کده داروسازیدانش

 دانشکده داروسازی

  

  دانشکده

  دانشکده

  دانشکده

  دانشکده

  دانشکده

 

  

١٢ /۵/٨٩ 

٢۵/٨/٨٩  

٢۵/٨/٨٩  

١٠/٩/٨٩  

١/١٠/٨٩  

 

  

  

 

 

 

 

 

 



  دانشكده آتب منتشرتوسط اساتيد- 6

  آتب زيررابه چاپ رسانده اند ١٣٨٩اساتيداين دانشكده درسال

  

  دهمشخصات آتب منتشر شده توسط اساتيد دانشك١۶جدول 

نام  نام آتاب

 نويسنده

  ١٨فصل 

 تأليف ترجمه

  ١٨فصا

تاريخ  ناشر

 انتشار
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دکتر 
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  دانشكده امور مالیعملكرد-

ريال به باالست درگزارش خالصه       آل اعتبارهزينه شده دانشكده مبلغ       ١٣٨٩درسال

 .پيوست مبالغ هزينه شده درفصول مختلف نشان داده شده است


