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 پوستر: ارائه نوع
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 دارویی گیاهان ملی همایش: همایش عنوان

 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت:  همایش نوع

 ساری طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه مرکبات، و برنج پژوهشکده: حامی
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 : عنوان

 Antioxidant capacity and anti- diabetic effect of Boswellia serrata aqueous extract in female 

diabetic rats and the possible histological changes in the liver and kidney 

 پوستر: ارائه نوع

 ,* فروزان احمدپور: نویسنده

  

 داروسازی دانشکده شاپور، جندی پزشکی علوم دانشگاه اهواز، *

  
 ایران دارویی علوم کنگره سیزدهمین : همایش عنوان

 المللی بین :  همایش نوع

  اصفهان پزشکی علوم ادانشگاه: حامی

  1391/06/13:  زمان

 

 : عنوان
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fertile diabetic rats 
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 شرکت در کارگاه:

 principle of pediatric nutrition and infant formulaعنوان: 

 2012ویان داروسازی سراسر کشور، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، نوامبر نوع همایش: هفدهمین سمینار دانشج

 شرکت در سمینار ها:

 2012عنوان : سیزدهمین کنگره علوم دارویی ایران، اصفهان، سپتامبر 



 2012جویان داروسازی سراسر کشور، کرمانشاه، هفدهمین سمینار دانش:  عنوان

 2011عنوان: شانزدهمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور، تهران، اکتبر 

 2013، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دسامبر clinical research and drug safety: a step forward in iranعنوان: 

 1389، زمستان ساری طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه مرکبات، و برنج کدهپژوهش، دارویی گیاهان ملی همایش عنوان:

 1389عنوان: کنگره سراسری طب سنتی، درمان های تلفیقی و داروهای گیاهی ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، آبان 

 1389عنوان: سومین کنگره تحقیقاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، اسفند 

 همکاری آموزشی:

آموزش عملی دانشجویان داروسازی در واحد کارآموزی در عرصه داروخانه در دانشگاه علوم پزشکی شهید ساعت  85 مدرس

 بهشتی

 تقدیر نامه برای شرکت در طراحی طرح درس کاراموزی در عرصه داروخانه به شیوه متفاوت در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 آموزشی ))مدیریت ایمن دارو و ایمنی بیمار(( دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مدرس در کنفرانس

 علوم پزشکی لرستان دانشگاه در داروخانه عرصه در کارآموزی واحد در داروسازی دانشجویان عملی آموزشساعت  204مدرس 

   لرستان پزشکی علوم دانشگاه داروسازی دانشجویان 3مدرس واحد درمان 

 ی:سوابق اجرای

 1389عضو کمیته علمی سومین کنگره تحقیقات دانشجویی دانشگاهه علوم پزشکی حندی شاپور اهواز ، اسفند 

 1389 اسفند ، اهواز شاپور حندی پزشکی علوم دانشگاهه دانشجویی تحقیقات کنگره سومینعضو هیئت رئیسه )بخش پوستر( در 

 1389 اسفند ، اهواز شاپور حندی پزشکی علوم دانشگاهه نشجوییدا تحقیقات کنگرهداور خالصه مقاالت ارسالی به سومین 

درمان و نیز مرکز بهداشت و  لرستانماه طرح خدمات داروسازی به عنوان کارشناس امور دارویی در معاونت بهداشت  11انجام 

 شهرستان خرم آباد

 ستانعضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی، دانشگاه علوم پزشکی لر

 سوابق آموزشی:



و  63/17کسب رتبه اول در بین همدوره ای های دوره داروسازی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با معدل کل 

 1391عضو استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در تاریخ اتمام دوره دکتری حرفه ای تیر ماه 

و کسب  17/19ی مقطع دکتری تخصصی رشته داروسازی بالینی دانشکده داروسازی شهید بهشتی با معدلکسب رتبه اول دانشجوی

 1392در آزمون جامع برد در تاریخ اتمام دوره دکتری تخصصی داروسازی بالینی شهریور  200از  174نمره 

 1387مطهری، اهواز ، اردیبهشت  دانشجوی نمونه دانشکده داروسازی جندی شاپور اهواز ، اولین جشنواره آموزشی شهید

 87 اردیبهشت ، اهواز مطهری، شهید آموزشی جشنواره دومین ، اهواز شاپور جندی داروسازی دانشکده نمونه دانشجوی

 1397در جشنواره آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اریبهشت  ،Ph.D مقطع برتر دانشجوی

 1383مرداد ماه  شنواره دانش آموزان برتر دوره متوسطه، لرستان، خرم آباد،دانش آموز برتر و رتبه اول در چهارمین ج

 1382 ماه بهمن آباد، خرم لرستان، متوسطه، دوره برتر آموزان دانش جشنواره سومین در اول رتبه و برتر آموز دانش

 1381 ماه اسفند آباد، خرم لرستان، متوسطه، دوره برتر آموزان دانش جشنواره اولین در اول رتبه و برتر آموز دانش

 1382 ماه مرداد آباد، خرم لرستان، متوسطه، دوره برتر آموزان دانش جشنواره دومین در اول رتبه و برتر آموز دانش

 آباد خرم لرستان، ، پیش دانشگاهی الزهرا پایه اول رتبه و برتر آموز دانش

 ، لرستان، خرم آباد2یه متوسطه دبیرستان زینب سومپایه  اول رتبه و برتر آموز دانش

 آباد خرم لرستان، ،2 زینبیه دبیرستان متوسطه دوم پایه اول رتبه و برتر آموز دانش

 آباد خرم لرستان، ،2 زینبیه دبیرستان متوسطه اول پایه اول رتبه و برتر آموز دانش

 آباد خرم لرستان، ، راهنمایی، مدرسه معصومیه اول پایه اول رتبه و برتر آموز دانش

 آباد خرم لرستان، ، معصومیه مدرسه راهنمایی، دوم پایه اول رتبه و برتر آموز دانش

 آباد خرم لرستان، ، معصومیه مدرسه راهنمایی، سوم پایه اول رتبه و برتر آموز دانش

 .آباد خرم لرستان، ، آیت اهلل بروجردی مدرسه ،پنجم ابتدایی پایه اول رتبه و برتر آموز دانش

 آباد خرم لرستان، ، بروجردی اهلل آیت مدرسه ابتدایی، چهارم پایه اول رتبه و رترب آموز دانش

 آباد خرم لرستان، ، بروجردی اهلل آیت مدرسه ابتدایی، سوم پایه اول رتبه و برتر آموز دانش

 آباد خرم لرستان، ، ابتدایی مدرسه شهید الیگودرزی اول پایه دوم رتبه و برتر آموز دانش



 


