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 مدارج تحصیلی:

 (1737-1731ایران ) دانشگاه علوم پزشکی داروشناسی از  (PhD)دکترای تخصصی -1

 (1731-1731دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ) از (PharmD) دکترای داروسازی -2

 (1715-1731) دیپلم علوم تجربی از دبیرستان البرز -7

 فعالیتهای پژوهشی:

 (.1394-1392در پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی )  تولید کپسول سیلیمارینمسئول پروژه  -1

درگروه پژوهشی  آزمایشگاه کشت سلول و اجرای روشهای بنیادین کشت سلولی مسئول برپایی و راه اندازی -2

 . (1711-1712) فارماکولوژی و طب کاربردی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
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 (. 1711-1711فارماکولوژی و طب کاربردی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی)پژوهشی گروه  استادیار -7

 (.1757-1751گاهی)عضو شورای علمی گروه پژوهشی فارماکولوژی و طب کاربردی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانش -1

  .(1751-1757علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی ایران )آموزشی و تحقیقاتی مرکز  استادیار فارماکولوژی -1

علوم آزمایشگاهی،  آموزشی و تحقیقاتیراه اندازی روش سریع و دقیق سنجش فعالیت آنزیمی پاراکسوناز سرمی در مرکز  -3

 (.1752دانشگاه علوم پزشکی ایران )

  .(1751-1757در مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی ایران)TDM اه اندازی بخش ر -3

درگروه  آزمایشگاه کشت سلول و اجرای روشهای بنیادین کشت سلولی برپایی، تجهیز و راه اندازی -5

  (.1733-1731فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران در قالب پایان نامه دکترای تخصصی )

فارماکولوژی دانشگاه  در گروهبه منظور ارزیابی حیات و یا مرگ سلولی  MTTپیاده سازی آزمون غیر پرتوی -5

 (. 1733-1731در قالب پایان نامه دکترای تخصصی ))برای اولین بار در ایران( علوم پزشکی ایران 

 در قالب پایان نامه های دانشجویان یرانطراحی و انجام اولین مطالعات فارماکوژنتیک در دانشگاه علوم پزشکی ا -1

PhD   (1752-1753.) 

 فعالیتهای آموزشی:

 1711تدریس فارماکولوژی برای دانشجویان پزشکی، از مهر  -1

  1711تدریس فارماکولوژی برای دانشجویان ارشد پرستاری، از مهر  -2

  1711تدریس فارماکولوژی برای دانشجویان پرستاری، از مهر  -7

  1711لوژی برای دانشجویان مامایی، از مهر تدریس فارماکو  -1

  1711تدریس فارماکولوژی برای دانشجویان بینایی سنجی، از مهر  -1

  1711تدریس فارماکولوژی برای دانشجویان شنوایی شناسی، از مهر  -3

  1711تدریس فارماکولوژی برای دانشجویان فیزیوتراپی، از مهر  -3

 .1711 دی(،  7712111 وسازی ) کد: سخنرانی در برنامه مدون آموزش مداوم دار -5

 از سری دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت"  دوره مقدماتی آموزش تکنسین داروخانه" مسئولیت تدریس کل یک - -1

 .1712جهاد دانشگاهی، بهار و تابستان 

 .1757(، آذر  7712111 برنامه مدون آموزش مداوم داروسازی ) کد:  سخنرانی در -11

  1751(، اسفند  71111112ه مدون آموزش مداوم داروسازی ) کد: برنام سخنرانی در -11

 1751(، مهر 11111275برنامه مدون آموزش مداوم جامعه پزشکی  ) کد سخنرانی در -12

 1751اردیبهشت   ،هفتمین کنگره نفرولوژی، دیالیز و پیوند کلیه ایراندر سخنرانی  -17

 1751ی شاهرود، فروردین پزشک ه علومگادانش سخنرانی در سمینار تجویز منطقی دارو در -11



 

 

 

 .1731(، تیر  7121112سخنرانی در برنامه مدون آموزش مداوم داروسازی ) کد:  -11

  (7413-7413) ایران ه علوم پزشکیگادانشکده پرستاری و مامایی دانش در فارماکولوژیتدریس  -13

 1731اردیبهشت  ی ایران،ه علوم پزشکگادانش سخنرانی در کارگاه تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها در -13

 1733آبان  ی سمنان،ه علوم پزشکگادانش سخنرانی در اولین کارگاه اصول نسخه نویسی منطقی در -15

  1733تابستان  ،ایران ه علوم پزشکیگادانش شاغل در "بازآموزی داروسازان بیمارستانی "سخنرانی در   -11

 

 فعالیتهای اجرایی:

 (1715زشکی ایران )از معاون آموزشی گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پ -1

 (1711 -1711معاون روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران ) -2

کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و ششمین عضو کمیته علمی  -7

 (.1711شهریوراستریلیزاسیون)

 (.1711)اسفند عضو کمیته علمی دومین کنگره ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات -1

)آذر  عضو کمیته علمی پنجمین کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون -1

1711.) 

 .(1751-1757ایران )مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی  TDM و مسئول بخش معاون پژوهشی  -3

 (.1731ه فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران)عضو کمیته اجرایی دوازدهمین کنگر -3

 

 

 :آثار مکتوب

 :پایان نامه ها -الف

بررسی اثر داروی موضعی سیتریزین  "با عنوان  حنانه سیفیانرشته پوست خانم دکتر پایان نامه دکترای تخصصی مشاوره  -1

 در حال انجام(.) " در بیماران مبتال به ریزش موی آندروژنتیک %7و دیکلوفناک  1%

میزان آپپتوز القایی در اثر ترکیب  بررسی"با عنوان  بیولوژی خانم نرگس رضاییکارشناسی ارشد رادیوپایان نامه شاوره م -2

"  U87-MG)ا ولتاژ بر روی سلولهای گلیوبالستومای انسانی)مگ 3مس در میدان تابشی اشعه ایکس –متفورمین و دیسولفیرام 

(1713-1395.) 

در حضور  AZD6738داروی اثر  بررسی"با عنوان  طالب پورمریم سی ارشد رادیو بیولوژی خانم کارشناپایان نامه مشاوره  -7

     colonyبا استفاده از مدل کشت مونوالیر با دو روش  A375مگاولتاژ بر روی سلولهای مالنومای انسانی رده  3پرتوی ایکس 

formation   وآزمونMTT  "(1713-1395.) 



 

 

 

اثر  B-elemeneارزیابی القای آپپتوز ناشی از "با عنوان  زهرا باالوندیناسی ارشد رادیو بیولوژی خانم کارشپایان نامه مشاوره  -1

 (.1395-1713)مگا ولتاژ 3اشعه ایکس به صورت همزمان و جداگانه در ترکیب با  A375در سلولهای مالنومای انسانی رده 

 درمان اثربخشی بررسی"ت خانم دکتر انوش شفیعی با عنوان رشته پوسپایان نامه دکترای تخصصی مشاوره ارائه موضوع و  -1

 (.1711-1713)" گویلیویت پوستی مارییب به یانمبتال در تنهاNBUVB با مقایسه در NBUVB موضعی همراه با پرینیپ بییترک

بررسی " با عنوان  ( داروشناسی خانم دکتر آناهیتا ترکمان بوترابیPhD)پایان نامه دکترای تخصصی راهنماییارائه موضوع و  -3

منجر به چاپ مقاله " تراسفراز در  جمعیتی از ایرانیان-Sو گلوتاتیون  2استیل تراسفراز -Nپلی مورفیسم ژنتیکی آنزیمهای

(1753-1751.) 

بررسی پلی مورفیسم " ( داروشناسی خانم دکتر نگین زند با عنوان PhD) پایان نامه دکترای تخصصیمشاوره ارائه موضوع و  -3

 (.1751-1751منجر به چاپ مقاله )" در یک جمعیت سالم ایرانیP450     (2C9 , 2C19)ی آنزیمهای سیتو کروم ژنتیک

بررسی سطح سرمی " و همکاری در انجام پایان نامه تخصصی داخلی آقای دکتر محمود رضا خونساری با عنوان  مشاوره -5

بیمارستانهای فیروزگر و رسول اکرم)ص( در خردادماه لغایت جنتامایسین در بیماران تحت درمان در بخشهای جراحی و داخلی 

 ".1751آبان ماه 

داروشناسی به راهنمایی آقای  (PhD) در قالب پایان نامه دکترای توکسیک برخی از گیاهان ایراناثرات سیتو بررسی -1

چهاردهمین  از آن در بخشی، ارائه  روشندلدکتر ایرج میالنیان و مشاوره آقای دکتر مسعود محمودیان و خانم دکتر ناهید رهبر

 (.1735کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، تهران )

در قالب پایان نامه  (CCK) آنتاگونیستهای کوله سیستوکینین  (QSAR)فعالیت  –بررسی رابطه کمی ساختار  -11

فقازی، ارائه شده به یازدهمین کنگره ( به راهنمایی آقایان دکتر مسعود محمودیان و دکتر تقی قPharmDدکترای  داروسازی )

 (.1732فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، تبریز )

 

 مقاالت :-ب

 

1- Farrokhi M, Gashti MZ, Hoormand M., Bakhtiarian A., Habibi R.; Combination therapy profoundly 
improved skin flap survival by modulating KATP channels and nitric oxide. Adv Med Sci. 2019 Jan 
10; 64(1):117-123. 

 
2- Haghpanah S, Zarei T, Eshghi P, Zekavat O, Bordbar M, Hoormand M, Karimi M. Efficacy and 

safety of resveratrol, an oral hemoglobin F-augmenting agent, in patients with beta-thalassemia 

intermedia. Ann Hematol. 2018 Oct;97(10):1919-1924.  

  
3- Shafiee A, Hoormand M, Shahidi-Dadras M, Abadi A.The effect of topical piperine combined with 

narrowband UVB on vitiligo treatment: A clinical trial study. Phytother Res. 2018 Sep;32(9):1812-



 

 

 

1817.  
 

4-  Fallah Huseini H., Kianbakht S., Hoormand M.  Protective Effects of Vaccinium arctostaphylos L., 
Berberis thunbergii var. atropurpurea D.C., Elaeagnus angustifolia L. and Launea acanthodes O. 
Kuntze against Indomethacin-Induced Gastric Ulcers in Rats. Journal of Medicinal Plants, 2013; 
12(47): 62-69. 

 
5- Torkaman-Boutorabi A., Hoormand M., Naghdi N., et al. Genotype and allele frequencies of N-

acetyltransferase 2 and glutathione S-transferase in the Iranian population, Clin Exp Pharmacol 
Physiol. 2007 Nov;34(11):1207-11. 

 

6- Zand N., Tajik N., Hoormand M., et al. Allele Frequency of CYP2C19 Gene Polymorphisms in a 
Healthy Iranian Population, Iranian Journal of Pharmacology & Therapeutics, 2005;4(2):124-127. 

7- Nobakht M., Fattahi M., Hoormand M., et al. A study on the teratogenic and cytotoxic effects of 

safflower extract. J Ethnopharmacol. 2000 Dec;73(3):453-9. 

 

و همکاران، بررسی سمیت سلولی عصاره گیاه اسفند و ارتباط  محمود هورمندآرمین مددکار سبحانی، سلطان احمد ابراهیمی،  -5

 .172-175( : 23؛ )1751کاربولینی موجود در عصاره اسفند، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران؛-لکالوئیدهای بتاآن با میزان آ

 

هفتمین کنگره نفرولوژی، دیالیز و ساعت پس از مصرف،  2؛ پایش غلظت خونی سیکلوسپورین محمود هورمندایرج میالنیان،  -9

   (، کتاب خالصه مقاالت.1751) پیوند کلیه

بر روی کشت  Taxus baccata، ایرج میالنیان و همکاران، اثرات سیتوتوکسیک محمود هورمندبر روشندل، ناهید ره -11

 .113( ، کتاب خالصه مقاالت، ص 1735سلولهای سرطانی انسان، چهاردهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران )

اه اسپند حمودیان ؛ بررسی سمیت سلولی عصاره تام گی، ناهید رهبر روشندل، مسعود ممحمود هورمندآرمین مددکار سبحانی،  -11

 (، کتاب خالصه مقاالت.1735یران )چهاردهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ا؛  با استفاده از کشت سلولی

 

آنتاگونیستهای کوله سیستوکینین، یازدهمین کنگره  (QSAR)فعالیت-، بررسی رابطه ساختارمسعود محمودیان، محمود هورمند -12

 (، کتاب خالصه مقاالت.1732فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران )

 

 

 کتابها:-ج

 

انتشارات تاک،  ،محمود هورمند، ترجمه نهارو  سرکر تالیف ویژه دانشجویان داروسازی فراورده های طبیعیشیمی  -1

1711 . 

 ،محمود هورمندایش متن : بازخوانی و ویر ، تالیف اتوود و فلورنس ، ترجمه سید کاظم هاشمین،شیمی فیزیک دارویی -2

 .1711انتشارات آییژ، 

 .1712، محمود هورمندتالیف هلن لی، ترجمه گاهشمار طب زنان و زایمان،  -7

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11090999
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11090999


 

 

 

 .1711، محمود هورمندتالیف هلن لی، ترجمه گاهشمار طب گوارش،  -1

 .1711، محمود هورمندتالیف هلن لی، ترجمه گاهشمار عصب شناسی،  -1

 .1711، محمود هورمند، ترجمه تالیف هلن لیگاهشمار طب قلب،  -3

 .1711، محمود هورمندتالیف هلن لی، ترجمه گاهشناسی سرطان شناسی،  -3

ویراسته:  ، طیبه حسنخانی، نغمه نصر ،محمود هورمند، تالیف ایان کاستلو و همکاران، ترجمه: کار با داروهای کودکان -5

 .1711 ،محمود هورمند

، اکبر محمود هورمندضوابط و حسن اجرای آنها، تالیف جودیث گریس، ترجمه: راهنمایی عملی به  -بازاریابی جهانی دارو -1

 .1751عبدالهی اصل، محسن خطیبی، 

 .1751،محمود هورمندک، ترجمه مهرداد شکیب آذر، بازخوانی و ویرایش متن : ین، تالیف ویلیام باوسوال در باره پیوند اعضا 33 -11

 

 :اجتماعی( -)علمی سایر مقاالت -د  

 .1، ص 1711 مرداد 17؛ روزنامه اطالعات، عالوه یک! چهار به -7

 .1، ص 1711اردیبهشت  11اردیبهشت، ماه بهشت؛ روزنامه اطالعات،  -2

 .7، ص 1711 فروردین 22روزنامه اطالعات، کوچ پرنده عاشق؛  -4

  .7، ص 1711 فروردین 11روزنامه اطالعات، شهرداری تهران چه کمکی می تواند به آموزش پزشکی کند؟  -3

 .1، ص 1711 اسفند 21روزنامه اطالعات، هار، این زیبای پرمعنا؛ ب -5

 .7، ص 1711 اسفند 12روزنامه اطالعات، چه سنخیتی است میان نوروزگان و چهارشنبه سوری؟!  -0

 .7، ص 1711 بهمن 1روزنامه اطالعات، روایت یک کار خیر؛  -1

 .7، ص 1711 آبان 11روزنامه اطالعات، نکته؛  2ژاپن، دانشگاه و  -3

 .17، ص 1711 آبان 3روزنامه اطالعات، چه باید کرد؟  -1

 .17، ص 1711 مهر 11روزنامه اطالعات، مرهمی بر زخم سوختگان؛  -76

 11، روزنامه اطالعات، نمونه در دانشگاه علوم پزشکی سال تالش دکتر مسعود محمودیان استاد و پژوهشگری 71تجلیل از  -77

 .1717بهمن 

 1، ص 1712 مرداد 71، 731ش؟، هفته نامه سپید، ویروس ها و آدم ها؛ ستیز یا ساز -72

 11، ص 1711تیر  21، 711وهم فاصله ای نیست، هفته نامه سپید،  "و"تا  نبوغ  "ن"از  -74

 21-23، ص 1711تیر  11، 11در روایت زیبایی هاست، کتاب هفته نگاه، شماره  ،هنرِ هنر -73

 27، ص 1751شهریور  1، 213واژه باید خود معنا باشد، هفته نامه سپید،  -75

 11، ص 1755اردیبهشت  71، 112داروساز یا داروشناس، هفته نامه سپید،  -70

 11، ص 1753شهریور  25، 121من شیفته مندلیف ام، هفته نامه سپید،  -71

 31-31، ص 1751، خرداد113در آبگینه تن، ماهنامه دارویی رازی،  خرد زالل -73

 3، ص 1751دی  3، 22751دم مسیح، نیاز انسان باز مصلوب، روزنامه اطالعات،  -71



 

 

 

 15-21، ص 35فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، پاییز و زمستان  مصاحبه با دانشجوی دوره دکترا، خبرنامه انجمن -26

 11-11، ص1731، زمستان 11چرا ذرت بو داده پف می کند؟ رشدآموزش شیمی،  -27

 13-11،ص 1731، دی 113،اطالعات علمی  ،فیزیولوژی و فارماکولوژیباز هم در مورد کنگره  -22

 

 

 

 

 

 

 

 

 


