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 :  دوره های آموزشي تخصصي

 دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1631 دکترای عمومی داروسازی:

اوری با روش نواسيدوری و الگوی اسيدهای آمينه پالسما در کودکان مبتال به فنيل کتونبررسی آمي عنوان پايان نامه:

TLC  و کروماتوگرافی مايع با کارايی باالHPLC 

 دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران PhD  :1631 دکترای تخصصی فارماسيوتيکس

 روش ماتريکسی و مخزنی و بررسی غلظت پالسمايی فنتانيلهای ترانس درمال فنتانيل بهطراحی پچ عنوان پايان نامه:

 سابقه اشتغال و سمت های اجرايی

 سال اشتغال سمت نام موسسه يا شرکت

 1631-1631 کارشناس آناليز دارويی آزمايشگاه کنترل دارو

 1631-1633 مدير تحقيقات و فرموالسيون شرکت داروسازی سبحان

 1633-1633 ات و فرموالسيونمدير تحقيق شرکت داروسازی حکيم

 1633-1631 مدير کنترل کيفيت شرکت داروسازی ايران هورمون

 1631-1631 مدير کنترل کيفيت شرکت داروسازی حکيم

 1631-1633 مدير تحقيقات و توسعه موسسه تحقيقات و توسعه کيميا

        

 مشخصات استاد



 

 

 

 دوره های اجرا شده دکتر مهدیزاده :

 روسازی در صنعت داروسازیاستانداردها واصول اولیه دا.  1
 در صنعت داروسازی PDGو عملیات خوب توزیع  PSGعملیات خوب انبارداری  -2
3- PSG ( 1و روشهای عمومی کنترل کیفیت، )PSG او استانداردهای قرص ها و کپسوله 

4-CGPH    وPH  و آنالیز معتبرسازی روش آنالیز 

 وظایف مسئوالن فنی در صنایع دارویی -5
 nI-ssecopp ytilauQ HeIusel (nGyH)رل کیفیت حین تولید کنت  -6
 ( سابقDMD) HTDکارگاه تهیه پرونده دارویی   -7
 TociIacil ,PMG iIa nIuosIil nIpsocuaeI aI Giisticotuacil HetsiIaop، و بازرسی داخلی در صنایع داروئی PMGبازرسی فنی، بازرسی . -8

 ( در صنایع داروئیHn) HloiIaIe nilaaiuaeI. معتبرسازی عملیات تمیزکاری -9
 (  در صنایع دارویی SPGSنحوه تهیه و دستورالعملهای استاندارد ) -11
 کنترل های حین تولید در صنایع دارویی -11
 فرموالسیون  قرصها و کپسولها -12
 فرموالسیون و پایداری دارو های جامد -13
 ومواد اولیه )تضمین کیفیت(درصنایع داروئیyQسیستمهای -11
 (SPGSروشهای تدوین دستور العمل های استاندارد ) -15
 اهمیت جداسازی مواد تب زا از محلولهای تزریقی- 16
 بررسی پایداری دارو ها در صنایع دارو سازی -17
 GLPاصول و قوانین عملیات آزمایشگاهی - 18

 در تشخیص و  اندازه گیری CGPHاصول و مبانی  -19
 nilaaiuaeIنی معتبر سازی در صنایع دارویی اصول و مبا -21
21 - G.M.P مقدماتی 
22- G.M.P پیشرفته 
23- PPG تخصص در صنایع دارویی 
21 - PMG تخصص در صنایع دارویی 

 :Full paperالف ـ مقاالت خارجی

1- Design and in vitro evaluation of new matrix, drug-in-adhesive and reservoir formulations 

of fentanyl transdermal patches 

2- Introducing a full validated analytical procedure as an official compendial method for fentanyl 

transdermal patches 

 

3- Effects of pressure sensitive adhesives and chemical permeation enhancers on permeability of 

fentanyl through excised rat skin 

4- Determination of critical manufacturing parameters on drug release of fentanyl reservoir 

transdermal patches 

5- Effects of different polymers on dissolution of carbamazepin 

 



 خالصه مقاالت و پوسترهای خارجي -ب

1- 2003 AAPS Annual Meeting and Exposition 

A Validated and Compendial Method for Determination of Drug Release of Fentanyl 
Transdermal Patches 
 
2- Evaluation of rheological behavior of hydroxyethyl cellulose on drug release of fentanyl reservoir 

patches 

 

3-  2002 Controlled Release Society, 29
th

 Annual Meeting  

Extended Release Charcterizations of Diclofenac Sodium Pellets Using Ethyl Cellulose and Acrylic 

Resins as Retardant Polymers. 

 

4-  2002 Annual Meeting of AAPS, Toronto Canada 

Design of Liposomal Gel of Diclofenac Diethylamine. 

 

5-  2002 Annual Meeting of AAPS, Toronto Canada 

An Investigation into the Effects of Solvents and Surfactants on the Solubility of Acetaminofen 

 داخل مملكت  ـ مقاالت، خالصه مقاالتي که بصورت سخنراني یا پوستر در سمينارهای ج

 بررسی اثر حاللها و سورفکتانتهای مختلف بر روی حالليت استامينوفن  -1

 1631شهريور ماه  5-3هشتمين همايش علوم دارويی ايران ـ شيراز 

 ميلی گرم 57فرموالسيون پلت آهسته رهش ايندومتاسين  -2

 1631شهريور ماه  5-3هشتمين همايش علوم دارويی ايران ـ شيراز 

 زومی ديکلوفناك دی اتيل آمينتهيه ژل ليپو -3

 1631شهريور ماه  5-3هشتمين همايش علوم دارويی ايران ـ شيراز 

تهيه قرصهای آهسته رهش ديکلوفناك سديم با استفاده از ماتريکس چرب و بررسی آزادسازی آن در  -4

 شرايط برون تن

 1631شهريور ماه  5-3هشتمين همايش علوم دارويی ايران ـ شيراز 

 ميلی گرم 22های خنثی و فرموالسيون پلت روده ای امپرازول تهيه هسته  -7

             1631شهريور  6-5اولين همايش متدولوژی در علوم دارويی مشهد 

 ميلی گرم 122فرموالسيون پلت آهسته رهش ديکلوفناك  -6

 1631شهريور  6-5اولين همايش متدولوژی در علوم دارويی مشهد 

  Invitroپايه ژل ليپوزومی به روش  بررسی آزادسازی ديکلوفناك از -5

 دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی 1631اسفند  3-3اولين همايش سيستم های نوين دارورسانی 

 ميلی گرم 222فرموالسيون پلت آهسته رهش تئوفيلين  -8

 گاه علوم پزشکی شهيد بهشتیدانشکده داروسازی دانش 1631اسفند  3-3اولين همايش سيستم های نوين دارورسانی 



 تعيين مقدار همزمان اسيد ساليسيليک و آسپرين در پالسما -9

 1635دهمين همايش علوم دارويی ايران، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، شهريور 

 واالنسی کپسول ريفامپين با روش دوآل الندابررسی بيواکی -12

 1635زشکی شهيد بهشتی، شهريور دهمين همايش علوم دارويی ايران، دانشگاه علوم پ

 

 کتب داروسازی ـ چاپ د

  1631کتاب داروسازی صنعتی، ترجمه و تاليف دکتر امير مهدی زاده،  اولجلد  -1

  1381جلد دوم کتاب داروسازی صنعتی، ترجمه و تاليف دکتر امير مهدی زاده،  -2

 

 

 

 

 
 


