رزومه دکتر افشین زرقی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تحصیالت:
 -1دیپلم تجربی از دبیرستان رازی تهران
 -2دکترای حرفهای داروسازی ) (Pharm. Dاز دانشگاه علوم پزشکی تهران
 -3دکترای تخصصی شیمی دارویی ) (Ph.Dاز دانشگاه علوم پزشکی تهران
 -4پسا دکترا ) (Post docاز دانشگاه  Justus Liebigآلمان
 -5پسا دکترا ) (Post docاز دانشگاه  Albertaکانادا
مدارج علمی:
 -1استادیار ()1331/3/5
 -2دانشیار ()1331/9/9
 -3استاد ()1334/11/13
سوابق پژوهشی:
-

چاپ  131مقاله بینالمللی )(ISI, Pubmed, Scopus

 چاپ  3کتاب ارائه حدود  111خالصه مقاله در مجامع بینالمللی-

راهنمایی حدود  121مورد پایاننامه دکترای حرفهای و Ph.D

 مجری حدود  111طرح تحقیقاتی دانشگاهی ،ملی و کاربردی با صنایع دارویی-

21 : h-index

سوابق اجرایی:
 مدیر گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی به مدت  4سال معاون پژوهشی دانشکده داروسازی به مدت  4سال عضو بورد تخصصی شیمی دارویی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از سال  1333تا کنون معاون دبیرخانه شورای تخصصی و آموزش داروسازی از سال  1333تا کنون«»1

 نایب رئیس انجمن متخصصین علوم دارویی به مدت  3سال عضو هیئت مدیره کارخانجات داروسازی رازک ،دُرسا دارو و البرز بالک در سنوات گذشته مشاور علمی کارخانجات دارویی تولیدارو ،ایران دارو ،آترا ،ابوریحان و دُرسا دارو در سنوات گذشته عضو انجمن متخصصین علوم دارویی ایران عضو انجمن شیمی دارویی آمریکا عضو انجمن داروسازان بریتانیا مسئول دفتر صنعت و دانشگاه در دانشکده داروسازی عضو هیئت تحریریه  3مجله بینالمللی سردبیر مجله تخصصی منشور توانافتخارات و جوایز:
 رتبه اول امتحان ورودی تخصصی داروسازی – شیمی دارویی برنده دو دوره جشنواره رازی منتخب  3دوره پژوهشگر برتر دانشگاه به عنوان رتبه اول استاد نمونه دانشگاه ( 3دوره) لوح تقدیر باالترین مقاله  ISIدانشگاه در جشنواره پژوهشی لوح تقدیر منتخب  h-indexباالتر از  15در جشنواره پژوهشی لوح تقدیر بابت دستیابی به تکنولوژی ساخت داروی نیکوراندیل در جشنواره پژوهشی لوح تقدیر بابت رونمایی از ساخت و تجاری سازی داروی نیتروگلیسرین به عنوان دستاورد ملی لوح تقدیر بابت رونمایی از طرح ملی ساخت وارفارین به عنوان مجری طرح کالن وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی
 نشان تقدیر از دانشگاه آلبرتا کانادا به عنوان پژوهشگر پر تالش کسب جایزه شرکت دانش بنیان نمونه در جشنواره رازی (مؤسسه توان) چندین لوح تقدیر بابت مقاله برتر در سمینارهای بینالمللیزمینه علمی:
 طراحی ،سنتز و بررسی اثرات بیولوژیکی ترکیبات جدید ضد سرطان طراحی ،سنتز و بررسی اثرات بیولوژیکی ترکیبات جدید ضد ایدز تکوین روشهای نوین آنالیز داروها در مایعات بیولوژیک کنترل کمی و کیفی داروها و مطالعات فارماکوکینتیکی آنها«»2

اطالعات تماس
تلفن 22439331 -22439331 :
پست الکترونیک zarghi@sbmu.ac.ir :

«»3

