بسمه تعالي
دانشگاه علوم پزشكي لرستان
معاونت آموزشي
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
)فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالی سالمت واحد دورود)(4931-95
نام و نام خانوادگي :مرضیه ورمزیار

شماره شناسنامه6041014614 :

عنوان آخرين مدرك تحصيلي :دكتری داروسازی

كد ملي6041014614 :

معدل آخرين مقطع تحصيلي00/01 :

نمره زبان انگليسي:

تمام وقت

نيمه وقت

پاره وقت

تلفن17040000460 :

آدرس :ازنا فاز پنج بهار ده پالك  4جنوبي
فكس:

پست الكترونيکmarry.varmaziar@yahoo.com :
* سوابق پژوهشی:
مقاالت چاپ شده در مجالت علمی پژوهشی:
تاریخ انتشار

ردیف

عناوین مقاالت

نام نشریه

1

Preparation,
characterization
and evaluation of
antifungal efficacy
of chitosan/soy
phosphatidylcholine
topical films
containings
griseofulin

2015 May Jundishapur
J Nat Pharm
Prod

نام نویسنده

جلد

صفحه

Neda
Bavarsad,
Maryam
Kouchak,
Marzieh
Varmaziar,
Batool
SadeghiNejad

* مقاالت چاپ شده در مجالت ISI

رديف

عنوان مقاله

نام نشريه

نويسنده (گان)

سال انتشار

جلد

صفحه

حضور در همایش ها و كنگره هاي كشوري یا بین المللی) سخنرانی ،پوستر ،خالصه مقاله(

ردیف

عناوین مقاالت

عنوان همایش

نویسندگان

تاریخ ارائه

* مجري اصلی یا همكار در انجام طرح هاي پژوهشی:
ردیف

عنوان طرح

سمت (مجري)

شماره طرح

تاریخ تصویب

ارائه مقاالت مروري یا پژوهشی در سایر مجالت و نشریات) نظیر نشریات داخلی دانشگاه ،روزنامه ها و(....

ردیف

عناوین مقاالت

نام نشریه

نام نویسنده

تاریخ انتشار

) تالیف ،ترجمه ،كتاب ،و ) ...

ردیف

عنوان كتاب

* سوابق تحصیلی:

تاریخ انتشار

ناشر

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

سال اخذ مدرک تحصیلی

4

دكتري حرفه اي

داروسازي

دانشگاه علوم پزشكی جندي

39/44/41

شاپور اهواز

* سوابق آموزشی
تدريس در كالس درس
تدريس در كارگاه
كمك مربی دانشجويان
سوابق آموزشی (:تدریس در كالس درس و كارگاه) (چنانچه در دانشگاهها يا مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی سابقه تدريس داريد در
جدول ذيل مرقوم فرمائید).

ردیف

4
4
9
1
5
6
7
8
3

نامدانشگاهیامؤسسه آموزشی وپژوهشی

تاریـخ

عنواندرسهاییكه تدریسنمودهیامی-
نمائید.

نشانی مؤسسه
شروع

پایان

41

* سایر سوابق و فعالیت هاي اجرایی ،تحقیقاتی ،آموزشی و ...

تاریخ
ردیف نام محلكار

واحد سازمانی

نشـانـی

نوعمسئولیت شهرستان
شروع

شبكه
4

بهداشت و

غذا و دارو

درمان

مسئول امور
دارویی

دورود

پایان

- 94/4/23

4

9

1

5
*راهنمایی و مشاوره پایان نامه:
راهنمايی -مشاوره

رديف

مقطع تحصيلی(پايان نامه)

* رتبه های دانشگاهی:

ردیف
0
2
3

عنوان كسب شده

عنوان پايان نامه

دانشکده -دانشگاه

تاريخ

4

* آشنایي با زبانهاي غیرفارسي
انگليسي

عربي

-

* جوايز علمي
ردیف
0
2
3
4

عنوان كسب شده

ساير

