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 حسن ملكي نژاد     
  حسن :نام

  ملكي نژاد :نام خانوادگي

  1346 :متولد

  ايراني  :مليت

  .مقاطع ابتدائي، راهنمائي و متوسطه را در زادگاهم شبستر به اتمام رساندم :تحصيالت 

اسالمي شدم و  يها تشكلسال دانشجوئي از همان سال دوم وارد  6در طول وارد دانشگاه اروميه شده  1365در سال 
همان سال بعد از موفقيت ه وشد ليالتحص فارغ 1371در سال . در شوراي فرهنگي دانشگاه و شهر ايفاي وظيفه نمودم

ورودي بعنوان عضو هيات علمي دانشگاه اروميه جذب شدم و در دپارتمان فارماكولوژي و توكسيكولوژي  يها آزموندر 
متفاوتي از جمله معاون دانشكده، مدير كل  يها سمتامه تحصيل در در طول مدت قبل از اد .مشغول خدمت شدم
دليل عدم برگزاري آزمون اعزام و عدم  هب .عضو كميته هاي متفاوت علمي شانس خدمت را داشتمفرهنگي دانشگاه و 

بعد  76به صورت مربي مشغول تدريس و تحقيق شدم تا در سال سال  5وجود رشته مورد نظر در داخل كشور به مدت 
دكتراي . جهت ادامه تحصيل عازم كشور هلند گشتم 79از قبولي از آزمون اعزام و بعد از اخذ مدارك زبان در سال 

اخذ كرده و به دليل كسب موفقيت در كارم مجوز  83تخصصي خود را در زمينه فارماكولوژي و توكسيكولوژي در سال 
  موفق شدم فوق دكتراي دوم را در زمينه 84در سال . مرا اخذ نمود  Public Healthفوق دكتراي اولم در بخش 

تحصيالت عاليه را تمام كرده و به كشور  85در سال . فارماكولوژي مولكولي در دانشگاه اترخت هلند شروع كنم
از اول بهمن . سال تحصيلم در اروپا از تمام لحظات جهت كسب تجارب استفاده كردم 8-7در طول . اسالمي برگشتم

كه عالوه  رزمين را خدا به بنده ارزاني كرددر دانشكده دامپزشكي اروميه افتخار خدمت به فرزندان اين س اًمجدد 85
   .كنم يمهمكاري تبريز و تهران نيز در مقاطع تحصيالت تكميلي  يها دانشگاهبر دانشكده اروميه در 

  

  :اخير در زمينه هاي زير تحقيق و كسب مهارت نمودم يها سالدر طول 

 بيوترانسفورماسيون داروها -1
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 انتقال داروها و سموم از غشاهاي بيولوژيك -2

 نقش مايكوتوكسينها در زنجيره غذائي انسان و حيوانات -3

 ...)ديابت، آرتريت، شيمي درماني، (در طب انساني و دامي  ها آن نقش وگياهان داروئي  -4

 داروئي يها مقاومتدر توسعه  ها آن نقش وباقي مانده هاي داروها و سموم  -5

 ها سرطاننقش سموم و داروها در توسعه  -6

  
  :آثار علمي

 .به چاپ رسيده است و داخلي مورد مقاله كامل در مجالت معتبر خارجي 77ميالدي  2015تا اول سال  -1

 .منتشر شده است و ملي يالملل نيب يها كنفرانسچكيده در  150بيش از  -2

 .طرح تحقيقاتي به اتمام رسيده است 7 -3

 . آموزشي در دانشكده هاي مختلف كشور برگزار شده است مورد كارگاه 5 -4

 .  دانش آموختگان در زمينه فارماكولوژي كردمبراي   UVPTD اقدام به تشكيل باشگاه مجازي -5

مجله  6مجله خارجي و  20داور  ،يالملل نيبمجله  3كميته تحريريه عضو ، خارجي سر دبير يك مجله علمي -6
 .داخلي هستم

  
  :علمي يها سازمانو عضويت در  يلمللا نيب يها تيفعال

 )ارماكولوژي و توكسيكولوژي اروپاانجمن ف( EAVPTعضو  -1

 )دنيا مطالعات زنوبيوتيكها يالملل نيبانجمن (  ISSXعضو  -2

 كولوژي ايرانعضو انجمن فيزيولوژي و فارما -3

 ايران يشناسعضو انجمن سم  -4

 زشكان ايرانپعضو انجمن دام -5

 2012و  2009، 2007 يها لسادر  Fellowshipدوره  3كسب  -6

  

  :مرتبه علمي
   1392استاد تمام فارماكولوژي و توكسيكولوژي از سال   

  

  :افتخارات كسب شده علمي

 2007ره صنعت غذائي ايران در سال بهترين  مقاله هفدهمين كنگ -1

 2008روئي دامپزشكي ايران در سال بهترين مقاله اولين كنگره دا -2

 2008در سال  رانياسم شناسي  بهترين مقاله يازدهمين كنگره -3

 1390محقق نمونه دانشگاه اروميه در سال  -4

 1393محقق نمونه دانشگاه اروميه در سال  -5


