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General information: 

 

Date of Birth: October 10, 1996 

Nationality: Iranian 

Gender: Male 

Place of Birth: Kermanshah, Kermanshah  

Marital Status: Single 

Address: Faculty of Pharmacy, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran 

 amin.iranpanah@kums.ac.irand  amin.iranpanah75@gmail.com mail:-E 

Scopus author ID=57204142585 

https://orcid.org/0000-0001-8422-6151 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/amin.iranpanah.1/bibliography/public/ 

 

 :ducational RecordsE 

 

PharmD course: Since 2015, Pharmacy Doctorate (PharmD), Faculty of Pharmacy, 

Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran. (Ongoing)                                                                                 

Diploma: 2015, Experimental Sciences, Nemooneh Javadolaemeh High School, 

Kermanshah, Iran. 

 

:Professional memberships 

 

 Head of executive committee of 20th Annual Research Congress of Iranian Medical 

Sciences Students (ARCIMS)  

 

 Chair of Student's Research Committee, Faculty of pharmacy, Kermanshah University 

of Medical Sciences, Iran, September 2018-present. 

 

 Chair of Neuroscience association, Kermanshah University of Medical Sciences, Iran, 

November 2017-present. 

 

 Responsible for training unit of Student's Research Committee, Faculty of pharmacy, 

Kermanshah University of Medical Sciences, Iran, September 2017- February 2018. 

 

mailto:amin.iranpanah@kums.ac.ir
mailto:amin.iranpanah75@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-8422-6151
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/amin.iranpanah.1/bibliography/public/


 Responsible for training unit of Neuroscience association, Kermanshah University of 

Medical Sciences, Iran, September 2016-November 2017. 

 
Scientific membership:  

 

 Member of PhytoPharmacology Interest Group (PPIG) of Universal Scientific 

Education and Research Network (USERN), August 2017-present.  

 

Teaching experiences:   

 

 “How to write a proposal” workshop, Kermanshah University of Medical Sciences, 

Iran, February 2019. 

  

 “Systematic search” workshop, Kermanshah University of Medical Sciences, Iran, 

December 2018. 

 

 “Endnote reference manager” workshop, Kermanshah University of Medical 

Sciences, Iran, December 2018. 

 

 “Research steps & Research life style” workshop, Kermanshah University of Medical 

Sciences, Iran, November 2018. 

 

 “Systematic search” workshop, Kermanshah University of Medical Sciences, Iran, 

October 2018. 

 

 “Advanced search” workshop, Kermanshah University of Medical Sciences, Iran, 

October 2018. 

 

 “Medical search and systematic review articles” workshop, Kermanshah University 

of Medical Sciences, Iran, August 2018. 

 

 “Concept map” workshop, Kermanshah University of Medical Sciences, Iran, May 

2018. 

 

 “Systematic search” workshop, Kermanshah University of Medical Sciences, Iran, 

April 2018. 

 

 “Medical search” workshop, Kermanshah University of Medical Sciences, Iran, 

December 2017. 

 

 “Endnote reference manager” workshop, Kermanshah University of Medical 

Sciences, Iran, October 2017. 

 



 

Honors and Awards: 

 

95-96 داروسازی . دانشجوی فعال صنفی1  

درمان و آموزش -ران انجمن های علمی وزارت بهداشتدبی سراسری ارائه ی تجربه ی برتر در دومین نشستبرگزیده شدن . 2

. 1397شهریورماه  5-6، تهران، پزشکی  

 
Publications: 

 

1. Soraya Sajadimajd; Roodabeh Bahramsoltani; Jayanta Kumar Patra; Gitishree Das; 

Amin Iranpanah; Sushanto Gouda; Roja Rahimi; Elnaz Rezaeiamiri; Fariba Najafi; 

Mohammad Hosein Farzaei. Chemopreventive Effects of Polyphenols in Skin Cancer 

Metastasis: The Modulation of Signaling Pathways. Cancer Chemotherapy and 

Pharmacology. In press(2019) 

 

2. Samaneh Soleymani, Amin Iranpanah, Fariba Najafi, Tarun Belwal, Sudipta 

Ramola, Zahra Abbasabadi, Saeideh Momtaz, Mohammad Hosein Farzaei. 

Implications of grape extract and its nanoformulated bioactive agent resveratrol 

against skin disorders. Arch Dermatol Res (2019), https://doi.org/10.1007/s00403-

019-01930-z. 

 

3. Yasamin Davatgaran Taghipour; Roodabeh Bahramsoltani; André M. Marques; 

Rozita Naseri; Roja Rahimi; Pouya Haratipour; Amin Iranpanah; Mohammad H 

Farzaei; Mohammad Abdollahi. A systematic review of nano formulation of natural 

products for the treatment of inflammatory bowel disease: drug delivery and 

pharmacological targets. DARU J Pharm Sci (2018). https://doi.org/10.1007/s40199-

018-0222-4 

 

4. Mohammad Hosein Farzaei, Fardous ElSenduny, Saeideh Momtaz, Fatemeh Parvizi, 

Amin Iranpanah, Dewesh Tewari, Rozita Naseri, Amir Hossein Abdolghaffari & 

Nima Rezaei (2018): An update on dietary consideration in inflammatory bowel 

disease: anthocyanins and more, Expert Review of Gastroenterology & Hepatology, 

DOI: 10.1080/17474124.2018.1513322 

 

5. Algal polysaccharides for prevention and treatment of cancer. In press.  

 

Congress Attendance and Presentation: 

 

1. Amin Iranpanah, Fatemeh Parvizi, Nima Rezaei , Mohammad Hosein Farzaei. 22nd 

Iranian Pharmacy Students Seminar, Zanjan, Iran, 16-19 April 2019. 

 



2. Amin Iranpanah, Mohammad Heidarian, Gholamreza Bahrami, Mohammad Hosein 

Farzaei. Protective effects of Achillea wilhelmsii C.Koch aerial part extract on acetic 

acid-induced ulcerative colitis in rats. 2st International Congress of Pharmacy 

Updates, Tehran, Iran, 6-8 February 2019. 

 

3. Amin Iranpanah, Mohammad Hosein Farzaei. Nanoformulation of curcumin and its 

derivatives as adjunctive therapy for the prevention and treatment of malignancies. 1st 

International Congress of Pharmacy Updates, Tehran, Iran, 7-9 February 2018. 

 

4. Amin Iranpanah, Mohammad Hosein Farzaei. A review on medicinal plants used for 

rheumatoid arthritis based on Rhazes and Avicenna viewpoint. International 

commemoration of the year of Rhazes, Kermanshah, Iran, 12-13 December 2017. 

 

 

Special skills: 

 

Computer Skills: Endnote reference manager 

 

Language: Farsi (Native speaker), English (Intermediate level) 

 

References: 

 

 Mohammad Hosein Farzaei, Pharmaceutical Sciences Research Center, Kermanshah 

University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran [mh.farzaei@gmail.com]. 

 

 

 

گروه داروسازی در طب ایرانی  زیر نظر، بروشور آگاهی بخشی به بیماران نسخه ی اول نگارنده یجز اعضای  -1

.1396، بهمن ماه )یوسرن( با شبکه ی جهانی آموزش و پژوهش علمی در همکاری و پزشکی تهراندانشگاه علوم    

 

ایرانی گروه داروسازی در طب  زیر نظر، بروشور آگاهی بخشی به بیماراننگارنده ی نسخه ی دوم جز اعضای  -2

.1397ماه  مرداد، با شبکه ی جهانی آموزش و پژوهش علمی )یوسرن( در همکاری و دانشگاه علوم پزشکی تهران  

 

 سوابق اجرایی:

 

، کرمانشاه، “رازی زکریای بن محمد المللی بین همایش اولین ” و پزشکی مدرن سنتی طب و داروسازی دانشجویی ی کمیته عضو -1

 .22/9/1396-21ایران، 

 .18/5/1396-20، استان کرمانشاه ایران، شعبه انجمن داروسازان “سومین سمینار تجویز و مصرف منطقی دارو ها”عضو هیئت اجرایی  -2

، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، “کمپین طب سنتی، مکمل های ورزشی و مشاوره ی دارویی ” مشارکت در برگزاری  -3

 .5/7/1397ایران، 



 .15/5/1397-30 ایران، ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،“دومین مدرسه ی تابستانه دانشکده ی داروسازی”مشارکت در برگزاری  -4

 
کمیته ی تحقیقات  “ نتهران و باغ ملی گیاه شناسی ایرا-تور بازدید علمی یک روزه از کارخانه ی داروسازی عبیدی”برگزاری  -1

 .29/2/1398دانشجویی دانشکده ی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 

جلسه،   10کمیته ی تحقیقات دانشجویی دانشکده ی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،  “بیوانفورماتیک”برگزاری کارگاه  -2

23/2/6-1398/12/1397. 

کمیته ی تحقیقات دانشجویی  “طرح های برتر دانشجویی دانشکده داروسازی کرمانشاهنخستین فستیوال پایان نامه و ”برگزاری  -3

 .11/12/1397کرمانشاه،  دانشکده ی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

کمیته ی تحقیقات دانشجویی دانشکده ی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،  ”Advanced search“برگزاری کارگاه  -4

28/9/1397. 

-انجمن علمیو  کمیته ی تحقیقات دانشجویی دانشکده ی داروسازی ”Endnote reference manager“برگزاری کارگاه  -5

 .22/9/1397، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه آموزشی و پژوهشی مغز و اعصاب

دانشکده ی داروسازی دانشگاه علوم  کمیته ی تحقیقات دانشجویی “آشنایی با گام های پژوهش و انواع مقاالت ” کارگاه برگزاری -6

 .14/8/1397کرمانشاه،  پزشکی کرمانشاه

آموزشی و -انجمن علمیو کمیته ی تحقیقات دانشجویی دانشکده ی داروسازی  ”Systematic search“برگزاری کارگاه  -7

 .2/8/1397دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، پژوهشی مغز و اعصاب 

آموزشی و -انجمن علمی و کمیته ی تحقیقات دانشجویی دانشکده ی داروسازی ”Systematic search“برگزاری کارگاه  -8

 .1/8/1397دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،  پژوهشی مغز و اعصاب

آموزشی و پژوهشی -پروفسور مجتبی زارعی و دکتر مسعود طهماسیان، انجمن علمی با تدریس ”fMRI & DTI“برگزاری کارگاه  -9

 .14/4/1397دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، مغز و اعصاب 

آموزشی -تدریس دکتر معصومه رستم پور و دکتر خدیجه نوری، انجمن علمی با”Basics of neuroimaging“ برگزاری کارگاه  -10

 . 1/4/1397و پژوهشی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 

 .26/2/1397، پژوهشی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهآموزشی و -انجمن علمی ”Concept map“برگزاری کارگاه  -11

کمیته ی تحقیقات دانشجویی دانشکده ی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،  ”Systematic search“برگزاری کارگاه  -12

8/2/1397. 

پژوهشی مغز و آموزشی و -انجمن علمی، طهماسیان مسعود با تدریس دکتر ”Scientific paper writing“برگزاری کارگاه  -13

  .26/11/1396صاب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، اع

کمیته ی تحقیقات دانشجویی دانشکده ی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی  ”Endnote reference manager“برگزاری کارگاه  -14

 .7/8/1396، کرمانشاه

 
پژوهشی مغز آموزشی و -انجمن علمی با تدریس دکتر ارشاد ندایی “لوم اعصابتکنیک های رفتاری در ع” عضو تیم برگزاری کارگاه  -1

 .20/7/1396، و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه



آموزشی و پژوهشی مغز و اعصاب -با تدریس دکتر ارشاد ندایی انجمن علمی “کار با حیوانات آزمایشگاهی ”عضو تیم برگزاری کارگاه  -2

 .13/7/1396دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 

آموزشی و پژوهشی مغز و -انجمن علمی با تدریس دکتر علیرضا سپهری شاملو، “روش تحقیق مقدماتی”کارگاه عضو تیم برگزاری  -3

 .4/5/1396-6اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 


