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کنگره تغذیه دوازدهمین 
ایران )اولین کنگره تغذیه 
 بین المللی ایران(، اصفهان

 
 اصفهان

 
 سخنرانی

 
9319 

 

 هاي تحقيقاتی د (پروژه

)مجري  نوع فعاليت در طرح عنوان طرح

اصلی، مدیر اجرایی، همكار، 

 مشاور و غيره(

محل 

 پژوهش

وضعيت 

 فعلی طرح

لبی عروقی در مردم بررسی ارتباط وضعیت تغذیه ای با عوامل خطرساز ق
 مشهد

 
 همکار

 
 مشهد

 
 خاتمه یافته

مقایسه مواد مغذی دریافتی در افراد مبتال به سندرم متابولیک با افراد غیر 
 مبتال در شهر مشهد

 
 مجری اصلی 

 
 مشهد

 
 خاتمه یافته

و  9999در دو دوز  Dارزیابی و مقایسۀ اثربخشی مکمل یاری ویتامین 
مادر و نوزاد و  Dان بارداری بر وضعیت ویتامین واحد در روز در دور 3999

 پی آمدهای بارداری

 خاتمه یافته تهران مجری اصلی

بررسی ارتباط امنیت غذایی با اضطراب و افسردگی حین بارداری، پیامدهای 
 بارداری و شاخص های تن سنجی نوزادان در شهرستان اسدآباد

  اسدآباد مجری اصلی

مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقاء تاثیر 
 رفتارهای سالم تغذیه ای در دانش آموزان مقطع ابتدایی

 در حال اجرا اسدآباد مجری اصلی

بررسی ارتباط وضعیت تغذیه ای زنان باردار با ریسک ابتال به پیامدهای 
سدآباد: مطالعه بارداری و شاخص های تن سنجی نوزادان در شهرستان ا

 کوهورت آینده نگر 

 در حال اجرا اسدآباد مجری اصلی

ویتامین دی و نشانگرهای التهابی و استرس اکسیداتیو در دوران بارداری: 
 و متاآنالیز مطالعات مداخله ای و مشاهده ایمروز نظام مند 

 در حال اجرا اسدآباد مجری اصلی

لیپیدی در زنان باردار: مطالعه  روی پروفایل 3-بررسی اثر مکمل یاری امگا
 مرور ساختار یافته و متاآنالیز

 در حال اجرا اسدآباد مجری اصلی



 

    

 

 

 سابقه موقعيت ها و پست هاي اجرایی 

 

 تا از مكان فعاليت سمت

 تا کنون 31/91/9099 معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد آموزش و تحقیقاتمدیر 

 تا کنون 93/99/9099 معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد ویی اجتماعیدبیر کارگروه پاسخگ

دبیر کمیته آموزش پاسخگو و عدالت 

 محور

 تا کنون 32/99/9099 معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

عضو کارگروه اعتالی خودباوری و نیل به 

 مرجعیت علمی

 تا کنون 92/93/9099 آبادمعاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی اسد

 تا کنون 92/93/9099 معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد عضو کارگروه توسعه منابع و زیرساخت

عضو کارگروه حضور در عرصه های بین 

 الملل

 تا کنون 92/93/9099 معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

 تا کنون 92/93/9099 نت آموزشی دانشکده علوم پزشکی اسدآبادمعاو عضو کمیته برنامه ریزی و طرح درس

 

 سوابق آموزشی

 الف( سابقه ارائه خدامت آموزشی

 موسسه محل تدریس رشته تحصيلی مقطع تحصيلی عنوان درس

دانشکده دندانپزشکی شهید  دندانپزشکی دکترای حرفه ای اصول تغذیه
 بهشتی

 شکده علوم پزشکی اسدآباددان بهداشت عمومی کارشناسی اصول تغذیه

 دانشکده علوم پزشکی اسدآباد پرستاری کارشناسی تغذیه و تغذیه درمانی

 دانشکده علوم پزشکی اسدآباد بهداشت عمومی کارشناسی بهداشت مواد غذایی

 دانشکده علوم پزشکی اسدآباد بهداشت عمومی کارشناسی تغذیه کاربردی

 شکده علوم پزشکی اسدآباددان بهداشت عمومی کارشناسی بیوشیمی

 

 
 

 هاي مختلف )آموزشی، پژوهشی(شرکت در دوره 

 تاریخ برگزاري محل برگزاري دوره)سطح( نوع  نام دوره

انستیتو تحقیقات تغذیه ای  کارگاه  ساعت 1کارگاه روش تدریس به مدت 
 و صنایع غذایی کشور

  13بهمن  91



 

انستیتو تحقیقات تغذیه ای  کارگاه ساعت 1برنامه ریزی درسی و طرح درس به مدت 
 و صنایع غذایی کشور

  13بهمن  91

انستیتو تحقیقات تغذیه ای  کارگاه ساعت 1کارگاه ارزشیابی آموزشی به مدت 
 و صنایع غذایی کشور

  13بهمن  39

دوره آموزشی تئوری و  HPLCآنالیز دستگاهی به روش 
 عملی

انستیتو تحقیقات تغذیه ای 
 کشورو صنایع غذایی 

 
9310 

جداسازی و کشت یاخته های تک هسته ای خون محیطی جهت اندازه 
 گیری سیتوکین ها در محیط کشت

دوره آموزشی تئوری و 
 عملی

انستیتو تحقیقات تغذیه ای 
 و صنایع غذایی کشور

9316 

دوره آموزشی تئوری و  اندازه گیری مارکرهای استرس اکسیداتیو با روش دستی 
 عملی

قیقات تغذیه ای انستیتو تح
 و صنایع غذایی کشور

9312 

دوره آموزشی تئوری و  اندازه گیری مارکرها با روش ایمنی آنزیمی
 عملی

انستیتو تحقیقات تغذیه ای 
 و صنایع غذایی کشور

9312 

 30واحد درسی ) 3معادل  طراحی و اجرای مطالعات مرور سیستماتیک
 ساعت(

  9310 اندانشگاه علوم پزشکی تهر دوره آموزشی  

  9310 دانشگاه علوم پزشکی تهران دوره آموزشی  ساعت( 30واحد درسی ) 3معادل اصول و راهکارهای متاآنالیز 

به مدت  STATAو  SPSSآمار کاربردی پیشرفته با نرم افزارهای 
 ساعت 69

  9310 دانشگاه علوم پزشکی تهران دوره آموزشی 

  9310 دانشگاه علوم پزشکی تهران دوره آموزشی  ساعت 99نی به مدت ارزیابی کیفیت مطالعات کارآزمایی بالی

 39به مدت  STATAتحلیل رگرسیون خطی و لجستیک با نرم افزار 
 ساعت

  9310 دانشگاه علوم پزشکی تهران دوره آموزشی 

برنامه ملی بررسی الگوی مصرف مواد غذایی و وضعیت  کارگاه کشوری
 ساعت 23ور به مدت تغذیه ای خانوار و فرد در کش

وزارت بهداشت، درمان و  کارگاه
آموزش پزشکی و انستیتو 

تحقیقات تغذیه ای و صنایع 
 غذایی کشور

9312 

وزارت بهداشت، درمان و  کارگاه کارگاه مقاله نویسی پیشرفته
آموزش پزشکی و انستیتو 

تحقیقات تغذیه ای و صنایع 
 غذایی کشور

9310 

دانشکده تغذیه و صنایع  کارگاه ساعت 39کاران به مدت کارگاه سه روزه تغذیه ورزش
غذایی دانشگاه علوم 
 پزشکی شهید بهشتی

9319 

دانشکده تغذیه و صنایع  کارگاه راهکارهای جستجو در منابع الکترونیکی پایگاه های پزشکی
غذایی دانشگاه علوم 
 پزشکی شهید بهشتی

9310 

دانشکده تغذیه و صنایع  کارگاه  تی و پیشرفتهمقدما End noteرفرنس  نویسی با نرم افزار 
غذایی دانشگاه علوم 
 پزشکی شهید بهشتی

9310 

دانشکده تغذیه و صنایع  کارگاه  اخالق در پژوهش
غذایی دانشگاه علوم 

9313 



 

 پزشکی شهید بهشتی

دانشکده تغذیه و صنایع  کارگاه  پیشرفته spssآزمون های آماری و کاربرد 
وم غذایی دانشگاه عل

 پزشکی شهید بهشتی

9310 

 
 
 
 
 

 

 

 توانمندی و مهارت ها

 نوع ردیف
 نگارش مقاالت مروری سیستماتیک و متاآنالیز  1

 (Officeمهارت های هفت گانه کامپیوتر ) 2

 HPLC (High-performance liquid chromatography)کار با دستگاه  3

  PBMCجداسازی و کشت سلول های  0
  ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent assay)ومارکرها با روش اندازه گیری بی 0

 SATOHبا روش  MDA (Malondialdehyde)اندازه گیری  6

 و روش رنگ سنجی  ABTSبا استفاده از  TAC (Total antioxidant capacity)اندازه گیری  2

 کار با دستگاه اتوآناالیزر 1


