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دانشگاه علوم پزشکی لرستان

هیات علمی

 93/35/13الی ادامه دارد

عنوان پایان نامه دکترا  :بررسی اثرات مکمل امگا  6و اثرات توام آن با ویتامین  Eبر
روی سطح سرمی آنزیم های آنتی اکسیدانی و بیان ژن های FOXO1,FOXO3a ،PGC-1a
 ,SIRT6,SIRT3, SIRT1و  hTERTدر افراد مبتال به بیماری عروق کرونر قلبی

سوابق آموزشی:
تدریس مباحث اصول تغذيه در جلسات آموزشی گروه های هدف شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوئین
زهرا به مدت  05ساعت
تدریس درس  6واحدی تغذيه پیشرفته دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین
تدریس درس  1واحدی اصول تغذيه مادر و کودک دانشجویان کارشناسی مامایی دانشگاه علوم پزشکی
قزوین
تدریس درس  5.1واحدی اصول تغذيه و تغذيه درمانی دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم
پزشکی قزوین
تدریس درس  5واحدی اصول تغذيه دانشجویان کارشناسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی قزوین
تدریس درس  1واحدی فیزيولوژی تغذيه برای دانشجویان کارشناسی تغذیه دانشگاه علوم پزشکی
لرستان

 واحدی فیزيولوژی پیشرفته تغذيه برای دانشجویان کارشناسی ارشد تغذیه دانشگاه علوم1 تدریس درس
پزشکی لرستان
 برای دانشجویان کارشناسی تغذیه دانشگاه علوم پزشکی لرستان1 واحدی تغذيه اساسی6 تدریس درس
 واحدی اصول تغذيه برای دانشجویان کارشناسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی5 تدریس درس
لرستان
 واحدی سمینار برای دانشجویان کارشناسی تغذیه دانشگاه علوم پزشکی لرستان1 تدریس درس
:سوابق پژوهشی
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: مقاالت علمی پژوهشی داخلی:ب
اسماعیل،سولماز نومی گلزار، دکتر اکبر علی اصغر زاده،دکتر جواد مهتدی نیا، سمیه صبوری-5
یوسفی راد *" ارتباط بین سطح سرمی کروم با میزان مالون دی آلدهید سرمی در افراد
،1  شماره،51  دوره،مبتال به ديابت نوع دو" مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پژشکی شهرکرد
5-3  صفحه،39 تابستان

 -1سمیه صبوری ،دکتر محمد جواد حسین زاده* ،دکتر مصطفی حسینی ،اسماعیل یوسفی راد
"ارتباط بین سطح سرمی  -50هیدروکسی ويتامین  Dبا شاخص های تن سنجی ،گلوکز ،
اجزای لیپیدی  ،انسولین سرمی و شاخص مقاومت انسولینی در زنان مبتال به چاقی"
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان  ،دوره  ،51شماره ،1پاییز  ،95صفحه 15-11

ب  :طرح های پژوهشی:
 -1شرکت در طرح پژوهشی مصوب مرکز تحقیقات علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران" مقايسه
بین سطح سرمی ويسفاتین و واسپین و  -50هیدروکسی ويتامین  Dدر زنان چاق و زنان
دارای وزن نرمال" بعنوان همکار اصلی

 -1همکار اصلی در طرح تحقیقاتی با عنوان " بررسی اثرات مکمل امگا  6و اثرات توام آن با ویتامین E
بر روی سطح سرمی آنزیم های آنتی اکسیدانی و بیان ژن های FOXO1,FOXO3a ،PGC-1a
 ,SIRT6,SIRT3, SIRT1و  hTERTدر افراد مبتال به بیماری عروق کرونر قلبی" مصوب در دانشگاه
علوم پزشکی تهران

 -6شرکت در طرح پژوهشی مصوب مرکز تحقیقات علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران" مطالعه
اثر ويتامین  Dبر تیوردوکسین و پروتئین  5متصل شونده به تیوردوکسین سرم ،فعالیت
تیوردوکسین ردوکتاز اريتروسیت و بیان ژن پروتئین  5متصل شونده به تیوردوکسین در
سلول های  PBMCافراد مبتال به ديابت نوع  " IIبعنوان همکار اصلی

 -4شرکت در طرح پژوهشی مصوب مرکز تحقیقات علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز با عنوان "
اثر مکمل ياری  znبر وضعیت توده استخوانی در زنان استئوپروتیک" بعنوان همکار اصلی
 -1همکاری در طرح تحقیقاتی" حساب های ملی سالمت" وزارت بهداشت ( مرحله سوم )
 -3همکاری در طرح تحقیقاتی "حساب های ملی سالمت" وزارت بهداشت ( مرحله چهارم)

:  مقاالت ارائه شده در کنگره های ملی و بین المللی:ج
1- The effects of vitamin D supplementation on glucose control and
insulin resistance in patients with diabetes type 2: A clinical trial
NLRCS International Congress September 6-8, 2017, Mashhad,
Iran.(oral presentation)

2- Various effects of omega 3 and omega 3 plus vitamin E
supplementations on serum glucose level and insulin resistance in
patients with coronary artery disease NLRCS International Congress
September 6-8, 2017, Mashhad, Iran.(oral presentation)
3- Beneficial Effects of Omega 3 and Vitamin E Co-Administration on
Gene Expression of SIRT1 and PGC1α and serum antioxidant enzymes
in patients with Coronary Artery Disease, The 2nd International and
14th Iranian Nutrition Congress, September 4-7, 2016.Tehran,
Iran.(poster presentation)

4-

“Serum Visfatin Concentration In Obese Versus Normal Weight
Women”12th Intenational Nutrition & Diagnostics Conference – August
27-30 ,2012, Prage,Czech Republic(PUSTER)

5- “Comparison of serum magnesium level in type 5 diabetic patients
with good and poor glycemic control in Qazvin”2nd International and
4th Iranian Congress of Endocrine & Metabolism Updates-October 1012 , Isfahan,Iran.(PUSTER)
6- Vitamin D Deficiency in Patients with Irritable Bowel Syndrome:
Association with Clinical Symptoms, Quality of Life and Inflammatory
Cytokines; EAP 2017 Congress and Master Course October 12-15,
2017, Ljubljana, Slovenia.(PUSTER)
7- Effect of vitamin D supplementation on thioredoxin binding protein 2
gene expression in patients with diabetes type 2; NLRCS International
Congress September 6-8, 2017, Mashhad, Iran.(PUSTER)

8- Effects of omega 3 and vitamin E supplementation on gene
expressions of SIRT 1 and hTERT, serum antioxidant enzymes and
hsCRP level in CAD patients: A randomized clinical trial study; NLRCS
)International Congress September 6-8, 2017, Mashhad, Iran.(PUSTER

 -1ارائه پوستر با عنوان" انديس و بار گاليسمیک کربوهیدراتهای دريافتی غذای روزانه
دانشجويان" در نخستین کنگره بیم المللی و چهارمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای
سالمت  11-19اردیبهشت  5693دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کتاب های منتشر شده:
 -5تغذيه درمانی در بیماری های تیروئیدی و ديابت(کراوس  ،) 5515چاپ اول ،5695انتشارات
اندیشه رفیع ،شابک913-931-931-633-3 :

شرکت در کنگره ها:
 -5شرکت در دهمین کنگره تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران
 -1شرکت در یازدهمین کنگره تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 -6شرکت در دومین کنگرۀ بین المللی و چهاردهمین کنگرۀ ملی تغذیه ،تهران
 -1شرکت در اولین کنگره تغذیه بین المللی ،مشهد
.

ساير:
 دارای مدرک  MCHEزبان انگلیسی
 عضو کانون استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران

 رتبه  3آزمون دکترای تخصصی وزارت بهداشت رشته علوم تغذيه در سال 1331
 آشنايی باتکنیک های استخراج  ، RNAطراحی پرايمرReal time PCR،
 آشنايی با نرم افزار هایExell, SPSS, REVMAN, STATA
 سرپرست کمیته تحقیقات دانشکده بهداشت و تغذيه از تاريخ  36/8/6تا کنون
 عضو کمیته ارتقائ آزمون های ارزيابی دانشگاه علوم پزشکی قزوين بمدت  0ماه
 نماينده مديريت کیفیت بیمارستان امیرالمومنین (ع)بمدت  5سال
 فعالیت در سمت دبیر کمیته تغذيه و رژيم درمانی بیمارستان امیر المومنین بمدت  3سال
 فعالیت در سمت دبیر کمیته راهبری مديريت کیفیت بیمارستان امیرالمومنین (ع) بمدت
دو سال
 عضو کمیته ترويج تغذيه با شیر مادر بیمارستان امیرالمومنین(ع) بمدت يکسال
 عضو کمیته پزشکی ،پرسنل پرستاری و کارکنان بیمارستان امیرالمومنین(ع) بمدت 3
سال
 عضو کمیته پیشگیری از اختالالت ناشی از کمبود يد ( )IDDشهرستان بوئین زهرا بمدت
يکسال
 عضو کمیته ارتقا سطح سالمت دانش آموزان دختر از طريق آموزش تغذيه و آهن ياری
شهرستان بوئین زهرا به مدت يکسال
 شرکت در کارگاههای توانمند سازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی قزوين و علوم پزشکی
لرستان
 عضويت در سازمان نظام پزشکی ايران ( شماره عضويت  :ت) 5054 -

