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عنوان پایان نامه دکترا  :مطالعه اثر ویتامين  Dبر
سرم،
تيوردوکسين و پروتئين  6متصل شونده به تيوردوکسين
فعاليت تيوردوکسين ردوکتاز اریتروسيت و بيان ژن پروتئين 6
متصل شونده به تيوردوکسين در سلول هاي  PBMCافراد مبتال به
دیابت نوع II

سوابق آموزشي
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 1.1 سال سابقه هيئت علمي در دانشگاه علوم پزشكي لرستان
در سال های  1131 -1133بعنوان سرباز هيئت علمي و تدریس
واحدهاي زیر :
رشته

نیمسال

درس

بهداشت خانواده

نيمسال اول 31 -33

بهداشت مبارزه

نيمسال اول 31 -33

بهداشت خانواده

نيمسال اول 31 -33

بهداشت خانواده

نيمسال دوم 31 -33

بهداشت مبارزه

نيمسال دوم 31 -33

اصول تغذیه

1واحد بهداشت حرفه اي

نيمسال اول 33-33

اصول تغذیه

بهداشت مبارزه

نيمسال اول 33-33

علوم تغذیه

نيمسال اول 33-33

بهداشت خانواده

نيمسال اول 33-33

علوم تغذیه

نيمسال اول 33-33

اصول تغذیه
اصول تغذیه
تغذیه كاربردي
اصول تغذیه
اصول تغذیه

تغذیه اساسي دو
تغذیه كاربردي

واحد
6
واحد
6
واحد
6
واحد
6
واحد
6
واحد

6واحد
1
واحد
6
واحد

كاربرد رایانه در

1

تغذیه

واحد

بازرسي و كنترل
بهداشتي
مواد غذایي

6

كارشناسي

واحد

بهداشت محيط

نيمسال اول 33-33

 استادیارگروه تغذیه دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه
علوم پزشکی لرستان از تاریخ  1131/13/11تا کنون و تدریس
واحدهای اصول تغذیه رشته پزشکی ،تغذیه و تغذیه درمانی
رشته پرستاری و واحدهای تخصصی رشته علوم تغذیه

سوابق پژوهشی
6
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 پژوهشی- مقاالت علمی:الف
. علي عسگر زاده اكبر، مهتدي نيا جواد، یوسفي راد اسماعيل،ارتباط بین دریافت غذایي و سطح سرمي كروم با گلوكز خون
 پالسمایي در افراد مبتال به دیابت نوعHbA1c اجزاي لیپیدي و
، پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان- فصلنامه علمي.دو
11 -11  صفحه،33  تابستان، دوره یازدهم.یافته
 دکتر اكبر علي عسگر،  دکتر جواد مهتدي نيا،سميه صبوری
 ارتباط بین. اسماعيل یوسفي راد، سولماز نومی گلزار،زاده
سطح سرمي كروم با میزان مالون دي آلدهید سرمي در افراد مبتال
 پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهر- مجله علمي.به دیابت نوع دو
. 1 -2  صفحه،1133  تابستان، شماره دو، دوره دوازدهم.كرد
، دكتر مصطفي حسيني، دكتر محمد جواد حسين زاده،سميه صبوري
 هیدروکسی-52  ارتباط بین سطح سرمي.اسماعيل یوسفي راد
،  اجزاي لیپیدي،  گلوكز، با شاخص هاي تن سنجيD ویتامین
.انسولین سرمي و شاخص مقاومت انسولیني در زنان مبتال به چاقي
، یافته،فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
1

11-11  صفحه،1131  پایيز، شماره چهار،دوره چهاردهم

 ترجمه کتاب:ب
) زیر نظرEnteral Nutrition( ترجمه کتاب راهنمای نغذیه روده ای
دکتر سعيد حسينی
ترجمه دو فصل کتاب تخصصصی
 (تغذیه در بيماران مبتال به دیابت و بيماری هایCare Process
.1131 ، انتشارات اندیشه رفيع.)تيروئيدی
Krause's Food and the Nutrition

: مقاالت ارائه شده در كنگره 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.(oral 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 2 diabetic
patients with good and poor glycemic control in Qazvin”2nd
International and 4th Iranian Congress of Endocrine & Metabolism
Updates-October 10-12 , Isfahan,Iran.(PUSTER)
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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
 .3ایراد سخنراني با عنوان " كلسیم و سرطان پروستات " در
نهمين كنگره تغذیه ایران  11-12شهریور ماه 1131
دانشگاه علوم پزشكي تبریز
ارائه پوستر با عنوان " بررسي میزان دریافت انرژي
.11
و درشت مغذي ها در افراد مبتال به دیابت نوع دو و
مقایسه آن با افراد گروه كنترل " در نخستين كنگره
سراسري سندرم متابوليك ایران  61-61خرداد  1131دانشگاه
علوم پزشكي تبریز
ارائه پوستر با عنوان " مقایسه سطح سرمي كروم در
.11
دو گروه دیابتیك و كنترل و ارتباط آن با گلوكز خون،
 HbA1cو اجزاي لیپیدي در افراد مبتال به دیابت نوع دو "
در كنگره دانشجویان علوم تغذیه سراسر كشور 61-63
فروردین  1131دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
ارائه پوستر با عنوان " دریافت پروتئین و گوشت
.16
قرمز در افراد مبتال به دیابت نوع دو " در دهمين كنگره
تغذیه ایران  2-3آبان  1131دانشگاه علوم پزشكي تهران
ارائه پوستر با عنوان " دریافت باالتر مینرال ها
.11
در افراد مبتال به دیابت نوع  5در مقایسه با افراد سالم
" در دهمين كنگره تغذیه ایران  2-3آبان  1131دانشگاه
علوم پزشكي تهران

د -طرحهای پژوهشی

2

 مجري طرح تحقيقاتي با عنوان " مطالعه اثر ویتامین  Dبرسرم،
تیوردوکسین و پروتئین  5متصل شونده به تیوردوکسین
فعالیت تیوردوکسین ردوکتاز اریتروسیت و بیان ژن پروتئین 5
متصل شونده به تیوردوکسین در سلول هاي  PBMCافراد مبتال به
دیابت نوع  "IIمصوب در دانشگاه علوم پزشكي تهران.
 همکار اصلی در طرح تحقيقاتی با عنوان " بررسی اثرات مکمل امگا  3واثرات توام آن با ویتامین  Eبر روی سطح سرمی آنزیم های آنتی اکسیدانی و بیان ژن های ،PGC-1a
 FOXO1,FOXO3a ,SIRT6,SIRT3, SIRT1و  hTERTدر افراد مبتال به بیماری عروق کرونر
قلبی" مصوب در دانشگاه علوم پزشكي تهران
 شركت در طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه با عنوان " ارتباط بیندریافت غذایي و سطح سرمي كروم با گلوكز خون ،اجزاي لیپیدي و
 HbA1cپالسمایي در افراد مبتال به دیابت نوع دو"
 شركت در طرح تحقيقاتي با عنوان " بررسي وضعیت تغذیه سالمتو تعیین عوامل موثر بر آن در كاركنان پایانه هاي صادرات
مواد نفتي خارك " انجام شده در سال 1131
 شركت در طرح تحقيقاتي با عنوان " مقایسه اثرات عصارهساچوریكا خوزستانیكا و ویتامین  Eو كوآنزیم  Q10بر
پراكسیداسیون لیپید در محیط " invitro
 شركت در طرح تحقيقاتي با عنوان " مقایسه بین سطح سرمیویسفاتین و واسپین و  -52هیدروکسی ویتامین  Dدر زنان چاق و
زنان دارای وزن نرمال"

شركت در كنگره ها
شركت در نهمين كنگره تغذیه ایران
دانشگاه علوم پزشكي تبریز

 11-12شهریور ماه

1131

شركت در كنگره دانشجویان علوم تغذیه سراسر كشور 61-63
فروردین  1131دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
شركت در نخستين كنگره سراسري سندرم متابوليك ایران 61-61
خرداد  1131دانشگاه علوم پزشكي تبریز
شركت در دهمين كنگره تغذیه ایران  2-3آبان  1131دانشگاه علوم
پزشكي تهران
شركت در یازدهمين كنگره تغذیه ایران  11-11آبان دانشگاه علوم
پزشكي شيراز
شركت در سومين سمينار سراسري پيشگيري از خطاهاي پزشكي 11-11
اردیبهشت  1133دانشكاه علوم پزشكي لرستان ،خرم آباد
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شركت در كارگاههاي اموزشي
شركت در كارگاه آموزشي روش ها و مهارت هاي نوین تدریس
اعضاي هيئت علمي  31/1/11دانشگاه علوم پزشكي لرستان

ویژه

شركت در كارگاه آموزشي ارزشيابي دانشجو ویژه اعضاي هيئت
علمي  33 1/3دانشگاه علوم پزشكي لرستان
شركت در كارگاه آموزشي مرور سيستماتيك ویژه اعضاي هيئت علمي
 12-11بهمن  1131دانشگاه علوم پزشكي لرستان
شركت در كارگاه آموزشي مقاله نویسي ویژه اعضاي هيئت علمي
 3-3بهمن  1131دانشگاه علوم پزشكي لرستان
شركت در كارگاه آموزشي  power pointویژه اعضاي هيئت علمي
دي  1131دانشگاه علوم پزشكي لرستان

11-11

شركت در كارگاه آموزشي طراحي برنامه درسي ( طرح درس -طرح
دوره) ویژه اعضاي هيئت علمي
 31/11/1دانشگاه علوم پزشكي لرستان

مدرك زبان
كسب نمره  12در آزمون زبان MCHE
)1131/16/12

در تاریخ ( 07/03/2009

سایر
اشتغال به عنوان متخصص تغذیه در کلينيک تغذیه مجتمع گاز
پارس جنوبی از تاریخ  1136/11/11لغایت 1131/11/11
اشتغال به عنوان كارشناس تغذیه به مدت دو ماه از تاریخ
 31/1/1لغایت  31/2/1در درمانگاه خيریه اصحاب الحسين در تهران
اشتغال به عنوان كارشناس تغذیه به مدت دو ماه از تاریخ
 31/6/1لغایت  31/1/1در كلينيك شيخ الریيس دانشگاه علوم پزشكي
تبریز
استاد راهنماي دانشجویان رشته علوم تغذیه ورودي مهر ماه سال
 1131در دانشگاه علوم پزشكي لرستان
داوري چندین مقاله علمي – پژوهشي
عضویت در انجمن تغذیه ایران (اتا) (شماره عضویت :

) 6111

عضویت در سازمان نظام پزشكي ایران ( شماره عضویت  :ت) 6316 -
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