مژگان خسروي كارشناس ارشد علوم تغذيه فارغ التحصيل دانشگاه شهيد بهشتي ( شهريور ) 4731
با معدل 43/73
مقاطع قبلي  :كارشناسي علوم تغذيه از دانشگاه شهيد بهشتي (بهمن  ) 4769با معدل 43/76
كارداني علوم تغذيه از دانشگاه شهيد بهشتي (بهمن  ) 4766با معدل 43/64
ديپلم علوم تجربي با معدل 46/66
سوابق آموزشي  -4 :همكاري بصورت حق التدريس :
 تدريس  41واحد دروس تغذيه رشته هاي پرستاري و مامايي در دانشگاه آزاد
اسالمي واحد قم
 تدريس  46واحد دروس تغذيه رشته هاي پرستاري و مامايي در دانشگاه آزاد
اسالمي واحدبروجرد
 تدريس  6واحد تغذيه و تغذيه درماني در دانشكده پرستاري بانك ملي
 تدريس  6واحد تغذيه و تغذيه درماني در دانشكده پرستاري دانشگاه علوم
پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم
 -6عضو هيئت علمي قرارداي پيماني دانشگاه علوم پزشكي فاطميه قم :
 تدريس دروس تغذيه رشته هاي پزشكي  ،پرستاري و مامايي
 همكاري در برگزاري  9دوره كارگاه كارآموزي و كار ورزي دانشجويان
پزشكي ( تدريس در كارگاه و فيلد كارآموزي و كارورزي )
 -7عضو هيئت علمي تعهد خدمت دانشگاه علوم پزشكي لرستان :
 تدريس دروس تغذيه رشته هاي پزشكي( اصول کلی تغذيه )  ،پرستاري(
تغذيه و تغذيه درمانی ) ،مامايي ( اصول تغذيه و تغذيه مادر و کودک )،
علوم آزمايشگاهي ( شيمی مواد غذايی )  ،بهداشت خانواده ( اصول تغذيه
و تغذيه کاربردی ) ،مبارزه با بيماريها (اصول تغذيه و بهداشت مواد
غذايی ) ،بهداشت محيط ( بهداشت مواد غذايی و بازرسی و کنترل
بهداشتی مواد غذايی )  ،بهداشت حرفه اي ( بيوشيمی و اصول تغذيه )،
بهداشت عمومي ( اصول تغذيه و تغذيه کاربردی ) و علوم تغذيه ( دروس
 :شيمی و تجزيه مواد غذايی  ،تغذيه اساسی  ،6بهداشت و مسموميتهای
غذايی ،اصول و روشهای نگهداری مواد غذايی  ،ارزيابی وضع تغذيه،
بيماريهای ناشی از سوء تغذيه ،خدمات تغذيه ای در نظام مراقبتهای
بهداشتی ،سمينار تغذيه ،اثر فرايند بر ارزش غذاها ،اکولوژی غذا و تغذيه،
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اصول برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای  ،تغذيه گروهها و
شرايط ويژه و کارآموزی در عرصه بخش مديريت غذا و قلب و عروق و
کودکان و استاد راهنما پروژه)
 تدريس در دوره آموزشی "مانا"
 سخنرانی در برنامه مدون مباحث اجتماعی حرفه ای ويژه داروسازان
 تدريس دربرنامه آموزشی ضمن خدمت (مراقبتهای ادغام يافته نا خوشيهای
اطفال ) جهت پزشکان
 تدريس دربرنامه آموزشی ضمن خدمت (مراقبتهای ادغام يافته نا خوشيهای
اطفال ) جهت پرستاران
 سخنرانی در برنامه مدون آموزش مداوم ويژه پزشکان عمومی ( تغذيه 4
)مورخ 11/7/5
 سخنرانی در برنامه مدون آموزش مداوم ويژه پزشکان عمومی ( تغذيه 4
)مورخ 13/3/66
 سخنرانی در برنامه مدون "ب " ويژه پزشکان مورخ 46لغايت  62اسفند
4716
سوابق درماني  :مشاوره تغذيه و رژيم درماني در كلينيك تخصصي وابسته به دانشگاه فاطميه قم
سوابق پژوهشي :
 مجري طرح تحقيقاتي " بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان دختر مقاطع دوم
و سوم متوسطه شهر قم در مورد ارتباط و سرطان " در دانشگاه علوم
پزشكي فاطميه قم
 همكار در طرح تحقيقاتي " بررسي وضعيت رشد فرزندان تحت حمايت
مادران سرپرست خانوار در شهرستان بروجرد سال " 4717
 مجری طرح تحقيقاتی بررسی ارتباط پرفشاری خون و شاخص توده بدنی و
نسبت دور کمر به باسن در جامعه بزرگساالن شهر خرم آباد در
سال4792-4794
 مجری طرح تحقيقاتی بررسی ارتباط دريافت کلسيم رژيمی و شاخص های
آنتروپومتريک در افراد بزرگسال
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مقاالت :
 بررسي الگوي مصرف چربيها در  42استان كشور چاپ شده در مجله پژوهش در پزشكي و
ارائه درپنجمين كنگره تغذيه ايران
 مقايسه مصرف سويا و آنتوم برسطح ليپيدهاي سرم در خانمهاي منوپوز با سابقه آنفاركتوس
ميوكارد ارائه شده در نهمين كنگره تغذيه
 بررسي خطاها در گزارشهاي بررسي مصرف مواد غذايي دردومين سمينار سراسری
پيشگيری از خطاهای پزشکی
 بررسی ميزان خطا در روش  BIAدر مقايسه با روش  DEXAدر ارزيابی درصد توده
چربی در سومين سمينار سراسری پيشگيری از خطاهای پزشکی
 انسولين و خطاهای قابل پيشگيری در پنجمين سمينار سراسری پيشگيری از خطاهای پزشکی
 بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان دختر كالسهاي دوم و سوم مقطع متوسطه شهر قم در
مورد ارتباط و سرطان
 نقش تغذيه در يادگيري ارائه شده در سومين فراخوان مقاله تحت عنوان نقش تغذيه مناسب در
پيشرفت تحصيلي و سازگاري دانش آموزان در محيط مدرسه  ،در آموزش و پرورش لرستان
 ارتباط نسبت دور کمر به باسن و سطح فعاليت فيزيکی با فشار خون در جامعه بزرگساالن
شهر خرم آياد در سال  4792در اولين کنگره بين المللی و سيزدهمين کنگره تغذيه ايران
 ارتباط ميان دريافت کلسيم رژيمی و شاخص های آنتروپومتريک در افراد بزرگسال درکنگره
بين المللی چاقی مادر و کودک
 مقاله ارتباط ميان دريافت کلسيم رژيمی و شاخصهای تن سنجی در کارمندان  62-62ساله
دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال  96در فصلنامه علمی پژوهشی يافته دوره هفدهم
شماره 1زمستان  91مسلسل 96
 شير شتر و ديابت در کنگره غذا وسالمت
 بررسی ارتباط مصرف غذاهای آماده با شاخص توده بدنی و دور کمر در دختران دبيرستانی
شهر خرم آباد در دومين کنگره بين المللی و چهاردهمين کنگره تغذيه ايران
 پذيرش مقاله بررسی ارتباط بين شاخص توده بدنی و فشار خون در والدين دانش آموزان
شهر خرم آباد در فصلنامه علمی پژوهشی افالک
 پذيرش مقاله بررسی ارتباط مصرف غذاهای آماده با شاخص توده بدنی و دور کمر در
دختران دبيرستانی شهر خرم آباد در نشريه ی توسعه علوم رفتاری ( علمی – تخصصی )
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داوری مقاالت فصلنامه علمی پژوهشی يافته
داوری طرحهای تحقيقاتی
داوری پايان نامه های دانشجويان رشته پزشکی
ساير :
 ترجمه کتاب چاقی يک موضوع کلينيکی
 عضويت در کميته تخصصی  ،علمی  ،معاونت غذا و دارو
 عضويت در کميته راهبردی طرح تعيين اولويتهای تحقيقاتی از طريق نياز سنجی
 استاد راهنما دانشجويان رشته پزشکی مقطع علوم پايه و رشته علوم تغذيه
 کارشناس ناظر سلف سرويس دانشکده پزشکی
 عضويت در شوراهای آموزشی دانشکده بهداشت
 همکاری در راه اندازی آزمايشگاههای ميکروبيولوژی و بيوشيمی رشته تغذيه
 طی کالسهای آموزشی  Windows ,Word ,Power point & Internetدر آمزشگاه
سازمان و فن آوری اطالعات
 گذراندن دورههای آموزشی روش تنظيم پيشنهاد طرحهای تحقيقاتی  ،تغذيه گروههای آسيب
پذير ،بازآموزی مهارتهای مشاوره تغذيه ،بازآموزی تغذيه ورزشکاران ،
 شرکت در سمينار سم شناسی مواد غذايی و بهداشتی  ،کنگره روزه داری و سالمت ،
کنگرههای تغذيه ايران  ،سمينارهای سراسری پيشگيری از خطاهای پزشکی  ،سمينار
سراسری انطباق خدمات بهداشتی درمانی با موازين شرع مقدس اسالم ،همايش سراسری
جامعه سالم  ،کنگره سراسری پيشگيری از آسيب ها و ارتقاء ايمنی در حوادث
 شرکت در کارگاههای معرفت افزايی وکارگاههای آموزشی بسيار متعدد در زمينه های
روشهای تدريس  ،پژوهش  ،آمار ،مديريتی  IT ،و...
ساير سوابق کاری قبل از عضويت هيئت علمی :
 گذراندن طرح نيروی انسانی بمدت يک سال در بيمارستانهای شهيد بهشتی قم وشهيد اشرفی
اصفهانی تهران
 مسئوليت فنی کارخانه ماکارونی لرد بمدت حدود پانزده ماه
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