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 سوابق پژوهشی:*

 تحقيقاتی:های *طرح 

 :)مجری یا همکار( تحقیقاتیهای ن طرح ویاعن

دقیقه ورزش با شدت متوسط در  30بر ماركرهای استرس اكسیداتیو پس از  Cبررسی تاثیر مکمل یاری ویتامین " -

 "زنان جوان سالم

 "رضایتمندی بیماران بستری از خدمات بخش غذا در بیمارستانهای خصوصی و دولتی اهواز بررسی" -
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با  C، پروتئین واكنش گر (MDA)مالون دی آلدئید   ،(TAC)اثر پودر سماق بر ظرفیت تام آنتی اكسیدانی " -

وناز سرمی در و پاراكس A-I، آپو لیپوپروتئین B(، وضعیت گلیسمی، آپولیپوپروتئین (hs-CRPحساسیت زیاد 

 "دیابتی نوع دو بیماران

، ظرفیت تام آنتی اكسیدانی A-I، آپولیپوپروتئین Bبررسی اثر زنجبیل بر وضعیت گلیسمی، آپولیپوپروتئین " -

(TAC( مالون دی آلدئید  ،)MDA پروتئین واكنش گر ،)C  با حساسیت( باالhs-CRP و پاراكسوناز سرمی در )

 "بیماران دیابتی نوع دو

لتروزول به تنهایی و توام بر بیان و فعالیت آروماتاز در رده سلولی سرطانی پستان  سه اثرات هسپرتین، نوبیلتین ومقای" -

MCF-7" 

ها بر آن و اثر محافظتی AMPKو فعال سازی  SIRT1و میزان فعالیت  بیان بررسی اثر هسپرتین و نوبیلتین بر" -

 "كبد HepG2های لیپید در سلولتجمع 

 "خون نوزادان نیروب یلیبر سطح ب یماه باردار نیدر آخر C نیتامیبا و یاریمکمل  ریتاث " -

 "ختهیدرمورد محصوالت ترار رانیا یو نگرش كاركنان دانشگاه علوم پزشک یآگاه یبررس" -

 شناختی نقایص با آن ارتباط و ینرون بیآس وماركریب کیبه عنوان  BDNF سرمی سطح بررسی" -

(Neurocognitive impairment)  امفتامین مت كننده مصرف درمردان" 

 

 

 (:Original Articlesاصلی ) مقاالت*

"Effect of Vitamin C Supplementation on Oxidative Stress Markers Following 30 Minutes 

Moderate Intensity Exercise in Healthy Young Women " 

Majid Karandish, Seyedeh Tayebeh Rahideh and Ahmad Zand-Moghaddam 

Journal of Biological Sciences, (2008), 8(8), 1333-37.  

"The Effect of Sumac (RhuscoriariaL.) Powder on Serum Glycemic Status, ApoB, ApoA-I and 

Total Antioxidant Capacity in Type 2 Diabetic Patients" 

Farzad Shidfar, Seyedeh Tayebeh Rahideh*, Asadollah Rajab, Nafise Khandozi, Sharieh 

Hosseini, Shahrzad Shidfar and Faraz Mojab 

Iranian Journal of Pharmaceutical Research, (2014), 13 (4), 1249-55. 



 

"The effect of sumac (Rhus coriaria L.) powder on insulin resistance, malondialdehyde, hs-

CRP, and paraoxonase 1 activity in type 2 diabetic patients" 

Seyedeh Tayebeh Rahideh, Farzad Shidfar*, Nafiseh Khandozi, Asadollah Rajab, Seyed 

Payam Hosseini, and Seyed Mohsen Mirtaher 

Journal of Research in Medical Sciences. (2014 Oct); 19(10): 933–938.  

"The Effects of Ginger on Fasting Blood Sugar, Hemoglobin A1c, Apolipoprotein B, 

Apolipoprotein A-I and Malondialdehyde in Type 2 Diabetic Patients" 

Nafiseh Khandouzi, Farzad Shidfar, Asadollah Rajab, Tayebeh Rahideh, Payam Hosseini and 

Mohsen Mir Taheri 

Iranian Journal of Pharmaceutical Research, (2015), 14 (1): 131-140 

"The effect of ginger (Zingiber officinale) on glycemic markers in patients with type 2 

diabetes"  

Farzad Shidfar, Asadollah Rajab, Tayebeh Rahideh, Nafiseh Khandouzi, Sharieh Hosseini, 

Shahrzad Shidfar 

Journal of Complementary and Integrative Medicine; (2015); 12(2), 165–170. 

"The individual or combinational effects of Hesperetin and Letrozole on the activity and 

expression of aromatase in MCF-7 cells" 

Seyedeh Tayebeh Rahideh, Farzad Shidfar, Mitra Nourbakhsh, Mostafa Hoseini, Fariba 

Koohdani, Mona Entezam, Mohammad keramatipour  

Cellular and Molecular Biology; (2016), 62 (6): 38-43. 

“Comparison of the effects of nobiletin and letrozole on the activity and expression of 

aromatase in the MCF-7 breast cancer cell line” 

Seyedeh Tayebeh Rahideh, Mohammad Keramatipour, Mitra Nourbakhsh, Fariba Koohdani, 

Mostafa Hoseini, Saeed Talebi, and Farzad Shidfar 

Biochemistry and Cell Biology;(2017), 95: 468–473 

“The effects of Nobiletin, Hesperetin, and Letrozole in a combination on the activity and 

expression of aromatase in breast cancer cells” 

Seyedeh Tayebeh Rahideh, Mohammad Keramatipour, Mitra Nourbakhsh, Fariba Koohdani, 

Mostafa Hoseini, and Farzad Shidfar 

Cellular and Molecular Biology; (2017), 63: 9-13 

 



 

 :کتاب*

  1388نشر مرز دانش   : ترجمه سیده طیبه رهیده،"ژی تغییرات وضعیت تغذیه ایوپاتوفیزیول "

 

 :(Abstracts) خالصه مقاالت*

10th European Nutrition Conference, July 2007, Paris, France 

"Effect of Vitamin C Supplementation on Lipid Peroxidation Following Moderate Intensity 

Exercise in Healthy Young Women" 

Karandish M, Rahideh ST,  Zandemoghaddam A, Haghighizadeh  MH 

 .1385شهریور  16-13، تبریز-نهمین كنگره تغذیه ایران

 الیت بدنیعرشته تغذیه با نمایه توده بدن، درصد و مقدار چربی بدن، سطح فبررسی ارتباط سطح آگاهی و نگرش دانشجویان "

 "ور اهوازر تغذیه ای  در دانشگاه جندی  شاپدانشجویان غی آن باو مقایسه 

 رضا امانی.  دكتر فاطمه امیری، سیده طیبه رهیده ،احسان حجازی،

 .1385آذر ماه  4-6تهران، -غیرواگیرسومین كنگره كشوری پیشگیری و كنترل بیماریهای 

ی جندی الم علوم پزشکمقایسه دریافت كلسیم، آهن و فیبر بین دانشجویان زن مبتال به اضافه وزن یا چاقی با دانشجویان س"

 "شاپور اهواز

 سوده شکروی، سیده طیبه رهیده، دكتر مجید كاراندیش.

 .1386شهریور ماه  4-8، مشهد-ژی ایرانوكولژی و فارماوهمین كنگره فیزیولجده

 "دقیقه ورزش با شدت متوسط در زنان جوان سالم 30پس ازبر پراكسیداسیون چربیها  Cتاثیر مکمل یاری ویتامین "

 دكتر محمد طه جاللی، محمدحسین حقیقی زاده ،، دكتر احمد زند مقدمكاراندیشدكتر مجید  سیده طیبه رهیده،

9th Iranian Congress of Biochemistry &  2nd International Congress of Biochemistry and 

Molecular biology, Shiraz, October 29 – November 1, 2007  

"Measurement of plasma MDA using HPLC method with fluorescence detector" 

Rahideh ST ,Karandish M, Zandemoghaddam A 



 

هید بهشتی، شصنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی  تغذیه وتهران، دانشکده علوم  ر،كنگره دانشجویان علوم تغذیه سراسر كشو

 .1387فروردین  28و  27

 " Ascorbate oxidase spatula ازبا استفاده   HPLCاندازه گیری اسید اسکوربیک پالسما به روش"

  مجید كاراندیش دكتراحمد زند مقدم، دكتر سیده طیبه رهیده، 

 1387آبان ماه  6-9تهران،-دهمین كنگره تغذیه ایران

غذایی و ارتباط آن با پراكسیداسیون چربیها پس از استرس اكسیداتیو ناشی از ورزش در  Cبررسی دریافت ویتا مین "

 "دانشجویان زن دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 جید كاراندیش، احمد زندمقدمسیده طیبه رهیده، م

 1387آبان ماه  6-9تهران،-دهمین كنگره تغذیه ایران

"Effect of Vitamin C Supplementation on Plasma Glutathione Status Following Thirty 

Minutes Moderate Intensity Exercise in Healthy Women" 

Rahideh ST, Karandish M, Jalali MT, Zandemoghaddam A,Haghighizadeh  MH 

19th International Congress of Nutrition in 4-9 October 2009(Bangkok). 

"Association Between Knowledge, Attitude and High Fat Foods Intake in Nutrition and 

NonNutrition Students, Ahwaz  Jondi-Shapour University of Medical Sciences, Iran" 

 Seyedeh Tayebeh Rahideh, Fateme Amiri 

 1389آبان ماه  9-13شیراز،-یازدهمین كنگره تغذیه ایران

سیده  وضعیت فعالیت بدنی و شاخصهای تن سنجی و رابطه آن با رشته تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز.

 طیبه رهیده، فاطمه سادات امیری

The 1st International & 13th Iranian Nutrition Congress in November 30-December 3, 2014 

The Effect of Sumac (RhuscoriariaL.)Powder on Serum Glycemic Status, ApoB, ApoA-I 

and Total Antioxidant Capacity in Type 2 Diabetic Patients 

Seyedeh Tayebeh Rahideh, Farzad Shidfar, Nafise Khandozi 

 

"Nutrition CongressIranian  thInternational& 13 stThe 1"  دانشگاه علوم پزشکی شهید برگزار شده توسط

 1393،تهران، آذر ماه  (…the effect of sumac) سخنران آزاد به عنوانبهشتی، 



 

The 2st International & 14th Iranian Nutrition Congress in September 4-7, 2016, Tehran 

University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

"Effects of Nobiletin on the viability and estradiol secretion in MCF-7 human breast cancer 

cells" 

Seyedeh Tayebeh Rahideh, Mohammad keramatipour, Mitra Nourbakhsh, Fariba Koohdani, 

Mostafa Hoseini, Farzad Shidfar 

"Iranian Nutrition Congress thInternational& 14 ndThe 2"  دانشگاه علوم پزشکی تهران، برگزار شده توسط

 1395تهران، شهریور ماه  ، (…Effects of Hesperetin) سخنران آزاد به عنوان

"Congress International Personalized MedicinendThe 2 " به دانشگاه علوم پزشکی ایران، برگزار شده توسط

،تهران، دی ماه  (Epigenetic modifications by dietary polyphenols in cancer) سخنران مدعو عنوان
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 *سوابق آموزشی:

 1387-88در نیمسال دوم  تحصیلی  كارآموزی رژیم درمانی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

  1387-88درس تغذیه كاربردی در نیمسال دوم  تحصیلی ، دانشگاه آزاد اسالمی

 1388-89دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم، درس اصول تغذیه در نیمسال اول  تحصیلی 

 1388-89تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم، درس تغذیه كاربردی در نیمسال دوم  

  1389 -90دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، درس تغذیه گروه های ویژه در نیمسال دوم

 1390تا  1386انجمن دیابت گابریک: آموزش تغذیه بیماران دیابتی ، از سال 

، 2و 1تغذیه پیشرفته  تا كنون همکاری در تدریس دروس تغذیه پیشرفته، 1395دانشگاه علوم پزشکی ایران: از سال 

زبان تخصصی، پاتوفیزیولوژی تغذیه، تغذیه بالینی، آموزش و مشاوره تغذیه، فیزیولوژی تغذیه، بیولوژی سلولی مولکولی، 

 تغذیه جامعه، اصول تغذیه، تغذیه مادر و كودک، نگهدارنده های مواد غذایی

 

 

 



 

 :*داوری مجالت

Phytotherapy Research 

Topics In Clinical Nutrition 

Iranian Journal Of Pharmaceutical Research 

Iranian Journal Of Nutrition Sciences& Food Technology 

Journal Of Research In Medical Sciences 

 

 :های آموزشی گارگاهسخنران *

  "1نکات تغذیه ای در دیابت نوع  "

  "الگوی تغذیه سالم "

  "ها یماریو ب یا هیتغذ یمکمل ها"

 "عیشا یهایماریب یو برخ یمختلف زندگ یدر دوران ها یا هیتغذ یمکمل ها"

"Trading Endocrine Disorder in Infertility", 17th Royan International Twin Congress on 

August 30, 216, Tehran, Iran 

"تغذیه در دوران بارداری و شیردهی"  

 

 :ها سخنرانیسایر  *

 1387خرداد  10در انجمن آموزش دیابت گابریک، مبحث شیرین كننده های رژیمی،  "كارگاه آموزشی دیابت و دارو ساز"

 ، سخنران تغذیه 1387شركت ملی  نفت ایران ) مناطق مركزی( ، چهارم اردیبهشت  "همایش بهداشت و سالمت"

 1389توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران، آبان  برگزار شده  "سمینار دیابت،  رویکرد كاربردی"

 1390برگزار شده توسط انجمن دیابت گابریک در تبریز، تیر ماه  "نیدوست من انسولهمایش ملی  "

ده در دانشک سازمان نظام پزشکیبرگزار شده توسط  "دوازدهمین همایش علمی كاربردی پزشکان عمومی سراسر كشور"

  1391دی ماه تربیت بدنی دانشگاه تهران 



 

در دانشکده تربیت  سازمان نظام پزشکیبرگزار شده توسط  " )مدون(یآموزش مداوم جامعه پزشک یحضور یبرنامه ها "

 1391بدنی دانشگاه تهران دی ماه 

در محل سازمان  سازمان نظام پزشکیبرگزار شده توسط  " )مدون(یآموزش مداوم جامعه پزشک یحضور یبرنامه ها "

 1392نظام پزشکی تهران خرداد ماه 

 1394آبان  23به عنوان سخنران تغذیه، تهران،  "سومین همایش دیابت، رویکرد كاربردی"

 

 *سایر:

The best oral presentation in "The 2st International& 14th Iranian Nutrition Congress"  in 

September 4-7, 2016, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

 1389آبان  29-30تهران،  دانشگاه علوم پزشکیدر سمینار دیابت، رویکرد كاربردی برگزار شده توسط  دریافت لوح سپاس

 شركت در كنگره ها: 

 .1385 وریشهر 16-13 ز،یتبر-رانیا هیكنگره تغذ نینهم -

 .1386شهریور ماه  4-8مشهد، _هجدهمین كنگره فیزیولوژی و فارماكولوژی ایران -

آبان  7-10راز، شی_نهمین كنگره بیوشیمی ایران و دومین كنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی ایران  -

1386 

کی دانشگاه علوم پزشكنگره دانشجویان علوم تغذیه سراسر كشور، تهران، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی  -

 .1387فروردین  28و  27شهید بهشتی، 

 1387آبان ماه  6-9تهران،-رانیا هیكنگره تغذ نیدهم -

 1389آبان ماه  9-13راز،یش-رانیا هیكنگره تغذ نیازدهمی -

 1393ماه  آذر ،تهران-رانیا هیكنگره تغذاولین كنگره بین المللی تغذیه و سیزدهمین  -

 1395ماه  شهریور ،تهران-رانیا هیكنگره تغذذیه و چهادهمین دومین كنگره بین المللی تغ -

 1396،تهران، دی ماه دومین كنگره بین المللی پزشکی شخصی  -

 1397، مرداد تغذیه با شیر  مادر، تهرانكشوری همایش  -

 



 

 شركت در كارگاه:

شهید  دانشگاه علوم پزشکینهمین كارگاه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی  -

 1382بهمن  7-12، بهشتی

كارگاه رژیم درمانی در بیماران دیابتی، در كنگره دانشجویان علوم تغذیه دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی  -

 1387فروردین  27، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

- Education workshop on basic educational methodology for diabetes educators 

organized by IDF in collaboration with the Iranian diabetes society, 22-23 

December 2009 

- Real-time PCR workshop was presented by Dr. Willem van Leewuwen in School 

of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, 23 August 2014 

 29تهران،  دانشگاه علوم پزشکیطراحی پرایمر برگزار شده توسط مركز پژوهش های علمی دانشجویان كارگاه  -

 1393خرداد 

هران، ت دانشگاه علوم پزشکیكارگاه استراتژی آموزشی و فنون تدریس برگزار شده توسط دانشکده بهداشت  -

 1390تیر  23-22

ایران، اردیبهشت  دانشگاه علوم پزشکی برگزار شده توسط new approach to lifelong learningكارگاه  -
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 1396ایران، اردیبهشت  دانشگاه علوم پزشکی كارگاه چگونه یک پایان نامه را هدایت كنیم؟ برگزار شده توسط -

 1396ایران، اردیبهشت  دانشگاه علوم پزشکی كارگاه مرجعیت برگزار شده توسط -

 1396ایران، خرداد  دانشگاه علوم پزشکی برگزار شده توسط كارگاه تکنیک های تئاتر در تدریس -

 1396 تیرایران،  دانشگاه علوم پزشکی برگزار شده توسط یادگیری الکترونیکیكارگاه  -

 1396ایران، تیر  دانشگاه علوم پزشکی كارگاه طراحی سوال برگزار شده توسط -

 1396ایران، تیر  ه علوم پزشکیدانشگا كارگاه اصول و مبانی ترجمه پیشرفته برگزار شده توسط -

 1396ایران، تیر  دانشگاه علوم پزشکی كارگاه روش تحقیق كیفی برگزار شده توسط -

اد ایران، مرد دانشگاه علوم پزشکی كیفی برگزار شده توسطكارگاه آشنایی با نرم افزارهای تحلیل داده های  -
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 1396 ایران، مرداد دانشگاه علوم پزشکی كارگاه روش تدریس مقدماتی برگزار شده توسط -

 1396 ایران، مهر دانشگاه علوم پزشکی برگزار شده توسط endnoteكارگاه  -

 1396ایران، آبان  دانشگاه علوم پزشکی برگزار شده توسط مطالعات كیفیكارگاه  -

 1396ایران، دی  دانشگاه علوم پزشکی برگزار شده توسط برنامه ریزی درسی )طرح درس و طرح دوره( كارگاه  -

 1396 ایران، بهمن دانشگاه علوم پزشکی برگزار شده توسط 2و 1طراحی آماری آزمایش كارگاه  -

 1397ایران، اردیبهشت  دانشگاه علوم پزشکی روش تحقیق مقدماتی برگزار شده توسطكارگاه  -

 1397ایران، اردیبهشت  دانشگاه علوم پزشکی برگزار شده توسط جستجوی منابع الکترونیکكارگاه  -

 1397ایران، تیر  دانشگاه علوم پزشکی برگزار شده توسط 3و  2و  1تولید محتوا كارگاه  -

 1397ایران، مرداد  دانشگاه علوم پزشکی كارگاه مهارت های زندگی حرفه مندان برگزار شده توسط -

  1397ایران، مرداد  اه علوم پزشکیدانشگ كارگاه چگونه یک ژورنال كالب موثر برگزار كنیم؟ برگزار شده توسط -

 ایران دانشگاه علوم پزشکی دانش افزایی برگزار شده توسط دوره هایشركت در  -

 (1387)ارائه مقاالت تغذیه ای به سایت شركت نفت مناطق مركزی ایران  -

 (1386-90) ارائه مقاالت تغذیه ای برای فصلنامه داخلی انجمن دیابت گابریک -

 (1388) )آموزش و مشاوره( 18و  1اداره سالمت شهرداری منطقه همکاری با  -

 تا كنون  1396دانشکده بهداشت به عنوان مسئول بخش توانمند سازی از سال  EDOهمکاری با -

 تا كنون 1395همکاری با درمانگاه دانشگاه علوم پزشکی ایران به صورت مشاوره تغذیه و رژیم درمانی از سال -

 


