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 "مقاالت پژوهشی"

 
1. Effect of breakfast composition on memory of primary school children in Ahwaz (Persian) 

(2008) 

2. Comparison of the effect of two Iranian breakfasts (high-carbohydrate vs. high-protein) on 

cognitive function of 9-11 years old primary schoolchildren (Persian) (2008) 

3. The effects of cranberry juice on serum glucose, apoB, apoA-I, Lp(a) and Paraoxonase-1 

activity in type 2 diabetic male patients (2012) 

4. Effects of cinnamon consumption on glycemic status, lipid profile and body 

composition in type 2 diabetic patients (2012) 

5. Does vitaminD3 supplementation improve glucose homeostasis in overweight or obese wom

en?A double-blind, randomized, placebo-controlled clinical trial (2013) 

6. Synergistic anti proliferative effect of  resveratrol and etoposide on human 

hepatocellular and colon cancer cell lines (2013) 

7. Effects of Hesperidin Supplementation on Glycemic Control, Lipid Profile and Inflammatory 

Markers in Patients with Type 2 Diabetes: A Randomized Double Blind Placebo Control 

Clinical Trial (2015) 

8. Glycemic Control, Self-efficacy and Fear of Hypoglycemia Among Iranian Children 

with Type 1 Diabetes (2015) 

9. Effect of Royal Jelly Intake on Serum Glucose, Apolipoprotein A-I (ApoA-

I), Apolipoprotein B (ApoB)and ApoB/ApoA-

I Ratios in Patients with Type 2 Diabetes:  Randomized, Double Blind Clinical Trial Study. 

(2016) 

10. Anti-Tumor Effects of Resveratrol in Breast Cancer (Persian) (2016) 

11. Does Resveratrol Improve Insulin Signalling in HepG2 Cells? (2017) 

12. The Association of Intelligence Quotient with Obesity and Some Related Factors in Children 

Girls (2018) 

13. Resveratrol suppresses hyperglycemia-induced activation of NF-κB and AP-1 via c-Jun and 

RelA gene regulation (2018) 

14. Resveratrol affects β-catenin and GSK-3β gene expression in Wnt-signalingpathway in HCT-

116 human colorectal cancer cells (2018) 

15. A double blind randomized clinical trial to investigate the effect of vitamin D supplementation 

on metabolic and hepato-renal markers in type 2 diabetes and obesity (2018) 

16. Evaluating fear of hypoglycemia, pediatric parenting stress and self-efficacy among parents of 

children with type 1 diabetes and their correlation with glycemic control (2018) 
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 "افتخارات"

  کارشناسی علوم تغذیه، منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ممتازدانشجوی 

 مقطع کارشناسی -استعداد درخشان منتخب وزرات بهداشت 

  کارشناسی ارشد علوم تغذیه، منتخب دانشگاه علوم پزشکی اهواز ممتازدانشجوی 

 مقطع کارشناسی ارشد -استعداد درخشان منتخب وزرات بهداشت 

 سخنران برتر، اولین کنگره تغذیه دانشجویی 

 دانشجوی نمونه دکترای تخصصی علوم تغذیه، منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران 

  علوم تغذیهرتبه اول امتحان جامع دکترای تخصصی 

 

 "مهارتهای سلولی مولکولی"

 کشت سلولی 

  بررسی تکثیر سلولی با روشXTT 

  بررسی غلظت پروتئین باBCA 

  وسترن بالتینگبررسی بیان پروتئین با 

  استخراجRNA سنتز ،cDNA  ، بررسی بیان ژن باReal Time PCR 

 بررسی سیکل سلولی 

 االیزا 

 توز با فلوسایتومتریبررسی آپپ 

  آنالیز با نرم افزارAlphaEase, Prism, SPSS and Flowjo 

 

 "کتابها"

 ( کارشناسی ارشد و  پرسشهای چهار گزینه ای و پاسخنامه تشریحی ویژه آزمونهای کارشناسی بهتغذیه

 دکتری(

 دیابت و برنامه ریزی غذایی پیشرفته 

 )دیابت بارداری )علل، عوارض و درمان 

  داشتن وزن مطلوبراهکارهای جامعه نگر برای 
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 "فعالیتها به عنوان عضو هیات علمیاهم "

 :تدریس واحدهای درسی به دانشجویان ارشد و دکتری به شرح زیر 

o مولکولی -بیولوژی سلولی 

o تغذیه پیشرفته 

o تغذیه اساسی 

o اصول تنظیم برنامه غذایی 

o آموزش و مشاوره تغذیه 

o  2و  7رژیم درمانی  

o پرستاری تغذیه و تغذیه درمانی 

o سیستمهای اطالع رسانی پزشکی 

o مباحث جاری در تغذیه 

o تغذیه جامعه 

o تغذیه و بیماریها 

 مشارکت در ارتقاء آزمایشگاه تغذیه و احداث آزمایشگاه تن سنجی 

  برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری گروه تغذیه "راهنمای آموزشی و پژوهشی"مشارکت در تدوین 

  همکاری با دفترEDO اشتدانشکده بهد 

o مشارکت در ترجمه سایت دانشکده بهداشت به زبان انگلیسی 

o مشارکت در ارزیابی درونی گروههای دانشکده بهداشت 

o  دانشکده بهداشت "آموزش پاسخگو"نماینده 

o  دانشکده بهداشت "آموزش مجازی"نماینده 

 همکاری با معاونت پژوهشی دانشکده بهداشت 

o  داوری پروپوزالها، مقاالت ارسالی 

o  برنامه ریزی سخنرانیهای علمی ماهیانه دانشکده بهداشتمسئول 

  با برگزاری کارگاههای آموزشیبهداشتی و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران همکاری با معاونت 

o آموزش کارشناسان تغذیه بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه 

o آموزش کارشناسان تغذیه مراکز بهداشتی تحت پوشش دانشگاه 

 قاالت داخلی و خارجی برای ژورنالهایی چون داوری م“Basic and Clinical Pharmacology and 

Toxicology”, “Medical Journal of The Islamic Repablic of Iran” و غیره 

 ارائه خدمات رژیم درمانی در کلنیک تغذیه درمانگاه دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 

 (70/74/71)آخرین به روز رسانی: 


