
 

Varastegan Institute For Medical Science 

 

 

 

 Curriculum Vitae (CV) 

 

 

 سوابق تحصیلی 
 :(MScکارشناسی ارشد )

 1393-1391 -ایران-مشهد -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-کارشناسی ارشد علوم تغذیه و رژیم درمانی

( با VEGFهای ژنتیکی سیس و ترانس فاکتور رشد اندوتلیال )بررسی ارتباط بین واریانت  "رشناسی ارشد: اعنوان پایان نامه دوره ک

 دریافت عناصر کمیاب در خطر سندروم متابولیک

 دانشیار گروه تغذیه علوم پزشکی مشهد –استاد راهنما: دکتر محمد صفریان 

 

 : (BSدوره کارشناسی )

 1390-1385-ایران  -تهران –علوم پزشکی شهید بهشتی  –کارشناسی علوم تغذیه و رژیم درمانی 

  

 زهره حسینی

 

16/11/1366 

 

 

 ایرانی

 

مرکز آموزش عالی – 3نبش الدن-بلوار الدن-مشهد-استان خراسان رضوی-ایران

 وارستگان

 
35091160-0511 

 

Hosseiniz@varastegan.ac.ir 

Hoseyni85.zh@gmail.com  

 
 مشهد–عضو هیات علمی گروه تغذیه مرکز آموزش عالی وارستگان 

 

mailto:Hosseiniz@varastegan.ac.ir
mailto:Hoseyni85.zh@gmail.com


 

Varastegan Institute For Medical Science 

 
 

 جوایز و افتخارات 
 

تقدیر به عنوان سخنران برتر در معرفی رشته های کارشناسی ارشد در دانشکده بهداشت علوم پزشکی مشهد توسط دکتر  .1

 1393محمد صفریان در سال 

ل استان گلستان در سا -در مرکز بهداشت رامیان "تغذیه ای مادران باردار -طرح حمایتی  "تقدیر به عنوان عضو برتر برنامه .2

 سرپرست دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشتتوسط دکتر زهرا عبداللهی  1390

توسط  1391در سال  "برگزاری جشنواره غذای سالم در هفته سالمت در مرکز بهداشت رامیان  "تقدیر به عنوان عضو برتر در  .3

 استان گلستان-تان رامیانفرماندار شهرس

دکتر عباسی سرپرست دانشگاه علوم توسط  1390تقدیر به عنوان عضو فعال در بسیج جامعه پزشکی استان گلستان در سال  .4

 پزشکی گرگان

توسط دکتر هنرور ، معاون  "طراحی نرم افزار پرونده سالمت ناب در علوم پزشکی گرگان  "تقدیر به عنوان عضو برتر در  .5

 1395علوم پزشکی گرگان در سال  بهداشتی

 سوابق تدریس

 تا کنون  در مرکز آموزش عالی وارستگان 1396از سال                                                    2تغذیه اساسی  -1

 تا کنون در مرکز آموزش عالی وارستگان              1396از سال                            ارزیابی وضعیت تغذیه                  -2

 تا کنون در مرکز آموزش عالی وارستگان 1396از سال                                                       1رژیم درمانی  -3

 ر مرکز آموزش عالی وارستگانتا کنون د 1396از سال                         سمینار دوره کارشناسی رشته تغذیه -4

 تا کنون در مرکز آموزش عالی وارستگان 1396از سال     پروژه های دانشجویی رشته تغذیه                      -5

 گلستان-  لزاد اسالمی واحد علی آباد کتوآدانشگاه  - 1396-1394            رژیم درمانی در رشته پرستاری                   -6

 گلستان- لدانشگاه زاد اسالمی واحد علی آباد کتو -1396-1395         تغذیه در رشته بهداشت  عمومی                   -7

 پژوهشیسوابق 
زیر   "تحقیق و ارائه نمونه سازی نان با ماندگاری باال جهت استفاده فضانوردان در ماموریت های فضایی"مشاوره علمی پروژه  -1

  1393-1392نظر پژوهشکده علوم و فناوری نوین در سال های 

ناصر کمیاب در خطر ابتال ( و دریافت عVEGFارزیابی ارتباط بین واریانت های ژنتیکی فاکتور رشد اندوتلیال ) "طرح پژوهشی -2

 ایران  -مشهد -در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393در سال  "921941به سندروم متابولیک: کد طرح 

انیستستو  1391در سال  "ارزیابی ارتباط بین الگو های غذایی دریافتی با خطر بیماری مالتیپل اسکلروزیس  "طرح پژوهشی  -3

 ایران–تهران  –شهید بهشتی علوم پزشکی -تحقیقات تغذیه ای ایران
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 علوم پزشکی مشهد  -1392زیر نظر دکتر نوروزی در سال  "بررسی گایدالین های تغذیه ای گاواژ "طرح اودیت بیمارستانی  -4

 1395در علوم پزشکی گرگان در سال   " GPSاستان کشور براساس  7بررسی ناامنی غذایی در  "طرح پژ.هشی -5

 زیر نظر علوم پزشکی وارستگان "ذیه در بیماران سرطانی بیمارستان امید شهر مشهدبررسی شیوع سوء تغ"طرح پژوهشی  -6

 1396در سال 

 1396زیر نظر علوم پزشکی وارستگان در سال  "بررسی اختالالت خوردن در دختران نوجوان شهر مشهد "طرح پژوهشی -7

زیر نظر  "لینیک دیابت پارسیان شهر مشهد بررسی شیوع سوء تغذیه در بیماران دیابتی مراجعه کننده به ک "طرح پژوهشی  -8

 1397در سال علوم پزشکی وارستگان و مشهد 

یر ز "عیت شهر مشهدبررسی ارتباط بین تعداد وعده های غذایی دریافتی با شاخص های ترکیب بدن در جم "طرح پژوهشی  -9

 1397در سال نظر علوم پزشکی وارستگان و مشهد 

زیر  "در بیماران سطح شهر مشهد MISبررسی شیوع سوء تغذیه در بیماران دیالیزی با استفاده از شاخص  "ح پژوهشیرط -10

 1397در سال نظر علوم پزشکی وارستگان و مشهد 

زیر نظر علوم پزشکی وارستگان و مشهد  "سال شهر مشهد  50بررسی شیوع سارکوپنی در سالمندان باالی  "طرح پژوهشی  -11

  1398در سال 

 عالیق پژوهشی 

 نوتروژنومیکس  -1

 الگوهای غذایی و خطر بیماری های مزمن -2

 ارزیابی وضعیت تغذیه -3

  شاخص های کیفیت رژیم غذایی -4

 بیماران بدحال بیمارستانیارزیابی تغذیه ای در  -5
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ط با آن بررسی شیوع سارکوپنی و عوامل مرتب "گواهی پوستر در سومین کنگره بین المللی تغذیه بالینی در مشهد با عنوان  -1

 مشهد-1398سال  "سال شهر مشهد  55در جمعیت باالی 

ت بررسی اختالالت خوردن و عوامل مرتبط با آن در جمعی "بین المللی تغذیه بالینی با عنوانگواهی پوستر در سومین کنگره  -2

 مشهد-1398سال  "شهر مشهد 
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 در تهران 1397در سال  "نوجوان شهر مشهد
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 در تهران 1397در سال  "هر مشهد ساله ش 30تا  18درشت مغذی ها در دانشجویان 

ارتباط بین فاکتورهای  "با عنوان  " NLRCSتغذیه از پایه تا تحقیقات بالینی  "گواهی سخنرانی در اولین کنگره بین المللی  -7

 ایران–مشهد -1396در سال  "با دریافت عناصر کمیاب در خطر سندروم متابولیک VEGFژنتیکی سیس و ترانس فاکتور 

بررسی ارتباط بین الگوهای غذایی و خطر بیماری ام اس  "سخنرانی  در سیزدهمین کنگره تغذیه ایران با عنوان گواهی  -8

 1391در اصفهال در سال  "

غذایی و  HEIارتباط بین شاخص  "گواهی پوستر در اولین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره تغذیه ایران  با عنوان  -9

 در تهران 1393در سال  "تهرانخطر بیماری ام اس در شهر 

ارتباط بین الگوهای غذایی و خطر بیماری  "گواهی پوستر در چهارمین جشنواره دانشجویان تحصیالت تکمیلی با عنوان  -10

 مشهد– 1391در سال  "ام اس

یماری بارتباط بین گروه های غذایی و خطر  "گواهی پوستر در پنجمین جشنواره دانشجویان تحصیالت تکمیلی با عنوان  -11

 مشهد– 1392در سال  "ام اس
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 مشهد– 1392در سال  "مشهد
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