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 تالیف کتاب 

ن با همکاری دانشجویا  "حمایت تغذیه ای در افراد مبتال به سرطان : نحوه دریافت غذا قبل، حین و بعد از درمان سرطان  "

 1401 –وارستگان 

 پایان نامه ها

 (:Ph.D) دکترای تخصصی 

  1396تا  1391ایران : -تبریز -تبریزدانشگاه علوم پزشکی -علوم تغذیه و رژیم درمانی دکترای تخصصی

 های التهابی،شاخص گرنی،بر وضعیت تغذیه، حمالت می  Q10-Coخوراکی  اثرمکملبررسی  "دکترا: عنوان پایان نامه دوره 

 "در زنان مبتال به میگرن CGRPو سطح  استرس اکسیداتیووضعیت 

 تبریزگروه تغذیه علوم پزشکی استاد –دکتر علی طریقت اسفنجانید راهنما: استا

 (:MScکارشناسی ارشد )

دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى ، انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایى  -کارشناسی ارشد علوم تغذیه و رژیم درمانی

 1388تا  1386:   ایران-تهران -کشور 

 "ساله شهر مشهد 11-15اضافه وزن و چاقی با سن بلوغ در دختران  بررسی ارتباط "رشناسی ارشد: اعنوان پایان نامه دوره ک

گروه تغذیه استاد -شهید بهشتی/  دکتر محمد صفریانر گروه تغذیه علوم پزشکی دانشیا–دکتر مجید حاجی فرجید راهنما: اساتی

 علوم پزشکی  مشهد

 اودیت بیمارستانی 

 در گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان دو واحد درسی دانشجویان کارشناسی ارشدبیمارستانی اودیت های مسوول 

 :  1391تا 1389سالهای 

میالدی ( و مقایسه آن با استانداردهای جهانی درمرکز آموزشی ، پژوهشی و  2009تغذیه )انجام روز جهانی  .1

 درمانی قائم )عج( مشهد )بخش بیمارستانی (



میالدی ( و مقایسه آن با استانداردهای جهانی درمرکز آموزشی ، پژوهشی و  2010انجام روز جهانی تغذیه ) .2

 داخلی (درمانی قائم )عج( مشهد )آی سی یو جراحی و 

میالدی ( و مقایسه آن با استانداردهای جهانی در بیمارستان کامیاب  مشهد  2011انجام روز جهانی تغذیه ) .3

 )آی سی یو تروما (

 استاندارد سازی و بهینه سازی محلول های گاواژ بیمارستانی .4

 ارزیابی غذای بیماران و بهینه سازی و تدوین استاندارد غذایی برای بیماران عمومی .5

 تغذیه بیماران بستری در بیمارستان قائم وضعیت رزیابیا .6

 بررسی تداخل مکملهای تغذیه ای با داروها در بیمارستان قائم مشهد .7

 تهیه چارت باقی مانده تصویری غذای بیماران بستری    .8

شدن،  نحوه تغذیه قبل از آن وسایر مراقبتهای تغذیه ای  NPO، علت و طول مدت NPOبررسی تعداد افراد  .9

 ماندن در بیمارستان قائم )عج( مشهد NPOدر مدت 

 اعصاب ICU در بستری بیماران با آن مقایسه و داخلی ICU در بستری بیماران تغذیه وضعیت بررسی .10

 )عج( قائم بیمارستان

 در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان دکتر شیخ پیگیری سه ساله بیماران مبتال به آترزی مری جراحی شده .11

شدن،  نحوه تغذیه قبل از آن وسایر مراقبتهای تغذیه ای  NPO، علت و طول مدت NPOبررسی تعداد افراد  .12

 دکتر شیخ مشهدماندن در بیمارستان  NPOدر مدت 

 بیمارستان دکتر شیخجراحی شده در بخش مراقبت های ویژه  رودهپیگیری سه ساله بیماران مبتال به آترزی  .13

 های بیمارستانی در وضعیت تغذیه و بهبود بیماران بستری د رژمقایسه تاثیر مصرف فرموالهای تجاری و گاوا .14

ICU عج(بیمارستان قائم  اعصاب( 

 

 طرح های تحقیقاتی

سال شهرستان مشهد در سال  5بررسی شیوع و عوامل موثر بر سوء تغذیه کودکان زیر  "طرح پژوهشی  .1

 گروه تغذیه ، مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان "1398



فراوانی و علل مصرف مکمل های ورزشی در ورزشکاران باشگاههای بدنسازی آقایان شهر  "طرح پژوهشی  .2

 گروه تغذیه ، مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان "1397مشهد در سال 

 های التهابی،شاخص بر وضعیت تغذیه، حمالت میگرنی،  Q10-Coخوراکی  اثرمکملبررسی  "طرح پژوهشی  .3

گروه تغذیه ، دانشکده تغذیه و علوم  " در زنان مبتال به میگرن CGRPو سطح  وضعیت استرس اکسیداتیو

 زشکی تبریزدانشگاه علوم پ-غذایی

بر سطوح سرمی الکتات، پیروات، نیتریک اکساید و   Q10-Coخوراکی  اثرمکملبررسی ااثر "طرح پژوهشی  .4

دانشگاه -گروه تغذیه ، دانشکده تغذیه و علوم غذایی "در زنان مبتال به میگرن  9ماتریکس متالو پروتئیناز 

 علوم پزشکی تبریز

ی ،  هورمون هاو فاکتورهای رشد  موجود در شیر مادران رژانبررسى مقایسه ای  میزان "طرح پژوهشی  .5

دانشگاه علوم پزشکی -گروه تغذیه  "شیرخواران  دچار اضافه وزن  در مقایسه با شیرخواران با وزن معمولی

 مشهد

بررسی اثر پروبیوتیک بر اندکس های بالینی چاقی در کودکان چاق مراجعه کننده به کلینیک "طرح پژوهشی  .6

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد-گروه تغذیه  "گوارش کودکانغدد و 

ینین و سیترولین بر پیش آگهی بیماران ژای تاثیر مصرف خوراکی مکمل آرمقایسه  بررسی "طرح پژوهشی .7

دانشگاه علوم پزشکی -گروه تغذیه  "بدحال بستری در بخش مراقبت های  ویژه دریافت کننده تغذیه روده ای

 مشهد

قایسه اثربخشی فرموالی روده ای تهیه شده در بیمارستان و فرموالی استاندارد در بیماران م"طرح پژوهشی  .8

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد-گروه تغذیه  "ترومایی بخش مراقبت های ویژه

-گروه تغذیه  "ساله شهر مشهد 11-15بررسى رابطه وزن تولد و زمان بلوغ در دختران "طرح پژوهشی  .9

 شهددانشگاه علوم پزشکی م

گروه  "بررسى تأثیر رژیم با کلسیم باال در مقایسه با رژیم کم کالرى در کاهش وزن کودکان "طرح پژوهشی  .10

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد-تغذیه 

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد-گروه تغذیه  "بررسى مقاومت به انسولین در کودکان چاق"طرح پژوهشی  .11

درصد باالی چربی در کاهش وزن نوجوانان چاق نسبت به رژیم بررسى تأثیر رژیم غذایی با "طرح پژوهشی  .12

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد-گروه تغذیه   "غذایی کم کالری

 



 شرکت در کارگاهها

 

سال  2کنفرانس علمی یک روزه  ) وبینار( در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی  در  43شرکت در  -1

 گذشته

 سال گذشته  2برنامه های غیرحضوری )مجازی( آموزش مداوم جامعه پزشکی در  4شرکت در   -2

 2020سپتامبر  -شرکت در پانزدهمین سمپوزیوم و هفتمین کنگره بین المللی مجازی اندونزی  -3

 2021سپتامبر  -شرکت در شانزدهمین سمپوزیوم و هشتمین کنگره بین المللی مجازی اندونزی  -4

  تحت نظارت   ”Weight loss plateau &Weight regain “ر زنده شرکت کاتالیست با عنوان شرکت در وبینا -5

academy of Nutrition and dietetics (eat right)   2021 –امریکا 

معاونت پژوهشی و فناوری علوم پزشکی  –ساعت  44" مجموعا 1" فلوشیپ پژوهشی سطح شرکت در دوره آنالین  -6

 1400 -مشهد ویژه توانمند سازی پژوهشی اعضای هیات علمی 

آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان مشهد  مرکز -  "طرح تحول تحصیلی"کارگاه توانمند سازی اساتید مشاور  -7

1400 

 1400د آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان مشه مرکز - "مهارتهای ارتباطی "کارگاه  -8

در حاشیه پانزدهمین کنگره ملی تغذیه کودکان و  – " PKUتازه های تغذیه و رژیم درمانی در  "کارگاه آموزشی  -9

  1398بهمن  –انستیتو تغذیه و تحقیقات صنایع غذایی ایران  -نوجوانان ایران

آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان مشهد  مرکز -" PCOSتازه های تغذیه و رژیم درمانی در  "آموزشی کارگاه  -10

1398 

آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان  مرکز -"DISC های شخصیتی بر اساس مدلشناخت تیپ "کارگاه آموزشی  -11

 1398مشهد 

 1397آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان مشهد  مرکز -"روشهای ارزشیابی دانشجویان "آموزشی کارگاه  -12

آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان مشهد  مرکز -"هیه پاورپوینت استاندارد و طرح درساصول ت "آموزشی کارگاه  -13

1397 

 1397آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان مشهد  مرکز -"آموزش سخنرانی و فن بیان "آموزشی کارگاه  -14

آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان  مرکز -"تفسیر نتایج آزمایشگاهی مرتبط با وضعیت تغذیه ای"کارگاه آموزشی  -15

 1397مشهد 



 1397مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان مشهد  -"مکمل یاری و تغذیه ورزشی "کنفرانس علمی  -16

 1397مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان مشهد  –کارگاه آموزش سخنرانی و فن بیان -17

 1397رکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان مشهد م –کارگاه اصول تهیه پاورپوینت استاندارد و طرح درس -18

دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز  –شاهدی-کارگاه آموزشی آنالیز آماری مطالعات مورد -19

1396 

   1396دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز  –کارگاه آموزشی آنالیز آماری مطالعات مقطعی -20

 1396انجمن تغذیه ایران –آموزشی یک روزه آشنایی با دستگاههای کمک الغری موضعی )دوره مقدماتی( دوره -21

 1393انجمن تغذیه ایران، شاخه آذربایجان شرقی  –کارگاه آموزشی نسخه نویسی و تفسیر نتایج آزمایشگاهی  -22

 1393بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده  -کارگاه آموزشی مقاله نویسی انگلیسی  -23

 1392دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت و تغذیه  -کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی  -24

گروه تغذیه دانشگاه  –و سایر بخشهای بیمارستانی  کارآموزی بالینی تغذیه در بخش مراقبت های ویژه ساله  سهدوره  -25

 1388-1391 علوم پزشکی مشهد 

خرداد   –انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور  –های آزمایشگاهی در مشاوره تغذیه کارگاه تفسیر آزمون  -26

 1390ماه 

 مشهد 1389آذر ماه  –کارگاه دیابت و رژیم درمانی  -27

 1388 اسفند ماه –دانشگاه علوم پزشکی مشهد   - End Noteکارگاه  -28

 1388تیرماه -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  – End Noteکارگاه پیشرفته جستجو در اینترنت و نرم افزار  -29

 1387مرداد ماه  -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  -کارگاه روش تحقیق پیشرفته  -30

 1384 اسفند ماه -مشهد دانشگاه علوم پزشکی–تغذیه و رژیمهای درمانى  چهار روزه کارگاه -31

 دانشگاه علوم پزشکی -" از مواد غذایی در بیمارستانها تغذیه و رژیم درمانی و استفاده بهینه "همایش یکروزه استانی  -32

 1383 اسفند ماه -مشهد

 

 

 

 



 فعالیت های حرفه ای

 تجارب کاری 

 

 بیمارستان فوق تخصصى اطفال دکتر شیخ مشهد ، مسوؤل تغذیه بیمارستان :  1386تا خرداد  1383خرداد  ✓

کلینیک تخصصى اطفال سالمت کودک ، راه اندازی بخش تغذیه و رژیم درمانى  : 1386خرداد  تا 1384خرداد  ✓

 و مسؤول واحد مذکور

کلینیک تخصصى اطفال سالمت کودک ، مسؤول واحد تغذیه ورژیم  : 1391اسفند تا   1390اردیبهشت  ✓

 درمانى

 ی: همکاری با گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در انجام چندین طرح تحقیقات تا  کنون 1384اسفند  ✓

 :  1391تا  1388بهمن  ✓

 همکاری  با گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در راه اندازی گروه تغذیه بالینی بیمارستان قائم)عج(  •

 کارشناس ارشد تیم تغذیه در آی سی یو بیمارستان قائم )عج( مشهد  •

 مسؤول بخش اودیت دانشجویان کارشناسی ارشد تغذیه گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بیمارستان قائم •

با  2011تا  2009در سالهای  روز جهانی تغذیهپروژه بین المللی  مسؤول انجام روز جهانی تغذیه و انجام سه دوره  •

 مرکزیت اتریش در بیمارستان قائم)عج( مشهد به عنوان تنها مرکز انجام روز تغذیه در ایران

 :  1391اسفند تا   1389اردیبهشت  ✓

 همکاری در راه اندازی کلینیک دیابت بهداری بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق کشور  •

 و درمان صنعت نفت شمال شرق کشور بهداری بهداشت کارشناس تغذیه کلینیک دیابت و کلینیک تغذیه  •

تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی مشهد به گروه های مامایی ) تغذیه مادر و  : 1390خردادماه تا  1389مهرماه  ✓

 کودک ( و پرستاری ) تغذیه و تغذیه درمانی (

 همکاری علمی با روزنامه شهرآرا مشهد : 1390و  1389سال  ✓

 همکاری علمی با روزنامه سبزینه : 1397سال  ✓

 تا کنون  1397فروردین  ✓



 تا کنون(  1398و مدیر گروه تغذیه ) از تیرماه  عضو هیئت علمی مرکز آموزش علمی علوم پزشکی وارستگان  •

)  با امتیاز بازآموزی آموزش مداوم  ی برگزارشده در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگاندبیر علمی  کنفرانسها •

 (  PCOSمل یاری و تغذیه ورزشکاران، تغذیه ورژیم درمانی در مک

 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان عضو شورای آموزشی وشورای پژوهشی  •

 1398با همکاری گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد    "نخستین جشنواره غذای سالم"عضو کمیته اجرایی  •

با همکاری   2019 روز جهانی تغذیههمکاری با گروه تغذیه علوم پزشکی مشهد جهت انجام پروژه بین المللی  •

 دانشجویان تغذیه وارستگان 

آمایشی از مرکز آموزش عالی علوم   9عضو کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه و سالمت و امنیت غذایی کالن منطقه  •

 پزشکی وارستگان

در همکاری با  1401مشهد اردیبهشت  – "چهارمین کنگره بین المللی تغذیه بالینی ایران "عضو شورای برگزار کننده  •

 گروه تغذیه علوم پزشکی مشهد

 

 پایان نامه های دانشجویی 

 

وعده غذایی بررسی اثر ترکیب درشت مغذی های "کارشناسی ارشد تغذیه با عنوان  مشاور پایان نامه دانشجویی مقطع -1

  "چاق و دارای وزن نرمالبعد از غذا در افراد حاد در فازکنترل اشتها روی بر 

 گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد –  تحت راهنمایی جناب آقای دکتر محمد صفریاندانشجو آقای رضا شیرازیان               

 بالینی   پایان نامه دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد تغذیه استاد راهنمای دوم -2

 گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد – تحت راهنمایی جناب آقای دکتر محمد صفریان دانشجو خانم آسیه اراسته

 داوری

 در مجالت  داوری علمی ✓

شهید مطهری داور .1 شی  شجویی آموز شنواره دان شت ماه -سومین ج شکی تبریز ) اردیبه شگاه علوم پز دان

1393) 

 بعنوان داور مقاالت   "Journal of Nutrition Fasting and Health"همکاری با مجله   .2

  مقاالت بعنوان داور ""Journal of Empirical Health Research همکاری با مجله  .3



 بعنوان داور مقاالت  "Ecology of Food and Nutrition "همکاری با مجله  .4

 مقاالت بعنوان داور  "Journal Of Clinical Pharmacy and Therapeutics" همکاری با مجله  .5

 مقاالت بعنوان داور  "Diabetes Research and Clinical Practice" همکاری با مجله  .6

 

  پایان نامه های دانشجویی داوری علمی ✓

بررسی اثر پیکنوژنول بر شاخصهای التهابی  "داوری پایان نامه مقطع دکترای تخصصی رشته تغذیه با عنوان  -1

و وضعیت تغذیه و بالینی در بیماران با آسیب تروماتیک مغز در بخش مراقبتهای ویژه، یک کارآزمایی بالینی 

 مهسا ملک احمدی  دکتر خانم  "تصادفی شده

 

بررسی تاثیر مکمل یاری پروپولیس و دوز  "داوری پایان نامه مقطع دکترای تخصصی رشته تغذیه با عنوان  -2

باالی مالتونین بر شاخصهای استرس اکسیداتیو، فاکتورهای التهابی و وضعیت بالینی در بیماران مبتال به 

 ناصح پهلوانیدکتر آقای  "ی ویژه سندرم پاسخ التهابی سیستمیک بستری در بخش مراقبتها

 

بررسی تاثیر مکمل سین بیوتیک بر  "داوری پایان نامه مقطع دکترای تخصصی رشته تغذیه با عنوان  -3

هموستاز انرژی و ماکرونوترینتها و تحلیل عضالنی بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه، کارازمایی 

 نجمه سیفیدکتر خانم  "بالینی تصادفی شده  

 

اثر ترکیب درشت مغذیهای وعده بررسی  "داوری پایان نامه مقطع دکترای تخصصی رشته تغذیه با عنوان  -4

 غذایی بر پاسخهای متابولیک  و شاخصهای  سفتی عروق در فاز بعد از غذا در افراد چاق و دارای وزن نرمال

 دکتر صفیه فیروزیخانم  "

 

 

 جوایز و افتخارات

 جایزه ندهبر 30به عنوان یکی از  ESPENارائه شده در سی و دومین کنگره جهانی  پوستربرگزیده شدن  .1

 Travel Fellowship  فرانسه -2010در سال تحت نام پژوهشگر جوان 

دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى ، انستیتو  -کارشناسی ارشد 1386دانشجوی ورودی  15کسب رتبه ممتاز بین  .2

 ى کشورتحقیقات تغذیه و صنایع غذای



  992استاد برتر آموزشی علوم پزشکی وارستگان در نیمسال مجازی  .3

 

 مهارت ها و تکنیک ها

 رژیم درمانی بالینی انواع بیماریها  ✓

 SPSSبا نرم افزار  رکا ✓

 HPLCکار با دستگاه  ✓

 انجام آزمایشات با تکینک االیزا ✓


