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  :سوابق تحصیلی -1

:تحصیالت دانشگاهی) الف

مان اخذ مدركز رشته مقطع نام محل تحصیل ردیف

1  /76 علوم تغذیه کارشناسی علوم پزشکی شهید بهشتی 1  

4  /83 علوم بهداشتی 

درتغذیه

کارشناسی ارشد علوم پزشکی شهید تهران 2

  3  علوم پزشکی تبریز  PhDدکتراي   علوم تغذیه  10/89

  

  :پایان نامه هاي نگارش شده در دوران تحصیل )ب

  

  ردیف  عنوان  دانشگاه  مقطع/ حل تحصیلم

پایان نامه (مجري 

  )کارشناسی ارشد

مقایسه دریافت دو وعده غذایی بر عملکرد   علوم پزشکی تهران

  ورزشی، گلوکز و انسولین در فوتبالیست ها

1  

پایان نامه (مجري 

  )دکترا

تاثیر مکمل گلوتامین و کارنی تین بر شاخص   علوم پزشکی تبریز

  ...النی و هاي آسیب عض

2  
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  :موقعیت هاي شغلی و حرفه اي - 2

  :سابقه ارایه خدمات آموزشی )الف

  تعداد واحد  زمان  رشته تحصیلی - مقطع  دانشگاه  نام درس  ردیف

  عملی  نظري

کارآموزي   1

  بیمارستان اطفال

علوم پزشکی 

  تبریز

  85-86نیمسال دوم   تغذیه - کارشناسی 

  

  2  

کارآموزي   2

  لبیمارستان اطفا

علوم پزشکی 

  تبریز

  2    86-87نیمسال اول   تغذیه - کارشناسی 

کارآموزي   3

  بیمارستان اطفال

علوم پزشکی 

  تبریز

  2    86-87نیمسال دوم   تغذیه - کارشناسی 

علوم پزشکی   اصول تغذیه  4

  قم

 -دکتراي حرفه اي

  پزشکی

    2  88- 89نیمسال اول 

علوم پزشکی   اصول تغذیه  5

  قم

 -دکتراي حرفه اي

  یپزشک

    2  89-90نیمسال اول 

علوم پزشکی   تغذیه مادر و کودك  6

  قم

    2  89-90نیمسال اول   مامایی -کارشناسی

علوم پزشکی   اصول تغذیه  7

  قم

 –کارشناسی پیوسته 

  بهداشت عمومی

    2  89-90نیمسال دوم 

علوم پزشکی   تغذیه کاربردي  8

  قم

 –کارشناسی ناپیوسته 

  بهداشت عمومی

  0.5  1.5  89-90نیمسال دوم 

علوم پزشکی   تغذیه  9

  قم

بهداشت  –کارشناسی 

  حرفه اي

    1  89-90نیمسال دوم 

و تغذیه تغذیه   10

  درمانی

علوم پزشکی 

  قم

    2  89-90نیمسال دوم   پرستاري - کارشناسی 

علوم پزشکی   اصول تغذیه  11

  قم

 -دکتراي حرفه اي

  پزشکی

    2  90-91نیمسال اول 

 علوم پزشکی  تغذیه مادر و کودك  12

  قم

    2  90-91نیمسال اول   مامایی -کارشناسی

علوم پزشکی   اصول تغذیه  13

  قم

 –کارشناسی پیوسته 

  بهداشت عمومی

    2  90-91نیمسال دوم 

علوم پزشکی   تغذیه کاربردي  14

  قم

 –کارشناسی ناپیوسته 

  بهداشت عمومی

  0.5  1.5  90-91نیمسال دوم 

علوم پزشکی   تغذیه کاربردي  15

  قم

 –ته کارشناسی پیوس

  بهداشت عمومی

  0.5  1.5  90-91نیمسال دوم 
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علوم پزشکی   تغذیه  16

  قم

بهداشت  –کارشناسی 

  حرفه اي

    1  90-91نیمسال دوم 

و تغذیه تغذیه   17

  درمانی

علوم پزشکی 

  قم

    2  90-91نیمسال دوم   پرستاري - کارشناسی 

علوم پزشکی   اصول تغذیه  18

  قم

 -دکتراي حرفه اي

  پزشکی

    2  91- 92نیمسال اول 

علوم پزشکی   تغذیه مادر و کودك  19

  قم

    2  91- 92نیمسال اول   مامایی -کارشناسی

علوم پزشکی   اصول تغذیه  20

  قم

 –کارشناسی پیوسته 

  بهداشت عمومی

    2  91-92نیمسال دوم 

علوم پزشکی   تغذیه کاربردي  21

  قم

 –کارشناسی ناپیوسته 

  بهداشت عمومی

  0.5  1.5  91-92نیمسال دوم 

علوم پزشکی   یه کاربرديتغذ  22

  قم

 –کارشناسی پیوسته 

  بهداشت عمومی

  0.5  1.5  91-92نیمسال دوم 

علوم پزشکی   تغذیه  23

  قم

بهداشت  –کارشناسی 

  حرفه اي

    1  91-92نیمسال دوم 

و تغذیه تغذیه   24

  درمانی

علوم پزشکی 

  قم

    2  91-92نیمسال دوم   پرستاري - کارشناسی 

پزشکی علوم   تغذیه مادر و کودك  25

  قم

    2  92-93نیمسال اول   مامایی -کارشناسی

علوم پزشکی   اصول تغذیه  26

  قم

 –کارشناسی پیوسته 

  بهداشت عمومی

    2  92-93نیمسال دوم 

علوم پزشکی   تغذیه کاربردي  27

  قم

 –کارشناسی پیوسته 

  بهداشت عمومی

  0.5  1.5  92-93نیمسال دوم 

و تغذیه تغذیه   28

  درمانی

علوم پزشکی 

  قم

    2  92-93نیمسال دوم   پرستاري - شناسی کار

هاي  بیماري  29

  سیستمیک

علوم پزشکی 

  قم

 -دکتراي حرفه اي

  پزشکیدندان

    2/0  92-93نیمسال دوم 

  سوابق اجرایی مرتبط با آموزش و پژوهش) ه

  خاتمه  آغاز  مسئولیت  واحد مربوطه  

1  
کمیته تحقیقات 

  دانشجویی

مسئول واحد آموزش کمیته 

  ه تغذیهپژوهشی دانشکد
74  75  

2  
دانشگاه علوم 

  پزشکی قم

عضو شوراي پژوهشی معاونت 

  بهداشتی
  تا زمان حاضر  4/90
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3  
دانشگاه علوم 

  پزشکی قم
  11/92  6/90  عضویت شوراي پژوهشی دانشگاه

4
دانشکده بهداشت علوم 

پزشکی قم
  6/9011/90معاونت دانشکده بهداشت

  تا زمان حاضر  11/90  معاونت غذا و داروعضو کمیته فنی   دانشگاه علوم پزشکی قم  5

  تا زمان حاضر  10/91  مدیر گروه تغذیه در طب سنتی  دانشگاه علوم پزشکی قم  6

  10/91  11/90  سرپرست اداره پژوهش  دانشگاه علوم پزشکی قم  7

  تا زمان حاضر  12/90  عضو شوراي انتشارات دانشگاه  دانشگاه علوم پزشکی قم  8

  تا زمان حاضر  12/90  اي اخالق در پژوهش عضو کمیته منطقه  قم دانشگاه علوم پزشکی  9

10  
دانشگاه علوم پزشکی قم

  7/92  10/91  مدیر پژوهش

11  
دانشگاه علوم پزشکی قم

  91/ 11  پژوهشی - قائم مقام معاون آموزشی
7/92  

12  
قائم مقام سردبیر مجله دانشگاه علوم دانشگاه علوم پزشکی قم

  پزشکی
12/91  

اضرتا زمان ح

13  
  دانشگاه علوم پزشکی قم

  6/92  استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر
  تا زمان حاضر

14  
  دانشگاه علوم پزشکی قم

  7/92  فرهنگی دانشگاه –معاون دانشجویی 
1/93  

15  
  دانشگاه علوم پزشکی قم

  4/93  ریاست اداره امور هیات علمی
  تا زمان حاضر

  وزش و پژوهشسوابق اجرایی غیرمرتبط با آم) و 

ف
دی

ر
  

  علت قطع همکاريخاتمهشروعسمتموسسه  یا نام شرکت

1  
سپاه پاسداران

کارشناس و بازرس بهداشت 

مواد غذایی
اتمام دوره سربازي77/  7612/  4

2  
*****

مشاور تغذیه و رژیم درمانی  

بخش خصوصی
3  /778  /78

شروع فعالیت تمام 

وقت

3  
شرکت خدمات پزشکی نوین

کارشناس و بازرس بهداشت 

مواد غذایی
8/7811/78

پایان قرارداد 

پیمانکاري

4  
موسسه طب ملی

کارشناس و بازرس بهداشت 

مواد غذایی
9/7910/80

پایان قرارداد 

پیمانکاري

شرکت پیام آوران سالمت   5

  غذا
  82/  6  80/  10  مدیر عامل

  مشاوره

تخصصی تغذیه و 

  اي هاي تغذیه برچسب
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6  
  رانفن آو

مدرس روش هاي نگهداري  

  مواد غذایی
3/83  5/83  

پایان قرارداد 

  پیمانکاري

شرکت مکمل هاي غذایی   7

  پویان

کارشناس تحقیق و توسعه 

  و مدیریت فروش
  ادامه تحصیل  11/85  83/  8

  

  :عضویت در کمیته ها و شوراها )ز

  تا تاریخ  از تاریخ  مکان یا سازمان مربوطه  نوع همکاري  نام کمیته

  11/92  1390  علوم پزشکی قم  عضو شورا  شوراي پژوهشی

  -  1390  علوم پزشکی قم معاونت بهداشتی  عضو شورا  شوراي پژوهشی

  92  1390  دانشکده بهداشت علوم پزشکی قم  عضو شورا  شوراي پژوهشی

  مرکز تحقیقات آالینده هاي محیطی  عضو شورا  شوراي پژوهشی

  علوم پزشکی قم

1390  -  

نت کمیته فنی معاو

  غذا و دارو

  -  11/1390  علوم پزشکی قم  عضو شورا

  -  12/1390  علوم پزشکی قم  عضو کمیته  کمیته اخالق

  -  12/1390  علوم پزشکی قم  عضو شورا  شوراي انتشارات

  7/92  1391/  1  علوم پزشکی قم  دبیر و عضو  شوراي پژوهشی

  -  4/1391  علوم پزشکی قم  دبیر و عضو HSRشوراي 

نجمن ها و مجامع علمیعضویت در ا) ح

  تا تاریخ  از تاریخ  محل فعالیت مجمع  نوع عضویت  نام انجمن

  -  1379  ایران - تهران  عضو دایم  )آتا(انجمن تغذیه ایران 

...سخنرانی در هم اندیشی، بازآموزي و ) ط

  تاریخ  محل برگزاري  عنوان هم اندیشی  عنوان سخنرانی

  )ساعت 8( 1376تولیدي  شرکت –تهران   تغذیه سالم  تغذیه کارگران
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  ساوه

  )ساعت 32(1382  موسسه طعام اسرار  تغذیه ورزش کاران  تغذیه ورزشی

بازآموزي مدیران بخش تغذیه   بهداشت و نگهداري مواد غذایی

  پاالیشگاه هاي جنوب

  )ساعت 16( 1383  موسسه فن آوران

 32( 1384-5  شرکت پویان - تهران  بازآموزي هاي مربیان ورزشی  تغذیه ورزش کاران

  )ساعت

  1386  علوم پزشکی تبریز  بازآموزي مربیان بهداشت  تغذیه و تناسب اندام

  1386  علوم پزشکی تبریز  بازآموزي مربیان بهداشت  تغذیه ورزشی

 - معاونت غذا و دارو  روز جهانی بهداشت  امنیت غذایی

  علوم پزشکی قم

1388  

سمینار دو روزه تغذیه ورزش   تغذیه ورزشی

  کاران

 - نت دارو و غذامعاو

  علوم پزشکی یزد

1388  

سمینار دو روزه تغذیه ورزش   ورزشی –مکمل هاي غذایی 

  کاران

 - معاونت دارو و غذا

  علوم پزشکی یزد

1388  

عوارض جانبی مکمل هاي ورزشی 

  مجاز و غیر مجاز

سمینار دو روزه تغذیه ورزش 

  کاران

 - معاونت دارو و غذا

  علوم پزشکی یزد

1388  

سمینار یک روزه تعیین جنسیت   یین جنسیتتغذیه و تع

  در جنین

  1389  علوم پزشکی قم

  1389  علوم پزشکی قم  سمینار یک روزه  تغذیه در  دیابت بارداري

  1390  مصلی - تهران  نمایشگاه هفته سالمت  مکمل هاي غذایی در بارداري

  1390  مصلی - تهران  نمایشگاه هفته سالمت  مکمل هاي غذایی در ورزش کاران

  1390  علوم پزشکی قم  سمینار یک روزه دیابت  غذیه در دیابتت

تاثیر سیستم هاي تولید انرژي بر 

  تغذیه ورزش کاران

سمینار سه روزه تغذیه ورزش 

  کاران

دانشگاه رازي 

  )کرمانشاه(

1390  

تاثیر تغذیه بر سیستم ایمنی ورزش 

  کاران

سمینار سه روزه تغذیه ورزش 

  کاران

دانشگاه رازي 

  )هکرمانشا(

1390  

سمینار سه روزه تغذیه ورزش   تغذیه و مکمل هاي ورزشی

  کاران

دانشگاه رازي 

  )کرمانشاه(

1390  

فدراسیون تناسب اندام   سمینار یک روزه تغذیه ورزشی  تغذیه و مکمل ها در ورزش کاران

  و ورزش همگانی

1390  

بهبود وضعیت تغذیه و پایش رشد 

  کودکان

  1390تابستان   علوم پزشکی قم  کارگاه دو روزه

  1390پاییز   علوم پزشکی قم  کارگاه دو روزه  بیماري هاي شایع در اطفال

  1390پاییز   علوم پزشکی قم  کارگاه یک روزهEndnoteآشنایی با نرم افزار 

تغذیه در پیشگیري از بیماري هاي 

  قلبی

  1390پاییز   علوم پزشکی قم  کارگاه دو روزه
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ش روش هاي ارزیابی تغذیه در پژوه

  هاي جامعه محور

  1390پاییز   علوم پزشکی قم  سمینار یک روزه

  1390زمستان   علوم پزشکی قم  کارگاه یک روزهEndnoteکار عملی با نرم افزار 

  1390زمستان   علوم پزشکی قم  کارگاه یک روزهEndnoteآشنایی با نرم افزار 

همایش کاربرد فناوري در علوم 

  بهداشتی

  1390زمستان   معلوم پزشکی ق  یک روزه

  :همکاري با هیات تحریریه مجالت) ي

  تا تاریخ  از تاریخ  نوع همکاري  نوع مجله  نام مجله

  تا کنون  1387  داوري مقاالت  پژوهشی-علمی  تغذیه و صنایع غذایی

  تا کنون  1389  داوري مقاالت  پژوهشی-علمی  دانشگاه تهران -دانشکده بهداشت

  تا کنون  1390  داوري مقاالت  یپژوهش-علمی  دانشگاه علوم پزشکی قم

  تا کنون  1391  داوري مقاالت  پژوهشی-علمی  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  تاکنون  1391  عضو هیات تحریریه  پژوهشی-علمی  مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

Archives of hygiene sciences1393  1391  عضو هیات تحریریه  پژوهشی-علمی  

Health Spirituality and ethicsتاکنون  1392  عضو هیات تحریریه  پژوهشی-علمی  

  :سوابق توسعه فردي) ك

  :در دوره هاي آموزشی مختلف شرکت) 1

محل برگزاري  زمان برگزاري مدت نام محل تحصیل ردیف

1  کارگاه روش تحقیق در علوم پزشکی  روزه 2  علوم پزشکی شهید بهشتی  74پاییز 

1383زمستان  یک روزه  علوم پزشکی ارتش کالس تغذیه ورزشی 2

86بهار  روزه 2  (RDCC)علوم پزشکی تبریز  SPSS Iکارگاه  3

88تابستان  علوم پزشکی شهید بهشتی روزه 4 کارگاه آشنایی با منابع دیجیتال علوم پزشکی 

(Endnote)و منبع نگاري 

4  

  5  کارگاه مقاله نویسی  روزه 3  علوم پزشکی تبریز  88زمستان 

مرکز استعدادهاي درخشان   89بهار 

  علوم پزشکی تهران

SPSS IIکارگاه   روزه 2 6  

تعدادهاي درخشان مرکز اس  89بهار 

  علوم پزشکی تهران

Iکارگاه روش تحقیق   روزه 2 7  
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مرکز استعدادهاي درخشان   89بهار 

  علوم پزشکی تهران

IIکارگاه روش تحقیق   روزه 2 8  

کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد   89تابستان 

  دانشگاه تهران

  9  کارگاه مرور سیستماتیک  روزه 2

ز اسناد کتابخانه مرکزي و مرک  89تابستان 

  دانشگاه تهران

  10  چگونه مقاله بنویسیم؟  روزه 2

کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد   89تابستان 

  دانشگاه تهران

  11  چگونه مقاله منتشر کنیم؟  روزه 2

علوم  -آزمایشگاه بوعلی  89زمستان 

  پزشکی قم

PCRکارگاه آشنایی با   یکروزه 12  

  13  ا دستگاه جذب اتمیآشنایی ب  دو روزه  دانشکده بهداشت  89زمستان 

نگارش انگلیسی مقاله  دو روزه  علوم پزشکی قم  90پاییز  14  

ISIکسب مهارت ارسال مقاله به مجالت   یک روزه  علوم پزشکی قم  90پاییز  15  

  16  جمع آوري اطالعات در مطالعات کیفی  یک روزه  علوم پزشکی قم  90پاییز 

SPSSه ها با نرم افزار تحلیل داد  یک روزه  دانشکده بهداشت  90پاییز  17  

  18  هم اندیشی چالش هاي توسعه تحقیقات و فناوري  یک روزه  علوم پزشکی قم  90زمستان 

  19  بیوانفورماتیک و طراحی پرایمر  یک روزه  علوم پزشکی قم  90زمستان 

SDHآشنایی با نقشه تحول سالمت و   یک روزه  علوم پزشکی قم  90زمستان  20  

  

  :و انتشار اسناد علمی وهشیفعالیت هاي پژ ) ل

  :شرکت در تحقیقات) 1

خاتمه شروع سمت مجري طرح نام طرح ردیف

5  /73 2  /73 کارشناس تغذیه و پرسشگر غدد و متابولیسم 

دانشگاه تهران

تعیین شیوع بیماري دیابت 

نوع دوم در تهران

1

11/79 8/79 کارشناس تغذیه و پرسشگر انستیتو تغذیه قی در بررسی شیوع چا 3
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  :انتشار اسناد علمی )2

وضعیت  ایندکس  مجله  نویسندگان  عنوان  ردیف

1  

مقایسه اثر دو نوع وعده غذایی 

به دنبال کاهش ذخایر 

گلیکوژنی بر عملکرد ورزشی، 

سطح انسولین و گلوکز سرم در 

  ورزشکاران مرد رشته فوتبال

سید  ،*محمد حضوري

سید  ،علی کشاورز

شهرام  ،مصطفی حسینی

علی اکبر صبور  ،زادهفرج 

  هاله صدرزاده یگانه ،یراقی

مجله دانشکده 

پزشکی، دانشگاه 

علوم پزشکی 

  تهران

Scopus35-26 :2006  

2  

بررسی غلظت فلوراید دریافتی 

از طریق آب و چاي مصرفی در 

سال ساکنین شهر قم در 

  ؛ یک مطالعه مقطعی1391

سیامک  ،مهدي اسدي

 ،پور سمیه بهنامی ،محبی

محمد  ،پور فاطمه حسن

  *حضوري

تحقیقات نظام 

  سالمت
ISC

1671-
1678:2013

دانش آموزان تهرانی

پایان نامه کارشناسی (مجري   5/82  4/83

  )ارشد

مقایسه دریافت دو وعده   علوم پزشکی تهران

غذایی بر عملکرد ورزشی، 

گلوکز و انسولین در 

  فوتبالیست ها

4  

تاثیر مکمل گلوتامین و کارنی   علوم پزشکی تبریز  )پایان نامه دکترا(مجري   7/88  10/89

خص هاي آسیب تین بر شا

  ...عضالنی و 

5  

تاثیر مصرف پسته خام   علوم پزشکی قم  همکار اصلی  1390  -

 ...و برسطح چربی و قند خون 

  2نوعبیماران مبتال به دیابت

6  

بررسی میزان فلوراید موجود   علوم پزشکی قم  مجري دوم  1390  -

در چاي و آب آشامیدنی شهر 

  .....قم و

7  

میزان عدد پراکسید  بررسی  علوم پزشکی قم  همکار اصلی  1390  -

در روغن هاي مصرفی در 

  ....وفالفل فروشی 

8  

اي  بررسی وضعیت تغذیه  علوم پزشکی قم  همکار اصلی  1391  -

معتادان مراجعه کننده به 

  مراکز ترك اعتیاد

9  
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3  

بررسی نقش فواید و موانع 

بینی  درك شده در پیش

ها در  افت درشت مغذيدری

: زنان مبتال به سندرم متابولیک

کاربرد تحلیل مسیر در یک 

  ي مقطعی مطالعه

لیال  ؛سیامک محبی

 ؛آوات فیضی ؛آزادبخت

غالمرضا  ؛محمد حضوري

  راد شریفی

مجله دانشکده 

  پزشکی اصفهان
Scopus

1238-1226-

1392  

4  

بررسی ارتباط خودکارآمدي 

درك شده با میزان دریافت 

اي در  هاي تغذیه درشت مغذي

زنان مبتال به سندرم متابولیک؛ 

  یک مطالعه تحلیل مسیر

آزادبخت  ؛محبی سیامک

شریفی  ؛فیضی آوات ؛لیال

  شعربافچی ؛حضوري ؛راد

  مصطفی

مجله دیابت و 

  م ایرانمتابولیس
Embase56-67:2012

5  

بررسی نیازهاي آموزشی زنان 

مبتال به سندرم متابولیک شهر 

اصفهان در خصوص تغذیه 

سالم؛ کاربرد الگوي ارتقاء 

  سالمت

آزادبخت  ؛محبی سیامک

 ؛فیضی آوات ؛لیال

 ؛کامران عزیز ؛حضوري

  شریفی راد

سالمت و  مجله

  بهداشت اردبیل
ISC  179-165 :1392  

6  

اثرات برنامه آموزشی مبتنی بر 

ارتقاء خودکارآمدي درك شده 

بر کنترل عوامل خطر ساز 

  سندرم متابولیک

لیال ، سیامک محبی

، آوات فیضی، آزادبخت

غالمرضا ،  حضوري محمد

  شریفی راد

مجله علوم 

  پزشکی رازي
Ebsco18-9 :1393  

7  

بررسی تاثیر نقش حمایت

اجتماعی همسر بر کنترل

عوامل

  متابولیکسندرمخطرساز

لیال ، سیامک محبی

، آوات فیضی، آزادبخت

غالمرضا ،  حضوري محمد

  شریفی راد

غدديمجله

وریزدرون

  ایرانمتابولیسم

Scopus19-11 :1393  

8  

بررسی همبستگی خودمراقبتی 

هاي الگوي  اي با سازه تغذیه

  ارتقاي سالمت در زنان

لیال , سیامک محبی

, آوات فیضی, آزادبخت

, راد غالمرضا شریفی

  محمد حضوري

مجله دانشگاه 

  علوم پزشکی قم

Chemical 
abstracts

1392  

شیوع، دالیل مصرف و منابع   9

کسب اطالعات در مورد 

مهدي  ،*حضوريمحمد 

حق سیمین  ،احتشامی

علوم  مجله

  ورزشی -زیستی 
ISC91-77 :1391  
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ورزشی در - هاي غذایی مکمل

هاي مختلف  ورزشکاران رشته

  شهر تبریز

  .آذرپیراآزاده   ،روان

10  

بررسی ارتباط حمایت 

اجتماعی درك شده با میزان 

دریافت درشت مغذي هاي 

تغذیه اي در زنان مبتال به 

سندرم متابولیک؛ یک مطالعه 

مقطعی با استفاده از تحلیل 

مسیر

آزادبخت ؛محبی سیامک

یفی شر؛فیضی آوات؛لیال

حضوري ؛راد غالمرضا

شعربافچی ؛محمد

  مصطفی

مجله غدد درون 

ریز و متابولیسم 

  ایران

Scopus121-131 :1392  

11  

 کراتین تاثیر دریافت مکمل

مونوهیدرات بر عملکرد 

و  ت کراتینهوازي و غلظ بی

نین ادراري در  کراتی

  سازي بدن  ي کاران رشته ورزش

، * محمد حضوري

، سیدرفیع عارف حسینی

، سیدجالل قائم مقامی

مجید ، امیرساسان رامین

محمدشاهی

مجله دانشگاه 

علوم پزشکی 

سبزوار

ISC924-913 :1393  

12  
داران شهر  تنوع غذایی در روزه

  یک مقاله کوتاه -قم

محمد حضوري، آزاده 

  کهندانی

مجله دانشگاه 

  علوم پزشکی قم

Chemical 
abstracts

Under 
revision
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Crossover Trial

  :کتاب هاي منتشر شده یا در دست انتشار) 3

  وضعیت  نوع کتاب  عنوان

  )انتشارات کتابیران( چاپ  ترجمه  تغذیه در گروههاي ورزشی خاص

  تحت چاپ  گردآوري  اثرات داروي ارلیستات بر انرژي دریافتی

  )انتشارات علوم پزشکی قم(چاپ   ترجمه  راهنماي رژیم شناسان بالینی

  )انتشارات علوم پزشکی قم(چاپ   ترجمه  ترکیبات موثر بر کاهش وزن در صنعت غذا

  :شرکت در کنگره ها و سمینارها) 4

محل   سمینار/ نام کنگره 

  برگزاري

تاریخ 

  برگزاري

  نوع مشارکت

  بدون مقاله  با مقاله

  √    1373  اصفهان  کنگره تغذیه ایرانسومین 

عضو کمیته ( √    1375  تهران  نهمین کنگره ملی صنایع غذایی

  )اجرایی

  √    1382تهران  همایش بین المللی پزشکی ورزشی

  √    1382تهران  بازآموزي سم شناسی و مسمومیت هاي ایران

چهارمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم 

  ورزشی

  √    1382تهران

  √    1383تهران  اولین جشنواره علمی بهداشت و خانواده

    )سخنرانی( √  1383تهران  سمینار دانشجویی علوم بهداشتی

    )پوستر( √  1383تهران  هشتمین کنگره تغذیه ایران

  √    1383تهران  دوره تغذیه ورزشی ستاد کل ارتش

  √    1383تهران  سمپوزیوم چاقی

5th International Conference on
Nutrition and Fitness

    )پوستر( √  2004  یونان

    )سخنرانی( √  1384  تهران  داخلی بیماري هايکنگره ششمین 

International Conference of Diabetes 
and Obesity

  √    2005  تهران

  √    1385  تبریز  نهمین کنگره تغذیه ایران

  √    1386  تهران  سمینار دو روزه مکمل ورزشی

  √    1387  تهران  ایی پزشکی ورزشیکنگره آسی

    )سخنرانی 2( √  1387  تبریز  سمینار تغذیه و سالمتی

    )سخنرانی( √  1387  تهران  دهمین کنگره تغذیه

11th Asian Federation of Sports 
Medicine Congress

  √    2008  تهران
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    )پوستر 7( √  1389  شیراز  یازدهمین کنگره تغذیه ایران

    )سخنرانی 4( √  1389  یزد  غذیه ورزشیسمینار دو روزه ت

    مدرس  1390  تهران  یازدهمین دوره مربی بدنساز

همایش کاربرد فناوري هاي مختلف در علوم 

  بهداشتی

    )مقاله 2(سخنران   1390  قم

    پوستر  1391  ساري  سیزدهمین همایش کشوري آموزش علوم پزشکی

    رپوست  1391  اصفهان  ورزشی ایرانهشتمین کنگره پزشکی 

    سخنرانی  1391  اصفهان  هشتمین کنگره پزشکی ورزشی ایران

    )پوستر 6( √  1391  اصفهان  زدهمین کنگره تغذیه ایراندوا

هاي غذایی، رژیمی و  المللی مکمل اولین همایش بین

  دارویی

    )مقاله 3(سخنران   1392  تهران

هاي غذایی، رژیمی  المللی مکمل دومین همایش بین

  و دارویی

    )مقاله 3(سخنران   1393  تهران

المللی و سیزدهمین کنگره  نخستین کنگره بین

  تغذیه

و ) مقاله2(سخنران   1393  تهران

  پوستر  5

  

:آشنایی با نرم افزار) م

: شامل Microsoft Officeمجموعه نرم افزارهاي ) الف

1) Microso  Word,Microsoft Excel, Microsoft Power point, Microsoft Project,

.جستجوي اینترنتی در بانک هاي اطالعاتی) ب

  . Endnoteو  SPSS   ، Stata 8.0.  آشنایی با نرم افزار آمار) ج

  تشویق ها و تقدیرها) ن

  تاریخ دریافت  مقام اعطاکننده  محل دریافت  عنوان

عضو نمونه کتابخانه هاي عمومی 

  منطقه چهار تهران

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

  4ه منطق

مدیر کل فرهنگ و 

  اسالمی ارشاد

1372  

عضو نمونه کتابخانه هاي عمومی 

  تهران

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

  تهران

مدیر کل فرهنگ و 

  ارشاد اسالمی

1375  

  :عالیق حرفه اي) س

  تغذیه ورزش کاران،-

غذاهاي عملگرا،-

  تغذیه در بیماري ها-


