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 13ساله منطقه  1تهران :مقایسه نمایه توده بدن ،دور کمر و نسبت دور کمر به دور باسن .فصلنامه علمي
پژوهشي یافته .پاییز  ،41دوره سیزدهم ،شماره  ،1مسلسل .11-11 ،94












حسین پور س ،میرمیران پ ،سهراب گ ،حسیني اصفهاني ف ،عزیزی ف .رابطه فیبر رژیم غذایي و خطر
سندرم متابولیک در بزرگساالن تهراني :مطالعه قند و لیپید تهران.مجله تخصصي اپیدمیولوژی ایران؛
،1141دوره  ،1شماره :9صفحات .1-1
سمیه حسین پور ،گلبن سهراب ،گالله اصغری ،پروین میرمیران ،نازنین مصلحي ،فریدون عزیزی .ارتباط
نمایه و بارگالیسمي با عوامل خطر بیماریهای قلبي -عروقي .مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي گرگان.
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فاطمه لزوی ،پروین میرمیران ،گلبن سهراب ،نرگس اشکوری ،مهدی هدایتي ،سمانه اکبرپور .اثر مصرف
آب زرشک (بربریس ولگاریس) بر فشارخون افراد مبتال به دیابت نوع  .2پژوهش در پزشکي ،دوره ،14
شماره 131-133 ،1149 ،9
مهسا ادیبیان ،هما هدایي ،مهدی هدایتي ،گلبن سهراب* .اثرات مصرف مکمل کورکیومین بر عوامل خطر
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ببیماران مبتال به دیابت نوع  .2مجله دانشگاه علوم پزشکي مازندران دوره بیست و هشتم شماره 119
شهریور سال 91-92 ،1141
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مقاالت ارایه شده در کنگره های داخلي


Golbon Sohrab, Somaie Hosseinpour-Niazi, Parvin mirmiran, Jalal Hejazi, Fereidoun
Azizi. Dietary polyphenol and the risk of the metabolic syndrome: a prospective study in
the Tehran Lipid and Glucose Study. 5Th congress on prevention and treatment of obesity
of Iran (poster presentation)



Golbon Sohrab, Somaie Hosseinpour-Niazi, Parvin mirmiran, Jalal Hejazi, Fereidoun
Azizi. Protective effect of Dietary flavonoids in obesity: a cross sectional study in the
Tehran Lipid and Glucose Study. 5Th congress on prevention and treatment of obesity of
Iran (Oral presentation)

 محرک های غذایي و، بررسي نظام مند اثر دریافت چربي. گلبن سهراب، مینا بیت اللهي، شبنم حسیني
 واحد علوم و تحقیقات،1149 . همایش علمي دانشجویان علوم تغذیه.روزه داری بر سر درد های میگرني
)دانشگاه آزاد اسالمي (سخنراني
29  بررسي ارتباط بین سطح سرمي. افشان داوری دولت آبادی، گلبن سهراب، ندا لطف اللهي حقي
 همایش علمي دانشجویان علوم.هیدروکسي ویتامین دی و بیماری کبد چرب غیر الکلي در بزرگساالن
) واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمي (پوستر،1149 .تغذیه
، گلبن سهراب، مرجان معلمیان. بررسي انواع رژیم های درماني در کودکان مبتال به صرع مقاوم به دارو
 واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمي،1149 . همایش علمي دانشجویان علوم تغذیه.آیدا عارف آذر
)(پوستر
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افشان داوری دولت آبادی ،ندا لطف اللهي حقي ،گلبن سهراب .بررسي اثر مصرف مکمل امگا  1بر روی
بیماری آلزایمر .همایش علمي دانشجویان علوم تغذیه ،1149 .واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمي
(پوستر)



گلبن سهراب .رژیم گیاه خواری و مولتیپل اسکلروزیس .کنفرانس علمي یک روزه تغذیه و مولتیپل
اسکلروزیس ،1149 .مرکز تحقیقات مولتیپل اسکلروزیس دانشگاه علوم پزشکي تهران( .سخنراني)



گلبن سهراب ،پونه انگوراني ،سمیرا ابراهیم ف ،میترا ابتهي ،زهره امیری .بررسي ارتباط نمایه توده بدن

با شاخص های استرس اکسیداتیو در بیماران مبتال به دیابت نوع  ، 2کنگره پیشگیری و درمان چاقي ایران،
 ،1142پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم (سخنراني)
 سهراب گ ،میرمیران پ .رژیم های غذایي در پیشگیری و درمان سندرم متابولیک .یازدهمین کنگره تغذیه
ایران ،1134 ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهران
 سهراب گ ،ستوده گ ،سیاسي ف ،رحیمي ع ،نیستاني ت ،چمری م .بررسي تاثیر مصرف آب انار بر ظرفیت
آنتي اکسیداني سرم افراد مبتال به دیابت نوع  .2هشتمین کنگره بین المللي غدد درون ریز ،1133.تهران،
ایران
 کیمیاگر م ،سهراب گ ،همت م ،گلستان ب .ارتباط بین چاقي و سطح چربیهای سرم در مردان بالغ 13-19
ساله منطقه  1تهران :مقایسه نمایه توده بدن ،دور کمر و نسبت دور کمر به دور باسن .دهمین کنگره تغذیه
ایران ،1131 ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهران (پوستر)
 کیمیاگر م ،سهراب گ .جایگاه و ارتباط علم تغذیه با سایر علوم .دهمین کنگره تغذیه ایران ،1131 ،دانشکده
بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهران (سخنراني)
 گلبن سهراب ،گیتي ستوده ،فریدون سیاسي ،تیرنگ نیستاني ،عباس رحیمي ،مریم چمری .بررسي تاثیر
مصرف آب انار بر سطح لیپیدهای خون افراد مبتال به دیابت نوع  ،1139 ،2سومین کنگره پیشگیری از
بیماریهای غیر واگیر ،تهران ،مجتمع بیمارستاني امام خمیني (ره) (پوستر)
9

 گلبن سهراب ،گیتي ستوده ،فریدون سیاسي ،تیرنگ نیستاني ،عباس رحیمي ،مریم چمری .بررسي تاثیر
مصرف آب انار بر فشار خون افراد مبتال به دیابت نوع ،1139 ،2تبریز ،نهمین کنگره تغذیه ایران (پوستر)
 امیرخیزی ف ،خلیلي م ،مینایي س ،سهراب گ ،سیادت ز ،گیاهي ل ،کرم سلطاني ز ،فالح ح .بررسي وضع
تغذیه و برخي عوامل مرتبط با آن در کودکان دبستاني روستای هوتک ،استان کرمان،1139 .1131-تبریز،
نهمین کنگره تغذیه ایران (پوستر)
 حسیني س ،سهراب گ ،خالقي نژاد .سوء تغذیه در بیمارستانهای ایران ،مشکلي ناشناخته .هشتمین کنگره
تغذیه ایران ،1131 ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهران (سخنراني)
 ابراهیم اف س ،سهراب گ ،هژین ت ،جلیلي ش ،کیمیاگر م .بررسي اثر رژیم کاهش وزن بر چاقي شکمي.
هشتمین کنگره تغذیه ایران ،1131 ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهران (پوستر)
 سهراب گ ،ابراهیم اف س ،هژین ت ،علیخان ن ،کیمیاگر م .بررسي میزان شیوع کم گزارش دهي و
ارتباط آن با موفقیت در اجرای رژیم کاهش وزن .هفتمین کنگره بین المللي بیماریهای غدد درون ریز،
 ،1131مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم (پوستر)
 ابراهیم اف س ،سهراب گ ،هژین ت ،کیمیاگر م .بررسي اثر رژیم کاهش وزن بر چاقي شکمي و نسبت
دور کمر به دور باسن .دومین کنگره کشوری پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر ،1132 ،مرکز
تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهید
بهشتي(پوستر)
 گلبن سهراب ،فریده طاهباز .مقایسه ارزش غذایي میگو سرخ شده با ماهي تون کنسرو شده .همایش
علمي نقش آبزیان در سالمت(1132 ،پوستر)
 محمدرضا میربلوکي ،پروین میرمیران ،گلبن سهراب ،فریدون عزیزی .ارتباط تغذیه و نسبت دور کمر به
دور باسن در خانواده :مطالعه قند و لیپید تهران .اولین کنگره پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر،
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 ، 1131مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني
شهید(سخنراني)
 پروین میرمیران ،فاطمه محمدی ،گلبن سهراب ،فیروزه حسیني ،فریدون عزیزی .تعیین تنوع مواد غذایي
مصرفي و ارتباط آن با کفایت دریافت مواد غذایي در یک منطقه شهری تهران :مطالعه قند و لیپید تهران.
 ،هفتمین کنگره تغذیه ایران ،1131 ،رشت ،دانشگاه علوم پزشکي گیالن(سخنراني)
 کامبیز نعمتي ،پروین میرمیران ،گلبن سهراب ،فریدون عزیزی .دریافت تیامین و ارتباط آن با وضعیت
تغذیه ای جمعیت شهرنشین تهران :مطالعه آینده نگر قند و چربیهای خون تهران .دومین کنگره ملي
بهداشت عمومي طب پیشگیری ،1131 .دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمانشاه
(سخنراني)
 فاطمه محمدی ،فرشته بایگي ،پروین میرمیران ،گلبن سهراب ،فریدون عزیزی .بررسي تاثیر میزان
تحصیالت و وضعیت تاهل بر روی دریافتهای غذایي و عوامل خطرساز بیماریهای قلبي-عروقي در
بزرگساالن شرق تهران :مطالعه آینده نگر قند و چربیهای خون تهران .دوازدهمین کنگره ساالنه و
بازآموزی جامعه پزشکان متخصص داخلي ایران ،1131 .جامعه پزشکان متخصص داخلي ایران (پوستر)
 میرمیران پ ،سرافرازی ن ،محمدی ف ،سهراب گ ،رئیس زاده ف ،عزیزی ف .بررسي میزان دریافت آهن
و کلسیم در ساکنین منطقه  11شهر تهران -سالهای  :1113:-1114مطالعه آینده نگر قند و لیپید تهران.
ششمین کنگره سراسری تغذیه ایران ،1114 ،دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني
اهواز(پوستر)

شرکت در کنگرههای بین المللي
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The 1st International and 13th Iranian Nutrition congress. Nov30-Dec 3, Tehran, Iran



10th International Congress of Endocrine Disorders. 22-24 October, 2014;Tehran, Iran



World Diabetes Congress Dubai 2011, 4-8 December 2011, Dubai, United Arab Emirates



International Congress on Diabetes and its Complications, 19-21 May 2009, Yazd, Iran



The 8th International Congress of Endocrine Disorders &the 2nd Arab-Iran Congress of



Endocrinology and Diabetes. Tehran, October 27-29, 2009
The 19th International Congress of Nutrition (ICN2009). 4-9 October 2009, Bangkok,



Thailand
2nd International Congress on Traditional Medicine and Materia Media. 4-7 October 2004,



Tehran, Iran

شرکت در کنگرههای داخلي
 پنجمین کنگره پیشگیری و درمان چاقي ایران .1149 .پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه
علوم پزشکي شهید بهشتي( .سخنراني و پوستر)
 کنفرانس علمي یک روزه تغذیه و مولتیپل اسکلروزیس ،1149 .مرکز تحقیقات مولتیپل اسکلروزیس
دانشگاه علوم پزشکي تهران( .سخنراني)
 سیزدهمین کنگره تغذیه سراسری ایران و اولین کنگره بین المللي تغذیه . 1141 ،انستیتو تحقیقات تغذیه
و صنایع غذایي کشورو
 چهارمین کنگره پیشگیری و درمان چاقي ایران ،1142 ،پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم


یازدهمین کنگره تغذیه ایران ،1134 ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهران

 دهمین کنگره تغذیه ایران ،1131 ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهران
 سومین کنگره کشوری پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر ،1139 ،تهران ،مجتمع بیمارستاني امام
خمیني (ره)
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 نهمین کنگره تغذیه ایران ،1139 ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تبریز
 سیزدهمین کنگره غددرون ریز آسیا و اقیانوسیه ،1139 ،انجمن متخصصین غدد دون ریز و مرکز تحقیقات
غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهید بهشتي
 هفتمین کنگره بین المللي بیماریهای غدد درون ریز ،1131 ،مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم
 هشتمین کنگره تغذیه ایران ،1131 ،دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ایران
 دومین کنگره کشوری پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر ،1132 ،مرکز تحقیقات غدد درون ریز و
متابولیسم دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهید بهشتي
 پنجمین کنگره تغذیه ایران ،1113 ،دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهید بهشتي

طرح های تحقیقاتي
 مجری " بررسي اثرات مکمل سینبیوتیک حاوی باسیلوس کواگوالنس و اینولین بر متابولیسم گلوکز،
مقاومت به انسولین  ،غلظت انسولین ناشتا ،پروفایل لیپیدی و التهاب سیستمیک در بیماران مبتال به دیابت
نوع  "2انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایي کشور ،در حال انجام
 مجری "بررسي اثرات بررسي اثرات مکمل یاری با کروسین بر پروفایل لیپیدی و نشانگرهای استرس
اکسیداتیو در بیماران مبتال به دیابت نوع  ،2انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایي کشور ،در حال انجام
 مجری " بررسي اثرات مکمل یاری کروسین بر کنترل گالیسمي ،التهاب سیستمیک ،شاخص های تن
سنجي ،محصوالت نهایي گلیکوزیالسیون پیشرفته ،سطوح  AMPKو میزان  TNFآلفا و فاکتور هسته ای کاپا
–  Bدر سلول های تک هسته ای خون محیطي در بیماران مبتال به دیابت نوع  "2انستیتو تحقیقات تغذیه و
صنایع غذایي کشور ،در حال انجام
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 مجری "بررسي اثرات مصرف مکمل نانومیسل کورکیومین بر کنترل گلیسمي  ،غلظت سرمي فراسنج
های لیپیدی  ،فشار خون و شاخص های تن سنجي در بیماران مبتال به سندرم متابولیک" انستیتو تحقیقات
تغذیه و صنایع غذایي کشور
 مجری " بررسي اثرات مصرف مکمل نانومیسل کرکیومین بر استرس اکسیداتیو  ،التهاب سیستمیک،
غلظت سرمي آدیپونکتین و میزان فاکتور هسته ای کاپا B-در سلول های تک هسته ای خون محیطي در
بیماران مبتال به سندرم متابولیک " انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایي کشور
 همکار اصلي " بررسي اثر دریافت مکمل سینبیوتیک و آموزش رژیم غذایي کم کالری بر پروفایل
لیپیدی و تغییرات میکروفلور روده در بیماران مبتال به سندرم متابولیک" دانشگاه علوم پزشکي
کرمانشاه
 مجری ،بررسي اثرات رژیم محدود از فروکتوز بر کنترل گالیسمي ،پوفایل لیپیدی ،فشارخون و
التهاب سیستمیک در بیماران مبتال به دیابت نوع  "2انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایي
کشور
 مجری" ،بررسي اثرات مصرف مکمل کورکیومین بر کنترل گلیسمي ،غلظت سرمي فراسنج های لیپیدی،
استرس اکسیداتیو و التهاب سیستمیک در بیماران مبتال به دیابت نوع  ،"2انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع
غذایي کشور
 مجری" ،بررسي اثرات مصرف عصاره قهوه سبز برشاخص های آنتروپومتری ،اشتها ،کنترل گلیسمي،
پروفایل لیپیدی و فشارخون استرس اکسیداتیو و التهاب سیستمیک و عروقي در بیماران مبتال به دیابت نوع
 ،"2انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایي کشور
 مجری" ،بررسي اثرات مصرف عصاره قهوه سبز استرس اکسیداتیو و التهاب سیستمیک و عروقي در
بیماران مبتال به دیابت نوع  ،"2انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایي کشور
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 مجری" ،بررسي ارتباط دریافت پلي فنل ها با بروز سندرم متابولیک"  ،انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع
غذایي کشور
 مجری ،پروژه پژوهشي " بررسي اثرات مصرف آب انار بر غلظت پالسمایي فاکتورهای التهاب سیستمیک
و عروقي ،محصوالت نهایي گلیکوزیالسیون پیشرفته ،استرس اکسیداتیو و میزان فاکتور هسته ای کاپا B-و
سیرتویین 1در سلول های تک هسته ای خون محیطي در بیماران مبتال به دیابت نوع  ،1141 "2انستیتو
تحقیقات تغذیه و صنایع غذایي کشور
 مجری ،پروژه پژوهشي " بررسي اثرات مصرف آب انار بر غلظت پالسمایي فاکتورهای التهاب سیستمیک
و عروقي ،محصوالت نهایي گلیکوزیالسیون پیشرفته ،استرس اکسیداتیو و میزان فاکتور هسته ای کاپا B-و
سیرتویین 1در سلول های تک هسته ای خون محیطي در بیماران مبتال به دیابت نوع  ،1141 "2انستیتو
تحقیقات تغذیه و صنایع غذایي کشور
 همکار اصلي ،طرح تحقیقاتي " اثرات مکمل یاری با اسید لینولئیک مزدوج بر تراکم مواد معدني استخوان،
متابولیسم استخوان و ترکیب بدن در زنان یائسه"  ،1142انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایي کشور
 مجری ،پروژه پژوهشي " بررسي رژیم غذایي در سندرم متابولیک" مصوب کمیته پژوهشي دانشجویان،
1141
 همکار اصلي ،طرح تحقیقاتي " بررسي رابطه دریافت بررسي میزان دریافت ترکیبات پلي فنلي در رژیم
غذایي ایراني در افراد بزرگسال و ارتباط آن با عوامل خطر بیماری های قلبي -عروقي مطالعه قند و لیپید
تهران"  ،1141پژوهشکده غدد درون ریز
 همکار اصلي ،طرح تحقیقاتي " بررسي رابطه دریافت کربوهیدرات ،فیبر رژیم غذایي ،نمایه و بار گالیسمي
با سندرم متابولیک در بزرگساالن تهراني :مطالعه قند و لیپید تهران ،1134 ،پژوهشکده غدد درون ریز
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 همکار اصلي ،طرح تحقیقاتي " تعیین مقادیر کلسترول تام LDL ،کلسترول HDL ،کلسترول و تری
گلیسرید و بررسي شیوع اضافه وزن ،چاقي ،نوع توزیع چربي در بالغین  13-19ساله منطقه  1تهران" ،1131 ،
انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایي کشور
 همکار ،پروژه تحقیقاتي "بررسي روشهای پیشگیری از بروز دیابت تیپ 2افراد با تحمل گلوکز
مختل( ،1131 ")IGTمرکز تحقیقات غدد درون ریز
 همکار ،پروژه تحقیقاتي "مطالعه قند و لیپید تهران"  ،1113-1131مرکز تحقیقات غدد درون ریز
 همکار ،پروژه تحقیقاتي "تعیین رابطه وضعیت تغذیه ای و سطح سرمي لیپید و لیپوپروتیین ها در جمعیت
شهری هران در گروههای سني و جنسي مختلف سال  ،"1111-1114مرکز تحقیقات غدد درون ریز
 همکار ،پروژه تحقیقاتي "اثربخشي یک ماه روزه داری اسالمي بر حساسیت به اکسیداسیون ،محتوای
ویتامین  Eو سطح آنتي اکسیدان در  LDLمردان نرم و هیپرکلسترومیک ،تهران ،" 1113 ،مرکز تحقیقات
غدد درون ریز
 همکار ،پروژه تحقیقاتي "بررسي شیوع دیابت نوع  2در کودکان  1-14ساله منطقه شرق تهران در سال
 ،"1114مرکز تحقیقات غدد درون ریز
 همکار ،پروژه تحقیقاتي "ارزیابي دریافت های غذایي ساکنین منطقه  11تهران بر پایه هرم راهنمای
غذایي " ،1131 ،مرکز تحقیقات غدد درون ریز
 همکار ،پروژه تحقیقاتي "تهیه راهنمای ارزش غذایي غذاهای متداول مردم تهران و مقایسه میزان قدرت
تشخیصي آن با روش متداول" ،1111 ،انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایي کشور
 همکار ،پروژه تحقیقاتي "بررسي شیوع عوامل خطر بیماریهای قلبي-عروقي در افراد  19-19ساله شهر
تهران سال  "1111انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایي کشور
 همکار ،پروژه تحقیقاتي " تهیه مدل ها و آلبوم عکس غذایي"  ،1119-1111انستیتو تحقیقات تغذیه و
صنایع غذایي کشور
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 همکار ،پروژه تحقیقاتي ارزشیابي برنامه آهن یاری زنان باردار در نظام مراقبتهای اولیه بهداشتي استانهای
خوزستان و گیالن در سال  "1111انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایي کشور

داوری مقاالت

 داوری مقاله " اثرات مصرف آب هویج غني شده با بتاکاروتن ،بر سطح فراسنج های لیپیدی در بیماران
مبتال به دیابت نوع  "2مجله علوم تغذیه و صنایع غذایي ایران1134 ،
 داوری مقاله " اثر مصرف گز سینبیوتیک غني شده با بتاکاروتن بر روی شاخصهای متابولیک بیماران
دیابتي نوع  "2مجله علوم تغذیه و صنایع غذایي ایران1149 ،
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(Punica داوری مقاله " مطالعه اثر محافظتي تمرین تمرین هوازی همراه با مصرف عصاره میوه انار



،" مجله علوم تغذیه و صنایع غذایي ایران2  بر شاخص های آسیب قلب در زنان دیابتي نوعgranatum)
1141
 هفته تمرین هوازی با مصرف لبنیات (شیر و ماست کم چرب) بر مقادیر قند پایه12  داوری مقاله " تاثیر
،" مجله علوم تغذیه و صنایع غذایي ایران2  عروقي در بیماران مبتال به دیابت نوع-و عوامل خطرزای قلبي
1141



Manuscript entitled “Relationship of Glycemic Control and Stages of Change for Fiber
Intake in Type 2 Diabetic Patients: A Cross-sectional Study” for Nutrition and Food
Sciences Research. 2014



Manuscript entitled “Dates and raisins are suitable snacks for patients with type 2 diabetes”
for Nutrition and Food Sciences Research. 2015



Manuscript entitled "The Effects of Vitamin D Supplementation on the Symptoms, and
Quality of Life in Women with Irritable Bowel Syndrome (IBS): A Randomized, Doubleblind, and Placebo Controlled Clinical Trial” for British Journal of Clinical Nutrition. 2016



Manuscript entitled " The Relationship between Intake of PROTEINS and Polycystic
Ovary Syndrome in Women Who Referred to Isfahan University of Medical Science
Clinics in 2013" for Nutrition and Food Sciences Research 2017



Manuscript entitled " Effectiveness of Eriomin® in managing hyperglycemia and reversal
of pre-diabetes condition: a double-blind, randomized, controlled study" for phytotherapy
research, 2018



Manuscript entitled " Dietary Fiber and Risk of Irritable Bowel Syndrome: A Case-Control
Study," for Gastroenterology and Hepatology from bed to bench. 2018



Manuscript entitled "The Effects of Curcumin Supplementation on Cardiovascular Risk
Factors in Patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease" for British Journal of
Nutrition. 2018



Manuscript entitled " Ginger in Gastrointestinal Disorders: A Systematic Review of
Clinical Trials" for Food Science & Nutrition, 2018
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Manuscript entitled " Beta-glucan and FOS added Barley slims improves glycemia, gut
health and inflammatory status of type 2 diabetes mellitus individuals residing in urban
Vadodara" for International Journal of Diabetes in Developing Countries 2018



Manuscript entitled " Adherence to the Mediterranean diet is associated with reduced risk
of incident type 2 diabetes: A 6-year follow up in Tehran Lipid and Glucose Study"
European Journal of Clinical Nutrition, 2018



Manuscript entitled " Dietary intakes and its determinants in peritoneal dialysis patients,"
for Iranian Journal of Kidney Diseases 2018



Manuscript entitled " Amino Acids and Non-alcoholic Fatty Liver Disease: A MiniReview of Current Evidence," for Gastroenterology and Hepatology from Bed to Bench
2019.



Manuscript entitled "Fish Consumption and Risk of Non-alcoholic Fatty Liver Disease"
for Public Health Nutrition 2019.



Manuscript entitled "Effects of cumin (Cuminum cyminum) essential oil supplementation
on metabolic syndrome components: A randomized, triple blind, placebo- controlled
clinical trial." For Phytotherapy research 2019
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 تغذیه و مراقبت. لیال آزاد بخت، گلبن سهراب، دکتر سعید حسیني، نوشین شهیدی، خدیجه رحماني
مبتني بر تشخیص
. غذا و تغذیه درماني کراوس، تغذیه در دورانهای زندگي. ناهید ظرافتي، گلبن سهراب، سمیرا ابراهیم اف
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جشنواره ها
" دانشجوی نمونه" جشنواره آموزشي ،دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایي دانشگاه علوم پزشکي شهید
بهشتي 1141
افتخارات
 کسب رتبه یک کشوری در آزمون ورودی کارشناسي ارشد ناپیوسته سال تحصیلي ( ، 32-31رتبه یک
بین  119نفربا ظرفیت پذیرش  3نفر)
 انتخاب به عنوان دانشجوی نمونه دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکي تهران سال 1131
 کسب رتبه یک در مقطع دکترا (رتبه یک بین  1نفر)
 استعداد درخشان در مقطع کارشناسي ارشد و دکترا
 کارشناس پژوهشي برتر دانشکده تغذیه و صنایع غذایي دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي در سال 1131

تدریس در کارگاه
 مدرس کارگاه آموزشي  :تغذیه و رژیم درماني برای افراد دیابتي ،از تاریخ  41/12/19لغایت 41/12/11
که در پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم برگزار گردید
 مدرس کارگاه آموزشي :تغذیه و رژیم درماني در افراد مبتال به دیابت ،از تاریخ  41/12/3لغایت 41/12/4
که در دانشگاه علوم پزشکي ایران برگزار گردید
 مدرس کارگاه آموزشي :تغذیه و رژیم درماني در افراد مبتال به دیابت ،در تاریخ  49/2/22که در دانشگاه
علوم پزشکي ارتش برگزار گردید
 مدرس کارگاه مدرس کارگاه تغذیه و رژیم درماني در بیماران مبتال به دیابت ویژه کارشناسان
معاونتهای درمان بهمن  1149که توسط دفتر بهبود غذا و تغذیه کشور برگزار گردید .
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 مدرس کارگاه تغذیه و رژیم درماني در بیماران مبتال به دیابت ویژه کارشناسان معاونتهای بهداشتي دی
ماه  1141که توسط دفتر بهبود غذا و تغذیه کشور برگزار گردید.
 مدرس کارگاه :تغذیه و رژیم درماني در بیماران مبتال به دیابت خرداد ماه  1141که توسط انجمن غذا و
تغذیه حامي سالمت برگزار گردید.
 مدرس کارگاه آموزشي :رژیم درماني در مدیریت دیابت و عوارض ناشي از آن" در تاریخ  1لغایت  1دی
ماه  1141که توسط پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي برگزار
شد.
 مدرس کارگاه "رژیم درماني در سندرم متابولیک" در تاریخ  43/9/1توسط انجمن غذا و تغذیه حامي
سالمت برگزار گردید.


سوابق آموزشي
 تدریس رژیم درماني یک کارشناسي علوم تغذیه
 تدریس رژیم درماني دو کارشناسي علوم تغذیه
 تدریس درس سمینار کارشناسي علوم تغذیه ژ
 تدریس فیزیولوژی تغذیه پیشرفته کارشناسي ارشد علوم تغذیه ژ)
 تدریس رژیم درماني کاربردی  1دانشجویان کارشناسي ارشد تغذیه بالیني
 تدریس رژیم درماني در بیماریهای غدد درون ریز مقطع دکترا
 تدریس سمینار مقطع دکترا
 تدریس نقش تغذیه در سالمت دهان و دندان دانشجویان دندانپزشکي
 تدریس کارآموزی اطفال بستری دانشجویان کارشناسي
 تدریس کاراموزی غدد درون ریز و متابولیسم دانشجویان کارشناسي
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 تدریس کارآموزی جراحي دانشجویان کارشناسي
 تدریس کارآموزی گوارش دانشجویان کارشناسي
 تدریس کارآموزی کلیه و دیالیز دانشجویان کارشناسي
 تدریس کارآموزی قلب و عروق و غدد دانشجویان کارشناسي
 تدریس کاراموزی غدد درون ریز و متابولیسم دانشجویان کارشناسي
 تدریس کارآموزی اطفال سرپایي اطفال و بزرگسال دانشجویان کارشناسي
 تدریس کاراموزی غدد درون ریز و متابولیسم دانشجویان کارشناسي ارشد
 تدریس کارآموزی قلب و عروق دانشجویان کارشناسي


تدریس برنامه آنالیز موادغذایي  Nutritionist4و Food Processor

شرکت در کارگاه
 کارگاه یک روزه انسولین تراپي ،برگزار شده توسط پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم 29 ،خرداد
1141
 کارگاه " آشنایي با منابع کتابخانه دیجیتال علوم پزشکي " از تاریخ  1133/1/11لغایت 1133/1/14
برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي به مدت  29ساعت

Sport and Nutrition Workshop, held 19th – 20th February 2008, under the auspices of the
Islamic Federation of Women’s Sport and The British Council



 کارگاه "  " Scientific writingسطح متوسط مورخ  1131/9/11برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکي
و خدمات بهداشتي درماني تهران به مدت  1ساعت
 کارگاه "  " EndNoteمورخ  1131/9/11برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي
درماني تهران به مدت  9ساعت
 کارگاه " مطالعات کیفي در پژوهش های تغذیه ای " از تاریخ  1131 /11/2لغایت  1131 /11/1برگزار
شده توسط انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایي کشور به مدت  19ساعت
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 کارگاه "  " MS-ACCESSدر تاریخ های 21 ،29و  21تیر و  11مرداد  1131برگزار شده توسط انستیتو
تحقیقات تغذیه و صنایع غذایي کشور به مدت  11ساعت
 کارگاه "  "Reference Managerمورخ  1131/1/19برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکي و خدمات
بهداشتي درماني تهران به مدت  1ساعت
 کارگاه " اپیدمیولوژی چاقي در اطفال " در تاریخ های 2و  1تیرماه  1131برگزار شده توسط انستیتو
تحقیقات تغذیه و صنایع غذایي کشور به مدت 19ساعت
 کارگاه " متاآنالیز" مورخ  1139/12/2برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي
درماني شهید بهشتي
 کارگاه " خطاهای متداول در تحقیقات علوم پزشکي و کنترل آنها" در تاریخ های  1139/11/11و
 39/11/19برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهید بهشتي به مدت
 11ساعت
 کارگاه " مطالعات کیفي" در تاریخ های  1139/4/1و  39/4/3برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکي
و خدمات بهداشتي درماني شهید بهشتي به مدت  11ساعت


کارگاه " شیوه های ارایه مطلب در همایش های علمي" در تاریخ های  1139/3/21و  39/4/1برگزار
شده توسط دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهید بهشتي به مدت  11ساعت

 کارگاه " جستجوی منابع الکترونیک" مورخ  1139/1/2برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکي و خدمات
بهداشتي درماني تهران
 کارگاه "  "Google Searchدر تاریخ های  1139/1/14و  39/1/21برگزار شده توسط انستیتو تحقیقات
تغذیه و صنایع غذایي کشور
 کارگاه "  " Scientific writingسطح مقدماتي مورخ  1139/9/22برگزار شده توسط دانشگاه علوم
پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران به مدت  1ساعت
 کارگاه "  HIV/AIDSو امنیت غذا و تغذیه" از تاریخ  1139/9/13لغایت  39/9/21برگزار شده توسط
انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایي کشور
 کارگاه " همایش کودکان پیش دبستاني( 2تا  9سال)" از تاریخ  1139/11/21لغایت  39/11/23برگزار
شده توسط انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایي کشور
 دوره "اطالعات و ارتباطات" از تاریخ  1139/3/11لغایت  39/4/4سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
تهران به مدت  12ساعت
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 دوره "بانکهای اطالعاتي" از تاریخ  1139/1/11لغایت  39/3/4سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
تهران به مدت  21ساعت
 دوره "واژه پردازها" از تاریخ  1139/9/21لغایت  39/1/11سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
به مدت  21ساعت
 دوره "صفحه گسترده ها" از تاریخ  1139/1/21لغایت  39/1/11سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
تهران به مدت  21ساعت
 دوره "استفاده از رایانه و مدیریت فایلها" از تاریخ  1139/9/14لغایت  39/9/11سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان تهران به مدت  3ساعت
 دوره "مفاهیم پایه فناوری اطالعات" از تاریخ  1139/9/11لغایت  39/9/11سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان تهران به مدت  12ساعت
 کارگاه " بهبود رشد و تغذیه کودکان زیر شش سال" از تاریخ  1139/1/24لغایت  39/1/11برگزار شده
توسط دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهید بهشتي به مدت  21ساعت
مدارک زبان


مدرک IELTS

عضویت انجمن ها
 عضو پیوسته گروه رژیم شناسان انجمن تغذیه ایران
کمیته های علمي
 عضو کمیته علمي اولین همایش دانشجویي دانشجویان علوم تغذیه اردیبهشت 1149
فعالیت های جانبي
 مشاوره تغذیه و رژیم درماني در کلینیک رژیم درماني دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایي دانشگاه
علوم پزشکي شهید بهشتي از سال  1141تا کنون
 مشاوره تغذیه و رژیم درماني در کلینیک رژیم درماني بیمارستان شهید آیت االه طالقاني دانشگاه علوم
پزشکي شهید بهشتي از سال 1143
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