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 ؽیزاسداًؾگبُ علَم پشؽکی  -علَم تغذیِرشتِ:           3131هْز :  (کبرشٌبسيدٍرُ ٍرٍد بِ داًشگبُ ) تبریخ

             دٍر5ُ رٍساًِ   عْویِ قجَلی5 آساد    

 3132ؽْزیَر اتوبم دٍرُ کبرشٌبسي:  تبریخ

 

 

 

                داًؾگبُ علَم پشؽکی ؽیزاس -علَم تغذیِرشتِ:                  3132هْز  :برشٌبسي ارشذکدٍرُ شزٍع  تبریخ

            عْویِ قجَلی5 آساد       دٍر5ُ رٍساًِ

 3134ثْوي ي ارشذ: اتوبم دٍرُ کبرشٌبس تبریخ

  

بزرسي تأثیز هصزف پزٍبیَتیک ّب بز پزٍفبیل لیپیذی، کٌتزل گالیسویک، استزط اکسیذاتیَ ٍ  عٌَاى پبیبى ًبه5ِ

 فبکتَرّبی التْببي در بیوبراى هبتال بِ دیببت ًَع  دٍ

 

         تْزاى پشؽکیداًؾگبُ علَم  -علَم تغذیِرشتِ:             3134ثْوي  :دکتزای تخصصيدٍرُ  شزٍع تبریخ

      دٍر5ُ رٍساًِعْویِ قجَلی5 آساد     

 LDL-r ،HMG-COA Reductase ، CPT-1کبرًیتیي بز بیبى صى -اثز جٌیستئیي ٍ الهَضَع پبیبى ًبه5ِ  

 ٍPPAR-alpha در کبذ ٍ بزخي سبیتَکبیي ّبی التْببي در سٌذرٍم ًفزٍتیک تجزبي 

 

 
 

 yousefinejad.abs@gmail.comالکتزًٍیک5  غتپ آدرط
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 تجبرة حزفِ اي در رؽتِ هزثَطِ 

 May -تْزاى –SICOBAIR بخش بیي الولل دّویي کٌگزُ داًشجَیبى علَم پششکي کشَر  داٍر (1

2009 

 89اردیبْشت  -بٌذرعببط -یبسدّویي کٌگزُ داًشجَیبى علَم پششکي کشَر داٍر (2

 ٍ ... پضٍّشي داًش ٍ تٌذرستي-رًبل علويٍ صٍ BMC ،IJMSصٍرًبل ّبی داٍر  (3

تب  87)دٍ سبل، اس هْز در اهَر پضٍّشيریبست داًشگبُ علَم پششکي شیزاس  جَاى یيهشبٍرشَرای  عضَ (4

89) 

 سبل( 6کویتِ تحقیقبت داًشگبُ علَم پششکي شیزاس ) عضَ فعبل (5

 سبل( دٍکویتِ تحقیقبت داًشجَیي داًشگبُ علَم پششکي شیزاس )دثیز  (6

داًشکذُ بْذاشت ٍ تغذیِ شیزاس در دفتز استعذاد ّبی درخشبى  ًوبیٌدُ(  ٍ 89تب  83) عضَ فعبل (7

 (87-89داًشگبُ علَم پششکي شیزاس )

 پضٍّشي داًشجَیي راس سیب )یک سبل( -هجلِ علوي هدیز هغئَل (8

 سبل( 3ادبي سیب )-فصلٌبهِ علوي دثیز علوی (9

 سبل( 2شکي شیزاس )کویتِ تحقیقبت داًشگبُ علَم پش هغئَل پضٍّؼ (11

 سبل( 3کویتِ تحقیقبت داًشکذُ بْذاشت ٍ تغذیِ ) دثیز (11

 ببشگبُ پضٍّشي داًشکذُ بْذاشت ٍ تغذیِ )دٍ سبل(دثیز  (12

 شیزاس -کویتِ اجزایي داًشجَیي یبسدّویي کٌگزُ تغذیِ ایزاى عضَ (13

 در دّویي کٌگزُ داًشجَیبى علَم Student's Nutrition Research Group of SUMSشزکت  (14

 (دثیز گزٍُبِ عٌَاى گزٍُ هٌتخب علوي علَم تغذیِ کشَر ) )تْزاى( پششکي ایزاى

 سبل( 4تحقیقبتي داًشجَیبى تغذیِ داًشگبُ علَم پششکي شیزاس ) -گزٍُ علويدثیز  (15

 85در سبل داًشجَیبى تغذیِ داًشگبُ علَم پششکي شیزاس تحقیقبتي  -گزٍُ علوي هؤعظ (16

 سبل( 2یزاس در تحصیالت تکویلي داًشگبُ علَم پششکي شیزاس )داًشکذُ بْذاشت ٍ تغذیِ ش ًوبیٌدُ (17

 داًشگبُ علَم پششکي شیزاس ٍ رصین درهبًیرٍػ تحقیق کبرگبُ ّبی  هدرط (18

 "2112کزاٍط  تزجوِ اصَل"ٍ  "چبقي ٍ رصین ّبی درهبًي آى" ّبي هؤلف کتبة (19

کبهل هَجَد هي  C.Vسَابق پضٍّشي شبهل هقبالت چبپ شذُ ٍ ارایِ شذُ در کٌگزُ ّب در جشئیبت  (21

 ببشذ.

 هقبم ّبي کغت ؽدُ تب کٌَى5

 84-85داًشگبُ علَم پششکي شیزاس در سبل  رتجِ هوتبس آهَسؽی (1

 87داًشگبُ علَم پششکي شیزاس در سبل  ثزگشیدُ پضٍّؾی (2

 87داًشگبُ علَم پششکي شیزاس در سبل  داًؾجَي ًوًَِ (3

 85-86لي تحصی داًشگبُ علَم پششکي شیزاس در سبل ثزگشیدُ پضٍّؾی (4

 86-87 تحصیلي داًشگبُ علَم پششکي شیزاس در سبل ثزگشیدُ پضٍّؾی (5

 (88-89)89داًشگبُ علَم پششکي شیزاس در سبل  ثزگشیدُ پضٍّؾی (6

 (88-89)89داًشگبُ علَم پششکي شیزاس در سبل  داًؾجَي ًوًَِ (7


