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Curriculum Vitae 
 

 

********************************************************** 

 

  :مشخصات فردي  -1
  ايران شیراز (: كشور/ شهر : ) محل تولد    1343 :تاريخ تولد  علیرضا رهبر: نام و نام خانوادگي

    02177790100 :همراه   محل كار     9510152-منزل   :تلفن       

  علوم تغذيه/ دامشكده بهداشت: ( گروه/ بخش / دانشكده : )محل كار      

  rahbar_alireza@yahoo.com: پست الكترونیكي   

        

  ( : محل كار)آدرس پستي  

 

 تحصیالت  -9

 مؤسسه رشته (درجه)عنوان  
تاريخ اخذ 

 مدرك

 يهعلوم تغذ دكتري
دانشگاه علو پزشكي شهید 

 بهشتي
1111 

    

    

 

 

 سوابق استخدامي  -1
 تا تاريخ از تاريخ نام مؤسسه عنوان

 ادامه دارد 1171 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر استاد يار

 سوابق فعالیتهاي اجرائي  -0

 محل سمت و نوع فعالیت
 مدت

 از                         تا
 با ابالغ از طرف

 دير گروهم
 

دانشککککكده 

 بهداشت

 رياست دانشگاه ادامه دارد 1117

 مسئول برنامه ريزي درسي

مركز آمکز   

توسککککککعه 

 پزشكي

10/1/1111 92/19/10 

 معاونت آموزشي

 عضو كمیته طرح درس

مركز آمکز   

توسککککککعه 

 پزشكي

99/9/1115 5/5/1117 

 معاونت آموزشي
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 سوابق خدمات آموزشي  -5

 :دروس تدريس شده ( الف

 مؤسسه محل تدريس مقطع تحصیلي رشته نوع درس عنوان دروس تدريس شده
 مدت

 از             تا

تغذيه و تغذيه درماني 

(بهداشت خانواده)
کارشناسیماماییتئوری

دانشگاه علوم پزشکی 

بوشهر
1171

ادامکککه 

دارد

کارشناسیپرستاریتئوری اصول كلي تغذيه
دانشگاه علوم پزشکی 

بوشهر
1171

دامکککه ا

دارد

تغذيه كابردي و رژيمهاي 

 بهداشت خانواده)غذايي
تئوری

بهداشت 

خانواده
کارشناسی

دانشگاه علوم پزشکی 

بوشهر
1171

ادامکککه 

دارد

کارشناسیعلوم تغذیهتئوری 2تغذیه اساسی 
دانشگاه علوم پزشکی 

بوشهر
1117

ادامکککه 

دارد

یکارشناسعلوم تغذیهتئوری کاربرد رایانه در تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی 

بوشهر
1117

ادامکککه 

دارد

 پزشکیتئوری اصول تغذیه
دکتری حرفه 

 ای

دانشگاه علوم پزشکی 

 بوشهر
1171 

ادامکککه 

 دارد

تئوری بیوشیمی
پرستاری و 

 مامایی
 کارشناسی

دانشگاه علوم پزشکی 

 بوشهر
1171 

1171 

تئوری بهداشت مواد غذایی
بهداشت 

 محیط
 کارشناسی

پزشکی  دانشگاه علوم

 بوشهر
1171 

1119 

 

  برنامه ريزي و تدريس در كارگاههاي آموزشي( ب         
 تاريخ محل برگزاري نوع مشاركت عنوان كارگاه

موضککوع ) تککدريس از                      تا

 (آن

/ برنامککه ريککزي  

 اجرا 

كارگاه اموزشي برنامه ارتقاء 

سطح سالمت دانش اموزان 

طريق  دختر دبیرستاني از

 اهن ياري

معاونت امور   اهن ياري

 بهداشتي

90/1/11 90/1/11 

كارگککاه يککز روزه مککدون  

حرفککه اي ويکک ه -اجتمککاعي

 داروسازان

دانشگگگگاه علگگگوم    دارو هاي گیاهي

 پزشکی بوشهر

0/19/15 0/19/15 

كارگککاه يککز روزه مککدون  

حرفککه اي ويکک ه -اجتمککاعي

 داروسازان

دانشگگگگاه علگگگوم    مكملهاي غذايي

 بوشهرپزشکی 

0/19/15 0/19/15 
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كارگاه بهبود رشد و تغذيکه  

 كودكان

ارزيککابي در يافککت  

 غذاي كودك

دانشگگگگاه علگگگوم   

 پزشکی بوشهر

10/1/10 19/1/10 

كارگاه بهبود رشد و تغذيکه  

 كودكان

نقککش مراتبککت در  

 تغذيه كودك

دانشگگگگاه علگگگوم   

 پزشکی بوشهر

10/1/10 19/1/10 

كارگاه بهبود رشد و تغذيکه  

 كودكان

ارزيککابي در يافککت  

 غذاي كودك

دانشگگگگاه علگگگوم   

 پزشکی بوشهر

2/1/15 10/1/15 

كارگاه بهبود رشد و تغذيکه  

 كودكان

انواع سکوء تغذيکه و   

 طبقه بندي انها

دانشگگگگاه علگگگوم   

 پزشکی بوشهر

1/1/15 9/1/15 

كارگککاه امککز   مراتبککت   

 بیماران ديابتي

دانشگاه علوم   رزيم درماني ديابت

 پزشکی بوشهر

90/5/15 91/5/15 

كنفرانس يكروزه كوتاهي تد 

 در كودكان

دانشگاه علوم   تغذيه و كوتاهي تد

 پزشکی بوشهر

10/9/17 10/9/17 

 

 سوابق فعالیتهاي پ وهشي  -1
 : پايان يافته  طرحهاي پ وهشي  مصوب( الف

 سازمان مطبوع عنوان طرح
 نوع مشاركت

 تاريخ اتمام شماره طرح اسامي افراد
 مشاور كارهم مجري

يککم غککذايي و ژارتبککا   كلسککیم ر

ماركر ها و دانسیته اسکتخواني در  

 جمعیت بالغین استان بوشهر

دانشگاه علگوم  

 پزشکی بوشهر

علیرضککا رهبککر       *

 ايرج نبي پور

/90/11/پ/د

1/1917 

1117 

بررسي مقايسه اي بر روي میزان :   

پكتین در باتیمانکده انکواع لیمکو    

 مینا بتر  منطقه جهرم و 

دانشگاه علگوم  

شهید پزشکی 

 بهشتي

   علیرضا رهبر   *

بررسي  اثر دانه گیاه اسفرزه بکر  :   

میزان سکطوح تکري گلیسکیريد و    

 لیپوپروتئین هاي سرمي

دانشگاه علگوم  

 پزشکی بوشهر

شهناز پوالدي     *

احمد باتر پور 

برازجاني  نیلوفر 

معتمد  

عبداللطیف امیني  

علیرضا رهبر  

احد حكیمه و

پرست  طیبه 

 غريبي 
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 سازمان مطبوع عنوان طرح
 نوع مشاركت

 تاريخ اتمام شماره طرح اسامي افراد
 مشاور كارهم مجري

آلودگي انگلي سبزيجات مصکرفي  

 بوشهر
دانشگاه علگوم  

 پزشکی بوشهر

نعمککت صککاحباني    * 

مککککراد علککککي 

فوالدونکککککککد  

عبدالحسکککککین 

دلیمي  علیکر ضکا   

رهبر  حمید رضکا  

 غفاريان شیرازي

  

كککارنیتین بککر -بررسککي  اثککر ال:   

فراسککنجهاي تنککدي لیپیککدي در  

 9بیماران ديابتي نوع 

انشگاه علگوم  د

شهید پزشکی 

 بهشتي

  علیر ضا رهبر    *

راهبه شاكر 

نويد  حسیني 

سعادت  فروغ 

اعظم طالبان  امیر 

حمزه پردال  

 بنفشه گلستان

 

  

بکر   1تاثیر اسید هاي چکرب امگکا   

 روي اختالالت فیزيولوژيكي
دانشگاه علگوم  

 پزشکی بوشهر

   علیر ضا رهبر   *

گا بررسي اثرات اسید هاي چرب ام

بر فراسنجهاي تندي و لیپیکدي   1

 در افراد سیگاري

دانشگاه علگوم  

 پزشکی بوشهر

  علیککر ضککا رهبککر   *

 ايرج نبي پور

  

برسي اثرات گیاه سیترولوس كلکي  

سینتیس بر فراسکنجهاي تنکدي و   

 9لیپیدي در بیماران ديابتي نوع 

دانشگاه علگوم  

 پزشکی بوشهر

علیککر ضککا رهبککر      *

  صفر ايرج نبي پور

تاسمي   الناز امین 

فکککر  فريکککد ده  

بزرگککي  حسککین  

 تائدي

/90/11/پ/د

1/9197 

1111 

كکارنیتین بکر روي   -برسي اثکر ال 

 ديس لیپیدمي در بیماران ديالیزي
دانشگاه علگوم  

شهید پزشکی 

 بهشتي

  علیککر ضککا رهبککر   *

راهبکککه شکککاكر  

 حسیني
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 سازمان مطبوع عنوان طرح
 نوع مشاركت

 تاريخ اتمام شماره طرح اسامي افراد
 مشاور كارهم مجري

آلککودگي انگلککي سککبزيجات   :   

 مصرفي بوشهر
دانشگاه علگوم  

 وشهرپزشکی ب

نعمت صاحباني    * 

مراد علي 

فوالدوند  

عبدالحسین 

دلیمي  علیر ضا 

رهبر  حمید رضا 

 غفاريان شیرازي

 

  

 

 

 

 

 

 

 : طرحهاي پ وهشي پايان يافته غیر مصوب ( ب

 عنوان طرح
 نوع مشاركت

 تاريخ اتمام اسامي افراد
 مشاور همكار مجري
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 انتشارات   ( ج

 چاپ مقاله در مجالت  -1

 

نويسنده يا  اسامي

 نويسندگان
 عنوان مجله عنوان مقاله سال

Vol. No                    Page 

 

Alireza Rahbar , 

Bagher Larijani, 

Iraj Nabipour, 

Mohamad 

Mehdi 

Mohamadi, 

9002 Relationship 

among dietary 

estimates of net 

endogenous acid 

production, bone 

mineral density 

and biochemical 

markers of bone 

turnover in an 

Iranian general 

population 

Bone , Pages 876-881 

 Vol.: 45 No: 5                  

   

Alireza Rahbar, 

Hraj Nabipour, 

Zahra Amiri 

9007 : The effects of 

omega-3 fatty 

acids on serum 

lipids and high 

sensitivity C 

reactive protein in 

cigarette smokers 

Journal of 

biological 

sciences,  

 

Vol: 7    No: 8   Page: 

1368-1373 

: Alireza Rahbar 

, Rahebeh 

Shacker Hossini, 

Fouroogh Azam 

Taleban, Amir 

Hamze Pordal, 

Benafshe 

Golestan 

9005 Eeffects of L-

carnitine on 

plasma glycemic 

and lipidemic 

profile in patients 

with type II 

diabetes mellituse 

European Journal 

of clinical 

nutrition Journal 

Vol: 59   Page: 592-596 

شهناز پوالدي  احمد 

باتر پور برازجاني  

نیلوفر معتمد  

عبداللطیف امیني  

علیرضا رهبر  حكیمه 

واحد پرست  طیبه 

 غريبي 

 

بررسي  اثر دانه گیاه :    اسفند1117

اسفرزه بر میزان سطوح 

تکککري گلیسکککیريد و  

لیپکککوپروتئین هکککاي  

 سرمي

   Vol: 11     No: 2 طب جنوب

Pages:139-146 

نعمت صاحباني  مراد 

علي فوالدوند  

عبدالحسین دلیمي  

علیر ضا رهبر  حمید 

 رضا غفاريان شیرازي

 

آلکککودگي انگلکککي   :   1171

سکککبزيجات مصکککرفي 

 بوشهر

   Vol: 2     No: 1 طب جنوب

Pages:59-63 
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نويسنده يا  اسامي

 نويسندگان
 عنوان مجله عنوان مقاله سال

Vol. No                    Page 

 

راهبه شاكر حسیني   

علیر ضا رهبر  نويد 

سعادت  فروغ اعظم 

طالبان  امیر حمزه 

 پردال  بنفشه گلستان

 

-بررسککککي  اثککککر ال 1110

كارنیتین بر فراسنجهاي 

تنکککدي لیپیکککدي در  

 9بیماران ديابتي نوع 

ون ريکز و  مجله غدد در

 متابولیسم ايران

Vol: 7     No: 2   

Pages:157-165 

تاثیر اسید هاي چرب :    1177 علیر ضا رهبر

بر روي اختالالت  1امگا 

 فیزيولوژيكي

 

مجله استاندارد و كکاال  

 هخاي صنعتي ايران

Vol: 9     No: 90   

Pages:29-31 

علیر ضا رهبر   ايکرج  

 نبي پور

 تابستان

1112 

يکم  ژكلسکیم ر  ارتبا  

غککذايي و مککاركر هککا و 

دانسیته اسکتخواني در  

جمعیت بکالغین اسکتان   

 بوشهر

   Vol: 13     No: 2 طب جنوب

Pages:93-101 

بررسي مقايسه اي بر  1177بهار  علیر ضا رهبر   

روي میزان پكتین در 

باتیمانده انواع لیمو 

تر  منطقه جهرم و 

 مینا ب

 

   Vol: 1     No: 1 طب جنوب

Pages:176-181 

علیر ضا رهبر   ايکرج  

  صفر تاسمي نبي پور

الناز امین فر  فريکد    

ده بزرگککي  حسککین  

 تائدي

برسي اثرات گیاه  

سیترولوس كلي 

سینتیس بر 

فراسنجهاي تندي و 

لیپیدي در بیماران 

 9ديابتي نوع 

ولي هنکوز چکاپ    پذيرفته شده طب جنوب

 نشده

 

 

 

 تألیف كتاب  -9

 

يکا   اسامي نويسکنده  

 نويسندگان 

تکککککککألیف 

 ( گردآوري)
 نفر چندم  ناشر  عنوان كتاب  سال 

فصل يا فصول ارائکه  

 شده توسط فرد
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 ترجمه كتاب  -1

اسککامي متککرجم يککا  

 مترجمین 
 نفر چندم  عنوان كتاب  سال

فصل يکا فصکول ترجمکه شکده     

 توسط فرد
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 :هاي تحصیلي نامه ايانهدايت پ( د

 استاد راهنما 

 

 تاريخ دفاع دانشكده مقطع رشته نام دانشجو عنوان پايان نامه 

 
 

     

 
 

     

 

 

 استاد مشاور 

 تاريخ دفاع دانشكده مقطع رشته نام دانشجو عنوان

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 : ها و سمینارها  داخلي و خارجي  ارائه مقاله در كنفرانس( ه

 

 عنوان مقاله
 

 عنوان كنفرانس

 يا همايش 
 

 محل برگزاري 

 كشور / نام شهر 
 

 تاريخ ارائه 

The effect of oral L-carnitine treatment on 

anemia in hemodialysis patients 
نهمین كنگره جهکاني  

 تغذيه

 9001/ اكتبر/0- رم-ايتالیا 

 1زيکر  برسي شیوع سوء تغذيه پروتئین انرژي  در كودكکان  

 1111سال در استان بوشهر در سال 

نهمین كنگره تغذيکه  

 ايران

 11/1/1115 ايران تبريز

كارنیتین بر روي ديس لیپیکدمي در بیمکاران   -برسي اثر ال

 ديالیزي

هفتمین كنگره تغذيه 

 ايران

 10/1/1111 رشت-ايران

Effect of Citrullus colocynthis on serum 

glucose, lipidemic profile and c-peptide 

changes in patients with type II diabetes 

mellitus  

 

شانز دهمکین كنگکره   

 جهاني فارماكولوژي

 july/9010/17 كپنهاگ-دانمارك

    

    

    

 

 

 نوآوري   اكتشاف  اختراع( و

 تاريخ ارائه اسامي همكاران مرجع تأيید كننده محل ارائه يا اجرا نوع كار عنوان
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 المللي  بین/ كشوري/ هاي كسب شده استاني  مقام( 7

 رتبه يا مقام كسب شده

 سطح

 زمینه كار
نکککککککام 

 جشنواره
 تاريخ كسب مقام محل اعطا

 المللي بین كشور استان

        

        

        

        

 

 توسعه فردي  -1
  (فلوشیپ)وزشي داخلي و خارجي هاي كوتاه مدت آم شركت در دوره( الف
 

 

 هاي آموزشي  شركت در كارگاه( ب

 
ف
دي
ر

 محل برگزاري  عنوان كارگاه 
 تاريخ

 از                             تا

1 
 

P.B.L
 

 
 

 

9 
    

1 
 

 روش تحقيق
 91/2/75 91/2/75 لوم پزشکی بوشهرع

2 
 تدوين طرح درس

 5/7/75 علوم پزشکی بوشهر
1/7/75  
 

10 
 

 روش های تدريس وارزشيابی دانشجو
 92/0/75 97/0/75 علوم پزشکی بوشهر

 11/7/71 15/7/17 علوم پزشکی بوشهر كارگاه مقدماتي اموزش پزشكي 15
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 11/10/17 19/10/17 وشهرعلوم پزشکی ب کارگاه آموزش مقاله نويسی 11

 0/10/71 1/10/71 علوم پزشکی بوشهر كارگاه اموزشي اشنايي با اموزش سرپايي دانشجويان 17

  12/1/10 علوم پزشکی بوشهر كارگاه اينترنت در پزشكي 11

12 
كاركاه توجیهي تدوين سکواالت اسکتانداردامتحانات چندگزينکه    

 OP-scan))انوتجزيه وتحلیل سواالت پس ازامتحMCQ))اي
 1/1/17 1/1/17 علوم پزشکی بوشهر

90 PBL                                  10/11/19 92/11/19 علوم پزشکی بوشهر 

 10/2/11 10/2/11 علوم پزشکی بوشهر كارگاه دانش پزوهي آموزشي 91

 2/1/71 1/1/71 علوم پزشکی بوشهر كاربرد كامپیوتر در تحقیقات پزشكي 99

 19/10/19 10/10/19 علوم پزشکی بوشهر متدولوژي تحقیق 9گاه رو  تحقیق كار 91

 11/7/11 17/7/11 علوم پزشکی بوشهر كلیات و مقدمات اموز  پزشكي 90

  1/1/17 علوم پزشکی بوشهر كارگاه خالتیت 95

 91/11/10 97/11/10 علوم پزشکی بوشهر كارگاه ارزيابي و طراحي سئوال 91

  11/19/11 علوم پزشکی بوشهر چاره انديشي ها-فيشكستهاي عاط 97

 

 
 

 ها و مجامع علمي  ها و انجمن عضويت در كمیته -2

 
 از تاريخ      تا تاريخ كشور/ شهر  سازمان متبوع نام انجمن يا كمیته

     

     

     

     

     

   

 ه)
 : كارگاهها  

 اجرا يا تدريس در كارگاه ( الف

ف
دي
ر

 

 گاهعنوان كار
 

 موضوع تدريس شده
عضويت در كمیته 

 ريزي برنامه
 محل برگزاري

 تاريخ برگزاري

 از                        تا

       

       

 

 


