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 طرح های تحقیقاتی

 :(همکار یا مجری) تحقیقاتی های طرح عناوین ردیف

ی رسی اث  مص ف رژیم غذایی یا نمایه گلیسمی و یار گلیسمی پایین ت  ی  شاخص های التهایی،  1

 )همکار اصلی(مبتال یه نف وپاتی  2قلبی ع وقی و کلیوی در ییماران دیایتی نوع 

( و کودکان یا وزن هنگام تولد LBWمقایسه تنوع غذایی مادران کودکان یا وزن کم هنگام تولد ) 2

 طبیعی

ی رسی ارتباط امنیت غذایی خانوار یا ییماری التهایی روده در ییماران م اجعه کننده یه  3

 1397-1396ییمارستان حض ت رسول اک م )ص( در سال 

لگوهای غذایی و طول تلوم  لکوسیت و اث  آن ها ی  روی یقای ده ساله ییماران ی رسی ارتباط ا 4

 قلبی ع وقی تحت عمل یای پس ک ون  م اجعه کننده یه م کز قلب )همکار اصلی(

، یومی سازی راهنمای طبایت یالینی مبتنی ی  شواهد تغذیه در ییماری های متایولیک مادرزادی 5

اختالالت سیکل اوره، متیل مالونیک اسیدمی و پ وپیونیک اسیدمی،  فنیل کتونوریا، تی وزینمیا،

ییماری ادرار ش یت اف ا، ییماری های ذخی ه ای گلیکوژن، کمبود گلوتاریل کوآ دهیدروژناز، 

گاالکتوزمیا، اختالالت اکسیداسیون اسیدهای چ ب، اختالالت کمبود کویاالمین و فوالت و 

  ع در کودکان و نوجوانان )همکار اصلی(ییماری های سیستیک فیب وزیس و ص

 رت در استخوان مغز مزانشیمی و خونی ای هسته تک های سلول پی ی ی ف ایند Dویتامین اث  6

 (اصلی همکار) پ چ ب و ن مال غذایی رژیم دو یا شده تغذیه میانسال ن  های
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)مج ی  ن  های رت در استخوان مغز مزانشیمی ینیادی های سلول پی ی ی ف ایند Dویتامین اث  7

 دوم(

 روش یا آن مقایسه و ای قهوه یه سفید چ یی یافت تبدیل ی  سلنیم و روی یاری مکمل اث  8

 .)همکار اصلی( چاق های رت در ان ژی محدودیت

 پ وفایل)  کاردیومتایولیک خط  عوامل ی  هم یا توام و تنهایی یه سلنیم و روی یاری مکمل اث  9

 چاق های رت در ان ژی محدودیت روش یا آن مقایسه و( گلوکز هموستاز های شاخص و لیپیدی

 .)همکار اصلی(

 

 

 تالیفات ردیف

 Cobalamin and folate deficiency disorders فوالت و کباالمین کمبود اختالالت در تغذیه 1

  (شواهد ی  مبتنی راهنمای)

 و ته ان درمانی یهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه شناسی رژیم و تغذیه علوم دانشکده

 یا ته ان درمان یهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان علمی پژوهشهای م کز

 شی از پزشکی علوم دانشگاه همکاری

 دکت ، زاده ولی حاج فاطمه دکت ، طالبی سعید دکت ، محمودی م یم دکت ، سماوات اش ف دکت 

. ارسالنده ف شاد، آق فهیمه، عبدالهی مینا، صدیقیان محسن، محمدپور زینت، رستمی پ ستو

 .1395انتشارات مه  طویی. اداره ژنتیک 

 ی  مبتنی راهنمای) (Maple Syrup Urine Disease MSUD) اف ا ش یت ادرار ییماری در تغذیه 2

 (شواهد

 و ته ان درمانی یهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه شناسی رژیم و تغذیه علوم دانشکده

یا  ته ان درمان یهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان علمی پژوهشهای م کز

 همکاری دانشگاه علوم پزشکی شی از

 دکت ، زاده ولی حاج فاطمه دکت ، طالبی سعید دکت ، سماوات اش ف دکت ، محمودی م یم دکت 

. طویی مه  انتشارات. ملکی وحید، عبدالهی مینا، صدیقیان محسن، آق فهیمه، روحانی ف زانه

 .1395 ژنتیک اداره

 ویتنی؛ پینا،الی کات ین ی وین، دی کی ایندا: مولف ؛(س فصل اساس ی ) پزشکی تغذیه اصول 3

 1396 /اول: چاپ نویت و سال آق؛ فهیمه خزدوز، م یم خلدی، ناهید شیدف ، ف زاد دکت : مت جم

4 Dietary Interventions in Liver Disease ) Foods, Nutrients, and Dietary 

Supplements(;Chapter 18 - The Effects of Dietary Advanced Glycation End 

Products (AGEs) on Liver Disorders; Fahimeh Agh, Farzad Shidfar; 2019, Pages 

213-231. 
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 سابقه کار

 فعالیت ردیف

ط ح خدمت پزشکان و پی اپزشکان یا سمت کارشناس و مشاور تغذیه در ییمارستان و کلینیک  1

 روز 7ماه و  11یه مدت  -گلستان -مینودشت -دیایت فاطمه الزه ا

 ماه 2 -شه ستان کالله 1م کز سالمت جامع شماره تغذیه  و مشاور کارشناس 2

 


