فشم اعالػبت ػَاثك آهَصؿی ٍ پظٍّـی ئ تجبسة حشفِ ای
ًبم ًٍبم خبًَادگی:بهروزابراهین زاده کر
ًبم سؿتِ :علوم تغذیه
الف:سابقه فعالیتهای آهوزشی:
-تذسیغ

سدیف

تذسیغ ًظشی
(ًبم دسع)

تذسیغ ػولی
( ًبم دسع)

همغغ تذسیغ
وبسداًی

وبسؿٌبػی

همغغ تذسیغ
تؼذاد

اسؿذ

دوتشا

اكَل تغزیِ هبدس

2واحد
(دو ترم)

ٍوَدن(هبهبیی)
تغزیِ ٍتغزیِ

*

دسهبًی(پشػتبسی)

ٍ2احذ
(دٍ تشم)

تغزیِ(پضؿىی)

ٍ2احذ

*

(یه تشم)
هذیشیت خذهبت تغزیِ ای

*

دس ثیوبسػتبى

ٍ2احذ
(یه تشم)

تغزیِ اػبػی()1

*

اكَل تغزیِ( ثْذاؿت

*

ٍ2احذ
(یه تشم)

ػوَهی)
وبس آهَصی ثبلیٌی

*

ثیوبسػتبى
وبسآهَصی تغزیِ دسPHC
ٍػبیش هشاوض

ػویٌبس(سؿتِ تغزیِ)

ٍ2احذ
(یه تشم)

*

ٍ3احذ
(یه تشم)

*

*

ٍ4احذ
(دٍ تشم)

ٍ0/5احذ(یه
تشم

تغزیِ ٍ سطین
دسهبًی(دًذاًپضؿىی)

ٍ 1احذ (
یه تشم)

هشتجظ ٍ غیش
هشتجظ

تشم
*

تؼذادتشم

دسٍع

*

:

ب -سابقه فعالیتهای پژوهشی

-1طرح تحقیقاتی -هقاله

سدیف

عشحْبی تحمیمبتی
ػٌَاى عشح تحمیمبتی هلَة

1

-1ثشسػی ٍضؼیت تغزیِ ای
ٍثشخی ػَاهل هشتجظ ثب آى دس

همبالت چبح ؿذُ
هجشی یب ّوىبس عشح

ػبل اجشای عشح

ػٌَاى همبلِ

دکتر ناصر کالنتری،

1331

-1شیوع چاقي و رابطه آن با

بهروزابراهیم زاده

ػبل چبح

اًگلیؼ

فبس

همبلِ

ی

ػی
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*

سن مادر ،فاصله موالید و نوع

کر(خاتمه یافته)

ثٌذستشووي

2-Nutritional

IMEMR,

Index

Copernicus,

نقل شده

Scopus, EMBASE, Engineering

در 1

Village,

مقاله

ISC,

Reaxys,

اول ومسئول

Magiran, IranMedex, SID

سال شهرستان بندر تركمن

وَدوبى صیش  5ػبل ؿْشػتبى

ایٌذوغ

هجالت

HBI,

شیر مصرفي در كودكان زیر 5

ػبیش

ًَیؼٌذُ ًفش چٌذم

2111

CINAHL,
Abstract
EMRO
Index

*

Status
and
Related Factors
in
Children,
Bandar Turkmen
District,
Iran

EBSCO,
Chemical
(CAS),
(IMEMR),
Copernicus,

اول ومسئول

Google Scholar, DOAJ,
Ulrichs Web, HINARI,
Scirus, Open J-Gate,
ٍElectronic
Journals
Library (EZB), ISC,
RiCest, SID, Magiran,
IranMedex,
Free
Medical
Journals
)(Amedeo

-3رابطه نوع تغذیه
کودک تا  6ماهگی
وطول دوره شیزدهی
با چاقی کودکان -95
42ماهه( گزارش
کوتاه)

Chemical Abstract
Services، EBSCO

اول ومسئول

Index Copernicus،
CABI، IMEMR، ISC,
Google Scholar,SID,
Iranmedex,Magiran,
Irando

2

-2اثشهىولللللل یلللللبسی –
Lوللبسًیتیي ثللش ؿبخلللْبی
خللًَی ثیوللبساى ّوَدیللبلیضی
هشاجؼِ وٌٌذُ ثلِ ثیوبسػلتبى
آیت اهلل هغْشی گٌجذ وبٍٍع

3

-3همبیؼِ ؿبخلْبی سؿذ
وَدوبى 2تب5ػبلِ ثب ٍصى تَلذ
ون ٍ عجیؼی دس هٌبعك
سٍػتبیی ؿْشػتبى گٌجذ
وبٍٍع(خبتوِ یبفتِ)

دکتر عبدالجالل مرجانی،

1331

دکتر سمیرا عشقی نیا،

*

Oral L
carnitine
Supplementatio
n on
Lipid Profiles
and Anemia in
Patients under
Hemodialysis in
Gonbadkavoos,
Iran

بهروزابراهیم زاده کر

ثْشٍصاثشاّین صادُ
وش ،ػجذالحبهذ یپبى
غشاٍی(خبتوِ
یبفتِ)

4-Effects of

2111

ISI, PubMED,
CNKI .NLM

1390

-5همبیؼِ ؿبخلْبی
سؿذ وَدوبى 2تب5ػبلِ
ثب ٍصى تَلذ ون ٍ
عجیؼی دس هٌبعك
سٍػتبیی ؿْشػتبى
گٌجذ وبٍٍع

1394

*

Magiran,
IranMedex , SID,
ISC

سوم

هؼئَل

CNKI,
EBSCO
Publishing's,
Google
Scholar,
Hinari,
Infotrieve,
Journal
Guide, National Science
Library,OpenJGate,
ProQuest, TdNe

مسئول

*

2115

6-Nutritional assessment

1331

،دکتر محمود رضا نخعی
بهروزابراهیم زاده

and its relation with

)کر(خاتمه یافته

anthropometric and

ثشسػی ٍضؼیت تغزیِ ای ثشحؼت-4

1

) دسSGI(ؿبخق اسصیبثی جبهغ رٌّی
ِثیوبساى ّوَدیبلیضی هشاجؼِ وٌٌذُ ث

biochemical
measurements in

ثیوبسػتبًْبی اػتبى هشوضی

hemodialysis patients ,
referred to Valie Asr
Hospital, Arak, Iran

اول ومسئول

نقل شده
2 در
مقاله

EBSCO,
Chemical
(CAS),
(IMEMR),
Copernicus,

CINAHL,
Abstract
EMRO
Index

*

2014

7-Malnutrition-

1331

،بهروزابراهیم زاده کر
عطامحمد دری(خاتمه

Inflammation
Score in
Hemodialysis
Patients

)یافته

ثشسػی ٍضؼیت تغزیِ ای دس ثیوبساى-5

5

ّوَدیبلیضی هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ ثیوبسػتبى آیت
هللا طالقانی گنبد کاووس براساس شاخص
)GNRI(ترکیبی تغذیه ای

Google Scholar, DOAJ,
Ulrichs Web, HINARI,
Scirus, Open J-Gate,
ٍElectronic
Journals
Library (EZB), ISC,
RiCest, SID, Magiran,
IranMedex,
Free
Medical
Journals
(Amedeo)

سوم

مسئول

10- SUBJECTIVE
GLOBAL
ASSESSMENT OF
NUTRITION
STATUS AND ITS
RELATION
TO
ANTHROPOMETRI
C
AND
BIOCHEMICAL
MEASUREMENTS
IN
HEMODIALYSIS
PATIENTS,
MOTAHARI
HOSPITAL,
GONBAD KAVOOS

SCI Expanded,
MEDLINE,
EMBASE, Scopus,
Cinahl, CAB
International,
Index Copernicus,
Directory of Open
Access Journals
(DOAJ), Index
Medicus for the
WHO Eastern
Mediterranean
Region (IMEMR),
and Google
Scholar

اول ومسئول

3

EBSCO, ISC,
EMRO, Index
Copernicus, Google
Scholar, SID,
MagIran,
IranMedex, Socolar,
Open j-Gate  وDOAJ

*
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دکتر محمود رضا نخعی

بررسی وضعیت تغذیه ای-3

وبهروزابراهیم زاده کر

مادران باردار مراجعه کننده به

ثشسػی اسصؽ تغزیِ ای ٍوفبیت غزای-6
هلشفی ثیي افشاد ػبلن ٍ ثیوبساى دیبثتی

زایشگاههای شهر اراک براساس
ویژگیهای تن سنجی و رژیم
غذایی دریافتی

ISI,PUBMED,ACSj
Screenshot,CNKI

Dietary
Intake
Adequacy and
Evaluation of
Nutritional
Value in
Diabetic
Patients
9-

1331

،دکتر محمود رضا نخعی
بهروزابراهیم زاده

)کر(درحال اجرا

ثشسػی اثش ػلبسُ وٌگش-7
فشًگی ثش ؿبخلْبی
ِآصهبیـگبّی ٍ حؼبػیت ث
اًؼَلیي دس هَؿْبی دیبثتی
ؿذُ ثب اػتش پتَصٍػیي

1

3

-8

بهروزابراهیم زاده کر،

بررسی ارزش تغذیه ای وکفایت

1331

عزیزه چرابین(ارائه گزارش

غذای مصرفی بیماران دیابتی مراجعه
کننده به کلینیک دیابت بیمارستان رسول

نهایی)

اکرم کالله در سال 1331
3

- 9بررسی کیفیت زندگی پس از زایمان
در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-
درمانی روستایی گنبد کاووس

11

نهایی)

-11همبیؼِ اضغشاة اجتوبػی-
جؼوبًی ٍ ًگشؿْبی هشتجظ ثب
ػجه غزا خَسدى دس داًؾ
آهَصاى دختش دثیشػتبًی چبق ٍ
داسای ٍصى عجیؼی ؿْش یبػَج،
ػبل 1394

11

بهروزابراهیم زاده
کر ،فاطمه
مسکنی(ارائه گزارش

1331

بهروزابراهیم زاده

کر(ارائه گزارش
نهایی)

بهروزابراهیم زاده

-11بررسی کیفیت زندگی بیماران

1331

1331

کر(خاتمه یافته)

دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت
بیمارستان امام صادق( ع) دلیجان

12

-12

بررسی وضعیت تغذیه ای وبرخی

دکتر امید مظفری(خاتمه

عوامل مرتبط با آن در کودکان 0-01

یافته)

ماهه شهرستان گنبد کاووس

13

بهروزابراهیم زاده کر،

1330

-11ثشسػی تأثیش ػَاهل تغزیِ

دکتر محمودرضا نخعی

1331

(نوع همکاری اینجانب:
همکار اصلی)( خاتمه
یافته)

ای دس ایجبد ػٌگ ولیِ

دکتر سلیمان

-14ثشسػی ؿیَع اًَاع ون

1335

افروغی،بهروز ابراهیم
زاده کر(انعقاد قرارداد)

خًَی ٍثشخی ػَاهل هشتجظ ثب
آى دس داًـجَیبى دختش
داًـگبّْبی یبػَج دس ػبل
1395

 -2تشجوِ ٍتألیف وتبة-ػخٌشاًی ّب –اختشاع

تألیفبت

سدیف
ػٌَاى تألیف

تشجوِ
ػبل تألیف

ػٌَاى تشجوِ

ػخٌشاًی
ػبل تشجوِ

دس وٌگشُ

دس وٌگشُ هلی

داًـگبّی

دس وٌگشُ ثیي
الوللی

دومین کنگره
پیشگیری
ودرمان چاقی
در ایران اسفند
1333

اختشاع

ج -تجبسة حشفِ ای دس سؿتِ هشثَعِ:

ً-فش ػَم وـَسی وٌىَس وبسؿٌبػی اسؿذ ػلَم تغزیِ ػبل 1381

-دٍسُ عشح هؼبًٍت ثْذاؿت داًـگبُ ػلَم پضؿىی گلؼتبى(هشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى گٌجذوبٍٍع) :آرسهبُ 1385لغبیت هشداد 1387

-اػتخذام پیوبًی ٍ سػوی آصهبیـی داًـگبُ ػلَم پضؿىی اسان(ثیوبسػتبى اهبم كبدق (ع) دلیجبى :هشداد  1387لغبیت فشٍسدیي 1393

 -وبسؿٌبع اهَس پظٍّـی هؼبًٍت تحمیمبت ٍفي آٍسی داًـگبُ ػلَم پضؿىی گلؼتبى:فشٍسدیي  1393ثوذت  6هبُ

 -اػتخذام پیوبًی ػضَ ّیئت ػلوی داًـگبُ ػلَم پضؿىی یبػَج( داًـىذُ ثْذاؿت)  :ثْوي 1393لغبیت تب وٌَى

 -داٍسی عشح پظٍّـی هلَة داًـىذُ ثْذاؿت د.ع.ح.ی ثبػٌَاى ثشسػی هیضاى فلضات ػٌگیي دس ثشًج ّبی ایشاًی هلشفی دس ؿْش یبػَج دس ػبل 1394

 -داٍسی عشح پظٍّـی هلَة داًـىذُ ثْذاؿت د.ع.ح.ی ثبػٌَاى ثشسػی ٍضؼیت تغزیِ ای ٍدسیبفت هَاد غزایی افشاد ثضسگؼبل 20الی 60ػبلِ ؿْش یبػَج دس ؿْش یبػَج دس ػبل 1395

 داٍسی عشح پظٍّـی هلَة داًـىذُ ثْذاؿت د.ع.ح.ی ثبػٌَاى ثشسػی هیضاى ؿیَع اضبفِ ٍصى ٍچبلی دس وَدوبى اثتذایی پبیِ اٍل ٍؿـن دس ؿْش یبػَج دس ػبل 1395 -داٍسی عشح پظٍّـی هلَة داًـىذُ ثْذاؿت د.ع.ح.ی ثبػٌَاى ثشسػی سفتبسّبی غزا خَسدى ٍاستجبط آى ثب  BMIدس پشػتبساى ؿبغل دس ثیوبسػتبًْبی آهَصؿی ؿْش یبػَج دس ػبل 1395

 داٍسی عشح پظٍّـی هلَة داًـىذُ ثْذاؿت د.ع.ح.ی ثبػٌَاى همبیؼِ ؿشایظ ثْذاؿتی ٍاحذّبی تَلیذ لجٌیبت ػٌتی ثب لَاًیي ثْذاؿتی ،ؿشایظ خَة ػبخت ٍ ساثغِ اى ثب ؿیَع ثشٍػلَص دسؿْش یبػَج دس ػبل 1395

-اسائِ همبلِ دس ّوبیؾ وـَسی ػَاهل اجتوبػی ًٍبثشاثشیْبی ػالهت دس د.ع.ح.یبػَج اػفٌذ 1393

 -تذسیغ دس جلؼِ آهَصؿی تغزیِ ٍ پیـگیشی اص چبلی ثشای پشػٌل ثیوبسػتبى اهبم كبدق( ع) دلیجبى دس آرسهبُ 1392

-اًتخبة ثؼٌَاى وبسؿٌبع پضٍّـی ثشتش ّؼتِ ّبی پظٍّـی ؿْشػتبًْب دس د .ع .ح .گلؼتبى دس ػبل 1392

-اسائِ عشحْبی پظٍّـی دس ّوبیؾ دػتبٍسدّبی پظٍّـی وبسوٌبى حَصُ هشوض ثْذاؿت اػتبى گلؼتبى دسهَسخِ 1389/11/10

 -تذسیغ دس وبسگبُ آهَصؿی ًمؾ تغزیِ ٍ سطین دسهبًی دس ثیوبسیْبی دػتگبُ گَاسؽ ثشای پشػٌل ثیوبسػتبى اهبم كبدق( ع) دلیجبى دس 1388

-تذسیغ ثِ هذت  5ػبػت دس ثشًبهِ هذاخالت آهَصؽ ػالهت دس هحیغْبی حبهی ػالهت دس اهش آهَصؽ ثِ هشثیبى ثؼیجی ؿْشػتبًْبی اػتبى گلؼتبى دس ػبل 1386

 -وؼت ًوشُ ػبلی دس وبسگبُ اهَصؿی سٍؽ تحمیك هلَة د.ع .ح .اسن دس ػبل 1388

 ؿشوت دس وبسگبُ آهَصؽ ًشم افضاس  SPSSثِ هذت  8ػبػت دس د.ع.ح گلؼتبى دس اػفٌذهبُ 1385 -ؿشوت دس وبسگبُ چْبس سٍصُ ضیبفت اًذیـِ هخلَف اػضبی ّیئت ػلوی دس د .ع .ی دس تیشهبُ 1395

-اسائِ همبلِ دس وٌگشُ ػشاػشی تغزیِ ًَصادى ٍوَدوبى هـْذ دس ػبل 1387

 -اسائِ همبلِ دسًْویي ٍدّویي وٌگشُ ثیي الوللی تغزیِ دس ػبلْبی  1387 ٍ 1385دس تجشیض ٍ تْشاى

-اسائِ همبلِ دٍهیي وٌگشُ اًجوي ًفشٍلَطی وَداى ایشاى د.ع.ح .هـْذ دس ػبل 1390

 -داسای ؿوبسُ ًظبم پضؿىی-ت 2027 :اص ػبل  1385لغبیت تبوٌَى

