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 تخصصی علوم تغذیهدکتری وضعیت تحصیلی : 

 علوم تغذیه و رژیم شناسیدانشکده  نادری، کوچه حجت دوست،شاورز، خیابان آدرس: تهران، بلوار ک

 سوابق تحصیلی

  مولکولی-گرایش تغذیه سلولی، دانشگاه علوم پزشکی تهران تخصصی علوم تغذیهدکتری  

  1395تیرماه  –دانش آموخته برتر دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 معدل: ها ورودی هم بین در آموزشی اول )رتبه1388-1390 مشهد پزشکی علوم دانشگاه علوم تغذیه  :ارشد کارشناسی ،

66/19) 

  :ورودی هم بین در آموزشیاول  )رتبه1384-1388 علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازکارشناسی 

 (54/18، معدل: ها

  در دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1387دانشجوی نمونه و استعداد درخشان سال 
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3- Farzad Shidfar, Samira Amani, Mohammadreza Vafa, Ramin Shekarriz, Sharieh 

Hosseini, Shahrzad Shidfar, Mohammadreza Eshraghian, Seyedeh Neda Mousavi*. 

Effects of Iron Supplementation With and Without Docosahexaenoic Acid On The 

Cardiovascular Disease Risk Based On Paraoxonase-1, hs-CRP And ApoB/ApoA-I Ratio 

In Women With Iron Deficiency Anemia. Biological Trace Element Research Journal, 

2015, DOI 10.1007/s12011-015-0383-7.(IF=1.748) 

4- Abbas Ali Gaeini, Leila  Shafiei Neek, Siroos  Choobineh, Mohamadreza Baghban 

Eslaminejad,  Sadegh  Satarifard, , Forough Azam  Sayahpour,  Seyedeh Neda  

Mousavi. Preconception Endurance Training with Voluntary Exercise during Pregnancy 

Positively Influences on Remodeling Markers in Female Offspring Bone. Journal of 

Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. Published. DOI: 10.3109/14767058.2016.1140140 

(IF=1.367) 

 

5- Seyedeh Neda Mousavi,
 

Abdolreza Norouzy, Elena Philippou, Mohsen Nematy 

Mohamad Safarian, Fariborz Samini and Shima Tavallaie. Hyperglycemia and antibody 

titres against heat shock protein 27 in traumatic brain injury patients on parenteral 

nutrition. Iranian Journal of Basic Medical Science 2014; 17(2):119-22. (IF=1.228) 

 

6- Hamid lorvand Amiri, Shahram Agah, Seyedeh Neda  mousavi , Agha Fatemeh 

Hosseini, Sharieh Hoseini, Farzad Shidfar. Regression of non-alcoholic fatty liver by 

Vitamin D supplement: a double blind randomized controlled clinical trial. Archives of 

Iranian Medicine. Accepted 2016. (IF=1.109) 

 و تحت چاپ چاپ شده تمقاال

http://www.researchgate.net/publication/261445103_Hyperglycemia_and_antibody_titres_against_heat_shock_protein_27_in_traumatic_brain_injury_patients_on_parenteral_nutrition
http://www.researchgate.net/publication/261445103_Hyperglycemia_and_antibody_titres_against_heat_shock_protein_27_in_traumatic_brain_injury_patients_on_parenteral_nutrition
http://www.researchgate.net/publication/261445103_Hyperglycemia_and_antibody_titres_against_heat_shock_protein_27_in_traumatic_brain_injury_patients_on_parenteral_nutrition
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9- Seyedeh Neda Mousavi, Fariba Koohdani, Farzad Shidfar, Mohamadreza Baghban 

Eslaminejad, Pantea Izadi, Mohamadreza Eshraghian, Leila ShafieiNeek, Hamidreza 

Tohidineek. Effects of maternal isocaloric diet containing different amounts of soy oil 
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offspring. Iranian Journal of Medical Sciences. Accepted 2016.  

 

10- Seyedeh Neda Mousavi, Fariba Koohdani, Farzad Shidfar, Leila ShafieiNeek. Effects of 
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therapy reduces infections in patients on parenteral nutrition- A randomized clinical trial, 

Gallen Medical Journal 2012; 1(1): 2-7. 

 

12- Seyedeh Neda Mousavi
 
, Monireh Dahri

 
, Mohsen Nematy

 
, Fatemeh Kazemi, Abdollah 

Norouzy
 
, Seyed Javad Pourafzali Firouzabadi. 2011 World Nutrition Day Report in 

Training, Research and Clinical Ghaem Hospital in Mashhad. GMJ. Dec2012. V1, 
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M. Moohebati, A. Sahebkar
 
and GAA. Ferns. Dietary intervention in acute coronary 
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http://www.researchgate.net/journal/1735-1995_Journal_of_research_in_medical_sciences
http://www.researchgate.net/journal/1735-1995_Journal_of_research_in_medical_sciences
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 بررسیآقاسی.  محدثه ،موسوی ندا خسروی، مریم زیناب، عینی حسن نصرآبادی، محمدی فاطمه اهری، میرزاده زهرا -41

 دهم، سال ایران. غذایی صنایع و تغذیه علوم مجله. خانوار غذایی ناامنی با زنان در اساسی افسردگی اختالل ارتباط

 .9-20 صفحات ، 1394 بهار ،1 شماره

، وحید مظفری، یاشا مخدومی، عباسعلی زراعتی، سیدجواد پورافضلی فیروزآبادی، ، سیده ندا موسویسارا موحد -41

عبدالرضا نوروزی. ارزیابی وضعیت تغذیه ای بیماران مبتال به سرطان مراجعه کننده به کلینیک سرپایی سرطان شناسی 

، فروردین 1، شماره 58دوره  ،8مقاله مشهد، پرتودرمانی در مشهد. مجله دانشکده علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

 .55-49، صفحه 1394

 

 

 

 هامقاالت ارایه شده در کنگره 

1- Assessment of haematological changes in elder people in Ahvaz (2009- elder Congress- 

Isfahan). 

 

2- Prevalence of obesity and some of its correlate factors in 14-18 years old female students 

in Ahvaz (2008- 10
th

 Nutrition congress-Tehran). 

 

3- An article about standardization of Hospital Gavage. Accepted in ASPEN 2011,Sweeden.  

 

4- COMPARISON OF INTENSIVE INSULIN THERAPY VERSUS CONVENTIONAL 

THERAPY IN HEAD TRAUMA PATIENTS ON PARENTERAL NUTRITION. 

Accepted  in ASPEN 2012,Baltimore.  

 

5- Intensive insulin therapy reduces infections in patients on parenteral nutrition, accepted in 

12
th

 International congress of Nutrition (Isfahan) 

 

6- Comparison of Intensive insulin therapy versus conventional therapy in intensive care 

patients with traumatic brain injury on parenteral nutrition, accepted in 12
th

 International 

congress of Nutrition (Isfahan) 

 

7- Hyperglycemia and Antibody titres to heat shock protein 27 in traumatic brain injury 
patients on Parenteral Nutrition. accepted in 12

th
 International congress of Nutrition 

(Isfahan) 

 

http://mjms.mums.ac.ir/issue_644_645_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+58%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86+1394%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-64.html
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 سخنرانی

 

- Maternal dietary fat sources during pregnancy and lactation effects on weight, serum 

glucose and lipid profiles in female offspring at adolescence, international congress 

on maternal and childhood obesity. May 14-16, 2015. Urmia, Iran 

کنترل قند خون در بیماران تغذیه وریدی بستری در بخش مراقبت های ویژه، اولین همایش تغذیه در بخش  -

 1390مراقبت های ویژه، مشهد، 

اه ، تیرمامتیاز بازآموزی( 4همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور ) یازدهمین تغذیه در بیماری ها: -

1391 

 21/9/1391تهران،  10تغذیه در بیماری دیابت: همایش دیابت منطقه  -

روشهای اصولی و صحیح تغذیه ای در کنترل چربی خون: دوازدهمین همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی  -

 ، دانشگاه تهران.1391دیماه  27-29امتیاز بازآموزی(،  4سراسر کشور )

امتیاز بازآموزی(: همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور،  9)سوء تغذیه و راهکارهای درمانی آن  -

 ، محل برگزاری: نظام پزشکی تهران92خرداد 

امتیاز بازآموزی(: همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور، خرداد  9هایپرلیپیدمی و کنترل تغذیه ای ) -

 ، محل برگزاری: نظام پزشکی تهران92

 کتابتألیف و ترجمه 

 

. شماره کتابشناسی ملی: 987-600-7386-46-0، انتشارات علوم و فنون معین، شابک: 1393تغذیه،  بانک سئواالت -1

3721225 

  . 1394فصل از بخش رژیم درمانی کراوس، انتشارات بشری،  13ترجمه کتاب  -2

 مطلب چاپ شده 24 :)دارای امتیاز پژوهشی( عضو هیأت تحریریه نشریه تحلیلی، آموزشی، پژوهشی غذا -3
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 طرح های تحقیقاتی و پروپوزالهای مصوب 

  دو نوع روغن خوراکی زیتون و سویا با درصدهای متفاوت در رژیم غذایی  بررسی تأثیر مصرف "مجری اصلی طرح

، 1392 ."اولآدیپوژنز و استئوژنز در نوزادان نر و ماده در نسل بر بر بیان ژ ن های مؤثر باردار موش های ایزوکالریک 

 24208دانشگاه علوم پزشکی ایران. شماره طرح: 

 بررسی اثر مکمل یاری توأم عناصر روی و سلنیم بربرخی فاکتورهای متأثر از روند بیماری " همکار اصلی طرح

صندوق حمایت از پژوهشگران و  "Sprague-Dawleyکبدچرب غیرالکلی در مدل تجربی کبدچرب رت های نر نوع 

 91056877، شماره طرح:1390ر. فناوران کشو

 مقایسه نتایج درمانی دو روش کنترل قند خون به روش حاد و روش معمول در بیماران تغذیه " طرح مجری اصلی

 89341طرح:  کدمشهد، ، 1389، "وریدی بستری در بخش مراقبت های ویژه

 1387های سالمندان شهرستان اهواز، ارزیابی تغییرات هماتولوژیک در سالمندان ساکن در خانه   طرح: مجری اصلی 

 :1387ساله شهرستان اهواز،  14-18بررسی چاقی و برخی عوامل مرتبط با آن در نوجوانان دختر  همکار اصلی طرح 

 فعالیت آموزشی

 

 1390واحد اصول تغذیه، گروه مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی، نیمسال اول 4تدریس  -

 1390اصول تغذیه، گروه پرستاری، دانشگاه سراسری ارومیه، واحد خوی، نیمسال دوم  واحد 2تدریس  -

 1390دومواحد اصول تغذیه، گروه مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی، نیمسال  4تدریس  -

حد خوی، نیمسال دوم واحد اصول نگهداری مواد غذایی، گروه مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسالمی وا 3تدریس  -

1390 

 تدریس اصول تغذیه، دانشجویان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران -

 ترم 4به مدت علوم پزشکی معین تهران،  آموزشی-در مؤسسه علمی (2012)کل کتاب کراوس  تدریس درس تغذیه -

 آموزشی سنا تهران، به مدت یک ترم-)کل کتاب کراوس( در مؤسسه علمیدرس تغذیه تدریس  -
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 فعالیت اجرایی

 

 1388-1386عضو اصلی کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اهواز،  -

 ماه رژیم درمانی در بخش مراقبت های ویژه ی اعصاب بیمارستان قائم مشهد 6 -

 شهید باقری مشهد -5ماه رژیم درمانی در شرکت گاز منطقه  8 -

 سال سابقه ثبت شده کار در رژیم درمانی  2 -

 

 ای در رشته مربوطهتجارب حرفه 

 

 ( حمایت تغذیه ای در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژهICU) 

 تکنیک استخراج پروتئین، کربوهیدرات و چربی از مواد غذایی 

  تکنیکreal-time PCR  

   استخراج تکنیکRNA از بافت 

  تکنیکELISA 

 

   

 Chronic Intestinal Pseudo-Obstruction In A Patient Withداوری مقاله تحت عنوان -1

Pituitary Dwarfism: A Case Report) JMCS-58-12. 

 داوری
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 association of personality traits with dietary habits andداوری مقاله تحت عنوان  -2

food preferences in young women  در ژورنالIranian journal of Medical 

Sciences 
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