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 های نوشته شده در دوران تحصيل:نامهب( پايان

 نام استاد يا اساتيد راهنما مقطع تحصيلي نامهعنوان پايان

بر سطح آنزيم های قلبی و پیامد های جراحی در   Q10 ثیر آنتی اکسیدانی مکمل تا

 جراحی عروق کرونر تحتبیماران 

 شاورزکعلی سید دکتر کارشناسی ارشد
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مبتال به  مارانیدر ب یقلب یهاسلول يیو بازآرا یاروده یهاتیروده، متابول ومیکروبیم

 یقلب سکته

  تخصصی  دکتری

Ph. D.)) 
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 (  94سال )  رژيم درمانیتغذيه و  تدريس در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه واحد  (1

 (1393)  واحد تغذيه، دانشجويان پرستاری  تدريس در دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران (2

 (1392برگزاری کارگاه تغذيه انترال در بیمارستان قلب و عروق رجايی ) تهران  (3

 به مدت سه سال تبريز یدر دانشگاه علوم پزشک تدريس  واحد بیوشیمی به دانشجويان علوم تغذيه (4

به  تبريزدر دانشگاه علوم پزشکی  به دانشجويان کارشناسی تغذيه عروقی -قلبی در بیماری های رژيم درمانیواحد تدريس  (5

 مدت سه سال

 

 

 ( سوابق پژوهشي :3

 الف( زمينه های تحقيقاتي:

  يو عروق بيماری های قلبي (1

 ديابت نوع دو (2

 و ...(  D)ويتامين ريز مغذيها (3

 تغذيه در آی سي يو (4

 پروبيوتيک (5
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. انتشارات ترجمه.  كتاب مرجع تغذيه مدرن در سالمتي و بيماری ها )جالل مولودی(جمعی از دانشجويان ع پ تهران  (1

 .1394 .ايران – تهران. سینا طب



 

در دست ايران.  – تهران. سینا طبترجمه. انتشارات  . ورزشکاران در تغذيه. رضا دريابیگی، سحر ايزدی ،جالل مولودی (2

 .چاپ

. حیدریترجمه. انتشارات .  2017ترجمه كراوس جالل مولودی ؛ زير نظر دکتر محمد علیزاده ، حامد جعفری ، وحید ملکی،  (3

 .1396سال چاپ ايران.  –تهران 

 .1397 چاپ سال. ايران –. تهران سناانتشارات ، .  تالیفی جامع تغذيه و رژيم درماني ، درسنامهمولودیجالل  (4
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 ( مقاالت داخلي )فارسي(:-1

دانشگاه علوم   SCOPOUSمجله  .بر فیبريالسیون دهلیزی  Q10تاثیر مکمل  ،دکتر سید علی کشاورز ،جالل مولودی (1

 79-8. تهران پزشکی

در بیماران بعد از جراحی عروق  بر فیبريالسیون دهلیزی  ويتامین سیتاثیر مکمل  دکتر سید علی کشاورز، ،مولودیجالل  (2

 شماره هفتم. تهران دانشگاه علوم پزشکی پزشکیمجله  ،کرونر 
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5. Antioxidant and hepatoprotective effects of Artemisia dracunculus against CCl4-induced 
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Avicenna journal of phytomedicine 8 (1), 51 2018 135: 

 

6. New insights on atherosclerosis: A cross-talk between endocannabinoid systems with gut 
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Mostafa Nachvak, Hadi Abdollahzad, Ali Sadeghpour Tabaei J Cardiovasc Thorac Res. 
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11. Effect of vitamin C supplementation in the prevention of atrial fibrillation J Moludi, S 

Keshavarz, R Pakzad, N Sedghi, T Sadeghi, F Alimoradi Tehran University Medical 
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12. Q10 supplementation effects on cardiac enzyme CK-MB and troponin in patients 
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 د(  طرحهای پژوهشي:

 بر سطح آنزيم های قلبی  در بیماران تحت جراحی عروق کر.نر  Q10 اثر مکمل ويتامین  [.1]

 تاثیر دريافت های غذايی بر سطح خواب و فعالیت کودکان مبتال به اوتیسم  [.2]

 P. CABGقلبی و نتايج جراحی در بیماران شاخص  ويتامین سی بر  اثر مکمل ويتامین   [.3]

در سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی   نگرش و وضعیت استرس )تنش( ، اضطراب و افسردگی بررسی میزان آگاهی، [.4]

 1393در سال  ارومیهدرمانی شهرستان 

 بررسی عوامل مرتبط با مصرف غذا های آماده، صبحانه و میان وعده در جوانان و نوجوانان شهر تبريز  [.5]

 : مرور نظام مندتوسیمل ابتيدر د یکیمتابول یرهایبر متغ یژل اليرو يیمکمل غذا ریتاث یبررس [.6]

کیفیت زندگی و میزان فاکتور های التهابی  و  ،اکسیدانی و نمايه التهابی رژيم غذايی  با شدت بیماریمطالعه ارتباط نمايه آنتی [.7]

 دیروماتوئ ـتيآرتراکسیدانی سرم در بیماران مبتال به 

 

 

 

 
 

 كنفرانس ها و كارگاهها:(  شركت در كنگره ها، و



 

 :و كنفرانس ها الف( مقاالت ارائه شده در كنگره ها

 -تهران.. گنگره تغذيه ايران سیزدهمین. بر فیبريالسیون دهلیزی  Q10تاثیر مکمل  دکتر سید علی کشاورز، جالل مولودی، (1

 . چاپ در کتابچه چکیده مقاله..تهرانپزشکی  مدانشگاه علو

بر فیبريالسیون دهلیزی در بیماران بعد از جراحی عروق   تاثیر مکمل ويتامین سی علی کشاورز،دکتر سید  جالل مولودی، (2

 اپ در کتابچه چکیده مقاله. ز.. چشیزادانشگاه علوم پزشکی  -شیراز. ايران پیشگیری از بیماری های قلب گنگره  پنجمین  .کرونر

3) Jalal moludi, Q10 supplementation effects on cardiac enzyme CK-MB and troponin in 

patients undergoing coronary artery bypass graft: a randomized, double-blinded, placebo-

controlled clinical trial, 12th Eoropian Congress of Nutrition. Berlin. 2015.Oral presentation 

 

 

 ( شركت در كارگاهها:ب

 تاريخ برگزاری محل و سازمان برگزارکننده طول دوره نام کارگاه رديف

مرکز غدد دانشگاه علوم پزشکی  – ايران روز 4 انگلیسیمقاله نويسی به زبان کارگاه   1

 تهران

 1392سال 

  1393  تهراد مرکز کارآزمايی های بالینی ايران  روزه3 مطالعات کاآزمايی بالینی کارگاه  2

 رفرنس نويسی کارگاه   3

 +            SPSSپیشرفته

  End note 

و  تهران دانشگاه علوم پزشکی  -ايران  روز 2

 مرکز استعداد های درخشان

 1393مهر 

 1393 آبان هراندانشگاه علوم پزشکی ت -ايران   روزه يک کارگاه روش تدريس  4

 DNAاستخراج کارگاه   5

PCR و RT-PCR 

 

 دو روزه

 

 -هراندانشگاه علوم پزشکی ت -ايران  

 دانشکده بهداشت و تغذيه

 1393خرداد 

مرکز  -تبريزدانشگاه علوم پزشکی  -ايران  روزه 5  مطالعات سیستماتیک و متاآنالیز 7

 (EBM) مطالعات مبتنی بر شواهد

 1395شهريور 
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