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 اجرایی-ی علمیهاعناوین مسؤولیت

  ،تا كنون 1396از سال مدیرگروه علوم تغذیه 

  تاكنون1396رئیس انجمن علمي تغذیه كرمانشاه از سال 
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 های پژوهشیطرح

 

 مسولیت در طرح محل اجرا نوع طرح عنوان طرح ردیف

بر  دیاس کیپوئیاثر مكمل آلفال يبررس 1

 يعروق يقلب یهایماریب یفاكتورها سکیر

 ماژور يبه تاالسم مبتال مارانیدر ب

و  هیدانشكده علوم تغذ طرح پژوهشي مصوب

دانشگاه  -یيغذا عیصنا

 كرمانشاه يعلوم پزشك

 مجری

با سطح  یيغذا یارتباط الگوها يبررس 2

 يالتهاب ی، فاكتورهاD نیتامیو يسرم

پایان نامه كارشناسي 

 شدار

علوم تغذیه و دانشكده 

دانشگاه  -صنایع غذایي

 استاد راهنما
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 مارانیدر ب يو عوارض پس از جراح يعروق

 پس عروق كرونر یبا دیكاند

 علوم پزشكي كرمانشاه

بر D  نیتامیبا و یاریمكمل  ریتأث يببررس 3

 يستیز یونشانگرها یاختالالت رفتار

در كودكان با  -6ILو  نیسروتون يسرم

 سمیاوت فیاختالالت ط

پایان نامه كارشناسي 

 ارشد

و  هیدانشكده علوم تغذ

دانشگاه  -یيغذا عیصنا

 كرمانشاه يعلوم پزشك

 مجری

 لیبر پروفا دیاس کیئپولفالیآاثر مكمل  4

و اضافه بار  ویداتیاسترس اكس ،یدیپیل

 ماژور يمبتال به تاالسم مارانبی در هنٓ  ا

دانشكده بهداشت و تغذیه  طرح پژوهشي مصوب

 دانشگاه علوم پزشكي تبریز

 مجری

و  کیوتیمبیمكمل س افتیاثر در يبررس 5

 لیبر پروفا یكم كالر یيغذا میآموزش رژ

روده در  كروفلوریم راتییو تغ یدیپیل

 کیمبتال به سندروم متابول مارانیب

پایان نامه كارشناسي 

 ارشد

دانشگاه  -دانشكده بهداشت

 كرمانشاهعلوم پزشكي 

 مشاور

استفاده از نرم افزار  یا سهیمقا يبررس 6

 یابا روش ه Anthroplus یا هیتغذ

 یا هیتغذ یغربالگر يكنون

دانشگاه علوم پزشكي  طرح پژوهشي مصوب

 كرمانشاه

 همكار

 یا هیاختالالت تغذ یا سهیمقا يبررس 7

 عیرشد و توز یكودكان بر اساس نمودارها

 نرمال

پایان نامه كارشناسي 

 ارشد

دانشگاه علوم پزشكي 

 كرمانشاه

 همكار

 


