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 1370  -علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران    فارغ التحصیل کارشناسی تغذیه ازدانشگاه

  1378 -گاه علوم پزشکی شیراز   نشفارغ التحصیل کارشناسی ارشدتغذیه ازدا

(درکنترل قندوچربی خون بیماران n-3بررسی اثراسیدهای چرب غیراشباع چندگانه)"عنوان پایان نامه:

 1378 "درشیراز 2دیابتی تیپ 

 سوابق اجرایی:

  1370-1372طرح نیروی انسانی -کارشناس معاونت غذاودارو استان کردستان -

 1372-1375رسمی آزمایشی-بیمارستان شهیدبهشتی کرمانشاه کارشناس مسئول تغذیه  -

کارشناس ارشدمسئول تغذیه -1375-1377-رسمی قطعی -کارشناس مسئول تغذیه بیمارستان مالصدرا شیراز -

 1378-1384رسمی قطعی بیمارستان شهیدبهشتی کرمانشاه

 1385-1379سال  –مسئول واحدتغذیه بیمارستان خصوصی بیستون کرمانشاه -

 تا کنون 1387از سال ق امام علی مشاور تغذیه بیمارستان قلب و عرو -

 1386کمیته علمی اولین همایش کشوری استاندارد،توسعه ،سالمت .دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.عضو -

 1386کمیته اجرایی اولین همایش کشوری استاندارد،توسعه ،سالمت .دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.عضو -

 1389پزشکی کرمانشاه.کمیته علمی دومین همایش کشوری استاندارد،توسعه ،سالمت .دانشگاه علوم عضو -

 1389کمیته اجرایی دومین همایش کشوری استاندارد،توسعه ،سالمت .دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.عضو -

 1386عضوهیئت رئیسه اولین همایش کشوری استاندارد،توسعه ،سالمت .دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. -

 1389دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.،سالمت .عضو هیئت رئیسه دومین همایش کشوری استاندارد،توسعه  -

 1393تا  1380مسئول کمیته تغذیه هیئت پزشکی ورزشی استان کرمانشاه از -

mailto:a_a_rashidi110@yahoo.com


 1396تا  1388عضوهیئت مدیره سازمان نظام پزشکی کرمانشاه از -

  1396تا 1388عضو هیئت تجدید نظر دادستانی سازمان نظام پزشکی کرمانشاه از سال  -

  تا کنون. 1379کارشناس برنامه های مختلف آموزشی صداوسیما ،مرکز کرمانشاه از-

مختلف تغذیه مقاطع کاردانی وکارشناسی دانشکده بهداشت،پرستاری ومامایی،شبانه دانشگاه تدریس دروس  -

 تاکنون. 1379علوم پزشکی کرمانشاه ازسال 

 1385-1381تدریس دروس تغذیه رشته کودکیاری مرکزفنی وحرفه ای کرمانشاه  -

و بهداشت عمومی پرستاری  –ی رشته های مهندسی صنایع غذایی تدریس دروس تغذیه و رژیم درمان -

 تا کنون 1386دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه از سال

 رمانشاه.مقاله فصلنامه علمی پژوهشی بهبود،دانشگاه علوم پزشکی ک 40داوربیش از -

 کارشناس چندطرح تحقیقاتی ،معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  -

 طرحهای تحقیقاتی:

مصوب دانشگاه علوم پزشکی – 1381بررسی وضعیت تغذیه ای سالمندان کرمانشاه"مجری طرح تحقیقاتی -

 کرمانشاه.

خطربیماریهای قلبی وشناسایی عوامل مرتبط بررسی اثربازتوانی قلب برعوامل "همکاراصلی طرح تحقیقاتی  -

 بابستری مجددومرگ ومیر این بیماران.

الگوی مصرف وعادات غذایی وبیماریهای مرتبط با تغذیه درجمعیت تحت "همکاراصلی طرح تحقیقاتی  -

 ."پوشش مرکز بهداشتی درمانی شهید رجایی کرمانشاه 

مع قلبی برظرفیت ورزشی وعوامل خطرسازدربیماران بررسی اثربازتوانی جا"همکاراصلی طرح تحقیقاتی  -

 باوبدون نقص عملکردانقباضی بطن چپ. مرکزآموزشی درمانی تحقیفاتی امام علی کرمانشاه.

( درکنترل قند وچربی خون n-3نقش اسیدهای چرب غیراشباع چندگانه) "همکاراصلی طرح تحقیقاتی -

 .1376- 1378شیراز  "2بیماران دیابتی تیپ

ه به مرکز بازتوانی قلب شیوع سندروم متابولیک دربیماران مراجعه کنند"ر اصلی طرح تحقیقاتی همکا -

 کرمانشاه

                           : ارائه شده درکنگره های داخلی وخارجی مقاالت عناوین 



در  "2درکنترل قند وچربی خون بیماران دیابتی تیپ (  n-3غیراشباع چندگانه)نقش اسیدهای چرب " -

 1379اهواز  –ایران ششمین کنگره تغذیه 

بررسی آ گاهی مراجعه کنندگان به مراکزخریددرموردمفاهیم استانداردو رابطه آن بامتغیرهای " -

 1386کرمانشاه -استاندارد،توسعه،سالمت( دراولین همایش کشوری 1385انشاه دموگرافیک )کرم

(ماهی برروی DHA( ودکوزاهگزانوئیک اسید)EPAبررسی اثراسیدهای چرب ایکوزاپنتانوئیک اسید)" -

اراک   -درهمایش ملی نقش آبزیان درسالمت جامعه" NIDDMکنترل قندوچربیهای خون بیماران دیابتی 

 ( )احراز لوح مقاله برترهمایش 1386

عیت تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی یه درجمهای مرتبط با تغذالگوی مصرف وعادات غذایی وبیماری" -

  1387تهران کنگره تغذیه ایران درنهمین " شهید رجایی کرمانشاه

بررسی میزان شرکت بیماران دربرنامه های بازتوانی قلب ووضعیت ریسک فاکتورهای قلبی برحسب جنس "-

    -انجمن قلب وعروق ایرانپانزدهمین کنگره بین المللی   1386-1380دربیمارستان امام علی کرمانشاه

1387 

نخستین کنگره سندروم -شیوع سندروم متابولیک دربیماران مراجعه کننده به مرکز بازتوانی قلب کرمانشاه -

  1387تبریز -متابولیک ایران

    "نتایج دوره بازتوانی جامع قلب دربیماران کرونر قلب مبتال به سندروم متابولیک. بررسی" -

  CABGازتوانی قلبی برفاکتورهای بیوشیمیایی خون وآنتروپومتریک دربیماران قلبی با بررسی اثر ب" -

  1389شیراز -دردهمین کنگره تغذیه ایران 1388مراجعه کننده به مرکز امام علی)ع( 

نخستین کنگره سندروم -شیوع سندروم متابولیک دربیماران مراجعه کننده به مرکز بازتوانی قلب کرمانشاه -

 1387تبریز -یک ایرانمتابول

  1383تغذیه ورژیم درمانی دربیماران دیابتی ،کنفرانس دیابت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه" -

--Isolation Salmonella entrica serova Thyfimorium from Poultry meat in Kermanshah 

using PCR method                                                               .                             

-همایش منطقه ای غذا وبیوتکنولوژی،دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه                 

1388                                                          

-"Changes In Modificable Risk Factores and Exercise Capacity After A Comprehensive 

Cardiac Rehabilitation In Patients With Impaired Left Ventricular Function"(Imam Ali 



 -Tehran–Congress of Iranian Heart Association  Th16-06)20-Hospital 2001

IRAN                                                

--Changes In Modificable Risk Factors Among Patients With          Owerweight And 

Obesity in Cardiac Rehabilitation Setting .-World Congress of EPIDEMIOLOGY-BRAZIL-

2008                                              

-"EXERCISE CAPACITY AFTER ACOMPREHENSIVE CARDIAC REHABILITATION PROGRAM IN 

WORLD CONGRESS ON  th14-"PATIENTS WITH IMPAIRED LEFT VENTRICULAR FUNCTION

HEART DISEASE -TORENTO- CANADA-2008 

 "نقش تغذیه دربهبودشیوه های زندگی"همایش -تغذیه ونقش ریزمغذی ها درسالمت سالمندان" "اصول   --

 1388-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

بررسی اثرآموزش ومراقبت تغذیه ای برشاخصهای آنتروپومتریک وبیوشیمیایی خون درکلیه بیماران -

سومین کنگره پیشگیری ودرمان -کرمانشاه( ارجاعی به مرکز بازتوانی امام علی CABGباجراحی قلب باز)

  1390-دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی  -چاقی درایران

 شرکت درهمایشها:

 1369تهران –انستیتو تغذیه وصنایع غذایی ایران -اولین کنگره تغذیه ایران -

 1371تبریز–دانشگاه علوم پزشکی تبریز –دومین کنگره تغذیه ایران  -

 1373اصفهان -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -ایرانسومین کنگره تغذیه  -

 1375دانشگاه علوم پزشکی تهران  -چهارمین کنگره تغذیه ایران -

 1379اهواز -دانشگاه علوم پزشکی اهواز-کنگره تغذیه ایرانششمین   -

 1385تبریز -دانشگاه علوم پزشکی تبریز -کنگره تغذیه ایران نهمین  -

 1387تهران –دانشگاه علوم پزشکی تهران  -ایرانکنگره تغذیه  دهمین   - 

 1389شیراز-دانشگاه علوم پزشکی شیراز-کنگره تغذیه ایراندهمین  یازدهمین -

 1386اراک -همایش ملی نقش آبزیان درسالمت جامعه -

 1386اولین همایش کشوری استاندارد،توسعه ،سالمت .دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.  -

 1389کشوری استاندارد،توسعه ،سالمت .دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.دومین همایش  -



 1388-همایش منطقه ای غذا وبیوتکنولوژی،دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه  -

 1387قزوین–دانشگاه علوم پزشکی قزوین  -همایش بیماریهای متابولیک وچاقی -

 1384کرمانشاه -غذا وارائه مقاله همایش روزجهانی -

 1383-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-همایش نقش آبزیان درسالمت جامعه -

 1386-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-سومین همایش نقش آبزیان درسالمت جامعه -

 1388-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه "نقش تغذیه دربهبودشیوه های زندگی"همایش  -

 1389-زاداسالمیدانشگاه آ-همایش یافته های نوین شیمی وبیوشیمی-

 1383-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-اولین سمینار کشوری امنیت غذا،روغنهای خوراکی،چالشها وراهکارها-

 1387-انجمن آترواسکلروزایران-دهمین کنگره سراسری قلب وعروق-

 1383-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -کنفرانس یکروزه دیابت-

 1385-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -وتغذیه دانشجویاناولین همایش سراسری بهداشت -

 1384-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -دومین همایش منطقه ای بهداشت دانشجویی غرب کشور--

 1384-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-سمینارکشوری شیر-

 1390-دانشگاه علوم پزشکی شیهدبهشتی-سومین کنگره پیشگیری ودرمان چتقی درایران-

 1391-کرمانشاه-اولین هم اندیشی بین المللی ریزگردها-

 انتشار مقاله:

بررسی اثربازتوانی جامع قلبی برظرفیت ورزشی وعوامل خطرسازدربیماران باوبدون نقص " -

 .1388پاییز 13سال 3عملکردانقباضی بطن چپ.فصلنامه علمی پژوهشی بهبود.شماره 

Effect of Omega-3 Fatty acids on Glycemic Control and Lipid Profile in Patients with Type 2 

                            2003-. Winter. 2002Diabetes. Iranian Jornal of Diabetes and Lipid Disorders 

 


