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رحیملبسم هللا الرحمن ا  
 

 رزومه
 

دانشگاه شفیلد   1383علوم تغذیه دکتری  دانشیار گروه تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان،  دکتر مهناز مردانی ، -1

، لیسانس از دانشگاه شهید چمران 1376، فوق لیسانس علوم بهداشتی در تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران انگلستان

 1364اهواز 

 

 مسئولیت های اجرائی: -2
 

 66-1365اداره کل آموزش بهداست استان لرستان،  رئیس -

 

 .68-1366رئیس دانشکده پرستاری خرم اباد،  -

 

 73-1369کارشناس مسئول تغذیه استان،  -

 

 مشغول به تحصیل در مقطع فوق لیسانس  -

 

 78-1377سرپرست کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشگاه،  -

 

 83لغایت  80مشغول به تحصیل در مقطع دکتری تخصصی از  -

 

 86-1384معاون آموزشی دانشکده پزشکی -

 

 93تیر  22لغایت  86تیر  4دانشگاه از وتحصیالت تکمیلی  امور اموزشی  کل مدیر -

 

 1390تا  1385مدیر گروه تغذیه دانشگاه  -

 

 1394معاون پژوهشی دانشکده بهداشت و تغذیه  -

 

 تا کنون 1394 فروردین، اندیشی استادان دانشگاهدبیر هم  -

 

 وم پزشکی لرستان گروه تغذیه دانشگاه عل عضو هیات علمی رسمی قطعی -            

 

 تا کنون 95 رئیس مرکز تحقیقات بهداشت تغذیه  -
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 طرح های تحقیقاتی ) مجری(: - 3
 

سال مناطق شهری و روستائی استان لرستان،  5زیر یررسی شیوع کم خونی و کم خونی فقر آهن در کودکان  -

 (،  اتمام یافته1376معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ) 

 

 

سال مناطق شهری و روستائی استان لرستان، معاونت پژوهشی  5بررسی شیوع سوء تغذیه در کودکان زیر  -

 افته(،  اتمام ی1376وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ) 

 

پژوهشی علوم پزشکی  معاونت ، 1385تعیین شیوع کم خونی فقر آهن در کودکان پیش دبستانی شهر خرم آباد،  -

 اتمام یافته.لرستان، 

 

، پژوهشی علوم پزشکی لرستان، 1386در کشکینه،  A1 , A2 , B2 , B1بررسی میزان افالتوکسین های  -

 اتمام یافته.

-  

اورژانس بر مهارتهای بالینی دانشجویان مقطع کارآموزی و کارورزی پزشکی، بالینی  تأثیر آموزش مهارتهای -

 ، اتمام یافته. ، پژوهشی علوم پزشکی لرستان1387

 

بررسی ارتباط بین نمرات علوم پایه دانشجویان پزشکی با نمرات ارزشیابی اعضای هیات علمی علوم پایه ،  -

 ه.اتمام یافت پژوهشی علوم پزشکی لرستان، ، 1387-88

 

مقایسه ترکیبات ماهی های دریایی و پرورشی موجود در سطح شهر خرم اباد از نظر تغذیه ای و فلزات سنگین،  -

 .اتمام یافته،  1389،

 

مقایسه اثر رژیم غذائی روتین بیمارستان و فورموالی استاندارد در بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه  -

 ، در دست اجرا.1390اد، بیمارستان اموزشی شهدای عشایر خرم اب

 

علیه کامیدیا پنومینه در بیماران مشکوک به  IgMو  IgGبررسی ارتباط بین سطح سرمی آنتی بادی های  -

 ، اتمام یافتهایسکمی قلبی مراجعه کننده به مرکز آنژیو گرافی شهید مدنی

 

 91سال  بررسی توان پروبیوتیکی لبنیات سنتی خرم اباد، مجری، اتمام یافته -

 

 بررسی وضع تغذیه بیماران دیالیزی مراجعه کننده به بخش دیالیز بیمارستان شهدای عشایر، مجری، اتمام یافته -

 92-91سال 

 

 92-91سال  تعیین ید ادرار و گواتر اندمیک در کودکان مقطع ابتدائی شهر خرم اباد، اتمام یافته -

 

 راکز بهداشتی درمانی شهر خرم اباد، اتمام یافتهفقر اهن در زنان بار دار مراجعه کننده به م خونی بررسی کم -

 92سال 

 

 91-90سال  مقایسه اثر خاکشیر با لوستاتین بر کلسترول سرم در بیماران قلبی عروقی خرم اباد، اتمام یافته -

 

 92سال  بررسی وضعیت کم وزنی و کوتاهی قد در کودکان مدارس ابتدائی شهر خرم اباد، اتمام یافته  -       

 

 92-91سال  بررسی سندرم متابولیک در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، اتمام یافته -      
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 93-92سال  اتمام یافتهبررسی وضع تغذیه سالمندان ساکن اسایشگاه صدیق،  -       

      

 93-92سال  ارزیابی وضع تغذیه کودکان دبستانی مدارس ابتدائی اصفهان، اتمام یافته -

 

 ی میزان آگاهی و عملکرد تغذیه ای ورزشکاران  حرفه ای و مربیان ورزشی شهر خرم اباد، در حال اتمامبررس -

 92سال 

 

بررسی شیوع چاقی شکمی  براساس شاخص های   دموگرافیک وارتباط آن با فشار خون باال در کارمندان  -

 ، اتمام یافته1392معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 
 

بررسی شیوع  پره اکالمپسی و برخی از عوامل دخیل در بروز آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز  -

 1391لغایت  1386درمانی شهر خرم آباد از سال  -بهداشتی

 

 

پزشکی لرستان  بررسي تاثیرتعداد وعده هاي غذایي برشاخصهاي چاقي دردانشجویان دختردانشگاه علو م -

 افته، اتمام ی92 درسال

 

در  بررسی  میزان آگاهی وعملکرد دانش آموزان دختر دبیرستانی در مورد کم خونی فقرآهن در شهر خرم آباد -

 اتمام یافته 1393سال 

 

در حال  93بررسی ارتباط نمایه توده بدنی با نگرش تغذیه ای در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان سال  -

 انجام

 

بررسی ارتباط بین شیر مادر دهی با شاخص های انتروپومتری دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر خرم اباد در  -

 اتما م یافته

سال مراجعه کننده به بیمارستان  15ارزیابی وضعیت آهن، روی ، کلسیم و فسفر و آبومین سرم کودکان زیر  -

 اتمام یافتهکودکان خرم اباد و ارتباط انها با شاخص توده بدنی 

 بررسی وضع تغذیه کودکان مهد کودک های دولتی و خصوصی شهر خرم آباد در حال انجام  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  
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 مقاالت چاپ شده:  -4
 

کودکان پیش دبستانی شهر خرم آباد، مجله فیض، بررسی شوع کم خونی فقر آهن در مطلق م ا ، مردانی م . -

 . 3، شماره 1378

 

سال مناطق شهری و روستائی  5بررسی شیوع سوء تغذیه در کودکان زیر مردانی م، مطلق م ا، رضاپور ص.  -

 ، 1379استان لرستان، فصلنامه حکیم، 

 

رضاپور ص،  فرهود دد، مردانی م. بررسی بین برخی مارکرهای ژنتیکی و سرطان مریف در شما ل ایران. مجله  -

 .192-185( ص: 4-1)28ایرانی بهداشت عمومی، شماره 

 

 .10، 11، شماره 6، دوره 1376نقش رژیم گیاه خواری در سالمت و بیماری، یافته، مردانی م، رضاپور پ.  -

 

 6ررسی علل شکست تغذیه انحصاری با شیر مادر در ب مردانی م، شاکرمی ک، ابراهیم زاده ف.  محسن زاده ا،  -

 /1مجله : فصلنامه علمی پژوهشی یافته / دوره دهم/ شماره شماره   ول زندگی شیرخواران، عنوان مجله ماه او

 .61-55ص: /87سال  .35مسلسل 

 

بررسی ارتباط بین وضع تغذیه کودکان زیر دو سال مبتال به مردانی م، محسن زاده ا، دهستانی ق، بیرجندی م.  -

فصلنامه علمی پژوهشی گاستروانتریت با طول مدت بستری آنها در بیمارستان، عنوان مجله و شماره مجله : 

  87سال /36/ مسلسل  2یافته /دوره دهم / شماره 

 

بررسی ارتباط بین نسبت دور کمر به دور باسن و میزان مردانی م، اسحاقی ا، رضاپور ص ، ابراهیم زاده ف.  -

، عنوان مجله و شماره 1388فشار خون افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک در سال 

 41/ مسلسل  3مجله : فصلنامه علمی پژوهشی یافته / دوره یازدهم / شماره 

 

علیه  IgG  ،IgMبررسی سطح سرمی آنتی بادی های  حسین زادگان ح، بهاروند ب، مردانی م، غدیری م م .  -       

شی یافته دوره یازدهم/ فصلنامه علمی پژوه، بیماران مشکوک به ایسمکی قلبی کامیدیا پنومونیه و سایر عوامل خطر در 

 .1388سال /40مسلسل /2شماره 

 

بررسی میزان آگاهی مادران زائو نسبت به مزایای شیر مادر در شهر خرم مردانی م، محسن زاده ا، یاری پور م.   -      

 .1386زمستان  /34مسلسل /4آباد، عنوان مجله و شماره مجله : فصلنامه علمی پژوهشی یافته دوره نهم/ شماره 

 
 
 

کلسترول در مقایسه با  LDLبررسی اثر سماق در کاهش  رئوفی آ، مردانی م، سباغ م، دلفان ب، طراحی مج.  -     

 عنوان مجله و شماره مجله :مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم / دوره هفدهم / شماره سوم  ، لوستاتین

 

توانمندی و محدودیت های مدیریت بحران در بیمارستانهای شهدای عشایر و تأمین ملکشاهی ف، مردانی م.  -    

 1387زمستان  1شماره  1، عنوان مجله پرستاری مراقبت ویژه ، دوره 1385در سال  اجتماعی خرم آباد 

 

بررسی کنترل و نظارت بر مواد غذایی عرضه شده به جهانبانی ن، ابراهیم زاده ف، سلیم ک، مردانی م، ماهوتی ف.   -

دانش آموزان و میزان آگاهی تغذیه ای بهداشتی اولیاء و مربیان مدارس محدوده پایگاه تحقیقات جمعیتی خرم آباد در سال 

 .86-79 ص: /45مسلسل /3شماره /12دوره . فصلنامه یافته. 1387-86تحصیلی 

 

http://yafte.lums.ac.ir/files/site1/user_files_5fd195/pedram-A-10-145-183-8a2e581.pdf
http://yafte.lums.ac.ir/files/site1/user_files_5fd195/pedram-A-10-145-183-8a2e581.pdf
http://yafte.lums.ac.ir/files/site1/user_files_5fd195/pedram-A-10-145-183-8a2e581.pdf
http://yafte.lums.ac.ir/files/site1/user_files_5fd195/pedram-A-10-145-183-8a2e581.pdf
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 "اورژانس در بالینی مهارتهاي کسب "آموزشی برنامه تاثیر مردانی م، شمس خرم آبادی م، مصدق ش، رضاپور ص.  -

 .49-45:ص. 45 مسلسل / 89 پاییز /3 شماره /دوازدهم دوره /پزشکی. فصلنامه یافته رشته دانشجویان یادگیري بر

 

پزشکی  دانشجویان پایه علوم جامع امتحان نتیجه بر مؤثر بررسی عواملنامداری پ، ابراهیم زاده ف، مردانی م.   -

 11-5ص:  /43مسلسل /  89بهار /1شماره / دوازدهم دوره / پزشکی لرستان/فصلنامه یافته علوم دانشگاه

 

خرم  89لل آن در نوزادان متولد شده سال تعیین شیوع ماکروزومی و عمردانی م ، کاظمی خ، ابراهیم زاده ف.   -

 1391اباد، مجله اپیدمیولوژی ایران، 

 

بررسی تغییرات وزن، سطح سرمی قند خون ناشتا و مردانی م، خلخالی راد م، ابراهیم زاده ف، فرهادی ا.  -

لرستان،  دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 91-90استرس در دوره امتحانان پایان ترم نیمسال اول سالتحصیلی 

 .21-5ص /61مسلسل/3شماره /1393فصلنامه یافته، دوره شانزدهم، پاییز 

 

مردانی م، قنواتی س، رضاپور ص، ابراهیم زاده ف. ارتباط بین اضافه وزن و چاقی با کوتاهی قد در دانش  -

 . 20( ص: 2)24اموزان ابتدایی شهر خرم آباد. مجله ایرانی کودکان، 

 

بررسی ارتباط بین نمرات آزمون جامع علوم مردانی م، ابراهیم زاده ف، رضاپور ص، احمدی پ، رضاپور پ.  -

. 1388-1384پایه دانشجویان پزشکی با نمره ارزشیابی اساتید علوم پایه  دانشگاه علوم پزشکی لرستان از 

اره دوم، پاییز و زمستان فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال ششم، شم

 .45-38ص: ، 1392

 

ارزیابی وضع تغذیه بیماران بستری در بخش ارتوپدی مرکز آموزشی مردانی م، سیفی م، ابراهیم زاده ف.  -

 /1392فصلنامه یافته، دوره پانزدهم، تابستان یص. آباد در حین بستری و ترخخرمدرمانی شهدای عشایر 

 .12-5ص /55مسلسل/1شماره

 

مرتبط باکاهش رشد قد و وزن در شیر  عواملمحسن زاده ا، مردانی م، احمدی پور ش، ابراهیم زاده ف.    -

 /1391فصلنامه یافته، دوره چهاردهم، تابستان . سال شهرستان الشترلرستان 2خواران زیر 

 .49-41ص /54مسلسل/5شماره

 

آل ابراهیم پ. بررسی ارتباط وزن قبل از بارداری مادر با مردانی م، بکرنژادی پ، رضاپور ص، رضاپورپ،  -

 .52-51( ص: 1)23، شماره 1392مجله ایرانی کودکان،  وزن هنگام تولد نوزاد.

 

شیوع سندرم متابولیک در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مردانی م، رفیعی علوی ع ، بابا ه ، باالور س.  -

 .925-918: ص: 93، بهمن 8شماره  57لرستان. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.  سال 

 

افت مواد غذایی و عوامل مرتبط با آن در مادران شیرده دارای فرزند زیر یک سال شهرستان بررسی وضعیت دری -

 زیر چاپ در مجله حکیم ، خرم آباد

 

بررسی ارتباط اختالالت وزن با نگرش خوردن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال تحصیلی  -

 94چاپ شده یافته ، 94-93

 

 ارزیابی وضعیت تغذیه در سالمندان مقیم آسایشگاه صدیق شهر خرم آباد مردانی م، رستمی س، بنیادی م.  -

 ، زیر چاپ در مجله سالمندی1393 رسالد

 

http://yafte.lums.ac.ir/files/site1/user_files_5fd195/admin-A-10-1-406-8cc3507.pdf
http://yafte.lums.ac.ir/files/site1/user_files_5fd195/admin-A-10-1-406-8cc3507.pdf
http://yafte.lums.ac.ir/files/site1/user_files_5fd195/admin-A-10-1-406-8cc3507.pdf
http://yafte.lums.ac.ir/files/site1/user_files_5fd195/admin-A-10-1-396-ecf15a4.pdf
http://yafte.lums.ac.ir/files/site1/user_files_5fd195/admin-A-10-1-396-ecf15a4.pdf
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بررسی میزان آگاهی، نگرش و مردانی م ، مجیدی مهر ح ، حاجتی س ، زارع س، محسن زاده ا، عبدی بسطامی ش.  -

، شماره 95چاپ شده در یافته سال در خصوص نیاز های تغذیه ای کودکان ،  1آگاهی مادران شیر ده دارای فرزند زیر 

18(2) 

 

بررسی شیوع چاقی شکمی  براساس شاخص های   دموگرافیک وارتباط آن با فشار خون باال در مردانی م.  -

 زیر چاپ در مجله ایالم، 1392اه علوم پزشکی لرستان در سال کارمندان معاونت آموزشی دانشگ

 

شکست تحصیلی و علل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم ابراهیم زاده ف، قربانی م ، مردانی م. بررسی علل  -

 (.4) 17، شماره 1394پزشکی لرستان. مجله یافته، 

 

عوارض پوستی  آمپول ید تزریقی لیپیدول در شهر خرم   دلفان ب، جبرائیلی ر، مردانی م ، کردی ا، نیکنام ح. -

 .38-35ص:  1، شماره 5، دوره 1382آباد. یافته، ز

-  

شماره  19، دوره 1396مردانی م ، رضاپور م. اگروتروریسم، تعاریف، اثرات و راهکارهای پیشگیری. یافته،  -

 .32-24، ص: 3
-  

 

1- Mardani M, Higgins JA. The effect of pluronic acid on the TAG and cholesterol profiles 

of plasma lipoproteins. Journal of cellular &, molecular Biology letters, 2004, Vol .9, 

supplement 2P: 37. 

 

2- Mardani M, Rezapour S, Higgins JA. Assembly and secretion of chylomicron using 

pluronic L-48 as a probe. Acta Medica Iranica 2011; 49(6): 341-351. 
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 ) راهنما و مشاور علمی(:پایان نامه ها -5
 

بررسی ارتباط بین نسبت دور کمر به دور باسن و میزان فشار خون در افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی  -

 م شدهاتمام الهام اسحاقی، دانشجوی پزشکی. استاد راهنما. ، خان1387درمانی شهر اراک در سال 

 

بررسی ارتباط بین وضع تغذیه کودکان زیر دو سال مبتال به گاسترو انتریت با طول مدت بستری آنها در  -

، آقای قدرت هللا دهستانی، دانشجوی پزشکی، استاد راهنما.تمام 1386بیمارستان شهید مدنی خرم آباد در سال 

 شده.

 

بررسی وضعیت هیپر لیپیدمی در بیماران قلبی عروقی بستری در بیمارستان شهید آیت هللا مدنی خرم آباد در  - -

 ، خانم سوسن خیریان، دانشجوی پزشکی، استاد راهنما.تمام شده.1386سال 

 

تعیین شیوع کم خونی فقر آهن در کودکان پیش دبستانی شهر خرم آباد، خانم فرشته سپهوند، دانشجوی  - -

 .تمام شده. 1385 پزشکی، استاد راهنما

 

بررسی وضعیت تغذیه ای بیماران بستری در بخش ارتوپدی بیمارستان شهدای عشایر در حین بستری و  - -

 ، خانم فاطمه سیفی، دانشجوی پزشکی، استاد راهنما.تمام شده.1389ترخیص در سه ماهه دوم  سال 

 

ان در نوزادان متولد شده در بیمارستان عسلی شهر خرم آباد بررسی فراوانی ماکروزومی و عوامل مؤثر بر  -

 ، خانم خدیجه کاظمی، دانشجوی پزشکی، استاد راهنما.تمام شده89در سه ماهه دوم سال 

 

 

سال ) بیمارستان شهید  7نگرش و عملکرد مادران مراجعه کننده از نحوه مصرف آنتی بیوتیک در اطفال زیر  - -

 ، دانشجوی پزشکی، استاد مشاور.تمام شده.1389 ، خانم مژگان نقدیآیت هللا مدنی خرم آباد (

 

بررسی میزان آگاهی مادران زائو در رابطه با اهمیت تغذیه با شیر مادر در مراجعه کنندگان به بیمارستان حاج  -

 ، دانشجوی پزشکی، استاد مشاور.تمام شده.1386کریم عسلی، آقای مصطفی یاری پور

 

علیه کامیدیا پنومینه در بیماران مشکوک به  IgMو  IgGح سرمی آنتی بادی های بررسی ارتباط بین سط -

ایسکمی قلبی مراجعه کننده به مرکز آنژیو گرافی شهید مدنی، آقای محمد مهدی عزیزی، دانشجوی پزشکی، 

 .تمام شده.1387 استاد مشاور
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تا  1387ن شهدای عشایر از مهر ماه بررسی عوامل خطر سرطان پستان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستا -

 ، آقای علی عبدالهی، دانشجوی پزشکی، استاد مشاور.تمام شده.1388تیر ماه 

 

تعیین اگاهی کادر درمانی بیمارستانهای دوستدار کودک در شهر خرم اباد در زمینه ترویج تغذیه با شیر مادر،  -

 ، عباس خمبر دانشجوی پزشکی، مشاور علمی.1385

 

سال شهرستان الشتر در سال  2ش رشد قد و وزن و عوامل مرتبط با ان در شیر خواران زیر بررسی کاه -

 ، استاد مشاور. اتمام یافته.1386، زینب مومنی دانشجوی پزشکی، 1385

 

. یوسف رضا 80-70بررسی تاثیر مهمانی دانشجویان پزشکی بر روی وضعیت تحصیلی دانشجویان ورودی  -

 اتمام یافته.1388 ستاد مشاور ، جهانیان،دانشجوی پزشکی، ا

 

سال در بیمارستان ایت هللا مدنی شهر  3ماه تا  3نحوه برخورد با تب بدون کانون در کودکان با محدوده سنی  -

، استاد مشاور، 1388. الهام علوی، دانشجوی پزشکی 1386تا اسفند  1382خرم اباد از فروردین ماه سال 

 اتمام یافته.

 

ای سرطان سینه در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان شهدای عشایر از مهر بررسی ریسک فاکتوره -

 . علی عبدالهی دانشجوی پزشکی، استاد مشاور، اتمام یافته.88تا تیر  87

 

بررسی علل شکست تغذیه انحصاری با شیر مادر در شش ماه اول زندگی شیر خواران مراجعه کننده به مراکز  -

، استاد 1385. سید باقر موسوی دانشجوی پزشکی، 1385شهرستان خرم اباد در سال بهداشتی درمانی 

 مشاور، اتمام یافته.

. فاطمه  .1391ساله شهر خرم آباد در سال  6-10بررسی شیوع گواتر اندمیک و سطح ید ادراری در کودکان  -

 .، اتمام یافته92-91غالمی گودرزی، دانشجوی پزشکی سال 

-  

باکتریهای الکتیک اسید در محصول لبنی ماست سنتی شهرستان خرم آباد با توان  جداسازی و شناسایی -

 اتمام یافته .1391پروبیوتیکی. جواد حاجی پور دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، 

 

جداسازی و شناسایی باکتری های الکتیک اسید در محصول لبنی پنیر سنتی شهرستان خرم آباد با توان پروبیوتیکی.  -

 .اتمام یافته1391نایت اله قهرمانی، دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی. ع

-  

بررسی شیوع اضافه وزن و چاقی و ارتباط آن با کوتاهی قد در کودکان مدارس ابتدایی شهرستان خرم آباد. مهسا  -

 اتمام یافته 1392قنواتی، دانشجوی پزشکی 

 

. 95-94در دختران دبیرستانی شهر خرم اباد در سال تحصیلی بررسی شیوع نا امنی غذائی و عوامل موثر بر ان  -

 ، دانشجوی پزشکی  خانم نازنین دریکوند. اتمام یافته

 

-  

. 95-94بررسی ارتباط بین شیر مادر و اضافه وزن و چاقی در دختران دبیرستانی شهر خرم اباد در سالتحصیلی  -

 حاجی پور.فرشته دانشجوی پزشکی  خانم اتمام یافته . 

 

سال مراجعه کننده به بیمارستان  15ارزیابی وضعیت آهن، روی ، کلسیم و فسفر و آبومین سرم کودکان زیر  -

 کودکان خرم اباد و ارتباط انها با شاخص توده بدنی اتمام یافته آقای فرشاد رکنی رشته پزشکی
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ام  آقای علی رشیدی بررسی وضع تغذیه کودکان مهد کودک های دولتی و خصوصی شهر خرم آباد در حال انج -

 دانشجوی پزشکی

 

 

 

 کنگره خارجی) انگلیس، یونان و ترکیه(. 6کنگره داخلی و  60ارائه مقاله در بیش از  کنگره ها و سمینار ها: - 6   

 

 

 کتب: -7
 

 ، تالیف1388ترکیبات و خواص میو ه ها و سبزی ها،  -

 

 ، ترجمه 1389رژیم درمانی راهنمائی برای پرستاران، ، -

 

 ، تالیف1389اعجاز طبیعت،  -

 

 تالیف  93سال عسل، درمانی محصوالت  زنبور خواص   -

 

 و در حال چاپدر کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه ، تصویب شده اصول و راهنمای تغذیه سالم در مدارس -

-  

-  

 

 

 و کمیته ها: عضویت در شوراها -8
 

 ،کشور ) دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، همدان 1شماره عضو و دبیر کمیته منطقه ای دانشگاههای  -

 93تا تیر  اهواز، علوم بهزیستی و توانبخشی، کرمانشاه، کردستان، ایالم، لرستان، آبادان، دزفول ، شوشتر(

 

 93تا تیر  عضو کمیسیون نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات آموزشی وزارت بهداشت -

 

 92تا بهمن  بهداشت در کمیته نظارت بر تشکلهای دانشگاهنماینده وزیرمحترم  -

 

 93تا تیر  عضو شورای آموزشی دانشگاه -

 

 93تا تیر  عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه -

 

 دبیر کمیسیون موارد خاص دانشگاه -

 

 ساله استراتژیک دانشگاه 5دبیر کمیته تدوین برنامه  -

 

 دانشگاه دبیر کمیته تدوین نقشه جامع علمی -

 

 ساله استراتژیک معاونت اموزشی دانشگاه 5دبیر کمیته تدوین برنامه  -

 

 دبیر برنامه ادغام مقطع علوم پایه رشته پزشکی -
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 عضو شورای راهبردی دانشگاه -

 

 عضو هم اندیشی اساتید دانشگاه -

 

 عضو شورای اموزشی دانشکده بهداشت و تغذیه -

 

 بهداشت و تغذیهعضو شورای پژوهشی دانشکده  -

 

 عضو شورای موسس مرکز تحقیقات بهداشت تغذیه دانشگاه -

 

 عضو هیات جذب هیات علمی دانشکده بهداشت و تغذیه  -

 

 ناظر هیات جذب دانشکده پرستاری و مامائی -

 

 عضو شورای پژوهشی پژوهش در اموزش دانشگاه، -

 

 و منطقه ای مللیعضو کمیته علمی چندین کنگره و سمینار کشوری، بین ال  -

 

 عضو شورای تخصصی دانشجوئی دانشگاه -

 

 عضو شورای مرکزی هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی لرستان -

 

 عضو کمیته صدور مجوز های معاونت غذا و داروی دانشگاه -

 

 عضو کمیته اموزشی ترویج تغذیه باشیر مادر دانشگاه -

 

 دانشگاهعضو کمیته تغذیه معاونت بهداشتی  -

 

 مسئول کمیته مشورتی خواهران دانشگاه ) بسیج جامعه پزشکی (  -

 

 عضو شورای پزوهشی دانشکده بهداشت و تغذیه -

 

 عضو شورای پژوهشی دانشگاه -

 

 عضو کمیسیون اصل یک ارتقا اعضای هیات علمی دانشگاه   -

 

 عضو شورای فرهنگی دانشگاه -

 

 

 

 افتخارات:   -9
 

 87دانشگاه در سال استاد نمونه  -

 

 89پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال  -
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 استانی 89پژوهشگر برتر سال  -

 

 91نمونه دانشگاه علوم پزشکی سال  بانوی -

 

 وزارت بهداشت 91نمونه سال  بانوی -

 

 93سال دانشگاه  استاد نمونه  -

 

 94بسیجی نمونه سال  استاد -

 

  94مربی نمونه بسیج جامعه پزشکی سال  -

 

 94پژوهشگر برتر دانشگاه سال  -

 

 95استاد نمونه فرهنگی سال  -

 

 95پژوهشگر برتر دانشگاه سال  -

 

 کسب مقام اول در جشنواره پژوهشی بسیجیان کشور ، مقام اول کشوری بسیج جامعه پزشکی -

 

 96پژوهشگر برتر دانشگاه سال  -

 

 96دبیر هم اندیشی برتر کشوری سال  -


