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 (C.Vفرم داده نامه شخصي )                               

  اطالعات شخصي

 محمد            نام پدر:      سرابیرضازاده      نام خانوادگي : آرزو           نام : 

  : علوم پزشکی شهيد بهشتیدانشگاه دکتراي علوم تغذيه                 رشته و مقطع تحصيلي :    

 ی: استاديار گروه تغذيه جامعهمرتبه شغل

          ; arezoo.rezazadeh@gmail.com  arezoo.rezazadeh@sbmu.ac.irEmail:               

                           

 سوابق تحصيلي 

 13/81غذيه و صنايع غذايی شهيد بهشتی معدل: دانشکده علوم ت  -: دکتراي علوم تغذيه8838 تا 8811 

 38/81دانشکده علوم تغذيه و صنايع غذايی شهيد بهشتی  معدل:  –: فوق ليسانس تغذيه  8811تا  8811

 33/81دانشکده بهداشت و تغذيه   معدل:  -دانشگاه علوم پزشکی تبريز –: ليسانس علوم تغذيه 8811تا  8811

 83/ 83تبريز     معدل:  -دبيرستان نمونه دولتی باقر العلوم –ی : اخذ مدرک پيش دانشگاه8813

 11/83تبريز        معدل:  -دبيرستان نمونه دولتی باقر العلوم -: اخذ ديپلم8811

 تخصصی کنکور سراسري دکترايآزمون ورودي  2رتبه -

 آزمون ورودي کارشناسی ارشد کنکور سراسري 8رتبه  -

 8811اره آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی در سالنهمين جشنو  پژوهشگر برتر-

 8811نهمين جشنواره آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی در سال دانشجوی برگزیده -

آيين نامه تسهيالت آموزشی، پژوهشی و رفاهی ويژه استعدادهاي  3ط، ماده -در هر دو مقطع دکترا )بند استعداد درخشان -

 ک  آيين نامه  مورد اشاره(  -اسی ارشد  )بنددرخشان( و کارشن

 8811آزمون جامع دکتراي تغذيه ورودي رتبه اول  -

  8833دانشجوي نمونه کشوري در مقطع دکترا سال -

 8831از سال  عضو بنياد ملی نخبگان-

- Grant winner of SCOPE Summer School 2011, Cambridge, England 

- Young investigator award winner (Asia Pacific Conference on Clinical Nutrition, Thailand, 

2011).  

-Winner of Best Non English speaking Background Poster (16th International congress of 

dietetics, Sydney, 2012)  

mailto:arezoo.rezazadeh@sbmu.ac.ir
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- Fellowship winner of the International Congress of Nutrition, Granada,Spain, 2013. 

(Supported by the International Union of Nutritional Sciences (IUNS) and the Nevin Scrimshaw 

International Nutrition Foundation (INF). 

-  Winner of attendance scholarship (The III World Congress of Public Health Nutrition), Las 

Palmas de Gran Canaria, Spain, 2014. 

-Winner of best Oral Presentation, International Conference on Human Nutrition and Food 

Sciences  (ICHNFS), Rome, Italy, 2017. 

-Winner of best Oral Presentation,  International Conferences on Medical and  

Health Science (ICMHS), Copenhagen, Denmark, 2018. 

همايش ساليانه پژوهشی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی،  نهمينمقاالت منتخب مقطع دکترا در  کسب مقام اول -

8833 

 8831در دومين کنگره دانشجويان علوم پزشکی غرب کشور،  سخنران برترکسب مقام  -

دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، همايش ساليانه پژوهشی  دهمينمقاالت منتخب مقطع دکترا در  کسب مقام دوم -

8838 

همايش ساليانه پژوهشی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی،  هفتمينمقاالت منتخب مقطع دکترا در  کسب مقام دوم -

8831 

زشکی شهيد همايش ساليانه پژوهشی دانشجويان دانشگاه علوم پ هشتمينمقاالت منتخب مقطع دکترا در  کسب مقام سوم -

 8838بهشتی، 

 .8838، مقاالت علمیدر ششمين جشنواره فرهنگی دانشجويان سراسر کشور، بخش  رتبه اول کشوری -

 .8833، طرح پژوهشیدر پنجمين جشنواره فرهنگی دانشجويان سراسر کشور، بخش رتبه اول دانشگاهي  -

 .8838، مقاله پژوهشیکشور، بخش  در ششمين جشنواره فرهنگی دانشجويان سراسررتبه دوم دانشگاهي  -

 

 انتشارات مقاالت   

   ISIالف( مقاالت چاپ شده در نشریات خارجي دارای        

1- Arezoo Rezazadeh.* (corresponding author), Bahram Rashidkhani, and Nasrin Omidvar, 

 Association of major dietary patterns with socioeconomic and lifestyle factors of adult women 

living in Tehran, Iran. Nutrition 26 (2010) 337–34. 
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2- Arezoo Rezazadeh, Bahram Rashidkhani. The Association of General and Central Obesity with 

Major Dietary Patterns of Adult Women Living in Tehran, Iran. Journal of Nutritional Science and 

Vitaminology.56 (2010):132-138.  

3- Mahboubeh Shaneshin, Arezoo Rezazadeh, Mahsa Jessri, Tirang Neyestani, Bahram 

Rashidkhani. Validity of Predictive Equations for Resting Energy Expenditure among Iranian 

women. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition (APJCN) 2011; 20(4): 337–34  

4- Golaleh Asghari, Arezoo Rezazadeh, Firoozeh Hosseini-Esfahani, Yadollah Mehrabi,Parvin 

Mirmiran and Fereidoun Azizi. Reliability, comparative validity and stability of dietary patterns 

derived from an FFQ in the Tehran Lipid and Glucose Study. British Journal of Nutrition (Br J 

Nutr); 2012: Jan 17:1-9. )3131 مقاله منتخب جشنواره رازی سال( 

5- Omidvar N, Neyestani TR, Hajifaraji M, Eshraghian MR, Rezazadeh A, Haidari H, Zowghi T, 

Armin S. Calcium intake, and major dietary sources and bone health indicators in Iranian primary 

school  children. Iranian Journal of Pediatrics. 2015 February; 25(1):e177. .   

6- Arezoo Rezazadeh, Nasrin Omidvar, Mahmud Ghazi-Tabatabaei, Reza Majdzadeh, Hasan Eini-

zeinab, Saeid Ghavamzadeh, Sakineh Nouri saeidlou. Food insecurity, socioeconomic factors and 

weight status in two Iranian ethnic groups. Etnicity and Health. 2015 .  

7- Arezoo Rezazadeh, Nasrin Omidvar, Mahmud Ghazi-Tabatabaei, Reza Majdzadeh, Hasan Eini-

zeinab, Saeid Ghavamzadeh, Sakineh Nouri saeidlou. General and Central Obesity in Relation with 

Neighborhood Environment in Two Iranian Ethnic Groups Living in Urmia, West Azerbaijan, Iran. 

Iranian Red Crescent Medical Journal 2016; 18(7): e27591 .  

8-Arezoo Rezazadeh, Nasrin Omidvar, Mahmud Ghazi-Tabatabaei, Reza Majdzadeh, Hasan Eini-

zeinab, Saeid Ghavamzadeh, Sakineh Nouri saeidlou. Dietary patterns and their relation with socio 

economic status and food insecurity , in two Iranian ethnic groups living in Urmia, Iran. Public 

Health Nutrition2016;19 (18): 3337-3348 

9- Behzad Damari, Zahra Abdollahi, Majid Hajifaraji, Arezoo Rezazadeh*(corresponding 

author). Food and Nutrition Security Policy in Iran: Situation analysis and the Road-map toward 

2021. Eastern Mediterranean Health Journal 2018; EMHJ :Vol. 24 No. 2.  

10- Sayyed Reza Sobhani, Arezoo Rezazadeh, Nasrin Omidvar, Hassan Eini-Zinabb* Healthy diet: 

a step toward a sustainable diet by reducing water footprint. J Sci Food Agric 2019; 0: 0. 

11. Bahareh Seyyedin, Arezoo Rezazadeh,, Nasrin Omidvar, Farid Zayeri, Sakineh Nouri-Saeedlou. 

Major Dietary Patterns in Relation to Overweight/Obesity in Azeri and Kurd Female Adolescents 

Living in North West of Iran. Under Review. 

 

 ب( مقاالت چاپ شده در نشریات داخلي : 
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 پژوهشي: –( مقاالت چاپ شده در نشریات دارای امتياز علمي 3

. بررسی الگوهاي غذايی غالب و چاقی عمومی و چاقی  نسرين اميدوار  بهرام رشيد خانی،   ،*)نویسنده مسئول( رضازاده آ-8

 3تا  312، صفحات  8811، زمستان 1، شماره  88دوره  شکمی در زنان بزرگسال شمال شهر تهران. مجله پژوهش در پزشکی

جود در نانوايی بررسی آلودگی قارچی آردهاي موپيرزه ل، حسينی م، واحد م، قائم مقامی ج.   رضازاده آ، کاظمی ع، ، رضويه و، -3

 . 188-181، صفحات 12، زمستان 31، سال 31مجله علوم پزشکی مشهد ، شماره  –هاي شهر تبريز 

بررسی رابطه الگوهاي غذايی غالب با وضعيت اقتصادي، اجتماعی و جمعيتی اميدوار ن، هوشيار راد آ.  ،رضازاده آرشيدخانی ب،  -8

 .8-83: 3، شماره 8؛ دوره8811علوم تغذيه و صنايع غذايی، تابستان  ساله شمال شهر تهران، مجله 31- 31در زنان 

رفتارهاي خانواده و رابطه آن با الگوي مصرف ميوه و سبزي در نوجوانان دختر شهر  .رضازاده آ اميدوار ن، علوي ح،  ستايشگر ز، -1

  .813-833(:1)3 ;8812زمستان  مجله انجمن جمعيت شناسی ايران،  -تهران

رابطه الگوهاي غذايی غالب با شاخصهاي آنتروپومتريک . ، بهرام رشيدخانی، نارمال آصفی رضازاده )نویسنده مسئول( آرزو -3

)نمايه توده بدن و دور کمر( در زنان داراي سابقه خانوادگی و بدون سابقه خانوادگی چاقی ساکن شمال شهر تهران.فصلنامه زن و 

 23-12صفحات  3ره سال اول، شما ;8811مطالعات خانواده. 

بررسی رابطه اضافه وزن و نزديک بينی در مدارس ابتدايی   .آرزو رضازاده، رعنا رفعت، حميدرضا درستی، محمدرضا اشراقيان -2

   Scopusپژوهشی(  نمايه شده در  -)داراي رتبه علمی  8831اسالمشهر. مجله  اپيدميولوژي ايران ، پذيرفته شده در ارديبهشت 

، آتنارمضانی، زهره حسينی، مريم آرزو رضازادهشيدخانی، محبوبه شانشين، رعنا رفعت، نسرين اميدوار، آناهيتا هوشيارراد،بهرام ر -1

ساله مورد  13تا  81الگوهاي غذايی اصلی در خانم هاي  ارزيابی يبهروز. اعتبار و قابليت تکرارپذيري يک پرسش نامه بسامد خوراک برا

( دانشگاه علوم پزشکی و IJEMمجله غدد درون ريز ومتابوليسم ايران ) مان شمال و شرق تهران.پوشش شبکه هاي بهداشت در

چاپ شده در  22تا  31،صفحه هاي8پژوهشی( دوره ي سيزدهم،شماره ي -خدمات بهداشتی درمانی شهيدبهشتی)داراي رتبه علمی

  , SCOPUS, ,Embase, EMRO , Index Copernicus , Chemical Abstracts Services (CAS) ايندکس شده در 8831ارديبهشت

. بررسی پلی مورفيسم ژنهاي موثر در بروز چاقی و نقش تغذيه و شيوه زندگی  در بروز آنها آرزو رضازاده)نویسنده مسئول( -1

 .233تا  238حات ، صف 8838، ويژه نامه زمستان 3سال هفتم، شماره  )مرور سيستماتيک(. مجله علوم تغذيه و صنايع غذايی ايران.

9- Arezoo Rezazadeh* (Corresponding Author), Laleh Pirzeh, Maryam Hosseini, Abdolhasan 

Kazemi. Evaluation of Fungal Contaminations And Humidity Percent of consumed Flour In Tabriz 

City`s Bakeries. Journal of paramedical sciences (JPS) 2013; 4 (4): 82-86. 

بررسی وضعيت و علل مصرف تنقالت کم ارزش  (.ویسنده مسئولآرزو رضازاده )نحاجيان،  بهزاد دماري، سهند رياضی، مريم -81

 . فصلنامه علمی پژوهشی سالمت اجتماعی .)هله هوله ها( در ايران و پيشنهاد مداخالت براي کاهش مصرف
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،  8،شماره  8832بومی در امنيت غذا و تغذيه خانوار.  مجله علوم تغذيه و صنايع غذايی اهميت الگوهاي غذايی سنتی و غذاهاي  -88

 .821تا  833ص  83دوره 

اجتماعی باال و پايين شهر -بررسی ارتباط مصرف تنقالت کم ارزش با افسردگی در نوجوانان ساکن مناطق با وضعيت اقتصادي -83

 .333-381(: 3)3؛  8831تهران. مجله سالمت اجتماعی 

مجله  .ارتباط امنيت غذايی با نوع کربوهيدرات در بيماران قلبی . اسمائيل قلی زاده، پروين ايرملر،سکينه نوري، آرزو رضازاده -88

 .اسفند8831 331-381صفحات  3شماره  3جلد ل، دانشگاه علوم پزشکی اردبي

مقايسه وضعيت اضافه وزن و چاقی  .رضازاده) نویسنده مسئول(آرزو بهاره سيدين، نسرين اميدوار، فريد زايري، سکينه نوري،  -81

 در نويت چاپ. مجله سالمت اجتماعی .مجله سالمت اجتماعی .در نوجوانان دختر آذري و کرد ساکن شهر اروميه

15. Mohammad Masih Mansouri-Tehrani, reza hashemi, Tiam hajiha, Arezoo 

Rezazadeh*(Corresponding Author),  Association of Junk Food Consumption with overweight-

obesity among students of basic medical sciences in Shahid Beheshti medical university (SBMU) In 

press. 

16. Maryam Golmohammadi , Noosha Samieefar , Arezoo Rezazadeh*(Corresponding Author),. 

Association between Disordered Eating Behavior and Sleep Disturbance in Medical Students of 

Shahid Beheshti University. In press. 

 

17. Mina Beytollahi, Fatemeh Sedaghat,  Arezoo Rezazadeh*(Corresponding Author),.. Healthy 

eating index-2010 in relation with general/central obesity among adult women living in Tehran, Iran 

J Kermanshah Univ Med Sci. 2019 June; 23(2):e87491. 

Noosha Samieefar, Maryam Golmohammadi, Ronak Rashedi, Arezoo 

Rezazadeh**(Corresponding Author),.., Mohammad Ali Heidarnia. Perception of Nutrition 

Aspects and the Relation of Spiritual Aspect of Nutrition and Health Social Determinants of health 

2018; Vol 4, No 4 . 

 مقاالت چاپ شده در نشریات عمومي: ( 3

 .11-31(: 21) 2، 8812چاقی کودک، پديده اي در دوران فقر. مجله دنياي تغذيه،  -

 .11-13: 8811،13بايدها و نبايدهاي تغذيه اي در سکته مغزي. مجله دنياي تغذيه،  -

 .21-23: 31، 8811مجله دنياي تغذيه ، آبان . آشنايی با خواص بذر کتان -

 . 12-11: 33، 8811مجله دنياي تغذيه، دي . ذاهاي مناسب در پيشگيري و درمان سنگهاي صفراويغ -

 31، 8811ارزش غذايی سفره هفت سين. مجله دنياي تغذيه، اسفند  -

 8831بايد و نبايدهاي  تغذيه در گياهخواران، شهريور و مهر  -
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 پایان نامه: - 

اثر محله، خانوار و فرد بر شاخص هاي آنتروپومتريک در زنان  و مردان  طراحی و آزمون مدل چند سطحیدوره دکترا:   -

 ساکن شهر اروميه  )به راهنمايی دکتر نسرين اميدوار(

بررسی الگوهاي غذايی غالب و برخی عوامل مرتبط با آنها در بين زنان ساکن مناطق تحت پوشش  دوره کارشناسي ارشد: -

 ل تهران )به راهنمايی دکتر بهرام رشيدخانی(دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی در شما

 

 ارائه خالصه مقاالت در کنگره ها: - 

 مقاالت پذیرفته شده در کنگره های بين المللي به صورت سخنراني:  _الف

1-Arezoo Rezazadeh, Firoozeh Hosseyni, Parvin Mirmiran, Yadollah Mehrabi, Marjan Afghan, 

Fereidoon Azizi. Reproducibility and validity of dietary patterns derived from a food-frequency 

questionnaire among participants in the Tehran Lipid and Glucose Study. Asia Pacific Conference 

on Clinical Nutrition Bangkok,Thiland (Accepted for young investigator awards   

2-Arezoo Rezazadeh, Mahsa Jesri, Bahram Rashidkhani Fruit and vegetable consumption and risk 

of type 2 diabetes mellitus among Iranian women, 16th International congress of dietetics, Sydney, 

Australia,,2012, nutrition and dietetics 2012;69 supplement 1, page 56. 

3-Mahsa Jessri, Bahram Rashidkhani, Bahareh Hajizadeh, Ghazaleh Eslamian, Arezoo Rezazadeh, 

Glycemic index, glycemic load and risk of esophageal squamous cell carcinoma (ESCC): a case-

control study. 16th International congress of dietetics, Sydney, Australia, 2012. 

4- Arezoo Rezazadeh, Nasrin Omidvar, Bahram Rashidkhani. Major dietary patterns of Iranian 

women and their relation with ethnicity and duration of residence in the capital city of Tehran. 20th 

International Congress of Nutrition (ICN) Granada, Spain, 2013.   

5- Arezoo Rezazadeh, Nasrin Omidvar, Mahmud Ghazi-Tabatabaei, Reza Majdzadeh, Hasan Eini-

zeinab, Saeid Ghavamzadeh.و Sakineh Nouri saeidlou  Major Dietary patterns in relation with 

Socioeconomic Status, Food Insecurity and lifestyle factors in Two Iranian Ethnic Group Living in 

Urmia, Iran.12th International Congress of Nutrition, Tehran, Iran. 2014. 

6. Arezoo Rezazadeh, Nasrin Omidvar. Major Dietary Patterns of Iranians in Relation with 

Obesity: A Systematic Review.14th International Congress of Nutrition, Tehran, Iran,2016. 

7-Arezoo Rezazadeh*, Nasrin Omidvar, Hasan Eini-zeinab. Multilevel analysis of the 

effects of neighborhood. household and individual on anthropometric indices in men and 

women from two Azeri and Kurd ethnicity living in Urmia city14th International Congress of 

Nutrition, Tehran, Iran,2016. 
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8- Arezoo Rezazadeh*, Nasrin Omidvar, Hassan Eini-zinab. Association of major dietary 

patterns with anthropometric indices based on gender and ethnicity in Iran. World Nutrition 

Cape town, Knowledge, Policy, Action, Cape town, South Africa,2016. 

9- Arezoo Rezazadeh*, Nasrin Omidvar, Hassan Eini-zinab The Association between Food 

Security Status and Depression in Two Iranian Ethnic Groups Living in Northwest of Iran. 

International Conference on Human Nutrition and Food Sciences  ,Rome, Italy, 2017. 

10- Arezoo Rezazadeh*, Nasrin Omidvar, Hassan Eini-zinab. Major Dietary Patterns in 

Relationship with Anthropometric Indices in North West of Iran. 450th International 

Conferences on Medical and Health Science (ICMHS), Copenhagen, Denmark, 2018. 

  

 :              ب( مقاالت پذیرفته شده در کنگره های بين المللي به صورت پوستر

1- Comparison of Food Consumption Pattern of East Azerbaijan State with Mean Consumption in 

Iran- 10th European Nutrition Conference (Paris, France, 10-13th of July 2007)- poster ( First 

author) 

2- Evaluation of fungi contaminations and humidity percent of flour which is used in bakeries of 

Tabriz city - 10th European Nutrition Conference (Paris, France, 10-13th of July 2007)- poster ( 

First author) 

3- Assessment of relation between physical activity and overweight and obesity in 20-50 years old 

women who are living in the north of Tehran, Iran, 2007: A pilot study. 16th European Congress on 

Obesity (Geneva,15-17 May 2008), Publishied in International Journal of Obesity (2008) 32, S36–

S234- Poster (First author) 

4- Assessment of overweight and obesity prevalence of 20-50 years old women living in north of 

Tehran Iran, 2007, and it's relation with family history of overweight and obesity. 16th European 

Congress on Obesity (Geneva,15-17 May 2008), Publishied in International Journal of Obesity 

(2008) 32, S36–S234- Poster (First author) 

5- Dietary patterns and their relation with overweight and obesity of 20-50 years old women who 

are living in north of Tehran city, Iran, 2007: A pilot study. 16th European Congress on Obesity 

(Geneva,15-17 May 2008), Publishied in International Journal of Obesity (2008) 32, S36–S234- 

Poster (First author) 

6-Comparison of Malnutrition Status of Under 5-Year Children of East Azerbaijan state with Total 

under 5-year Children in Iran. 16th European Congress on Obesity (Jeneva,15-17 May 2008), 

Publishied in International Journal of Obesity (2008) 32, S36–S234- Poster (First author). 
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7- Arezoo Rezazadeh,Bahram Rashidkhani. The Relation Between Major Dietary Patterns And 

Anthropometric Indexes In Tehrani Women With And Without Familial History Of Obesity. Asia 

Pacific Conference on Clinical Nutrition Bangkok,Thiland. 

8- Arezoo Rezazadeh,Bahram Rashidkhani. The Association of General and Central Obesity with 

Major Dietary Patterns of Adult Women Living in Tehran, Iran. Scope summer school meeting 

2011, Cambridge, England. 

9- Arezoo Rezazadeh, Bahram Rashidkhani , Nasrin Omidvar. Assessment of Major Dietary 

Patterns of Iranian Women and Their Relation with Socioeconomic and Demographic Factors , 16th 

International congress of dietetics, Sydney,2012. 

10- Arezoo Rezazadeh, Bahram Rashidkhani. Resting metabolic rate, total energy intake and their 

relation with type 2 Diabetes Mellitus in Iranian women. 16th International congress of dietetics, 

Sydney,2012(Poster presentation). (Accepted for the best non English speaker poster). 

11- Arezoo Rezazadeh, Nasrin Omidvar, Bahram Rashidkhani. Association Of Food Groups 

Consumption With Central Obesity Among Iranian Women 20th International Congress of 

Nutrition(ICN),  Granada, Spain, 2013.   

12- Omidvar N, Neyestani TR, Hajifaraji M, Eshraghian MR, Rezazadeh A, Haidari H, Zowghi T, 

Armin S. Calcium Intake, Major Dietary Sources And Its Association With Socio-Economic Status 

In Primary School Children In Tehran. 20th International Congress of Nutrition(ICN) Granada, 

Spain, 2013.   

13- Arezoo Rezazadeh, Nasrin Omidvar, Bahram Rashidkhani. Overweight, General And Central 

Obesity And Their Association With Ethnicity, Demographics And Socioeconomic Status In 

Iranian Women. 20th International Congress of Nutrition(ICN) Granada, Spain, 2013.   

14- Arezoo Rezazadeh, Nasrin Omidvar, Mahmud Ghazi-Tabatabaei, Reza Majdzadeh, Hasan 

Eini-zeinab, Saeid Ghavamzadeh. Food insecurity, socioeconomic factors and weight status in two 

Iranian ethnic groups. III World Congress of Public Health Nutrition, Gran Canaria, Spain, 2014. 

15- Arezoo Rezazadeh, Nasrin Omidvar, Bahram Rashidkhani. The relation of fast food pattern 

with body mass index and physical activity in Iranian women, III World Congress of Public Health 

Nutrition,  Gran Canaria, Spain, 2014. 

16- Arezoo Rezazadeh, Nasrin Omidvar, Hasan Eini-zeinab, Reza Majdzadeh. Association of 

depression with general and central obesities in Azeri and Kurd ethnic groups  in Urmia, West 

Azerbaijan, Iran. International Congress of Obesity, Vancover, Canada, 2016. 

17-Arezoo Rezazadeh, Nasrin Omidvar, Hasan Eini-zeinab, Reza Majdzadeh. Association of major 

dietary patterns with anthropometric indices in men and women from two Azeri and Kurd ethnicity 
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living in Urmia city, West Azerbaijan, Iran. International Congress of Obesity, Vancover, Canada, 

2016. 

 مقاالت ارائه شده در کنگره های داخلي به صورت سخنراني: -ب

 کنگره ساالنههاي شهر تبريز ) نويسنده اول( ، هفتمين بررسی آلودگی  قارچی و درصد رطوبت آردهاي موجود در نانوايی  -8

 8813، تهران، کشور دانشجويان علوم پزشکی

ساله شمال شهر تهران،  ) نويسنده اول(،  31- 31رابطه الگوهاي غذايی غالب با وضعيت اقتصادي، اجتماعی و جمعيتی در زنان  -3

 8811، تهران ، دهمين کنگره تغذیه ایران

و  کنگره بين الملليشهري و روستايی استان آذربايجان شرقی. دومين  مناطقعيت دريافت انرژي و مواد مغذي بين مقايسه وض -8

 .8811نهمين کنگره دانشجويان علوم پزشکی کل کشور، مشهد، 

1- Comparison of Malnutrition Status Of Under 5-Year Children of East Azerbaijan state with Total 

under 5-year Children in Iran ،8811.، چهارمين همايش ساليانه پژوهشی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی 

3- Assessment of overweight and obesity prevalence of 20-50 years old women living in north of 

Tehran Iran, 2007, and it's relation with family history of overweight and obesity چهارمين همايش ساليانه.

 .8811پژوهشی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، 

2- Rezazadeh A , Rashidkhani B. Association of Fruit and Vegetable Consumption with Central 

Obesity among Women Living in Tehran.  جويی دانشگاههاي علوم پزشکی غرب کشور. سومين کنگره پژوهشی دانش

 (انتخاب شده به عنوان سخنراني برترايالم )سخنرانی و 

1- The association of fast food pattern and its relation with history of hypertension in women living 

in north of Tehran   ،8833ساري، چهاردهمين کنگره دانشجويان علوم پزشکی کل کشور. 

 

                  مقاالت ارائه شده در کنگره های داخلي به صورت پوستر: _ج

)  8818-8813مقايسه الگوي مصرف  ميوه ها و سبزيجات در مناطق شهري و روستايی استان آذربايجان شرقی در سالهاي  -8

 8813نويسنده اول(، نهمين  کنگره تغذيه ايران، تبريز، 

وي مصرف غذايی استان آذربايجان شرقی با متوسط  مصرف در ايران ) نويسنده اول(، نهمين  کنگره تغذيه ايران، تبريز، مقايسه الگ -3

8813 

سال استان آذربايجان شرقی با کل ايران) نويسنده اول(، تبريز، نهمين  کنگره تغذيه  3مقايسه وضعيت سوء تغذيه کودکان زير   -8

 8813ايران، تبريز، 
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 ) نويسنده اول(، اولين کنگره عناصر کمياب ايران 8813  -8818سی وضعيت دريافت آهن در کل کشور درسالهايبرر -1

ساله ساکن شمال شهر  31 -31بررسی وضعيت اضافه وزن و چاقی  و رابطه آن با سابقه فاميلی اضافه وزن و چاقی در خانمهاي - 3

 8812يشگيري و درمان  چاقی در ايران، تهران، )نويسنده اول(، اولين کنگره پ8812تهران در سال 

)نويسنده  8812ساله ساکن شمال شهر تهران در سال  31-31بررسی رابطه الگوهاي غذايی و اضافه وزن و چاقی در بين خانمهاي  -2

 8812اول(، اولين کنگره پيشگيري و درمان  چاقی در ايران، تهران، 

 8812اقی در کودکان )نويسنده اول(، اولين کنگره پيشگيري و درمان  چاقی در ايران، تهران، بررسی رابطه فقر و ناامنی غذا با چ -1

اجتماعی و جمعيتی زنان ساکن شمال شهر تهران )نويسنده اول(، اولين کنگره سندرم  -رابطه چاقی شکمی با وضعيت اقتصادي -1

 8811متابوليک ايران، تبريز، 

 اجتماعی شهر تهران  -نمايه توده بدنی در دختران نوجوان دبيرستانی در سه منطقه اقتصادي ارتباط دريافت ميوه و سبزي با -3

 8811اولين کنگره سندرم متابوليک ايران، تبريز، )نويسنده سوم(،  

کنگره  ساله ساکن شمال شهر تهران، )نويسنده اول(، اولين 31-31رابطه الگوهاي غذايی با چاقی عمومی و چاقی شکمی در زنان  -81

 8811سندرم متابوليک ايران، تبريز، 

 8811)نويسنده اول(، اولين کنگره سندرم متابوليک ايران، تبريز،  3مروري بر رابطه الگوهاي غذايی با چاقی و ديابت مليتوس نوع  -88

ران نوجوان دبيرستانی ارتباط دريافت ميوه و سبزي با شاخص توده بدنی، سطح آگاهی دانش آموز و تحصيالت والدين در دخت -83

 8811تهران )نويسنده سوم(، اولين کنگره سراسري دانشحويان علوم تغذيه، تهران، 

رابطه الگوهاي غذايی با سابقه ابتال به فشارخون باال، چربی خون باال و ديابت مليتوس نوع دو در زنان بزرگسال ساکن شمال شهر  -88

 8811ايران، تهران، دهمين کنگره تغذيه –) نويسنده اول( تهران

رابطه الگوهاي غذايی با شيوه زندگی در زنان بزرگسال ساکن شمال شهر تهران) نويسنده اول(، دهمين  کنگره تغذيه ايران،   -81

 8811تهران،

 8811رابطه فعاليت بدنی با چاقی در زنان بزرگسال شمال شهر تهران ) نويسنده اول(، دهمين کنگره تغذيه ايران، تهران، -83

رابطه الگوهاي غذايی با چاقی در زنان بزرگسال داراي و بدون سابقه خانوادگی چاقی ساکن شمال شهر تهران) نويسنده اول(،  -82

 8811دهمين کنگره تغذيه ايران، تهران،

نده و دورکمر در زنان بزرگسال ساکن شمال شهر تهران) نويس BMIرابطه الگوهاي غذايی با شاخصهاي آنتروپومتري  -81

 .8813اول(،يازدهمين کنگره دانشجويان علوم پزشکی کل کشور، بندرعباس، 

81-. Major dietary patterns and its relation with having ,Bahram RashidkhaniArezoo Rezazadeh 

history of hypertension in adult women living in north of Tehran.  ی دانشجويان پنجمين همايش ساليانه پژوهش

 8838دانشگاه هاي علوم پزشکی شمال کشور ،سمنان 
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83- The Association of Dietary Lipid Profile and Hyperlipidemia in Women Living in Tehran دومين .

 8838کنگره پژوهشی دانشجويان علوم پزشکی شبکه همکار تهران، تهران 

31- Meat Consumption and Risk of  , Nasrin Omidvar. i, Bahram RashidkhanArezoo Rezazadeh

Type 2 Diabetes Mellitus in Women living in Tehran ، سيزدهمين کنگره دانشجويان علوم پزشکی کل کشور، بابل .

 .8838مهر

38-Bahram Rashidkhani , Nasrin Omidvar .Meat Consumption and it`s relation  Arezoo Rezazadeh, 

with Central Obesity in Women living in Tehran 8838. دوازدهمين کنگره تغذيه ايران،اصفهان آبان 

33-- Arezoo Rezazadeh, Bahram Rashidkhani , Nasrin Omidvar. Fast Food Pattern and Its Relation 

with Overweight, General and Central Obesity in Women Living in North of Tehran  چهاردهمين کنگره

 .8833دانشجويان علوم پزشکی کل کشور، ساري، 

. اميدوار نسرين، عينی زيناب حسن، مجدزاده رضا، قاضی طباطبايی محمود، قوام زاده سعيد، نوري سعيدلو سکينه ضازاده آرزو،ر -38

، کنگره 8833ري و کرد ساکن شهر اروميه در سال بررسی شيوع اضافه وزن و چاقی عمومی و شکمی در زنان و مردان دو قوميت آذ

 8831چاقی مادر و کودک، اروميه،  بين المللي

 انتشار کتاب: 

(. تأليف ماهان ل.ک، اسکات استامپ س. مدیریت وزن )بر مبنای کتاب غذا، تغذیه و رژیم درماني کراوس، ویرایش دوازدهم -

 .8811سروي، آرزو رضازاده. تهران: انتشارات خ ترجمه:چاپ اول. 

اصول تغذیه کراوس جلد دوم )تغذیه در دورانهای مختلف زندگي، یافته های آزمایشگاهي، تداخالت دارو و غذا، مکمل  -

یاری رژیمي، حمایت تغذیه ای روده ای و پيراروده ای، کنترل وزن و چاقي، تغذیه در فعاليت های ورزشي (ویرایش 

يکی از مترجمان )مترجم بخش کنترل وزن و چاقی(. تهران:  ترجمه:مپ س. چاپ اول. تأليف ماهان ل.ک، اسکات استادوازدهم، 

 .8838انتشارات خسروي، 

آرزو رضازاده، تهران، انتشارات  تأليف:اصول تغذیه صحيح در گياهخواران )راهنمای کامل در دورانهای مختلف زندگي(،  -

 8838رودگون و  سينا طب/ 

تهران: انتشارات خسروي، ، پريسا کشانی -آرزو رضازاده . ترجمه:81تشخيص و مداخله تغذيه اي( ويرايش  اصول تغذيه کراوس )ارزيابی،-

8838. 

 

 همکاری در طرحهای تحقيقاتي 
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 طر های اتمام یافته -الف   

ساکن  ساله 31 -31بررسی الگوهاي غذايی و برخی  عوامل مرتبط با آنها در بين خانمهاي  "در طرح پژوهشی  : مجری 8812 .8

 )مشترک بين انستيتو تحقيقات تغذيه کل کشور و دانشگاه شهيد بهشتی( "8812شمال شهر تهران در سال 

عوامل روانی، اجتماعی مرتبط با دريافت ميوه و سبزي در دختران نوجوان دبيرستانی "در طرح پژوهشی   اصليهمکار : 8812 .3

 .حقيقات تغذيه کل کشور و دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی()انستيتو ت  "منطقه اقتصادي، اجتماعی شهر تهران 8در 

مرور بررسی پلی مورفيسم ژنهاي موثر در بروز چاقی و نقش تغذيه و شيوه زندگی  در بروز آنها ) "در طرح   مجری: 8831 .8

 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی. کميته پژوهشی دانشجويان "(سيستماتيک

ارتباط الگوهاي غذايی غالب دانشجويان دختر ساکن خوابگاه دانشجويی الزهراء دانشگاه علوم  بررسی "در طرح پژوهشی   مجری .1

 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی. کميته پژوهشی دانشجويان  "پزشکی شهيد بهشتی با اضافه وزن و چاقی

دانشگاه علوم پزشکی  دانشجويان کميته پژوهشی  "3مروري بر رابطه الگوهاي غذايی با ديابت نوع "در طرح   مجری :8831 .3

 شهيد بهشتی.

دانشگاه علوم  کميته پژوهشی دانشجويان  "مروري  بر رابطه چاقی کودکان با ناامنی غذايی خانوار "در طرح   مجری: 8831 .2

 پزشکی شهيد بهشتی.

 علوم پزشکی شهيد بهشتی.دانشگاه   "مروري بر رابطه الگوهاي غذايی با چاقی عمومی و چاقی شکمی "در طرح   مجری: 8831 .1

طراحی و  "با عنوان شهيد بهشتی  ع پزشکی انستيتو تحقيقات تغذيه کل کشور و دانشگاه در طرح پژوهشی همکار اصلي: 8838 .1

  "آزمون مدل چند سطحی اثر محله، خانوار و فرد بر شاخص هاي آنتروپومتريک در زنان  و مردان ساکن شهر اروميه

 طرح های درحال اجرا:-ب

ارتباط " و انجمن نوزادان با عنوان انستيتو تحقيقات تغذيه کل کشور و دانشگاه شهيد بهشتیمشترک  طرح پژوهشیدر  مشاور -8

کفايت دريافت غذايی و ويژگيهاي تن سنجی مادر با کم وزنی هنگام تولد نوزاد: يک مطالعه هم گروهی در مراکز بهداشتی درمانی 

 "8833-8831دولتی و خصوصی شهر تهران سال 

سال در معرض خطر تغذيه اي )طرح  واحد  8-8براي شناسايی کودکان  NutriCHEQاستاندارد سازي ابزار  -مکار اصليه -3

 توسعه تحقيقات بالينی مفيد دانشگاه ع پ شهيد بهشتی

تو تحقيقات تحليل وضعيت سبک زندگی )باتاکيد بر تغذيه( در سالمندان )آزاد( ساکن شهر تهران )طرح انستي -مجری اصلي -8

 تغذيه کل کشور و دانشگاه ع پ شهيد بهشتی(

بررسی ثبات الگوي مصرف غذايی زنان بزرگسال ساکن مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی در  -مجری -1

 8832تا  8811شمال شهر تهران درفاصله سالهاي 
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 8831سال  در رشتدر شهر  حاد یخطر سکته قلب باسالم  یسبک زندگارتباط  -مجری -3

 : تحليل وضعيت در منطقه غرب آسيا3133اي تا سال اهداف تغذيه -همکار -2

طرح - یو شکم یعموم یو  ارتباط آن با چاق ينگاس يکالل گرافبا استفاده از مد يیغذا يها يافتدر يشبکه ها یبررس- مجری -1

 بنياد ملي نخبگانگرنت مشترک انستيتو و 

 بهداشت درمان و آموزش پزشکی و استيتو تحقيقات تغذيه وزارت -طرح بررسی مصرف کشور -همکار -1

 

 :سوابق شغلي و اجرایي 

دانشکده علوم تغذيه و صنايع غذايی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی از سال سرپرست کميته پژوهشي دانشجویان  -

8831  

  8831زشکی شهيد بهشتی از سال رياست دانشکده علوم تغذيه و صنايع غذايی دانشگاه علوم پمشاوران جوان  عضو شوراي 

 8831از سال  تغذيه و صنايع غذايیانستيتو تحقيقات  کميته اجرایي پژوهشعضو  -

در معاونت آموزشی دانشکده علوم تغذيه و صنايع غذايی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی از سال  "واحد پایش آموزشي"عضو  - 

8831  

نت آمزشی دانشکده علوم تغذيه و صنايع غذايی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی از سال در معاو "واحد تحقيق و توسعه"عضو   -

8831 

 .8831دانشگاه از سال  در امور مراکز تحقيقاتيدانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی  ریاست کميته پژوهشينماینده  -

 38تا  11 ل دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی از سا کميته تحقيقات دانشجویيعضو فعال  -

دانشجويان علوم پزشکی )از سال  دوره  کنگره بين المللي 2دوره کنگره کشوری و  7فعال در برگزاري  مشارکت اجرایي - 

 ( 8831تا  8811

 تهران( -8813درجشنواره غذاي سالم ، کودک سالم به عنوان مشاور تغذيه ب ) اجرایيمشارکت  -

 پيام پژوهش نگی، اجتماعی عضو هيات تحريريه فصلنامه، علمی فره -

 مشارکت اجرايی در دومين همايش دانشجويی دانشجويان شهيد بهشتی   -

  8811عضو انجمن تغذيه ايران )اتا( از سال  -

  عضو انجمن عناصر کمياب ايران -

 3183( Dietetic Association of Australiaعضو انجمن رژيم شناسان استراليا )-

- 
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 3188( از سال World Obesity Federation) مللی پيشگيري از چاقی عضو  فدراسيون بين ال-

 3183از سال   The European Public Health Association (EUPHA)عضو  -

 3181از سال   British Nutrition Societyعضو -

 2133از سال  Canadian Obesity Networkعضو  -

 (8811-)تهرانمشارکت فعال  در جشنواره روز جهانی ديابت  -

  8833در تابستان  مناطق محروم شهرستان اروميه اردوی جهاد سالمتدر مشارکت اجرايی  -

 3133( )بيمارستان صحرايی پاکدشت مناطق محروم  پاکدشتويزيت رايگان مشارکت اجرايی  به عنوان متخصص تغذيه در  -

 3132( )بيمارستان صحرايی دکتر خيرانديش ناطق محروم  جاجرودمدر ويزيت رايگان مشارکت اجرايی  به عنوان متخصص تغذيه در  -

 3131( )درمانگاه خيريه اباذرمناطق کم برخوردار در ويزيت رايگان مشارکت اجرايی  به عنوان متخصص تغذيه در  -

 3131 مناطق محروم همدان _مشارکت اجرايی  به عنوان متخصص تغذيه اردوي جهادي )پزشکی، فرهنگی( منتظران مصلح-

 داوری طرح های پژوهشي

 و صنايع غذايی کشور انستيتو تحقيقات تغذيهدانشکده علوم تغذيه و صنايع غذايی و پژوهشی  هاي داوري طرح-

 علوم پزشکی تهرانداوري طرح هاي پژوهشی دانشکده علوم تغذيه دانشگاه 

  شکی شهيد بهشتیدانشگاه علوم پزداوري طرح هاي پژوهشی مرکز تحقيقات  غدد درون ريز ---

  دانشگاه علوم پزشکی گيالنقلب و عروق   پژوهشی مرکز تحقيقاتهاي داوري طرح --

 داوری مقاالت

 :ISIداور مجله های ایندکس شده در -الف

8-: Journal of Diabetes & metabolic disorders  

3- BMC Public Health Journal  

3_ Public Health Nutrition  

 پژوهشي –مي مجالت عل -ب

 3183تا  Nutrition and food science research journal ،3181 پژوهشی انگليسی–داوري مجله انگليسی علمی  -

 8831و  8838پژوهشی فارسی مجله علوم تغذيه و صنايع غذايی ، –داوري مجله فارسی علمی -

  Journal of Nutritional Sciences and Dieteticsداوري  -

 3183تا  Thrita  3183زبان علمی پژوهشی و انگليسی ه داور مجل
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 در کنگره های بين المللي -ب

 .8811تهران  -و دهمين کنگره دانشجويان علوم پزشکی کل کشور کنگره بين الملليسومين  داور علمی دانشجويی -

  8831شور، اصفهان، شهريور  و ملی دانشجويان علوم پزشکی کل ک کنگره بين الملليدوازدهمين داور علمی دانشجويی  -

 و دانشجویي در کنگره های ملي -ج

 .8813يازدهمين کنگره دانشجويان علوم پزشکی کل کشور، بندرعباس، داور علمی  -

 . 8831دانشجويان علوم پزشکی شبکه شرق کشور، مشهد  علمی دانشجويی داور -

 .31ايالم، اسفند  –پزشکی غرب کشور سومين کنگره پژوهشی دانشجويی دانشگاههاي علوم داور علمی  -

 .8838پنجمين همايش ساليانه پژوهشی دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشکی شمال کشور ،سمنان داور علمی  -

 . 8838دانشجويی سيزدهمين کنگره ملی دانشجويان علوم پزشکی کل کشور، بابل  داور علمی --

 .8838جنوب، جهرم  سومين کنگره دانشجويی شبکه همکار داور علمی -

 . 8833دانشجويی چهاردهمين کنگره ملی دانشجويان علوم پزشکی کل کشور، ساري  داور علمی-

 . 8838دانشجويی پانزدهمين کنگره ملی دانشجويان علوم پزشکی کل کشور، شاهرود  داور علمی --

 . 1883زنجانانزدهمين کنگره ملی دانشجويان علوم پزشکی کل کشور، ش داور علمی -

 . 1883تهران، شهيد بهشتیدانشجويان علوم پزشکی يازدهمين همايش  داور علمی -

 . 3883تهران، شهيد بهشتیدانشجويان علوم پزشکی يازدهمين همايش  داور علمی -

 8831، تهران سومين کنگره بين المللی و پانزدهمين کنگره تغذيه ايران -

 سوابق آموزشي 

تغذيه در " ،"تغذيه گروههاي ويژه"تئوري و عملی،   "ارزيابی وضعيت تغذيه": رشناسیکاتدريس واحدهاي درسی دوره  -

 کارآموزي"، "روش تحقيق در سيستم هاي بهداشتی" بیماریهای ناشی از سوء تغذیه"،" ، "دورانهاي مختلف زندگی

 ،"کاربرد رايانه در تغذيه"، "پروژه تغذيه جامعه"، "شهرستان

  "تغذيه سمينار" "اصول کامپيوتر" : کارشناسی ارشده تدريس واحدهاي درسی دور-

  "تغذيهاصول کلی ": پزشکی دورهتدريس واحدهاي درسی  -

تغذیه و بهداشت باروری ،  تغذیه در بالیا و ارزيابی وضعيت تعذيه در جامعه ،   :دکتري دورهتدريس واحدهاي درسی  -

 بحرانها

 

 هدایت پایان نامه های تحصيلي 
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 مااستاد راهن-

 بررسی ارتباط عوامل  فرد ، خانوار و مدرسه با شاخص هاي تن سنجی در نوجوانان دختر دو قوميت آذري و کرد ساکن شهر اروميه -

اقتصادي در زنان شهري و روستايی شهرستان دشتستان -بررسی الگوهاي غذايی  غالب و ارتباط آن با عوامل  جمعيتی ،اجتماعی-

 )استان بوشهر(

 تهران شهر ساکن( جامعه) آزاد سالمندان در سنجی¬تن هاي¬اط  کفايت، کيفيت و تنوع دريافت غذايی  با شاخصبررسی ارتب-

 در سالمندان )آزاد( ساکن شهر تهران يیو  تنوع غذا ياقتصاد-یو ارتباط آن با عوامل اجتماع يیغذا يتامن يتوضع یبررس -

 یگروهمطالعه هم يک: ماهگی  2تا  نوزاد یتن سنج يها يژگیمادر با و يیغذا يافتارتباط در -

 

 استاد مشاور:-

هاي هزينه و درآمد خانوار بررسی تغييرات سبد غذايی خانوارهاي ايرانی و سازگاري آن با اجزاي رژيم غذايی پايدار با استفاده از داده--

 )دکترا( 8831تا  8811هاي طی سال

 اکسيدانی رژيمی و سرطان پستانآنتی بررسی رابطه نمايه التهاب رژيمی، ظرفيت تام -

 با سرطان پستان DASHبررسی رابطه امتياز رژيمی   -

 گروهی: يک مطالعه هموزن هنگام تولد غذايی مادر با  کفايت دريافتارتباط -

 8833بررسی شيوع نا امنی غذايی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان قرچک در سال -

ساله ساکن مناطق تحت پوشش  31-31يه ي شمال اروپا و ارتباط آن با چاقی شکمی در بين زنان بعيت از توصيه ي تغذتبررسی -

 8833دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهيد بهشتی در شمال تهران در سال 

 حاد يوکاردسالم با انفارکتوس م یعوامل سبک زندگ يازامت يرابطه  یبررس -

يک : هادي و امتياز غذايی غيرپيشنهادي و نمايه ي غذايی سالم نورديک با خطر سرطان مثانهبررسی رابطه ي امتياز غذايی پيشن-

 مطالعه ي مورد شاهدي

 

 تخصصي سخنراني در سمينارهای تدریس در  کارگاهها و

 خرداد  ابن سيناو سقط مکرر درمان ناباروري فوق تخصصی  ،مرکز  روز اول زندگی 8111سخنرانی در همايش اهميت تغذيه در  -

8831 

  9317انستیتو تحقیقات تغذیه " یسالمند سبک زندگي سالم در" سمينارو سخنراني برگزاری  -

 " ورزشکاران ای تغذیه نيازهای"تدریس کارگاه -
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 8831بهمن  "ارزیابي وضعيت تغذیه ای کودکان و نوجوانان" کارگاهتدریس  -

و  تدريس نحوه  "صرف مواد غذایي به روش های پرسشنامه ایظرفيت سازی برای ارزیابي م"کارگاه  دوره  3 تدریس-

 8831، تابستان  Nutritionist 4استفاده از نرم افزار  

 8831و  8831 "ترویج تغذیه با شيرمادر"روزه  8 کارگاه دوره  3 تدریس -

 8831و  8831 تغذیه در بارداری و شيردهيکارگاه  دوره  3 تدریس -

 


