
  

  اخد بنام

    42:سن                                      سمیرا ابراهیم اف                                    :نام و نام خانوادگی

   02336287091:تلفن تماس                                   ebrahimof@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی 

 

  :سوابق تحصیلی 

 محل تحصیل  سال اخذ   درجه مدرك عنوان مدرك   ردیف

تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید   1380  )معدل(10/17  علوم تغذیه کارشناسی  1

  بهشتی

تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید   1384  )معدل(95/18  علوم تغذیه کارشناسی ارشد  2

  بهشتی

علوم  دکتري تخصصی  3

  ه تغذی

  )معدل(88/18

  

1395  

  

تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید 

  بهشتی

 

  :سوابق  شغلی

  از سال مسئولیت  ردیف
تا سال 

 کنون/
 محل   اشتغال

  بیمارستان کودکان مفید   1381  1380  کارشناس تغذیه  1

کلینیک تغذیه و رژیم درمانی دانشگاه   1390  1384  مشاور تغذیه و رژیم درمانی 2

 شهید بهشتی علوم پزشکی 

پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم   1397  1395  پژوهشگر 3

  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

  بیمارستان روانپزشکی نیایش  1399  1397  مشاور رژیم درمانی  4

  مطب خصوصی  تا کنون  1390  مشاور رژیم درمانی  5

  

  

  

  :انتشارات  

  :مقاالت انگلیسی) الف 

INDEX and/or 
IF  

Kind of article 
(original, 

review article, 
letter to editor, 

...)  

Information  of article  N  

2.518 Original 
article 

Hosseini-Esfahani F, Koochakpoor G, Mirmiran 
P, Ebrahimof S, Azizi F. The association of dietary 
macronutrients with anthropometric changes, using iso-
energetic substitution models: Tehran lipid and glucose 
study. Nutr Metab (Lond). 2019 Nov 27;16:83. doi: 
10.1186/s12986-019-0411-2 

1 

Scopus Original 
article 

Sohrab G, Roshan H, Ebrahimof S, Nikpayam O, Sotoudeh 
G, Siasi F. Effects of pomegranate juice consumption on 
blood pressure and lipid profile in patients with type 2 
diabetes: A single-blind randomized clinical trial. Clinical 
Nutrition EPSEN:2018. DOI: 10.1016/j.clnesp.2018.11.013 

2 



1.932 Original 
article  

Ebrahimof S, Hosseini-Esfahani F, Fallah M, Mirmiran P, 
Azizi F. Food Patterns and Framingham Risk Score in 
Iranian Adults: Tehran Lipid and Glucose Study: 2005-2011. 
Metabolic Syndrome and Related Disorders: 2018 Jan 2. 

3  

1.932  Original 
article  

Sohrab G, Ebrahimof S, Hosseinpour-Niazi S, Shirkavand S, 
Yuzbashian E, Mirmiran P, Azizi F. Dietary intake of 
polyphenols and metabolic syndrome; Tehran Lipid and 
Glucose Study. Metabolic Syndrome and Related Disorders: 
2018 March 24.  

4 

Google 
 Scholar   

 Systematic 
review and 
meta-analysis 

Yari Z, Ebrahimof S. Effect of vitamin D supplementation 
on serum C-reactive protein level: a meta-analysis of 
randomized controlled trials. Journal of Nutrition Sciences 
and Dietetics, 2017(3)1. 
 

5 

1.202 Original 
article  

Sohrab G, Ebrahimof S, Sotoudeh G, Neyestani T, 
Angoorani P, Hedayati M, Siasi F. Effects of pomegranate 
juice consumption on oxidative stress in patients with type 2  
diabetes: A single-blind, randomized clinical trial. 
International Journal of Food Science and Nutrition 2016; 
68(2): 249-255. 

6 

Google 
Scholar   

Original 
article 

Ebrahimof S, Shab-bidar S, Zarif Yeganeh M, Angoorani P,  
Abedini S, Jahangir F, Daneshpour M.S, Hedayati M. 
Vitamin D receptor gene polymorphisms and cardio-
metabolic profile in women with hypovitaminosis D.  
Journal of Nutrition Sciences and Dietetics, 2016; 6(2): 93-
101. 

7 

Google 
Scholar & 

Index 
Copernicus  

Original 
article 

Mottaghi A, Angoorani P, Ebrahimof S, Saboor-Yaraghi 
A.A. The effect of Vitamin a Supplementation on IL-4 and 
GATA-3 Gene Expression in Atherosclerotic Patients. 
SJAMS, 2015; 3(1C):185-193.  

8  

2.27 Original 
article 

Mottaghi A, Ebrahimof S, Angoorani P, Saboor-Yaraghi 
A.A. Vitamin A supplementation reduces IL-17 and RORc 
gene expression in atherosclerotic patients. Scandinavian 
Journal of Immunology 2014; 80(2): 151-157. 

9 

Google 
Scholar 

 

Review 
article 

Ebrahimof S, Mirmiran P. Nutritional approaches for 
prevention and treatment of metabolic syndrome. Journal of 
Paramedical Sciences 2013; 4(2): 11-22.   

10 

1.654 Original 
article 

Ebrahimof S, Hoshiarrad A, Hossein-nezhad A, Larijani B, 
Kimiagar S. Effects of increasing fruit and vegetable intake 
on bone turnover in postmenopausal osteopenic women. 
Daru Journal of Pharmaceutical Sciences 2010; 17(suppl 1), 
p:30-37. 

11 
 

 
 
  

Emerging 
Sources 
Citation 

Index (ESCI) 

Original 
article 

Ebrahimof S, Hoshiarrad A, Hossein-nezhad A, Larijani B, 
Kimiagar S. Fruits and vegetable consumption in 
postmenopausal women. Arya Atherosclerosis Journal 2005; 
1(3): 183-187. 

12 

ISI/Scopus Original 
article 

Ebrahimof S, Adibi H, Salehomom N, Hosseinni S, Larijani 
B. Fruit and vegetable intake and bone mineral density in 
residents of villages surrounding Tehran. Iranian Journal of 
Public Health, A Supplementary Issue on Osteoporosis 2004. 
P: 49-56 

13  
  

  

  

  

  

  

  



  :مقاالت فارسی 

  

  مشخصات مقاله ردیف

  نوع  مجله

علمی پژوهشی (

  )ترویجی/

آیا افزایش مصرف میوه و . و، الریجانی ب، کیمیاگر م. ، انگورانی پ، مهرزادي م، پیشوایی سابراهیم اف س 1

سبزي ها بر شاخص هاي تخریب و ساخت مجدد استخوان در زنان یائسه مبتال به اسـتئوپنی تـاثیر مـی    

  .50-41، ص 1، سال دهم، شماره 1394رد؟ مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، گذا

  علمی پژوهشی

رابطه شاخص توده بدنی و اندازه دور کمر با . ، مهرزادي مابراهیم اف سانگورانی پ، حیدري م، کریمی ز،  2

  .200-195، ص 25، شماره 1393طب جانباز، . در جانبازان مرد ایرانی 2دیابت نوع 

  علمی پژوهشی

بررسـی میـزان   . ، حسین نژاد آ، هوشیار راد آ، رحمانی م، والیی ن، الریجانی ب، کیمیاگر مابراهیم اف س 3

مصرف میوه و سبزیها و شاخصهاي واگردش استخوان در زنان یائسه مبتال به استئوپنی مراجعه کننده بـه  

، 11، سال یـازدهم، شـماره   1385ژوهنده، پ. 1379- 83مرکز سنجش استخوان بیمارستان شریعتی، سال 

 159-166ص 

  علمی پژوهشی

بررسی رابطـه مصـرف   . ، مرتاض هجري س، صالح عموم ن، ارزاقی م، حسینی سابراهیم اف سادیبی ح،   4

فصـلنامه بـاروري و نابـاروري،    . میوه و سبزیها با تراکم معدنی استخوان در جمعیت روستایی اطراف تهران

  . 69-78، ص 1383

  علمی پژوهشی

  

  
  :فصل کتاب /تدوین یا ترجمه کتاب )  ت

  .1387.، انتشارات مرز دانشتغذیه در دوران هاي زندگیسمیرا ابراهیم اف، گلبن سهراب، ناهید ظرافتی شعاع،  -1

پیشگیري و  نقش تغذیه در. سمیرا ابراهیم اف، مهشید محمدي زادگان، مریم موسوي یزدان پناه، مرجان صابر، نازنین خباز -2

  1380. انتشارات کمال دانش. درمان بیماریها

  

  :مقاالت ارایه شده در کنفرانس ها )ث

1. Ebrahimof S. Pishvae S.V. Angoorani P. Shab-bidar S. Hedayati M. BsmI (rs1544410) 

polymorphism of vitamin D receptor gene modulates improvement of vitamin D status in 

overweight women with hypovitaminosis D. The 1st International Congress of Medicine. 

December 2017. Tehran. Iran. (Oral)  

2. Ebrahimof S. Pishvae S.V. Abedini S. Shab-bidar S. Hedayati M. Inflammatory markers, 

vitamin D status and FokI polymorphism of the VDR gene in overweight women. The 1st  

International Congress of Medicine. December 2017. Tehran. Iran. (Oral)  

3. Hosseini-Esfahani F. Ebrahimof S. Mirmiran P. Fallah-Kezabi M. Azizi F.Food Patterns 

and Framingham Risk Score in Iranian Adults: Tehran Lipid and Glucose Study: 2005-2011. 

The 1st International Congress of Medicine. December 2017. Tehran. Iran. (Oral)  

4. Ebrahimof S. Hosseini-Esfahani F. Mirmiran P. Azizi F. Iso-energetic alterations of dietary 

macronutrients composition over time in relation to waist change in participants of the Tehran 

Lipid and Glucose Study. The 6th  Congress of Obesity Prevention and Treatment. November 

2017. Tehran. Iran. (Oral)  



5. Hosseini-Esfahani F. Ebrahimof S. Mirmiran P. Azizi F. Iso-caloric alterations of dietary 

macronutrients composition in relation to long term weight change in adults: Tehran Lipid and 

Glucose Study. The 6th Congress of Obesity Prevention and Treatment. November 2017. 

Tehran. Iran. (Oral)  

6. Ebrahimof S. FokI (rs2228570) variant of vitamin d receptor gene and metabolic profile in 

women with hypovitaminosis D. 2nd International and 14th Iranian Nutrition Congress. 

September 2016. Tehran. Iran. (Oral) 

7. Ebrahimof S. The relationship between marital status, parity and obesity risk in women. 1st 

International & 13th Iranian Nutrition Congress. December 2015. Tehran. Iran. (Poster) 

8. Ebrahimof S. Bone integrity is affected by endogenous acid production after menopause.  

1st International & 13th Iranian Nutrition Congress. December 2015. Tehran, Iran. (Poster) 

9. Ebrahimof S. The association between fruit and vegetable consumption, weight and body 

mass index in adults. 1st International & 13th Iranian Nutrition Congress. December 2015. 

Tehran, Iran. (Poster) 

10. Ebrahimof S, Angoorani O, Ghodsi D, Mehrzadi M, Sohrab G. Body mass index, fruit and 

vegetable intake and fasting blood sugar in children and adolescents. 21st World Congress of 

Diabetes. Dec 2011. Dubai, UEA. (Poster) 

11. Ebrahimof S, Haghighian Roudsari A, Sohrab G, Larijani B, Kimiagar SM. Body mass 

index and bone mineral density and bone metabolism in postmenopausal women. 13th Asia-

Oceania Congress of Endocrinology, May 10-12, 2006. Tehran. Iran. (Poster) 

12. Ebrahimof S, Hoshiarrad A, Hossein-nezhad A, Larijani B, Kimiagar SM. Dietary patterns 

and bone turnover in postmenopausal women. 13th Asia-Oceania Congress of Endocrinology, 

May 10-12, 2006. Tehran, Iran. (Poster) 

  چهارمین کنگره . با چاقی در بزرگساالن Dرابطه سطح سرمی ویتامین . مهرزادي م، ابراهیم اف س، انگورانی پ - 13

  )پوستر(. 1392اقی ایران، تهران، آذر پیشگیري و درمان چ

چهارمین   .رابطه نمایه توده بدنی با شاخصهاي تراکم و متابولیسم استخوان در یائسگی. ابراهیم اف س، پیشوایی س و - 14

 )پوستر(. 1392کنگره پیشگیري و درمان چاقی ایران، تهران، آذر 

در جانبازان مراجعه  2ارتباط نمایه توده بدن با دیابت نوع  .ادي مانگورانی پ، ابراهیم اف س، سهراب گ، قدسی د، مهرز - 15

. 1392چهارمین کنگره پیشگیري و درمان چاقی ایران، تهران، آذر .  کننده به کلینیک کنترل وزن بیمارستان ساسان

 )پوستر(

به دور باسن و چاقی  بررسی اثر رژیم کاهش وزن بر کاهش نسبت دور کمر. ابراهیم اف س، سهراب گ، کیمیاگر م - 16

  )سخنرانی(. 1382دومین کنگره پیشگیري از بیماریهاي غیر واگیر، تهران، اسفند . شکمی

ششمین کنگره تغذیه ایران،  .بررسی وضعیت تغذیه تیم ملی جوانان اسکی استقامت.  ابراهیم اف س، محمدي زادگان م -17

 )پوستر(. 1379اهواز، بهمن 

اولین همایش بین المللی چاي، تهران،  .بررسی اثر چاي سبز بر سرطان کولون و معده. یم اف سفاضلی فرد ر س، ابره  -18

  )پوستر. (1378 شهریور

   

  



  : مجري یا همکار طرحهاي تحقیقاتی

 عنوان طرح  ردیف

مجري 

 /

  /همکار

طرح 

  دهنده

  تا سال ازسال

محل 

انجام 

 طرح

  محل تایید طرح

ررسی برهم کنش دریافتهاي ب  1

 تغذیه اي و سطح سرمی ویتامین

D  با پلی مورفیسم هاي ژن

در رابطه با  D گیرنده ویتامین

خطر سندرم متابولیک و هریک از 

اجزاء آن در شرکت کنندگان 

 مطالعـه قند و لیــپید تهران

درون ریز  پژوهشکده غدد  تهران  تا کنون  1396  مجري

و متابولیسم دانشگاه علوم 

 پزشکی شهید بهشتی

بررسی ارتباط الگوهاي غذایی با   2

امتیاز خطر بیماریهاي قلبی عروقی 

فرامینگهام در بزگساالن، مطالعه 

  1384-1390قند و لیپید تهران

پژوهشکده غدد درون ریز   تهران  1396  1396  مجري

و متابولیسم دانشگاه علوم 

 شتیپزشکی شهید به

بررسی راهکارهاي اصالح شیوه  3

زندگی براي پیشگیري و درمان 

 سندرم  متابولیک 

شوراي پژوهشی کمیته   تهران   1393  1392  مجري

پژوهشی دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشکی 

  شهید بهشتی 

بررسی تاثیر افزایش مصرف میوه و  4

سبزیها بر شاخصهاي استخوانی 

 زنان یائسه مبتال به استئوپنی

مرکز تحقیقات غدد درون  تهران  1384 1382  مجري 

ریز و متابولیسم دانشگاه 

 علوم پزشکی تهران     

 FokIبررسی رابطه پلی مورفیسم  5

با اثر  Dژن گیرنده ویتامین 

 D3 نیتامیبا وي اریمکمل بخشی 

 بیترک ،یتن سنج ياندازه ها بر

و  کیمتابولي شاخصها، بدن

در زنان  و ارتباط آن با یالتهاب

  نداراي اضافه وز

پژوهشکده غدد درون ریز  تهران 1395  1393  همکار

و متابولیسم دانشگاه علوم 

 پزشکی شهید بهشتی

 BsmIبررسی رابطه پلی مورفیسم  6

با اثر  Dژن گیرنده ویتامین 

 D3 نیتامیبا وي اریمکمل بخشی 

 بیترک ،یتن سنج ياندازه ها بر

و  کیمتابول يشاخصها، بدن

در زنان  و ارتباط آن با یبالتها

  داراي اضافه وزن

پژوهشکده غدد درون ریز  تهران 1395  1393  همکار

و متابولیسم دانشگاه علوم 

 پزشکی شهید بهشتی

راهکارهاي تغذیه اي پیشگیري و  7

 درمان عفونت با هلیکوباکترپیلوري 

شوراي پژوهشی کمیته  تهران 1393 1392  همکار 

پژوهشی دانشجویان 

گاه علوم پزشکی دانش

 شهید بهشتی



بررسی عوامل پیش بینی کننده  8

  2دیابت نوع 

شوراي پژوهشی کمیته  تهران 1393 1392  همکار 

پژوهشی دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشکی 

 شهید بهشتی

بررسی اثر مصرف آب انار بر غلظت  9

سرمی فاکتورهاي التهاب 

سیستمیک و عروقی، محصوالت 

ون پیشرفته و نهایی گلیکوزیالسی

میزان فعالیت فاکتور هسته اي 

در سلول هاي  Sirtuin1 و B-کاپا

تک هسته اي خون محیطی در 

 .   "2وع بیماران مبتال به دیابت ن

انستیتو تحقیقات تغذیه و  تهران 1393 1390  همکار

دانشگاه صنایع غذایی، 

علوم پزشکی شهید 

 بهشتی

و  Dبررسی شیوع کمبودویتامین  10

عوامل موثر در جمعیت روستایی 

  کشور

مرکز تحقیقات غدد درون   تهران  1382  1381  همکار

ریز و متابولیسم دانشگاه 

 علوم پزشکی تهران     

  

  

  :کنگره /سمینار /  ها کارگاه/ی همکاري در برگزاري کالس آموزش

وم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تدریس واحد زبان تخصصی به دانشجویان کارشناسی علوم تغذیه دانشکده عل - 1

  92-91نیمسال اول 

تدریس واحد زبان تخصصی به دانشجویان کارشناسی علوم تغذیه دانشکده علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  - 2

  93- 92نیمسال دوم 

-92ردي پرسپولیس  نیمسال دوم تدریس واحد زبان تخصصی به دانشجویان کارشناسی تغذیه ورزشی دانشگاه علمی کارب - 3

93  

 .1391تدریس در کارگاه آموزشی تغذیه ورزشکاران، انستیتو تغذیه و صنایع غذایی ایران، تهران، بهمن ماه  - 4

تدریس در کارگاه آموزشی سه روزه تغذیه ورزشی، آکادمی ملی المپیک و پاراالمپیک جمهوري اسالمی ایران، تهران،  - 5

 . 1390آذرماه 

ریس در کارگاه آموزشی یک روزه مدیریت وزن در ورزشکاران، آکادمی ملی المپیک و پاراالمپیک جمهوري اسالمی تد -6

  . 1390ایران، تهران، مهرماه 

همکاري در کارآموزي سرپایی کودکان و بزرگساالن دانشجویان دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از  -7

  1388تا  1384سال 

یس در کارگاه آموزشی مزایا و اهمیت تغذیه کودك با شیرمادر، انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر، تهران، دي ماه تدر - 8

1380  .  

  .  1381تدریس در کارگاه آموزشی مزایا و اهمیت تغذیه کودك با شیرمادر، انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر، تهران، آذر ماه  - 9

  

  

  

  



  :سایر موارد

  انگلیسی تسلط به زبان 

  تسلط کامل بر زبان انگلیسی 

  کسب رتبه اول امتحان جامع دوره دکتري تخصصی علوم تغذیه  

  کسب رتبه دوم در امتحانMCHE  84با امتیاز  1387وزارت علوم، مرداد ماه  

  کسب رتبه اول در امتحانMCHE  87با امتیاز  1385وزارت علوم، تیر ماه  

  کسب مدركFCE   با رتبه  2000انگلستان در سال از دانشگاه کمبریجA 

 


