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 رزومه 

 

 متین قنواتی

 ایران  تهران، بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه کشور، غذایی صنایع و ای تغذیه تحقیقات انیستیتو ستادیارا

 و انستیتو تحقیقات و صنایع غذایی کشورابط بین الملل دانشکده تغذیه ر 

   matinghanavati@sbmu.ac.irپست الکترونیک:

 =cholarSoogle G: oAAAAJ&hl=en--T0A0https://scholar.google.com/citations?userلینک 

 

 :(Ph.D.)  دکتری تخصصی

 دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،ییغذاع یو صنا هیکشور، دانشکده تغذ ییغذا عیو صنا یا هیتغذ قاتیتحق تویستیان ،یدرمان میو رژ هیپارتمان تغذد

  1395-1399  رانی، تهران، ا یبهشت

مرتبط با التهاب و  یشاخص ها ،یدیپیل لیها بر پروفا لیو توام با مخلوط آج ییبه تنها یکم کالر ییغذا یها میاثرات مصرف رژعنوان رساله: 

 انیروده در مبتال ومیکروبیژن م انی( و بPBMC) یطیخون مح یتک هسته ا یمرتبط با التهاب در سطح سلولها یژن ها انیعملکرد عروق، ب

 عروق کرونر  )استاد راهنما : دکتر جواد نصراهلل زاده( یماریبه ب

 یدانشگاه علوم پزشک ،ییغذا عیو صنا هیکشور، دانشکده تغذ ییغذا عیو صنا یا هیتغذ قاتیتحق تویستیان ،هعماج هیذغت هورگکارشناسی ارشد: 

 1390-1393  رانی، تهران، ا یبهشت دیشه

سال  40 یبا خطر کاتاراکت در افراد باال کی(  و عوامل آنتروپومترHEIشاخص خورانش سالم ) ،یا هیرابطه عوامل تغذ یبررسعنوان رساله: 

 (یدخانی)استاد راهنما: دکتر بهرام رش

 4813-9813  دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهوازکارشناسی: 

 

 

 1400-1399 جندی شاپوردانشگاه علوم پزشکی گروه تغذیه دانشکده پیراپزشکی  استادیار➢ 

 

  "به نام خدا"

 سوابق تحصیلی

 سوابق کاری
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 1395-1398 ،یطالقان مارستانیب یدرمان میو رژ هیتغذ دنتیرز➢

 1394-1393تغذیه و بیماری های متابولیک دانشگاه جندی شاپور اهواز، کارشناس ارشد مرکز تحقیقات ➢ 

 0931-9831 ،2 هامش یتعنص کرهش تاینبل و ریش هناخراک ینف لوئسم➢

 

 

 95اول  مسالین یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک هیتغذ یبهداشت در عرصه کارشناس یکارآموز سیتدر 

 94شاپور سال  یچند یواحد دانشگاه علوم پزشک 4 زانیبه م هیتغذ ی)واحد بهداشت( در عرصه کارشناس هیتغذ یکارآموز سیتدر 

 94شاپور سال  یچند یواحد دانشگاه علوم پزشک 2 زانیبه م هیتغذ ی( در عرصه کارشناسیدرمان می)واحد رژ هیتغذ یکارآموز سیتدر 

 یدانشگاه علم 94-93اول  مسالین یدو واحد تئور زانیبه م یورزش هیتغذ یرشته کارشناس هیمشاوره در تغذ یواحد روش ها سیتدر-

  یکاربرد

 یدانشگاه علم 94-93اول  مسالین یواحد تئور 4 زانیبه م یورزش هیتغذ یبدن و کنترل وزن،  رشته کارشناس بیواحد ترک سیتدر 

  یکاربرد

 94-93اول  مسالین یواحد تئور 6 زانیبه م یورزش هیتغذ یدر رشته کارشناس یدرمان میرژ سیتدر 

 یواحد( دانشگاه علم 6)2و 1 یاساس هیواحد(، تغذ 3) هیتغذ تیوضع یابیواحد(، ارز 2) هیواحد(، مشاوره تغذ 2) یفارماکولوژ سیتدر 

 96اول و دوم  مسالیواحد جنت آباد سال ن سیپرسپول یکاربرد

 

 

 

1.Ghanavati M, Clark CCT, Bahrami A, Teymoori F, Movahed M, Sohrab G, et al. Dietary intake of 

polyphenols and total antioxidant capacity and risk of prostate cancer: A case–control study in Iranian 

men. european journal of cancer care. n/a(n/a):e13364. 

2.Ghanavati M, Behrooz M, Rashidkhani B, Ashtray-Larky D, Zameni SD, Alipour M. Healthy Eating Index 

in Patients With Cataract: A Case-Control Study. Iranian Red Crescent medical journal. 

2015;17(10):e22490. 

3.Ashtary-Larky D, Ghanavati M, Lamuchi-Deli N, Payami SA, Alavi-Rad S, Boustaninejad M, et al. Rapid 

Weight Loss vs. Slow Weight Loss: Which is More Effective on Body Composition and Metabolic Risk 

Factors? International journal of endocrinology and metabolism. 2017;15(3):e13249. 

 سوابق آموزشی

 انتشارات

 مقاالت منتشر شده
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4.Hosseini S, Ghalesardi OK, kamaei Z, Aghili S, Ashtary-Larky D, Hoseininejad SS, et al. Associations of 
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2017. 

5.Sedaghat F, Ghanavati M, Nezhad Hajian P, Hajishirazi S, Ehteshami M, Rashidkhani B. Nutrient patterns 

and risk of cataract: a case-control study. International journal of ophthalmology. 2017;10(4):586-92. 

6.Shivappa N, Hébert JR, Rashidkhani B, Ghanavati M. Inflammatory Potential of Diet is Associated with 

Increased Odds of Cataract in a Case-Control Study from Iran. International journal for vitamin and 

nutrition research Internationale Zeitschrift fur Vitamin- und Ernahrungsforschung Journal international 

de vitaminologie et de nutrition. 2017;87(1-2):17-24. 

7.Ashtary-Larky D, Daneghian S, Alipour M, Rafiei H, Ghanavati M, Mohammadpour R, et al. Waist 

Circumference to Height Ratio: Better Correlation with Fat Mass Than Other Anthropometric Indices 

During Dietary Weight Loss in Different Rates. International journal of endocrinology and metabolism. 

2018;16(4):e55023. 

8.Ghanavti M, Movahed M, Rashidkhani B, Rakhsha A, Hejazi E. Index-Based Dietary Patterns and the Risk 

of Prostate Cancer among Iranian Men. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP. 

2019;20(5):1393-401. 

9.Nikkhah-Bodaghi M, Ghanavati M, Hekmatdoost A. Polyphenol intakes and risk of impaired lipid profile, 

elevated hepatic enzymes and nonalcoholic fatty liver disease. Nutrition & Food Science. 2019;49(5):903-

10. 

10.Emamat H, Asadian S, Zahedmehr A, Ghanavati M, Nasrollahzadeh J. The effect of barberry (Berberis 

vulgaris) consumption on flow-mediated dilation and inflammatory biomarkers in patients with 

hypertension: A randomized controlled trial. Phytotherapy research : PTR. 2020. 

11.Ghanavati M, Rahmani J, Clark CCT, Hosseinabadi SM, Rahimlou M. Pistachios and cardiometabolic risk 

factors: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials. Complementary 

Therapies in Medicine. 2020;52:102513. 
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13.Hejazi J, Ghanavati M, Hejazi E, Poustchi H, Sepanlou SG, Khoshnia M, et al. Habitual dietary intake of 
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Iranian women with metabolically healthy obesity at increased risk of CVD incidence? %J Jornal Vascular 

Brasileiro. 2020;19. 
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15.Jafari Nasab S, Bahrami A, Rafiee P, Hekmatdoust A, Ghanavati M, Rashidkhani B, et al. Healthy Eating 

Index-2010 and Mediterranean-Style Dietary Pattern Score and the risk of colorectal cancer and adenoma: 
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Results from a case-control study. Diabetes & metabolic syndrome. 2020;14(3):199-204. 

17.Ghanavati M, Hosseinabadi SM, Parsa SA, Safi M, Emamat H, Nasrollahzadeh J. Effect of a nut-enriched 

low-calorie diet on body weight and selected markers of inflammation in overweight and obese stable 
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2021. 
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International Journal for Vitamin and Nutrition Research. 2021. 

28. Jafari Nasab, S., Ghanavati, M., Rafiee, P. et al. A case-control study of Dietary Approaches to Stop 
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 در برریس و مقایسۀ شاخص ,et al .پوش ا, شهبازی ر, عالیپور م, قنواتی م, خدادادی بپور ک, احرامچراغ 1
ی
های ارزیاتی چاق

 .48-534(: 5)14;2015مجله علیم پزشیک جندی شاپور.  %J پور اهوازشادانشجویان دانشگاه علوم پزشیک جندی

ن ق, بهرام رشید خ, مهدی خداپرست ز, مریم ب, راضیه س, بابک م. رابطه میان دریافت برخن درشت مغذی ها و آنتی  2. متی 

علوم تغذیه و صنایع غذاتی ایران. شاهدی. فصلنامه -اکسیدان های غذاتی و خطر کاتاراکت وابسته به سن در بزرگساالن: مطالعه مورد

1393;9(3 :)33-44. 

ن ق, پروین م, زهره ح, بهرام ر. برریس علیم باور های تغذیه ای طب سنتی و تغذیه نوین در مورد بیماری ام اس  3. مریم ب, متی 

 471(: 5)7;1139. فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذاتی ایران. 1390شاهدی ام اس بزرگساالن، تهران  -مطالعه مورد

ل عوامل خطر بیماری های قلتی  4.  %J عروقی -قنواتی م, حسیتن سا, عالیپور م, لریک دا, پور کچ. نقش پروبیوتیک ها در کنتی

 .  .56-140(: 1)4;2016مجله تعایل بالیتن

ن ق, محمد آ, میثم ع. مروری بر اثرات جینسنگ در بهبود وضعیت گلیسیم و  5. های سید احمد ح, اکرم آ, متی  سایر پارامتی

 .  .106-90(: 1)4;1394مرتبط با دیابت نوع دو. مجله تعایل بالیتن

 

 

 

 مدرس کارگاه

 شاپور یجند یدانشگاه علوم پزشک 1394مهر  9و  8 شرفتهیپ یسیپروپوزال نو  

 آموزش نرم افزار  END note شاپور یجند یدانشگاه علوم پزشک یمعاونت توسعه پژوهش و فناور 1392اسفند  4و3 خیبه تار 

 آموزش نرم افزار  END note شاپور یندج یدانشگاه علوم پزشک یمعاونت توسعه پژوهش و فناور 1392اسفند  8 خیبه تار 

 :هرگنک و سخنرانی در همایش

 سیاسکلروز پلیسالم و خطر مالت ییشاخص غذا" 1393آذر  12-9 هیکنگره تغذ نیزدهمیو س یالملل نیکنگره ب نینخست" 

 سوابق کنگره، همایش و کارگاه
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 1393شاپور  یجند یروزه دانشگاه علوم پزشک کی یدر کنفرانس علم یو هورمون تراپ شرفتهیپروستات پ کنسر 

 0041 الگوهای غذایی و خطر سرطان پروستات، کنگره بین المللی سرطان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

 

 

1 .The effect of soy products on circulating adiponectin and leptin concentration in adults: A systematic 

review and meta-analysis of randomized controlled trials. international journal of clinical practice . 

2. The effects of exercise training on serum concentration ofchemerin in individuals with  overweight 

and obesity: A systematic review and meta-analaysis. Archieve of physiology and biochemistry.  

3. Association between Dietary Nitrate and Nitrite Intake and Site-specific Cancer Risk: A Systematic 

Review and Meta-Analysis” (manuscript # N&C-08-21-5367), which you submitted for possible 

publication in Nutrition and Cancer: An International Journal. 

4. UNHEALTHY WEIGHT CONTROL PRACTICE AND RELATED FACTORS AMONG FEMALE PUBLIC COLLEGE 

STUDENTS IN HARARI REGIONAL STATE, ETHIOPIA, 2019 in Nutrition and Food Sciences Research 

 

 

 شماره عنوان  نقش محقق محل پروژه وضعیت مدت زمان

دانشگاه علوم پزشکی  خاتمه 12 ماه

 شهید بهشتی

 یدانیاکس یتام آنت تیظرف انیرابطه م یبررس مجری اصلی

 و خطر سرطان پروستات ییغذا میرژ

1 

دانشگاه علوم پزشکی  خاتمه 12 ماه 

 اهواز

بر  نیکاهش وزن پر پروتئ میاثر رژ یبررس مجری

در  یتن سنج یو شاخص ها سمیمتابول

 اضافه وزن یبزرگساالن چاق و دارا

2 

دانشگاه علوم پزشکی  خاتمه 12 ماه

 اهواز

و  عیکاهش وزن سر یها میرژ ریتاث سهیمقا همکار

و  یدیپیل لیبدن، پروفا بیترک یآهسته بر رو

 اضافه وزن یدر افراد چاق و دارا یقند

3 

 طرح های مصوب

یللملا نیب تالجم رد یرواد  
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دانشگاه علوم پزشکی  خاتمه 12 ماه 

 اهواز

 ،یکیو متابول ییمایوشیب یفاکتورها سهیمقا همکار

در افراد  D نیتامیها و و نیتوکیسطوح سا

 با وزن نرمال ینرمال، چاق و چاق

4 

دانشگاه علوم پزشکی  خاتمه 12 ماه 

 اهواز

در  نیبه انسول تیمقاومت و حساس یابیارز همکار

 با وزن نرمال یچاق"افراد مبتال به سندروم 

5 

دانشگاه علوم پزشکی  خاتمه 6 ماه

 اهواز

و عناصر  نیزنول یارتباط سطح سرم یبررس همکار

 مادران باردار با وزن تولد نوزادان ابیکم

6 

دانشگاه علوم پزشکی  خاتمه 6 ماه

 اهواز

و دفع  کیابتال به سندروم متابول سهیمقا مجری

افراد  انیدر م یادرار یها تیالکترول

 هیسالم و افراد مبتال به سنگ کل

7 

دانشگاه علوم پزشکی  خاتمه 6 ماه

 اهواز

اثر سرعت کاهش وزن بر اجزاء و  یبررس همکار

 در افراد چاق کیآنتروپومتر یشاخص ها

8 

دانشگاه علوم پزشکی  خاتمه 6 ماه

 شهید بهشتی

 یکم کالر میها در رژ لیاثر گنجاندن آج مجری اصلی

متراکم،  LDL بر غلظت کلسترول ذرات

 تیجاذب مونوس نی، پروتئ10 نینترلوکیا

 مارانیپالسما در ب 3C و کمپلمان 1-ها

چاق  ایاضافه وزن  یکرونر قلب دارا

 (یاصل ی)مجر

9 

دانشگاه علوم پزشکی  خاتمه 6 ماه

 شهید بهشتی

 یحاو یکم کالر یها میاثرات مصرف رژ مجری اصلی

با  سهیدر مقا یاهیگ یاز مغزها یمخلوط

 ،یدیپیل لیبر پروفا یکم کالر یها میرژ

 یو عروق کیستمیالتهاب س ینشانگرها

  داریپا یکرونر مارانیدر ب

10 

دانشگاه علوم پزشکی  در حال اجرا 12 ماه

 شهید بهشتی

 یحاو یکم کالر یها میاثرات مصرف رژ مجری اصلی

با  سهیدر مقا یاهیگ یاز مغزها یمخلوط

11 
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 یژن ها انیبر ب یکم کالر یها میرژ

 روده یها یمرتبط با التهاب و باکتر

دانشگاه علوم پزشکی  در حال اجرا 12 ماه

 شهید بهشتی

رابطه میان کیفیت رژیم غذایی و مرگ و  مجری اصلی

میر و بیماری های قلبی عروقی در 

 کوهرت فسا

12 

دانشگاه علوم پزشکی  در حال اجرا  6 ماه

 شهید بهشتی

رابطه میان دریافت عصاره قهوه سبز و  مجری اصلی

 فشار خون: یک مطالعه مروری

 

13 

دانشگاه علوم پزشکی  در حال اجرا  12 ماه

 شهید بهشتی

تعیین و مقایسه شاخص های تن سنجی و  مجری اصلی

ترکیب بدنی در یک جمعیت تصادفی 

شهری به منظور مقایسه این شاخص ها 

 در پیشگوئی عوامل خطر متابولیک

14 

دانشگاه علوم پزشکی  در حال اجرا  6 ماه

 شهید بهشتی

تأثیر صمغ گوار بر روی پروفایل لیپیدی:  مجری اصلی

یک مرور نظام مند و متاآنالیز از 

 کارآزمایی های بالینی تصادفی شده

15 

 


