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 دکترای علوم تغذیهاعظم دوست محمدیان، 
 مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد -نخیابان به آفری-دخیابان کریم خان زن -میدان ولی عصر -هرانت :درسآ

 88140880-120: تلفن 

 doost_mohammadi@yahoo.com: الكترونیكپست 

 سوابق تحصیلی

  ، دانشكده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتیدکترای علوم تغذیه -0

  شكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی تهراندانهداشتی در تغذیه، کارشناسی ارشد علوم ب -2

 کارشناسی علوم تغذیه، دانشكده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی -8

 

 خالصه سوابق پژوهشی

 

 5ر اصلی طرح ملی، همكا 6لی ، همكار اص(گرنت پژوهشی 2)طرح پژوهشی  04مجری  :شامل طرح پژوهشی 93همکاری در  -0

  طرح پژوهشی  04همكار اصلی و (  WHOهمكاری با )المللی طرح بین 

عنهوان مقالهه    PubMedScopus/ISI ،4 ,مقالهه  عنوان  39 :عنوان مقاله در نشریات معتبر داخلی و بین المللی 93چاپ  -2

 علمی پژوهشی داخلیعنوان مقاله  39، علمی پژوهشی خارجی

 ، مورد ترجمهیک و ( تالیف فارسی 0،یسی انگلالیف ت 8) عنوان تالیف4 : عنوان کتاب 5تالیف  -8

 کنگره های داخل و خارجدر  عنوان چکیده مقاله 53ارائه  -4
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تشويق و تقدير نامه ها /اخذ جوايز -1جدول شماره 

 
  

 بنیاد ملی نخبگان کشوری  28/01/19بتاریخ  2814/05با استناد به نامه شماره ی نخبگی از بنیاد ملی نخبگان برگزیدگگواهی  ایدار .0

2. 

 
 شتیی شهید بهعلوم پزشكنت آموزشی دانشگاه معاو دانشگاهی .0815اردیبهشت  05دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی،  از 09/01، با معدل دکترای علوم تغذیهمقطع  در کسب رتبه اول

8. 
 دفتر استعدادهای درخشان کشوری ، براساس آیین نامه تسهیالت آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعداد درخشان در مقطع دکترااستعداد درخشاندانشجوی 

4. 
سنجش سازمان ریکشو 0880-82تحصیلی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشكی، سال رتبه دوم کشوریکسب 

5. 
 دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی دانشگاهی 0818دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی،  دهمین همایش سالیانه پژوهشیمقاالت منتخب مقطع دکترا در  کسب مقام سوم

6. 
 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشكی تهران اهیدانشگ رانشگاه علوم پزشكی تهدر مقطع کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه از دان احراز رتبه اول

از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشهتی،  و مقاالت اضافی طرح  2مربوط به چاپ مقاله با ایمپكت باالی  گرنت پژوهشی دریافت  .9

0816 
 معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی تشویق

 ریاست انستیتو و معاونت توسعه منابع انستیتو تحقیقات تغذیه تقدیرنامه 0819از ریاست و معاونت توسعه منابع انستیتو تحقیقات تغذیه، سال ونه ند نمکارم وانندریافت تقدیر نامه با ع .8

 دانش نفرزانگا کشوری .0819اردیبهشت  28در مقطع دکترا،  نخستین جشنواره پایان نامه های برترخیامبرگزیده در پایان نامه  .1

 معاونت پژوهشی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور تقدیرنامه .0889از معاونت پژوهشی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور،  تقدیر نامهدریافت  .01

 بنیاد ملی نخبگان یکشور 0819: سال کسب افتخار  -برگزیده جایزه جذب در دستگاههای اجرایی .00
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 طرحهاي پژوهشي -2 هجدول شمار
 (همكار /مجري)سمت  عنوان طرح پژوهشي رديف

0.  Technical assistance for development of a national plan for surveillance, monitoring and evaluation of initiatives for reduction of dietary 

risk factors in industrial foods , WHO, 2019 
 اول/همكار اصلی

 مجری مسئول پخت های  متداول غذاهای بومی در کشور بر اساس سهم مصرفی  گردآوری و محاسبه دستور  .2

 همكار اصلی  غذا و تغذیه( سورویالنس)ملی مراقبت  برنامه  .8

 اول/همكار اصلی تهران شهر در دبيرستان التحصيالن فارغ در غذایی رژیم کيفيت و غذایی يتامن با آن ارتباط و تغذیه و غذا سواد اجزای و ها کننده تعيين مدل آزمون و نتبيي  .4

 مجری خلهبانه مبتنی بر رویکرد نقشه نگاری مدا شهر ساله 21-21 دبستانی کودکان در تغذیه و غذا سواد ارتقای ی مداخله طراحی، اجرا و ارزشيابی یک  .5

 مجری مسئول تحليل نظر و دیدگاههای کودکان شهر تهران در مورد مصرف شير و لبنيات  .6

 مسئول مجری ای کتابهای درسی دوره ابتدایی و متوسطه از نظر مفاهيم ومولفه های سواد غذا و تغذیهومحت تحليل  .9

 مجری ستورپخت های غذاهای متداول ایرانی بر اساس سهم مصرفیگردآوری و هماهنگ سازی د  .8

 لیهمكار اص جهت تعيين ارزش تغذیه ای غذاها و مواد غذایی دریافتی( Food Nutrient Database)تهيه پایگاه داده مواد مغذی   .1

 همكار اصلی گردآوری و هماهنگ سازی متداول دستورپخت های غذاهای سریع و ایرانی به ازای پرس  .01

 مجری اول و مسئول (99/3تا  IF1 گرنت پژوهشی چاپ مقاله با ) مطالعات بر مند ماظن مروری: دبستانی کودکان در تغذیه و غذا سواد ارتقای منظور به مدرسه رب مبتنی مداخالت  .00

مسئول ناطران ستادی و  کشور در فرد و خانوار ای تغذیه ضعيتو و غذایی مواد مصرف الگوی ملي بررسي  .02

 همكار اصلی 

 ملی صلی طرحا همكار 21919:شماره پژوهان/آسيا منطقه در وضعيت تحليل :1112 سال تا ای تغذیه اهداف  .08

 مجری 21921:شماره پژوهان/ تغذیه غذا و مراقبت ملی نظام استقرار از تغذیه و سالمت حوزه ذینفعان انتظارات و نظر تحليل  .04

 مجری (گرنت تشویقی مقاالت اضافی)22211-:شماره پژوهان/سالم ای تغذیه رفتارهای ترویج منظور هب اجتماعی بازاریابی بر مبتنی مداخالت بر مند نظام مروری  .05

06.  Determination of national nutrition priorities with emphasis on the national plan for prevention and control on non-communicable diseases 

(NCDs) in I.R.Iran.-  همكار اصلی 

09.  Conduct a regional nutrition situation study to monitor the WHO global target همكار اصلی 

08.  To develop a protocol for a survey on diet and nutrition and its relation with NCDs in Iran یصلهمكار ا 

مجریطرح جامع ارزیابی، تحليل وضعيت تغذیه و سواد تغذیه ای و ارائه مدل اجرایی ارتقاء سواد تغذیه در دانش آموزان دبستانی شهر تهران  .01
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 (همكار /مجري)سمت  عنوان طرح پژوهشي رديف

 مجری مسئول تحلیلی بر رویكرد رژیم غذایی پایدار با مروری بر شواهد  .21

 مجری مسئول بررسی وضع تغذیه در دختران نوجوان دبیرستانی شهر تهران  .20

 مجری مسئول با مروی بر شواهدن بررسی اثر غذاهای فراویژه در پیشگیری از فشارخو  .22

 مجری مسئول طراحی برنامه ارتقای سالمتِ محصوالت کشاورزی در شهر تهران  .28

 همكار اصلی از خطر و احتمال ابتال به بیماری های قلبی عروقی در کارکنان دولت تحلیل وضعیت عوامل مربوط به سبك زندگی ، درک  .24

 همكار اصلی 0812 -ساله شهر تهران 09تا  8بررسی مصرف انواع مایعات در کودکان و نوجوانان   .25

 همكار اصلی 0811در سطح شهر تهران در سال  E110 بررسی مصرف فرآورده ذرت حجیم شده حاوی رنگ سان ست یلو  .26

 همكار اصلی طرح ملی استان کشور 6شهری و تعیین پروفایل اسیدهای چرب روغن ها در بررسی الگوی مصرف کمی و کیفی انواع چربی و روغن های خوراکی خانوارهای   .29

 همكار اصلی  ر شهر تهرانساعته و تعیین میزان مصرف نمك طعام د 24اعتبار سنجی ارزیابی دریافت رژیمی نمك طعام با روش سدیم دفعی ادرار   .28

 همكار اصلی  تعیین میزان دریافت شكر و قندهای ساده و قند افزوده شده در رژیم غذایی جمعیت تهران  .21

 همكار اصلی طرح ملی ر های تهران، مشهد و رشتشهحرکتی مدارس -ارزیابی وضع تغذیه کودکان معلول جسمی  .81

 همكار اصلی متداولترین سبزیجات آماده مصرف در غذاهای ایرانیارزیابی تاثیر دما و زمان نگهداری در شرایط انجماد بر خصوصیات حسی   .80

 همكار اصلی کودکان دبستانی  Dسیم و ویتامین بر وضعیت کل Dو مقایسه اثر مصرف شیر غنی شده، آب میوه غنی شده و مكمل کلسیم به اضافه ویتامین  Dمطالعه شیوع کمبود ویتامین   .82

 همكار اصلی ه های نوروپاتیو ارتباط آنها با کنترل گلیسمی، لیپیدمی، فشارخون و استرس اکسیداتیو و نمای 2الگوهای غذایی غالب و الگوی فعالیت بدنی بیماران دیابتی نوع   .88

 همكار اصلی تهران ساله شهر 65تا  1برای ارزیابی دریافت انرژی و مواد مغذی در افراد ( Dish-based)سنجش اعتبار و پایائی پرسشنامه نیمه کمی بسامد خوراک مبتنی بر غذاهای مخلوط   .84

 همكار اصلی طرح ملی ساله 41-61بررسی تاثیر غنی سازی آرد با آهن و اسیدفولیك بر نشانگرهای استرس اکسیداتیو و وضعیت آهن بزرگساالن سالم   .85

 همكار اصلی ن واقعی مصرف سرانه انواع نانو مستندسازی میزا عهطراحی نظام مطال  .86

 همكار اصلی و نسبتا محروم تهرانمقایسه وضعیت تغذیه ای کودکان دبستانی مناطق مرفه   .89

 همكار اصلی تعیین توزیع قد و وزن و منحنی رشد کودکان زیر دو سال شهر تهران  .88
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  ه هاي داخلي و خارجيارائه مقاالت در كنگر -3 جدول شماره

 نوع شركت محل برگزاري كشور موضوع  تاريخ نام كنگره رديف

ارائه سخنراني 

به صورت 

شفاهي يا 

 پوستر

اسامي همكاران بهه   موضوع گزارش يا سخنراني

شههامل ) ترتيهه 

 (نام متقاضي

چهاردهمین کنگره انجمن تغذیه   .0

 کودکان ایران

بهبود تغذیه  0819ن بهم 8-5

کودکان 

 ونوجوانان

انستیتوتحقیقات تغذیه و صنایع 

غههذایی کشههور، دانشههگاه علههوم  

 پزشكی شهید بهشتی

تحلیل دیدگاههای دانهش آمهوزن در مهورد مصهرف      (شفاهی)سخنرانی 

 شیر و لبنیات

 

2.  
 04/1/19 واد غذا وتغذیهسمینار س

سواد غذا و 

 تغذیه

انستیتوتحقیقات تغذیه و صنایع 

ایی کشههور، دانشههگاه علههوم  غههذ

 ید بهشتیپزشكی شه
 (شفاهی)سخنرانی 

وضعیت سواد غذا و تغذیه کودکان دبستانی و 

 دبیرستانی شهر تهران

 

8.  second international 

conference  

“aligning food systems 

for healthy diets and 

improved nutrition” 

 

November 11 

– 13, 2018 

“Aligning 

food 

systems for 

healthy 

diets and 

improved 

nutrition” 

 

ICMR- National 

Institute of Nutrition 

(NIN) 

Hyderabad-500007, 

Telangana, India 

 Food and Nutrition Literacy in (شفاهی)سخنرانی 

primary-school children in Iran: 

Conceptualization and measurement 

Nasrin Omidvar, 

Azam 

Doustmohammadia

n, Hassan Eini-

Zinab, Nastaran 

Keshavarz-

Mohammadi,  

Maryam Amini, 

Morteza Abdollahi 

4.  The 3
rd

 International and 

15
th

 Iranian Nutrition 

Congress 

19-21 
December 

2018  

Nutriton 

Sciences: 

New 

Perpectives, 

New Roles 

Shahid Beheshti 

University of Medical 

(SBMU), Tehran, Iran  

 food label literacy in children and (شفاهی)سخنرانی 

adolescents in iran: its correlates and  

outcomes 

 

5.  International congress 

on Food, Nutrition and 

Dietetics, Gastronomy 

Research 

28-30 

November 

2018 

Food, 

Nutrition 

and 

Dietetics, 

Gastronomy 

Research 

Alanya, Turkey  (شفاهی)سخنرانی Food and Nutrition Literacy (FNLIT) 

score in school age children and its 

association with diet diversity and 

adequacy 

Aazam 

Doustmohammadia

n
3
, 

,
Nasrin 

Omidvar*
1
, 

Nastaran Keshavarz 

Mohammadi
2
, 

Zeinab 
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Amirhamidi
1
, 

Maryam Amini
3
, 

Morteza 

Abdollahi
3
, Hassan 

Eini-Zinab 

6.  International nutrition 

congress 
6-8 

September, 

2017 

 Mashhad University of 

Medical Sciences 

(MUMS), Mashhad, 

Iran. 

 Association between food and (شفاهی)سخنرانی 

nutrition literacy (FNLIT), dietary 

intake and weight status in 10-12 year-

old children in Tehran, Iran 

9.  2th international and 

14th Iranian nutrition 

congress 

4-7 

September, 

2016 

 Tehran University of 

Medical Sciences 

(TUMS), Tehran, Iran. 

 Defining food and nutrition literacy (شفاهی)سخنرانی 

and its components in school age 

children in Iran.  

8.  2th international and 

14th Iranian nutrition 

congress 

4-7 

September, 

2016 

 Tehran University of 

Medical Sciences 

(TUMS), Tehran, Iran. 

 Food and nutrition literacy: The (شفاهی)سخنرانی 

challenges of definition and 

measurement 

1.  9th International 

Congress of 

Endocrinology 

2011  Shahid Beheshti 

University of 

Medical Sciences, 

Teharn, Iran 

 Iranian type 2 diabetics may not have (شفاهی)سخنرانی 

serum testosterone level lower than 

healthy subjects; A case-control study 

01.  13th Asia- Oceania 

Congress of 

Endocrinology 

2006  Shahid Beheshti 

University of 

Medical Sciences, 

Teharn, Iran 

 Survey of the nutritional status and (شفاهی)سخنرانی 

relationship between physical activity 

and nutritional attitude with nutritional 

status in Semnan girl secondary 

school, winter and spring, 2004 
 هفتمههههههههین کنگههههههههره    .00

بههین المللههی بیماریهههای غههدد 

 درون ریز

مهرماه  08-21

0888 

بررسههی شههیوع چههاقی و ارتبههاط آن بهها تعههداد   (شفاهی)سخنرانی  ایران -تهران 

بارداری در زنهان روسهتای هوتهك، کرمهان     

.0882سال 

(شفاهی)سخنرانی  ایران -شیراز  0881 ایران یازدهمین کنگره تغذیه  .02 بومی کردن استاندارد قد و وزنهو منحنهی رشهد     

کودکان ایرانی

سههومین کنگههره پیشههگیری و    .08

درمان چاقی در ایران

عوامل خانوادگی تعیهین کننهده اضهافه وزن در     (شفاهی)سخنرانی  ایران-تهران0811

طرح جامع مطالعات الگوی : نوجوانان ایرانی

صرف مواد غذایی خانوار و وضعیت تغذیهه  م

ای کشور
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یههازدهمین همههایش سههالیانه    .04

پژوهشی دانشهجویان دانشهگاه   

 علوم پزشكی شهید بهشتی

 Epigenetic modifications in calorie(پوستر)سخنرانی ایران -تهران 0814دی ماه  0

restriction associated longevity: 

A review of evidence

و ستتت مدمتتدیان ا دو

همكاران

یههازدهمین همههایش سههالیانه    .05

پژوهشی دانشهجویان دانشهگاه   

علوم پزشكی شهید بهشتی

 Effect of osteoporosis education(پوستر)سخنرانی ایران -تهران 0814دی ماه  0

program to promote calcium intake 

for female university student in 

Iran: Health Belief Approach 

و دوستتت مدمتتدیان ا 

همكاران

یههازدهمین همههایش سههالیانه    .06

پژوهشی دانشهجویان دانشهگاه   

علوم پزشكی شهید بهشتی

 Osteoporosis education(پوستر)سخنرانی ایران -تهران 0814دی ماه  0

intervention for Iranian young 

woman: Behavior Model and 

Exercise 

و  دوستتت مدمتتدیان ا

همكاران

یههازدهمین همههایش سههالیانه    .09

پژوهشی دانشهجویان دانشهگاه   

 علوم پزشكی شهید بهشتی

 Physical activity and dietary(پوستر)سخنرانی ایران -تهران 0814دی ماه  0

pattern in relation to weight status 

among adolescent girls 

و دوستتت مدمتتدیان ا 

همكاران

یش سههالیانه یههازدهمین همهها   .08

پژوهشی دانشهجویان دانشهگاه   

 علوم پزشكی شهید بهشتی

 Validity of a telephone versus(پوستر)سخنرانی ایران -تهران 0814دی ماه  0

face-to-face interviews in the 

assessment of bread consumption 

pattern 

و دوستتت مدمتتدیان ا 

همكاران

یازدهمین همایش سالیانه   .01

وهشی دانشجویان دانشگاه پژ

 علوم پزشكی شهید بهشتی

 Bread consumption patterns before(پوستر)سخنرانی ایران -تهران 0814دی ماه  0

and after subsidies 
و دوستتت مدمتتدیان ا 

همكاران

اولین همایش ملی میان وعده   .21

 های غذایی

 00و  01

0818اردیبهشت 

پژوهشكده علوم و فناوری 

غذایی جهاد دانشگاهی،  مواد

مشهد

(پوستر)سخنرانی  اقتصادی در الگهوی  -بررسی تفاوتهای اجتماعی 

مصرف مواد غذایی دختران نوجوان
، دوستتت مدمتتدیان ا

کشاورز س ع

دوازدهمین کنگره  و اولین   .20

 کنگره بین المللی تغذبه ایران

آبان  08-05

0810 

(پوستر)سخنرانی  اصفهان مسهتند سهازی میهزان    طراحی نظام مطالعهه و   

واقعی مصرف سرانه انواع نان

مینا اسهماعیلی، آناهیتها   

دوستتتت هوشهههیارراد،  

، میتهرا  مدمدیان اعظم

ابتهی

دوازدهمین کنگره  و اولین   .22

 کنگره بین المللی تغذبه ایران

آبان  08-05

0810 

(پوستر)سخنرانی  اصفهان بررسی میزان مصهرف انهواع نهان در گروهههای      

جنسی در شهر تهرانمختلف سنی و 

مینا اسهماعیلی، آناهیتها   

دوستتتت هوشهههیارراد،  
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، میتهرا  مدمدیان اعظم

ابتهی

آبان  09-08 دومین سمینار کودک سالم  .28

0889

تاالر اجتماعات پژوهشكده 

 رویان، تهران

(شفاهی)سخنرانی  سهال   5ارتباط وضعیت تن سنجی کودکان زیر  

نیبا کفایت دریافت انرژی در خانوارهای ایرا

ابتهههی م، هوشههیار راد ا،  

دوستتت  عبههداللهی م،

مدمدیان ا

آبان ماه  6-1 دهمین کنگره تغذیه ایران  .24

0889 

(پوستر)سخنرانی  تهران ارتباط وضعیت نمایه توده بدن با برخی عوامهل   

اجتماعی در نوجوانان ایرانی –اقتصادی 
دوستتت مدمتتدیان ا  
هوشههیار راد ا، محمههدی  

نصههرآبادی ف، ابتهههی م، 

عبداللهی م

آبان ماه  6-1 دهمین کنگره تغذیه ایران  .25

0889 

(پوستر)سخنرانی  تهران ارتباط الگهوی مصهرف چربهی بها اضهافه وزن و       

ضخامت چربی زیر پوستی در دختران نوجهوان  

شمال و جنوب تهران

ابتهههههی م، جزایههههری ا، 

درسههههتی مطلههههق ا ر،  

اشراقیان م ر، پور آرام ح، 

دوستتتت چمهههری م، 

مدمدیان ا

نخسهههتین کنگهههره سهههندرم    .26

 متابولیك ایران

خرداد 24-28

0889 

(پوستر)سخنرانی  تبریز بررسی وضعیت نمایه توده بدن با برخی عوامهل   

رفتاری و خانوادگی در نوجوانان ایرانی
دوستتت عبههداللهی م، 

، هوشهیارراد  مدمدیان ا

ا، ابتهی م

نخسهههتین کنگهههره سهههندرم    .29

 متابولیك ایران

خرداد 24-28

0889 

ریزبت (پوستر)سخنرانی   مقایسه چاقی شكمی و الگوی مصرف چربی در  

دختران نوجوان مناطق شهمال و جنهوب شههر    

تهران

ابتهههههی م، جزایههههری ا، 

درسهههههتی مطلهههههق ار، 

اشراقیان م ر، چمهری م،  

دوستتتت پهههور آرام ح، 

مدمدیان ا

اولههین کنگههره پیشههگیری و      .28

 درمان چاقی

اسفند ماه  6-4

0886 

(ستروپ)سخنرانی  تهران بررسی وضعیت تغذیه وارتباط بین فعالیت بدنی  

ونگرش تغذیه ای با نمایه توده بدن در دختران 

ساله شهر سمنان 04-08دبیرستانی 

، دوستتت مدمتتدیان ا

درسههههتی مطلههههق ا ر،  

کشاورز س ع، صهدرزاده  

 . یگانه ه

(ترسپو)سخنرانی  تهراناسفند ماه  4-6اولههین کنگههره پیشههگیری و      .21 ، دوستتت مدمتتدیان ااقتصادی در الگهوی  –بررسی تفاوتهای اجتماعی 
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درسههههتی مطلههههق ا ر،  مصرف مواد غذایی و وضعیت وزن 0886 درمان چاقی

کشاورز س ع، صهدرزاده  

 . یگانه ه

سهههومین کنگهههره کشهههوری    .81

پیشگیری و کنترل بیماریههای  

 غیر واگیر

آذر مهههههههاه  6-4

0885

(پوستر)سخنرانی تهران ین فعالیت بدنی با ببررسی وضع تغذیه و ارتباط  

ساله  04-08وضع تغذیه در دختران دبیرستانی 

شهر سمنان

، دوستتت مدمتتدیان ا

کشههاورز س ع، درسههتی  

مطلههق ا ر، محمههودی م، 

صدرزاده یگانه ه

شهریور  08-06 نهمین کنگره تغذیه ایران  .80

0885ماه   

(پوستر)سخنرانی  تبریز ژی و برخهی مهواد    مقایسه نمایه توده بدن، انهر  

دریافتی با مقادیر توصیه شده مرجهع در   یمغذ

سههاله دبیرسههتانی شهههر   5/04-5/08دختههران 

سمنان

، دوست مدمدیان ا

کشاورز س ع، درستی 

مطلق ا ر، محمودی م، 

 صدرزاده یگانه ه

شهریور  08-06 نهمین کنگره تغذیه ایران  .82

 0885ماه 

(پوستر)سخنرانی  تبریز اعی ماجت-تعیین برخی عوامل فردی و اقتصادی 

مههرتبط بهها وضههع تغذیههه در دختههران نوجههوان  

دبیرستانی شهر سمنان

، دوست مدمدیان ا

کشاورز س ع، درستی 

مطلق ا ر، محمودی م، 

 صدرزاده یگانه ه

شهریور  08-06 نهمین کنگره تغذیه ایران  .88

 0885ماه 

(پوستر)سخنرانی  تبریز تعیین برخی عوامل غذایی مرتبط با وضع تغذیه  

وان دبیرستانی شهر سمنانجدر دختران نو
، دوست مدمدیان ا

کشاورز س ع، درستی 

مطلق ا ر، محمودی م، 

 صدرزاده یگانه ه

شههههریور  06-01 هشتمین کنگره تغذیه ایران  .84

0888ماه 

(پوستر)سخنرانی تهران تعیین ارتباط بین سابقه بیماریهای متهابولیكی،   

سابقه چاقی در خانواده، فصهل تولهد و مصهرف    

ساله روستای  01-41چاقی در بین زنان  ادارو ب

هوتك شهر چترود اسهتان کرمهان در تابسهتان    

0882

، دوستتت مدمتتدیان ا

درسههههتی مطلههههق ا ر،  

جهههارالهی ن، صهههدرزاده 

یگانه ه

85.  21st IUNS-ICN 

Congress of Nutrition 
15-20 Oct 

2017 

 Buenos Aires, 

Argentina 
(شفاهی)سخنرانی   Food and Nutrition Literacy (FNLIT) 

and its predictors in elementary school 

children in Iran 

Doustmohammadi

an A, Omidvar N, 

Keshavarz-

Mohammadi N, et 

al 
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86.  21st IUNS-ICN 

Congress of Nutrition 
15-20 Oct 

2017 

 Buenos Aires, 

Argentina 
(شفاهی)سخنرانی   Food and Nutrition Literacy (FNLIT) 

is associated with dietary habit in 

children 

Doustmohammadi

an A, Omidvar N, 

Keshavarz-

Mohammadi N, et 

al 

89.  1
th

 International & the 

13
th

 Iranian Nutrition 

Congress 

30 November-

3 December, 

2014 

 Shahid Beheshti 

University of Medical 

Sciences, Teharn, Iran 

(پوستر)سخنرانی   Physical activity and dietary pattern in 

relation to weight status among 

adolescent girls. 

Doustmohamadian 

A, Keshavarz A, 

Dorosti 

AR,Mahmoodi M, 

Sadrzadeh H

88.  1
th

 International & the 

13
th

 Iranian Nutrition 

Congress 

30 November-

3 December, 

2014 

 Shahid Beheshti 

University of Medical 

Sciences, Teharn, Iran 

(پوستر)سخنرانی   Bread consumption patterns before 

and after subsides

Abdolahhi M, 

Abtahi M, Esmaeili 

M, 

Doustmohamadian 

A

81.  IAEA International 

Symposium on 

Understanding Moderate 

Malnutrition in Children 

for Effective 

Interventions 

May26-29, 

2014 

 Vienna, Austria  (پوستر)سخنرانی  Prevalence of malnutrition in Iranian 

children withphysical disability

Abtahi M, 

Neyestani TR, 

Shariatzadeh N, 

Doustmohammadi

an A

41.  IAEA International 

Symposium on 

Understanding Moderate 

Malnutrition in Children 

for Effective 

Interventions 

May26-29, 

2014 

 Vienna, Austria  (پوستر)سخنرانی  The Determination of National 

Growth Charts to Prevent and Manage 

Malnutrition in Iranian Children: 

Necessity and Importance? 

Abtahi M, 

Doustmohammadi

an A, Pouraram H

40.  10
th

 International 

Congress of Endocrine 

Disorders 
October 22-

24, 2014 

 Tehran, Iran  (پوستر)سخنرانی  Validity of a telephone versus face-to-

face interviews in the assessment of 

bread consumption pattern. 

Doustmohammadi

an A, Abdollahi 

M,Abtahi 

M,EsmaeiliM,Hous

hiarrad A

42.  19
th

 International 

Congress of Nutrition 
October 4-9, 

2009 

 Bangkok, Thailand  (پوستر)سخنرانی  Parental determinants of overweight in 

Iranian adolescents
Doustmohammadi

an A, Abtahi M, 

Abdollahi 

M,Bondarianzadeh 

D, Houshiarrad A

48.  19
th

 International 

Congress of Nutrition 
October 4-9, 

2009 

 Bangkok, Thailand  (پوستر)سخنرانی Association between anthropometric 

status of children and energy, protein 

and micronutrients (iron, Vit A, B2) 

Abtahi M, 

Houshiarrad, A, 

Abdollahi 
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intake in Iranian householdsM,Doustmohamma

dian A

44.  Symposium on lipids in 

children Obesity, 

familial 

Hypercholesterolemia 

28-29 

November, 

2008 

 Vienna, Austria  (پوستر)سخنرانی Prevalence of overweight in 

Comparison to wasting, among 

Iranian under 5 year- old children in 

Urban and Rural

Abtahi M , 

Houshyar-rad A, 

Abdolahi M, 

Doustmohammadia

n A. 

45.  16
th

 European Congress 

on Obesity (ECO) 
1-4 May, 2008 

 Geneva, Switzerland  (پوستر)سخنرانی Association of certain socioeconomic 

and personal factors with weight 

status in high school adolescent girls 

in Semnan, Iran.

Doustmohamadian 

A, Keshavarz A, 

Dorosti-Motlagh 

AR,Abtahi M 

46.  15
th

 European Congress 

on Obesity (ECO) 
22-25 April, 

2007 

 Budapest, Hungary  (پوستر)سخنرانی Relationship between some food 

factors with nutritional status in high 

school adolescents girl in Semnan, 

Iran

Doustmohamadian 

A, Keshavarz A, 

Dorosti 

AR,Mahmoodi M, 

Sadrzadeh H 

49.  10
th

 International 

Conferences on Obesity 
3-8 

September, 

2006 

 Sydney, Australia  (پوستر)سخنرانی Determining of malnutrition and 

relationship between physical activity 

with malnutrition in adolescents girl in 

Semnan

Doustmohamadian 

A, Keshavarz A, 

Dorosti 

AR,SadrzadehH 

48.  11
th

  Asian Conferences 

of Nutrition and 

Infectious Disease 
8-10 Mars, 

2006 

 Bangkok, Thailand (پوستر)خنرانی س Survey of nutritional status and 

comparison of the intake of energy 

and nutrients with DRI in Semnan girl 

secondary school, spring 2004

Doustmohamadian 

A, Keshavarz A, 

Dorosti 

AR,Mahmoodi M, 

Sadrzadeh H 

41.  18
th

 International 

Congress of Nutrition 

19- 23 

September, 

2005 

 Durban, South Africa  (پوستر)سخنرانی Survey of relationship between history 

of metabolic disorders, history of 

obesity in the family, season of the 

birth and using of drug with obesity 

among women of child- bearing age in 

the village of HoutkChatrod in 

Kerman, Iran 

Doustmohamadian 

A.Abtahi M. 

Sadrzadeh- 

Yeganeh H 

51.  5
th

 International 

conference on 

nutrition and fitness 

9-12 June, 

2004 
 Greece  (پوستر)سخنرانی Rapid survey of the relationship 

between BMI, WHR and percentage 

of body weight of women of the child-

bearing age with personal and socio- 

economic factors in the village of 

hootk, chatroud in kerman, Iran, 2003 

Sadrzadeh- yeganeh 

H. Jarrolahi N. 

Nazemi L. Alavi A. 

Abtahi M. 

Doustmohammadi

an A 
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  و بين الملليريات معتبر داخلي مقاالت در نش چاپ - 4 ل شمارهودج
ف
ردي

 
 نوع مقاله تحقيقي عنوان مقاله

 

مشخصات  ناشر يا محل انتشار نام نشريه

 نشريه

مكاران به ترتي  اسامي ه نتشارتاريخ ا

 (شامل نام متقاضي)اولويت 

0. 

Validity and reliability of 

a dish-based semi-

quantitative food 

frequency questionnaire 

for assessment of energy 

and nutrient intake among 

Iranian adults 

 

ISI(ESCI)/Scopus/ 

Pubmed 

BMC Research 

Notes 
ProQuest 13 95  2020 

Azam Doustmohammadian , 

Maryam Amini , Ahmad 

Esmaillzadeh , Nasrin Omidvar 

, Mitra Abtahi1 , Monireh 

Dadkhah-Piraghaj , Bahareh 

Nikooyeh and Tirang R. 

Neyestani 

2. 

Development and 

validation of Food and 

Nutrition Literacy 

Assessment Tool 

(FNLAT) for Iranian 

high-school graduates and 

youth 

Scopus/ 

Pubmed 

International 

Journal of 

Preventive 

Medicine 

ProQuest 

 

  2020  

8. 

Low Food and Nutrition 

Literacy (FNLIT) A 

barrier to dietary diversity 

and nutrient adequacy in 

school age children 

ISI(ESCI)/Scopus/ 

Pubmed 

BMC Research 

Notes 
ProQuest 

 

  2020 

Azam Doustmohammadian; 

Nasrin Omidvar; Nastaran 

Keshavarz Mohammadi; 

Hassan Eini-Zinab; Maryam 

Amini; Morteza Abdollahi; 

Zeinab Amirhamidi; Homa 

Haidari 

4. 

School-based 

interventions for 

promoting food and 

nutrition literacy (FNLIT) 

in elementary school 

children: a systematic 

review protocol 

 

ISI(ESCI)/Scopus/ 

PubMed 

Systematic 

Reviews 
Springer, ProQuest 

 

  2020 
A Doustmohammadian, N 

Omidvar, E Shakibazadeh 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s13643-020-01339-0.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s13643-020-01339-0.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s13643-020-01339-0.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s13643-020-01339-0.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s13643-020-01339-0.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s13643-020-01339-0.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s13643-020-01339-0.pdf
https://link.springer.com/journal/13643
http://search.proquest.com/publication/2040188
https://scholar.google.com/citations?user=SWiNoA8AAAAJ&hl=en&oi=sra
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ف
ردي

 
 نوع مقاله تحقيقي عنوان مقاله

 

مشخصات  ناشر يا محل انتشار نام نشريه

 نشريه

مكاران به ترتي  اسامي ه نتشارتاريخ ا

 (شامل نام متقاضي)اولويت 

5. 

Children Food and  

Nutrition Literacy a New 

Challenge in Daily Health 

and Life, The new 

Solution:  

Using Intervention 

Mapping Model through a 

Mixed Methods Protocol/ 

Accepted 

Scopus / PubMed 

Journal of 

Medicine and 

Life 

ProQuest 

 

- - - 

Ahmadpour M, Omidvar O, 

Doustmohammadian A,  
RahimiforoushaniA, 

Shakibazadeh E 

6. 

Association of weight 

status with dietary intake 

and dietary diversity score 

in 10-12- year-old 

children in Tehran: A 

cross-sectional study 

ISI, IF=0.587 
Iranian Journal 

of Pediatrics 

 

ProQuest 24 4 August 2019 

Zeinab Amirhamidi, Omidvar 

N, Eini-Zinab H, 

Doustmohammadian A, 

Esfandiari S, Azadi R, Haidari 

H 

9. Healthy eating index 2010 

and breast cancer risk 

ISI,  

IF= 2.447 

 Nutrition and 

cancer 
Taylor & Francis 70 6 October 2018 

Fatemeh Sedaghat,,Zeinab 

Heidari,Saba Jalali,Azam 

Doustmohammadian,Mehdi 

Ehteshami &Bahram 

Rashidkhani 

8. 

Food and Nutrition 

Literacy (FNLIT) and its 

predictors in primary 

school children in Tehran, 

Iran 

ISI, IF=1.866 

Health 

Promotion 

International 

ProQuest - 7 August 2018 

Doustmohammadian A, 

Omidvar N, Keshavarz-

Mohammadi N*, Eini-Zinab 

Hassan, Amini Maryam, 

Abdollahi Mortez, Zeinab 

Amirhamidi, Saeed Esfandiari, 

Don Nutbeam 

1. 

Developing and validating 

a scale to measure Food 

and Nutrition Literacy 

(FNLIT) in elementary 

school children in Iran

ISI, IF=2.806PLOS ONEProQuest12 6 June 27 2017 

Doustmohammadian A, 

Omidvar N, Keshavarz-

Mohammadi N, Abdollahi 

Mortez, AminiMarya, Eini-

Zinab Hassan*

http://search.proquest.com/publication/105763
http://search.proquest.com/publication/105763
http://www.tandfonline.com/loi/hnuc20
https://www.tandfonline.com/author/Sedaghat%2C+Fatemeh
https://www.tandfonline.com/author/Heidari%2C+Zeinab
https://www.tandfonline.com/author/Heidari%2C+Zeinab
https://www.tandfonline.com/author/Jalali%2C+Saba
https://www.tandfonline.com/author/Doustmohammadian%2C+Azam
https://www.tandfonline.com/author/Doustmohammadian%2C+Azam
https://www.tandfonline.com/author/Ehteshami%2C+Mehdi
https://www.tandfonline.com/author/Ehteshami%2C+Mehdi
https://www.tandfonline.com/author/Rashidkhani%2C+Bahram
https://www.tandfonline.com/author/Rashidkhani%2C+Bahram
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ردي

 
 نوع مقاله تحقيقي عنوان مقاله

 

مشخصات  ناشر يا محل انتشار نام نشريه

 نشريه

مكاران به ترتي  اسامي ه نتشارتاريخ ا

 (شامل نام متقاضي)اولويت 

01. 

The association between 

food insecurity, Academic 

performance and weight 

status in Iran primary 

schoolchildren: A cross-

sectional study 

ISI,  

IF: 2.491 

Journal of 

Nutrition 

Education and 

Behavior 

ClinicalKey, Elsevier,  

ProQuest 50 2 Feb 2018 

Esfandyari S, Omidvar N*, 

Eini-Zinab H, 

Doustmohammadian A, 

Amirhamidi H 

00. Iron-fortified flour: can it 

induce lipid peroxidation? ISI, IF=1.444 

International 

Journal of 

Food Sciences 

and Nutrition 

Taylor & 

Francis, ProQuest 65 5 Aug 2014 

MitraAbtahi, Tirang Reza 

Neyestani1, HamedPouraram*, 

FereydounSiassi, Ahmad Reza 

Dorosty, Ibrahim Elmadfa, and 

AazamDoustmohammadian 

 

02. 
Parental determinants of 

overweight and obesity in 

Iranian adolescents: a 

national study 

ISI, IF=0.587 Iran J Pediatr ProQuest 22 1 Mar 2012 
Doustmohammadian A, 

Abdollahi M*, Bondarianzadeh 

D, Houshiarrad A, Abtahi M. 

08. 
Is there any association 

between esophagogastric 

endoscopic findings and 

laryngeal cancer? 

ISI, IF=1.033 
Am J 

Otolaryngol

ogy 

Taylor & 

Francis, ProQuest 32 6 Nov-Dec 2011 

NajmehDoustmohammadian*, 

MasoudNaderpour, 

ManochehrKhoshbaten, 

A'azamDoustmohammadian 

04. 

Epigenetic modifications 

in calorie restriction 

associated longevity: A 

review of evidence. Sky 

Journal of Medicine and 

Medical Sciences 

Research Article 

Sky Journal of 

Medicine and 

Medical 

Sciences 

 3 1 Feb 2015 Zand H, Doustmohammadian 

A*, Sedaghat F 

05. 
Patterns of physical 

activity and dietary habit 

in relation to weight status 

in adolescent girls 

ISC 
Journal of 

Paramedical 

Sciences (JPS) 

SBMU 4 1 Spring 2013 

Aazam 

Doustmohammadian*,Seyed 

Ali Keshavarz, 

NajmehDoustmohammadian, 

Nayeb Ali Ahmadi. 

https://www.clinicalkey.com/dura/browse/journalIssue/14994046
https://www.sciencedirect.com/science/journal/14994046
http://search.proquest.com/publication/8794
http://www.tandfonline.com/toc/iijf20/current
http://www.tandfonline.com/toc/iijf20/current
http://search.proquest.com/publication/3709
http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Abtahi%2C+M%29
http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Abtahi%2C+M%29
http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Pouraram%2C+H%29
http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Pouraram%2C+H%29
http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Pouraram%2C+H%29
http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Dorosty%2C+A+R%29
http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Dorosty%2C+A+R%29
http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Dorosty%2C+A+R%29
http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Doustmohammadian%2C+A%29
http://www.tandfonline.com/toc/iijf20/current
http://www.tandfonline.com/toc/iijf20/current
http://search.proquest.com/publication/3709


15 

 

ف
ردي

 
 نوع مقاله تحقيقي عنوان مقاله

 

مشخصات  ناشر يا محل انتشار نام نشريه

 نشريه

مكاران به ترتي  اسامي ه نتشارتاريخ ا

 (شامل نام متقاضي)اولويت 

06. 

Iranian type 2 diabetics 

may not have serum 

testosterone level lower 

than healthy subjects; A 

case-control study 

ISC 
Journal of 

Paramedical 

Sciences (JPS) 

SBMU 4 2 Spring 2013 

Sorayya Doustmohammadian, 

Seyed HosseinSamedanifard, 

Aazam Doustmohammadian*, 

NajmehDoustmohammadian, 

Hengameh Abdi 

09. 
Nutritional status and 

dietary intake among 

adolescent girls 
ISC 

Journal of 

Paramedical 

Sciences (JPS) 

SBMU 4 3 Winter 2013 

Aazam Doustmohammadian*, 

Seyed Ali Keshavarz, Sorayya 

Doustmohammadian, Mitra 

Abtahi, Minoo Shahani 

08. 

Construction of National 

Standards of Weight and 

Height and Growth Charts 

of Iranian Children: A 

Review Article 

Scopus / Pubmed Int J Prev Med 
Isfahan University of 

Medical Sciences 2 3  2011 
MitraAbtahi, Aazam 

Doustmohammadian*, Morteza 

Abbdollahi 

01. 
Socio-demographic status 

associate with adolescent 

girl students' body mass 

index in Semnan city, Iran 

Scopus Mal J Nutr Nutrition Society of 

Malaysia (NSM) 15 1   2009 

Doustmohammadian A, 

Dorostymotlagh AR, Keshavarz 

A, Sadrzadehyeganeh H, 

Mohammadpour-Ahrangani B 

21. 

Childhood Overweight 

and physical activity 

Patterns in an urban 

primary school in 

Thailand 

Cited by WHO 
Rawal 

Medical 

Journal 
WHO 34 2   2009 

Amini M, Alavinaini  M, 

Doustmohammadian 

A,Karajibani M, Khalilian A, 

Nourisaeidlou S, Salimi M, 

Shafaghi KH 

20. 
سواد غذا و تغذیه و مفاهیم 

 رتغذیه پایدا
ISC 

 و تغذیه علوم مجله

 ایران غذایی صنایع

انستیتوتحقیقات تغذیه و صنایع 

 غذایی کشور
 0819 بهار 0 08

، نسرین اعظم دوست مدمدیان

 .*امیدوار

22. 
توانمندسازی زنان یك راهكار 

مقابله با بار دوگانه سوء تغذیه و 

 تحقق توسعه پایدار

ISC 
 و تغذیه علوم مجله

 ایران غذایی صنایع

انستیتوتحقیقات تغذیه و صنایع 

 ی کشورغذای
 0819 هارب 0 08

، مریم اعظم دوست مدمدیان

 .*امینی

 اعظم دوستهی، مرتضی عبدالل 0818 پاییز  0دوره دانشگاه علوم پزشكی شهید مجله سالمت  ISCاعتبارسنجی روش مصاحبه تلفنی  .28
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ف
ردي

 
 نوع مقاله تحقيقي عنوان مقاله

 

مشخصات  ناشر يا محل انتشار نام نشريه

 نشريه

مكاران به ترتي  اسامي ه نتشارتاريخ ا

 (شامل نام متقاضي)اولويت 

با روش مصاحبه حضوری در پایش 

 الگوی مصرف نان

اجتماعی مرکز 

تحقیقات عوامل 

اجتماعی موثر بر 

 سالمت

میترا ابتهی، مینا اسماعیلی،   *مدمدیان اول بهشتی

 آناهیتا هوشیارراد

24. 

 دیگر از استفاده با قد اندازه برآورد

 کودکان در بدنی ابعاد اندازه های

 صنایع و تغذیه علوم مجله. سالم

 ایران غذایی

ISC 
 و تغذیه علوم مجله

 ایران غذایی صنایع

انستیتوتحقیقات تغذیه و صنایع 

 کشور غذایی
9 5 

 نامه هویژ

  زمستان
0810 

اعظم ، گ نیستانیتیرن، میترا ابتهی

، منیره دادخواه  *دوست مدمدیان

محسن ، محسن مداح، نسترن شریعت زاده

 ملیحه علی آ بادی نعمتی

25. 
 چاقی با چربی مصرف الگوی آیا .

 ارتباط نوجوان دختران شكمی

 دارد؟
ISC 

 و تغذیه معلو مجله

 ایران غذایی صنایع

انستیتوتحقیقات تغذیه و صنایع 

 غذایی کشور
9 5 

 نامه ویژه

  زمستان
0810 

 حامد جزایری، ابوالقاسم سید ابتهی، میترا

 دوست اعظم اشراقیان، محمدرضا پورآرام،

 مدمدیان

26. 
 معلول کودکان در تغذیه سوء شیوع

 ه داد مبنای بر حرکتی -جسمی

 سنجی تن های
ISC 

 و تغذیه علوم مجله

 ایران غذایی صنایع

انستیتوتحقیقات تغذیه و صنایع 

 غذایی کشور
9 5 

 نامه ویژه

  زمستان
0810 

 نیستانی، تیرنگ ،مدمدیان دوست اعظم

 بهاره زاده، شریعت نسترن ابتهی، میترا

 مداح محسن نعمتی، محسن نیكویه،

29. 

ویتامین  وضعیت تعیین از استفاده

D تعیین شاخص یك نوانع به 

 مطالعه :متابولیك سندروم کننده

 شاهدی– مورد 

ISC 
 و تغذیه علوم مجله

 ایران غذایی صنایع

انستیتوتحقیقات تغذیه و صنایع 

 غذایی کشور
9 5 

 نامه ویژه

  زمستان
0810 

 زاده، شریعت نسترن راد، زاهدی ملیحه

 زمانی، سالك شبنم نیستانی، رضا تیرنگ

 علی راد،هوشیار ناهیتاآ مجد، علوی حمید

 دوست اعظم غروی، کالیی، اعظم

 مدمدیان

28. 
 کودکان در غذایی دریافت بررسی

 حرکتی  –جسمی معلول دبستانی
ISC 

 و تغذیه علوم مجله

 ایران غذایی صنایع

انستیتوتحقیقات تغذیه و صنایع 

 غذایی کشور
9 5 

 نامه ویژه

  زمستان
0810 

 رضا تیرنگ ،مدمدیان دوست اعظم

 هما ، دادخواه منیره تهی،اب میترا انی،نیست

 آناهیتا نیكویه، بهاره ذوقی، تلما حیدری،

 مداح محسن ، نعمتی راد، محسن هوشیار

صمدانی فرد ح، دوست محمدیان ث،  0811  86 08 دانشگاه لوم پزشكی تهرانمجله علوم پزشكی  ISCبررسی ارتباط بین تستوسترون  .21

http://nsft.sbmu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%DB%8C
http://nsft.sbmu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%DB%8C
http://nsft.sbmu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://nsft.sbmu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://nsft.sbmu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://nsft.sbmu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://nsft.sbmu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://nsft.sbmu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87
http://nsft.sbmu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%AA+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://nsft.sbmu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%AA+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://nsft.sbmu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AD
http://nsft.sbmu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%DB%8C
http://nsft.sbmu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%DB%8C
http://nsft.sbmu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%DB%8C
http://nsft.sbmu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%DB%8C
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ف
ردي

 
 نوع مقاله تحقيقي عنوان مقاله

 

مشخصات  ناشر يا محل انتشار نام نشريه

 نشريه

مكاران به ترتي  اسامي ه نتشارتاريخ ا

 (شامل نام متقاضي)اولويت 

داهلل پور ع، ، عب*دمدیان ادوست م رازی 2سرم و دیابت نوع

 اشرفی س، کاظمی م

81. 
تعیین برخی عوامل غذایی مرتبط 

با وضعیت تغذیه در دختران نوجوان 

 0882-88دبیرستانی شهر سمنان 
ISC 

 -مجله علمی

پژوهشی علوم تغذیه 

و صنایع غذایی 

 کشور

انستیتوتحقیقات تغذیه و صنایع 

 غذایی کشور 
 0885 زمستان 8 اول

س ع، ، کشاورز *ن ادوست مدمدیا

درستی مطلق ا ر، محمودی م، صدرزاده 

 .یگانه ه

80. 

ارتباط برخی عوامل فردی و 

اجتماعی با وضعیت  –اقتصادی 

وزن در دختران نوجوان دبیرستانی 

 شهر سمنان

 پژوهشی-علمی
مجله تغذیه ایران 

 (متا)
 0885 پاییز 2 دوم انجمن تغذیه ایران

، کشاورز س ع، *دوست مدمدیان ا

 ، صدرزاده یگانه هرستی مطلق ا رد

82. 

مقایسه نمایه توده بدن، انرژی و 

برخی مواد مغذی دریافتی با مقادیر 

توصیه شده مرجع در دختران 

 نوجوان دبیرستانی شهر سمنان

ISC 
 –مجله علمی 

 پژوهشی پایش
 0884 پاییز 4 4 دانشگاه علوم پزشكی تهران

، کشاورز س ع، *دوست مدمدیان ا

م، صدرزاده ا ر، محمودی  درستی مطلق

 یگانه ه

88. 

بررسی وضعیت تغذیه و ارتباط بین 

فعالیت بدنی و نگرش تغذیه ای با 

نمایه توده بدن برای سن دردختران 

ساله شهر سمنان  04-08دبرستانی 

88-0882 

ISC 
 –مجله علمی 

 پژوهشی کومش
 0884 بهار 8 6 دانشگاه علوم پزشكی سمنان

س ع،  ، کشاورز*دوست مدمدیان ا

طلق ا ر، محمودی م، صدرزاده درستی م

 یگانه ه
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  معتبر علمي در هيئت تحريره مجالت و همكاري عضويت -5دول شماره ج
 

ف
ردي

 
 نوع همكاري سال عضويت مجله نام سردبير لهنام مج

0.  Nutrition and Food Sciences Research 0818 دکتر تیرنگ نیستانی و دکتر مجید حاج فرجی Associate Editor 

 

تاليف و ترجمه  – 6 جدول شماره

ف
ردي

 

مربوط بهه   نوع فعاليت عنوان كتاب به زبان اصلي

 درس

چههاپ  نوع كتاب

 چندم

ه ترتيه  اولويهت   امي همكاران باس ناشر

 (شامل نام متقاضي)

 تجديد چاپ ترجمه تاليف

 ويراستاري

كمهه   درسي

 درسي

 پايه

درسههنامه طراحههی و ارزشههیابی     .0

برنامههه هههای غههذا و تغذیههه ای   

جامعه محور
*

برنامه ریزی 

 غذا و تغذیه
* 

 و اول

 دوم

انسههههههههههتیتو 

تحقیقات تغذیه 

ای و صههههنایع 

غذایی کشور

را عبداللهی، دل آرام قدسهی،  ار، زهن امیدونسری

، فرزانه صهادقی قطهب   اعظم دوست مدمدیان

آبادی، بهار عظمتی

2.  Are Metabolically Healthy 

Abdominal Obese Benign 

Conditions? 
 اول-  *

LAP 

LAMBERT 

Academic 

Publishing 

FarhadHoseinpanah, 

SorayyaDoustmohammadian,Aazam 

Doustmohammadian

8.  Osteoporosis Prevention 

Program: Behavior Model 

and Exercise. 
 اول-  *

LAP 

LAMBERT 

Academic 

Publishing 

Maryam JamshidianTehrani, 

ZaitunYassin, Aazam 

Doustmohammadian

4.  Nutritional Status and its 

Determinants among 

Iranian Adolescent Girls. 
 اول-  *

LAP 

LAMBERT 

Academic 

Publishing 

Seyed Ali Keshavarz, Aazam 

Doustmohammadian, 

SorayyaDoustmohammadian 

راهنمای پیشگیری از سرطان  .5
 اول- *

، حامهد  اعظم دوست مدمتدیان میترا ابتهی، اندیشه ماندگار

پورآرام
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 (هاي آموزشي مانند پوسترهاي آموزشي، راهنماي يادگيري يا نرم افزار آموزشيطراحي بسته )تهيه مواد آموزشي 7جدول شماره 

 نوع محل ايجاد نام مواد آموزشي  رديف

 طراحی بسته های آموزشی هگروه تحقيقات تغذی-انستيتو تحقيقات تغذیه و صنایع غذایی کشور غذا و تغذیه( سورویالنس)عمل برنامه ملی مراقبت ستورالتهيه د  .0

2.  
 در فارد  و خاانوار  ای تغذیه وضعيت و غذایی مواد مصرف الگوی ملی تهيه دستورالعمل بررسی

 کشور
 طراحی بسته های آموزشی گروه تحقيقات تغذیه-ذیه و صنایع غذایی کشورات تغتحقيقيتو انست

8.  

تغذیه جامعهه ویهژه کارشناسهان    برنامه بازآموزی مدیریت "تهیه مطالب آموزشی برای 

و دوره تربیهت مربهی بهر     "درمانی ایهران  -تغذیه شاغل در نظام ارائه خدمات بهداشتی

 انش آموختگان رشته تغذیه وم ویژه دآموزش مدااساس سرفصل های برنامه مدون 

به  -انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور

هداشتسفارش دفتر بهبود تغذیه وزارت ب  
 تهیه مطالب آموزشی

4.  
شهادابی و   -طهبخ و نگههداری سهبزی هها     -سبزی ها و فوایهد آن )چهار عنوان پمفلت 

 (تخم مرغ -سالمت با میوه ها

واحد آموزش  -انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور

 همگانی
 طراحی بسته های آموزشی

 (نوشیدنیهای گازدار -دکان و پیش دبستانی هاچاقی کو) دو عنوان تیزر آموزشی   .5
واحد آموزش  -انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور

 همگانی
 زشیومته های آطراحی بس

 اصالح سناریوی فیلم آموزشی با عنوان بچه های سالم با تغذیه صحیح  .6
واحد آموزش  -غذایی کشورانستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع 

 همگانی
 طراحی بسته های آموزشی

9.  
در زمینهه  )تهیه ده عنوان مطالب آموزشهی بهرای درج در اینترانهت انسهتیتو و جرایهد      

 (تغذیه صحیح -غذیه در دورانهای مختلف زندگیت -غذایی واص مواد خ

موزش واحد آ -انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور

 همگانی
 طراحی بسته های آموزشی
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 سوابق تدريس  -8جدول شماره 

 نوع درس  سدر نام رديف

 نظری تغذیه در پرستاری  .0

 نظری تغذیه در جراحی  .2

 عملی  PHCکارآموزی   .8

 عملی-نظری  "19-16سال تحصیلی  مشهد شهر هایدبستاندوره دوم  کودکان در هیتغذ و غذا سواد سنجش ابزار یروانسنج"، دانشگاه علوم پزشكی مشهد، ارشد استاد راهنما پایان نامه کارشناسی  .4

5.  
تحصیلی دانش آموزان سال آخر دبیرستان در شههر   رابطه وضعیت وزن و کیفیت رژیم غذایی با عملكرد"، دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، ارشناسی ارشده کپایان ناماستاد مشاور 

 "19-0816تهران در سال تحصیلی 
عملی-نظری  

یی غذا میرژ تیفیو ک ییغذا تیآن با امن و ارتباط هیسواد غذا و تغذ یکننده ها و اجزا نییو آزمون مدل تع نییتب "، دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی امه دکترااستاد مشاور پایان ن  .6
"  

عملی-نظری  

9.  
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 عملی-نظری
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 کشوروم پزشكی دانشگاههای عل
 نظری
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شركت در كارگاههاي تخصصي سوابق – 9جدول شماره 

 

 ایی،در انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذ 0885دی ماه  20و  21، 8، 2، در تاریخ های روش تدقیق مقدماتیکارگاه  .0

، درانستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی0886خرداد ماه 24و  28، 01، 1، 8، در تاریخهای  روش تدقیق پیشرفتهکارگاه  

 ، در دانشكده علوم تغذیه و صنایع غذایی کشور12/ 24/01در تاریخ  روش تدریس گاهکار .8

 .و دانشكده علوم تغذیه و صنایع غذایی کشور ، در انستیتو12اسفند  05و  04در تاریخ  تغذیه ای بهداشتی تدلیل سیاستها و ارزشیابی برنامه هایروش های  .4

 ، در انستیتو تحقیقات تغذیه18شهریور   81و  21 اریخ در ت مقاله نویسی پیشرفته کارگاه .5

 ، در انستیتو تحقیقات تغذیه86دیماه  8و 2در تاریخ های  مطالعات کیفی در پژوهش های تغذیه ای و کارگاه12دیماه  5تا  8در تاریخ  پژوهش های کیفی در مطالعات تغذیه ایروش های  .6

 9/4/88ر تحقیقات در دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی در تاریخ فته دپیشر (فتهسطح پیشر)جستجوی منابع الکترونیک کارگاه  .9

8. Traditional, Indigenous and Cultural Food and Nutrition", September 8-9 2016, National Nutrition and Food Technology Research Institute (NNFTRI), International 

Union of Nutritional Sciences (IUNS), Shahid Beheshti University of Medical Sciences (SBUMS), Tehran, Iran. 
9. “Food Consumption Surveys (FCS) and Data Management Systems”, August 28-30, 2017, National Nutrition and Food Technology Research Institute 

(NNFTRI),WHO, Tehran, Iran 
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 در انستیتو تحققیات تغذیه 8/1/11 در تاریخ "مقدماتی SPSS" آمار در پژوهشکارگاه  .04
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 در انستیتو تجققیات تغذیه و صنایع غذایی کشور 1/02/16در تاریخمتاآنالیز کارگاه .09

 0886مرداد  01تیرماه و  29تا  25در روزهای  در تدقیقات MS-ACCESSکاربرد کارگاه  .08

  19 رتی 00تا  1و   19مهر  09تا  5، کشور در فرد و خانوار ای تغذیه وضعیت و غذایی مواد مصرف بررسی الگوی برنامه ملیکارگاه کشوری در  شرکت .01
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