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                                                                                                                                       : مشخصات فردي -1
   Personal Details 

 ناصح: نام  پهلوانیخانوادگی:  نام
  

 ست الکترونیکی:پ

مشهد، بلوار وکیل آباد، خراسان رضوي، : فعلی نشانی محل سکونت

 میدان آزادي، دانشکده پزشکی

 

PahlavaniN951@mums.ac.ir 

NasehpahlavaniNE91@yahoo.com   
 09376081205  :تلفن تماس

 

 

 : تحصیلی آخرین مدرک -2

پایان نامهمره ن  

 

 

 

 کشور/ شهر محل

 تحصیل

نام واحد 

 آموزشی

رشته  گرایش مدت تحصیل

یتحصیل  

مقطع 

 از تا تحصیلی

  

   ایران 

  دانشکده پزشکی،  

  دانشگاه علوم    

 پزشکی مشهد 
    تغذیه   بالینی 1395   1399

ي کتراد

 تخصصی
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 :کامپیوترمهارت هاي  زبان خارجی و مدارک   -4و  3 
 

مدرک یا نام 

 مهارت
یا نمره سطح یا آزمون آموزش محل   

 
 توضیحات سال

 زبان مدرک

TMSR 
  1392 اسفند اصفهان دانشگاه 100/64

 زبان مدرک

MHLE 
  1395 تیرماه اصفهان پزشکی علوم دانشگاه 100/61

  - - خوب Office افزار نرم

  - - خوب SPSS افزار نرم
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 : پژوهشی  _ سوابق علمی  -5         

 
 الف( طرح هاي تحقیقاتی

 :اتیتحقیق طرح عناوین

 

 

 :زمان انجام 

 

 یا زیر )کسی که کار پژوهشی به سفارش: همکاران

بایست حتی المقدور حقوقی نظر او انجام شده و می

 باشد( :

آرژنین -بررسی تاثیر مصرف مکمل ال

بر عملکرد ورزشی، ترکیب بدنی، سدیم 

و پتاسیم خون، پروفایل لیپیدی، 

فشارخون و قندخون ناشتا در 

ساله با رویکرد  18-35ورزشکاران مرد 

 پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی

 

 

1392ال س  

 

 
 دکتر محمد حسن انتظاری

 دکتر بهزاد مهکی

 

 

بررسی تاثیر مصرف مکمل یاری  

ر پروپولیس و دوز باالی مالتونین ب

میزان بهبودی، طول مدت بستری، 

شاخص مرگ و میر، شاخص های 

رهای خونی، استرس اکسیداتیو، فاکتو

نی  التهابی و وضعیت تغذیه ای و بالی

درم پاسخ در بیماران مبتال به سن

خش التهابی سیستمیک بستری در ب

 مراقبت های ویژه
 

 

 1396سال 

 

 دکتر محمد صفریان

 دکتر علیرضا صداقت

 دکتر عبدالرضا نوروزی

 استرسبر  پروپولیستأثیر مکمل 

ک از : یک مرور سیستماتیاکسیداتیو

ده ش یتصادف ینیبال یها ییکارآزما

 فراخوان طرح های تحقیقاتی مربوط)

(مروری )فراتحلیل(مطالعات   

 دکتر امیرمنصور علوی نائینی 1399

 دکتر مهسا ملک احمدی

در  یامینت یهاول یزتجو یاثربخش یبررس

 یکمبتال به شوک سپت یمارانب

 بزرگساالن یژهدربخش مراقبت و

 دکتر زهرا عطائی 1398

 دکتر مجید خادم رضائیان

 سیده شبنم مظلومی کیاپی

رب چ یدهایمصرف اس یرتاث یبررس

 یو آنت یداس ینولنیک، گاما ل 3امگا 

در  ینیبال یامدهایها بر پ یداناکس

 یدر بخش مراقبت ها یبستر یمارانب

  یژهو

 دکتر سپیده سلطانی 1399

 دکتر مهسا ملک احمدی

 یماراندر ب یامینت یسطح خون یبررس

 یسسپس یرو غ یسمبتال به سپس

 یژهو یدر بخش مراقبتها یبستر

 یکرضا )ع( مشهد )امام  یمارستانب

 (یمطالعه مورد شاهد

 دکتر محمد صفریان 1397

 دکتر عبدالرضا نوروزی

 دکتر احمد باقری مقدم
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 ب( مقاالت ارائه شده در همایش

 )سال( ارائهمحل  نوع ارائه عنوان مقاله

The Relationship between 

Inflammation, Oxidative Stress, and 

Metabolic Risk Factors in Type 2 

Diabetic Patients 

اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره  پوستر

 تهران، ایرانتغذیه 

(2014( 

د ال آرژنین بر عملکر  بررسی اثر مصرف مکمل

در  ورزشی، ترکیب بدنی و سدیم و پتاسیم خون

 مردان ورزشکار سالم
 

اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره  پوستر

 ان، ایرانتهرتغذیه 

(2014) 

 لیپیدی، پروفایل بر آرژینین L-یاری مکمل اثر

 رویکرد با سالم افراد در خون فشار و ناشتا قندخون

 عروقی قلبی هایبیماری از پیشگیری

اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره  پوستر

 ه تهران، ایرانتغذی

(2014) 

Adherence to Dietary Approach to 

Stop Hypertension (DASH) type diet 

is related to sleep quality in 

adolescent girls 

 

 یهعلوم پا یقاتاز تحق یهتغذ کنگره بین المللی  سخنرانی

 (2017ینی، مشهد، ایران )تا مداخالت بال

 یزشبر عملکرد ور ینینآرژ-مصرف مکمل ال یرتأث

بر شواهد  یمرور یعروق یو عوامل خطر قلب

 موجود

 کنگره تغذیه ورزشی ایراننخستین  سخنرانی

 (1396مهر  -)اصفهان

The role of diet component in 

prevention and treatment of gastric 

cancer 

 3rd International Nastaran پوستر

Symposium 

Effects Of Saffron Supplementation 

On Inflammation And Metabolic 

Responses In Type 2 Diabetic 

Patients: A Randomized, Double-

Blind, Placebo-Controlled Trial 

 Third International Clinical یسخنران

Nutrition Conference 

Nuts Effects in Chronic Disease and 

Relationship between Walnuts and 

Satiety: Review on The Available 

Evidence 

 Third International Clinical پوستر

Nutrition Conference 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://journal.rums.ac.ir/article-1-2231-fa.pdf
http://journal.rums.ac.ir/article-1-2231-fa.pdf
http://journal.rums.ac.ir/article-1-2231-fa.pdf
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 شده در مجالت داخلی و خارجیمقاالت چاپ برخی از ج( 

زمان  نام مجله عنوان مقاله منتشر شده

 انتشار

 زبان مجله
 

Adherence to a Dietary Approach to Stop 

Hypertension (DASH)-Style in Relation to 

Daytime Sleepiness 

Nature and 

Science of 

Sleep 

 انگلیسی 2020

Molecular and cellular mechanisms of the effects 

of Propolis in inflammation, oxidative stress and 

glycemic control in chronic diseases 

Nutrition & 

Metabolism 

 انگلیسی 2020

Positive Effect of Vitamin D and Magnesium 

Supplementation on Mental health Status of 

Attention-Deficit Hyperactive Children; A 

Randomized Double blind Controlled Clinical 

Trial 

Child and 

adolescent 

psychiatry and 

mental health 

journal 

 انگلیسی 2020

Nuts effects in chronic disease and relationship 

between walnuts and satiety: Review on the 

available evidence 

Obesity 

Medicine 

 انگلیسی 2020

Nutritional Assessment and Dietary 

Requirements in Kidney Transplant Patients: A 

Literature Review as A Clinical Guideline 

Journal of 

Nutrition, 

Fasting and 

Health 

 انگلیسی 2020

The relation between CYP2C9 gene 

polymorphism and warfarin dosing in an Iranian 

population 

Journal of 

Cardiovascular 

Disease 

Research 

 انگلیسی 2020

Dairy Consumption in Relation to Hypertension 

Among a Large Population of University 

Students: The MEPHASOUS Study 

Diabetes, 

Metabolic 

Syndrome and 

Obesity: 

Targets and 

Therapy 

 انگلیسی 2020

Effect of Egg Consumption on Blood Pressure: a 

Systematic Review and Meta analysis of 

Randomized Clinical Trials 

Current 

Hypertension 

Reports 

 سیانگلی 2020

Evaluation the effects of pycnogenol (French 

maritime pine bark extract) supplementation on 

the inflammatory biomarkers, nutritional and 

clinical status in traumatic brain injury patients, 

in Intensive Care Unit; A Randomized Clini al 

Trial protocol 

Trials 2020 انگلیسی 
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Effect of a Designed Compact Food Bar on 

Maximal Oxygen Uptake (VO2Max) and 

Exercise Performance in Military Athletes: A 

Randomized, Single-Blind, Placebo-Controlled 

Clinical Trial 

IRANIAN 

RED 

CRESCENT 

MEDICAL 

JOURNAL 

 انگلیسی 2020

Effects of Momordica charantia L on blood 

pressure: a systematic review and meta-analysis 

of randomized clinical trials 

International 

Journal of 

Food 

Properties 

 انگلیسی 2020

Ph. D. to MD Course around the world; 

Necessities, Evidence, and Suggested 

Curriculum in Iran 

Navid No 2020 فارسی 

L-Carnitine Effects on Clinical Status and 

Mortality Rate in Septic Patients: A Systematic 

Literature Review 

Journal of 

Nutrition, 

Fasting and 

Health 

 انگلیسی 2020

Possible molecular mechanisms of 

glucose‐lowering activities of Momordica 

charantia (karela) in diabetes 

Journal of 

Cellular 

Biochemistry 

 انگلیسی 2019

 

The effect of saffron (Crocus sativus L.) 

supplementation on blood pressure, and renal 

and liver function in patients with type 2 

diabetes mellitus: A double-blinded, randomized 

clinical trial 

 

Avicenna 

Journal of 

Phytomedicine 

 

2019 
 

 انگلیسی

Role of Melatonin Supplementation on 

Inflammatory and Oxidative Stress Markers in 

Critically Ill Patients 

International 

Journal of 

Medical 

Reviews 

 انگلیسی 2019

The effect of L-arginine supplementation on 

body composition and performance in male 

athletes: a double-blinded randomized clinical 

trial 

European 

Journal of 

Clinical 

Nutrition 

 انگلیسی 2017

 

L-arginine supplementation and risk factors 

of 

cardiovascular diseases in healthy men: a 

double-blind randomized clinical trial 

 

 

F1000Research 

 
2014 

 

 انگلیسی

Relationship between intakes of meat, fish 

and poultry and risk of prostate cancer 

among Iranian men: A case-control study 

Journal of 

Nutritional 

Sciences and 

Dietetics 

 

 انگلیسی 2017

Effects of pyridoxine supplementation on 

severity, frequency and duration of migraine 

attacks in migraine patients with aura: A 

double-blind randomized clinical trial study 

in Iran 

Iranian Journal 

of Neurology 
 انگلیسی 2015
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The Effect of Honey Consumption 

Compared with Sucrose on Blood Pressure 

and Fasting Blood Glucose in Healthy 

Young Subjects 

Global Journal 

of Medicine 

Researches 

and Studies 

 انگلیسی 2014

The Relationship between Inflammation, 

Oxidative Stress, and Metabolic Risk Factors 

in Type 2 Diabetic Patients 

IRANIAN 

JOURNAL OF 

DIABETES 

AND OBESITY 

 انگلیسی 2014

ارتباط التهاب و استرس اکسیداتیو با قندخون،چربی خون و 

BMIت نوع ، توده ی چربی و وزن بدن در افراد مبتال به دیاب

 دو

مجله پرستاری دیابت 

 زابل

 فارسی 1393

آرژنین بر پروفایل لیپدی، قندخون ناشتا -اثر مصرف مکمل ال

و فشارخون در افراد سالم با رویکرد پیشگیری از بیماریهای 

 قلبی عروقی

 

جله دانشگاه علوم م

 پزشکی رفسنجان

 

1394 
 

 

 فارسی

رکیب آرژنین بر عملکرد ورزشی، ت-اثر مصرف مکمل ال

 بدنی و سدیم و پتاسیم خون در مردان ورزشکار سالم

مجله طب جنوب 

 بوشهر

 فارسی 1394

The effect of honey consumption compared 

with sucrose on lipid profile in young 

healthy subjects (randomized clinical trial) 

Clinical 

Nutrition 

ESPEN 

 انگلیسی 2018

Association of serum homocysteine levels 

with migraine and effects 

of vitamin supplementations on it: Review of 

current evidences 

 فارسی 1395 مجله تعالی بالینی

A narrative review of general principles of 

nutrition status assessment in hospitalized adult 

patient 

Navid No 

Journal 

 فارسی 2019

بررسی اثر مصرف گردو بر عوامل خطر بیماریهای قلبی 

 عروقی

 فارسی 1393 مجله لیمر

مقایسه ی اثر  اسید ایکوزاپنتانوئیک و اسید 

دوکوزاهگزانوئیک بر قندخون، تری گلیسرید و فشارخون در 

 2بیماران مبتال به دیابت نوع 

 فارسی 1394 مجله طب جنوب

 یکمصرف عسل بر فشار خون و قندخون ناشتا ) یرتاث

 شده( یتصادف ینیبال ییکارآزما

مجله  دانشکده 

 پزشکی مشهد

 فارسی 1397

Migraine and Magnesium: Review of 

Evidences 
 فارسی 1394 مجله تعالی بالینی

 دیدن مقاالت بیشتر در وبسایت های زیر: 

Google Scholar Profile: 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=D7B9ZaIAAAAJ&view_op=list

_works 

  

Research MUMS Profile: 

http://research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&

masterCode=8012687 

 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=D7B9ZaIAAAAJ&view_op=list_works
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=D7B9ZaIAAAAJ&view_op=list_works
http://research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=8012687
http://research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=8012687
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 د( کتاب هاي چاپ شده

 

 زبان کتاب زمان انتشار نام انتشارات عنوان کتاب
 

تغذیه در بیماری های 

 مزمن

 فارسی 1393 حروفچین

Nutritional 

Deficiency and 

Impact on 

Health 

Openaccessebooks 2019 انگلیسی 
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 و عناوین  بالینی هاي تخصصیو دوره ه( کارگاه 
 1399وازارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال کشوري پژوهشگر برجسته -

 

 

یا  عنوان کارگاه

 یدوره بالین

نام مدرس یا 

 مدرسان

و  زمان شرکت

 محل برگزاري

 زبان تدریس
 

کارورزی تغذیه درمانی 

و  در بخش های بستری

 سوختگی ICUبخش  

 (سال  1 :)مدت

اساتید تغذیه و علوم 

بالینی دانشگاه علوم 

 پزشکی مشهد

بیمارستان امام رضا )ع( 

 مشهد

 

کارورزی تغذیه درمانی 

در کلینیک و بخش 

 ویژه مراقبت های

 ماه( 6)مدت:

 

اساتید تغذیه و علوم 

بالینی دانشگاه علوم 

 پزشکی مشهد

بیمارستان قائم )عج( 

 مشهد

 

کارورزی تغذیه درمانی 

در بخش های بستری و 

 ویژه اطفال

 (روز 45)مدت: 

اساتید تغذیه و اطفال 

دانشگاه علوم پزشکی 

 مشهد

بیمارستان دکتر شیخ 

 مشهد

 

مراقبت های تغذیه ای 

 ICUبیماران در 

Prof. Remy 

Meier 

Prof. Stephan 

Schneider 

Dr. Abdolreza 

Norouzi  

، تهران، 1395پاییز 

 هتل المپیک 

 انگلیسی

 

تغذیه ورزشکاران و 

 مکمل های ورزشی

دکتر سید علی 

کشاورز، دکتر محمد 

حضوری، دکتر 

عبدالرضا نوروزی، 

 دکتر رضا غیاثوند

، مشهد، 1396بهار 

ی و دانشکده پزشک

 بیمارستان قائم )عج(

 فارسی

توانمندسازی اساتید 

)طراحی دروس 

 مجازی(

دانشگاه علوم پزشکی  دکتر مجتهد زاده

 تبریز

 فارسی
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 عضویت در هیئت تحریریه یا داوري مجالت( و
 

 سمت )نمایه( نام مجله

Food Additives & Contaminants: Part 

A (ISI) 
 داور

International Journal of Molecular 

and Cellular Medicine (ISI) 
 داور

Sleep and Breathing (ISI) داور 

JMIR Research Protocols (PubMed) داور 

 داور مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 داور مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

MedRead Journal of Neuroscience 

and Neurological Disorders 

 

Link:  https://med-

read.org/journals/medread-journal-of-

neuroscience-and-neurological-

disorders/editorial-board 

 عضو هیئت تحریریه
(Editorial Board) 

Journal of ophthalmology and vision 

Link:  

https://www.gudapuris.com/journal-

of-ophthalmology-and-vision-

editorial-board.php 

 عضو هیئت تحریریه
(Editorial Board) 

 

 

https://med-read.org/journals/medread-journal-of-neuroscience-and-neurological-disorders/editorial-board
https://med-read.org/journals/medread-journal-of-neuroscience-and-neurological-disorders/editorial-board
https://med-read.org/journals/medread-journal-of-neuroscience-and-neurological-disorders/editorial-board
https://med-read.org/journals/medread-journal-of-neuroscience-and-neurological-disorders/editorial-board
https://www.gudapuris.com/journal-of-ophthalmology-and-vision-editorial-board.php
https://www.gudapuris.com/journal-of-ophthalmology-and-vision-editorial-board.php
https://www.gudapuris.com/journal-of-ophthalmology-and-vision-editorial-board.php

