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 آدرس محل كار : 

  ٨٨٢٨۵٧٣، ، -٠۵١١.مشھد، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکی، گروه بیوشیمی و تغذیھ .تلفن ١

 ٨٠٠٢٩۶٠- ٠۵١١فاکس 

  گناباد حاشیھ جاده آسیایي دانشگاه علوم پزشكي گناباد. ٢

   ٠۵٣٣-  ٧٢٢۵٠٢٧و     ٠۵٣٣-٧٢٢٧١١۴تلفن 

   ٠۵٣٣- ٧٢٢٣٨١۴فاكس: 

   ٣٢پالك  – ۶۴پیروزي  –آدرس محل سكونت : مشھد بلوار پیروزي . ٣

  ٠٩٣٧٢٩٣٢۴٨٧تلفن ھمراه :  ٠۵١١-  ٨۶۴٨۴٨٨تلفن محل سكونت : 

 تحصیالت 

 مالزي UPMدانشكده پزشكي دانشگاه   Community Nutritionرشتھ   PhDدانشجوي  -

  عنوان پایان نامھ دکتری:-

 The relationship between dietary patterns with waist circumference (WC), blood 
pressure (BP), and body mass index (BMI) among Secondary school children (12-14 

years) in the city of Mashhad, Iran. 

تھران،  در رشتھ علوم بھداشتي در تغذیھ دانشكده بھداشت ، دانشگاه علوم پزشكي (MSc)ارشد  يكارشناس -

١٣۶٩. 

عنوان پایان نامھ كارشناسي ارشد: بررسي وضعیت شیردھي مادران شھر مشھد و بررسي وضعیت تغذیھ 

 .سال شھر مشھد ٣كودكان زیر 

 ١٣۶۵.كارشناسي مھندسي صنایع غذایي ، دانشكده كشاورزي ، دانشگاه فردوسي مشھد ، -

  ماه ،  عنوان دوره تحقیقاتي : ۴بھ مدت  ول تایلندانستیتو تغذیھ، دانشگاه ماھیدگذراندن دوره تحقیقاتي در  -

Methodology Training on Food Habit Research 
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 سمت ھاي اجرایي  

عضو دفتر ھمکاریھای دانشگاه و صنعت، و مسئول کارگروه   تغذیھ و صنایع غذایی این       ١٣٩٠از

  ه علوم پزشکی گناباددفتر، وابستھ بھ داتشگا                                 

  عضو شورای انتشارات داتشگاه علوم پزشکی گناباد     ١٣٩١از 

  مدیر سلف سرویس دانشجویي دانشگاه علوم پزشكي گناباد  ١٣٩٠

  ه علوم پزشكي گنابادگامدیر سلف سرویس دانشجویي دانش       ١٣٨١-١٣٨۵

  باده علوم پزشكي گناگاعضو شوراي دانشجویي دانش      ١٣٨١-١٣٨۵

  عضو كمیتھ ترویج تغذیھ با شیر مادر ،دانشگاه علوم پزشكي گناباد              ١٣٨۵

قا عضو شوراي عالي مركزتحقیقات توسعھ اجتماعي وارت              ١٣٨۴
  بھ دانشگاه علوم پزشكي گناباد سالمت وابستھ

                                                   
  پایگاه تحقیقات جمعیتي شھر  ضو تیم تحقیق ودبیر كمیتھ برنامھ ریزيع   ١٣٨١ -١٣٨۴

  گناباد                    

  عضو كمیتھ فني تاسیس كارخانجات مواد غذایي وبھداشتي گناباد          ١٣٨٣از 

  مسئول دپارتمان تغذیھ  در گروه بیوشیمي وتغذیھ دانشگاه علوم پزشكي     ١٣٧٢ -١٣٧٧

  كاشان                       

  عضو تیم برگزاري كارگاھھاي روش تحقیق دردانشگاه علوم پزشكي     ١٣٧٣ -١٣٧٧

  كاشان                     

  دانشگاه علوم–مسئول ھستھ مشاوره پایان نامھ ھاي كارورزان پزشكي              ١٣٧۴

  پزشكي كاشان                    

  لینیك تغذیھ ورژیم درماني در دانشگاه علوم پزشكي كاشانو مسئول ك                    

  

  

  سابقھ تدریس در دانشگاه ھا و مراكز آموزشي

 تاكنون ١٣٨٠عضو ھیئت علمي دانشگاه علوم پزشكي گناباد از سال  -١

  ١٣٧٨- ١٣٧٩عضو ھیئت علمي دانشكده پیراپزشكي وبھداشت دانشگاه علوم پزشكي مشھد  -٢

  ١٣٧٠-١٣٧٧پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان  دهکعضو ھیئت علمي دانش-٣

، بھداشت  تدریس تغذیھ درماني ،تغذیھ كاربردي ، تغذیھ مادر وكودك ، تغذیھ درماني مادر وكودك   -۴

  تاكنون. ١٣٧٠از سال  )رشتھ پزشكي (تغذیھ ، کلیات مواد غذایي ، شیمي و میكربشناسي مواد غذایي 

    

               طرحھاي پژوھشي



 

٣ 

 

  طرحھاي پایان یافتھ .الف

  ١٣٧٢بررسي شیوع دیابت در مراجعین بھ مراكز بھداشتي درماني آران وبیدگل 

 بیمارستاندر عیت بیماران تحت درمان با ھمودیالیز ضو بربھبودنقش تغذیھ  اثر آموزش  بررسي 

  .١٣٧۶كاشان  شھر متیني

  

  بانكوك وارتباط سالھ حومھ شھر ١٠-١٢بررسي شیوع چاقي در كودكان دبستاني 

  ٢٠٠۴آن بامحیط خانوادگي ، عادات غذایي وفعالیت ھاي فیزیكي ، تایلند ، سال 

  طرحھاي خاتمھ نیافتھ: :ب       

  .١٣٨٢بھینھ سازي واحیاءغذاھاي بومي در پایگاه تحقیقات جمعیتي شھر گناباد ازسال   -١  

  .١٣٨٢اباد از سال بررسي الگوي مصرف در پایگاه تحقیقات جمعیتي شھر گن -٢   

 بستھ بندي تنقالت مفید و توزیع آنھا در مدارس شھر گناباد  بھ منظور جایگزیني -٣  

  .١٣٨۴تنقالت مضراز سال 

 بررسي وتدوین فرھنگ سالمت در پایگاه تحقیقات جمعیتي شھر گناباداز سال  -۴

١٣٨٣.  

  در اصالح  بررسي باورھا ورفتارھاي خرافي مرتبط با سالمت ونقش روحانیت -5

 .            ١٣٨٣آنھا در پایگاه تحقیقات جمعیتي شھر گناباداز سال  

  

 پژوھشھاي علمي چاپ شده 

  مقاالت   

  شفقي خسرو، دلشاد  علي، ساالري ھادي  ،خواجوي عبدالجواد، صنیعي نزھت، خواجھ عصمت، -١

یت تحت پوشش پایگاه شناسایي انواع غذاھاي بومي و تعیین مواد اولیھ وروش پخت آنھا در جمع

 .١٣٨۵، بھار  ٨، دوره مجلھ دانشگاه علوم پزشكي شھر كردتحقیقات جمعیتي شھر گناباد ، 

تأثیر آموزش رژیم غذایي بر فشارخون و وزن بیماران تحت  ، دھاقاني، خسرو شفقي  عبد الھ رضایي -٢
بیماران تحت درمان با درمان با ھمودیالیز شھركاشان تأثیر آموزش رژیم غذایي بر فشارخون و وزن 

  ،ھمودیالیز شھركاشان

  ، دانشگاه علوم پزشکی اصفھان ١٣٨۴پاییز سال ٢٩شماره ، مجلھ تحقیقات پرستاری و مامایی

     دلشاد علي، شفقي خسرو،                                                                                                         -٣



 

۴ 

 

در پایگاه تحقیقات جمعیتي  community as partnerزھاي احساس شده جامعھ بر اساس مدل نیا

  .١٣٨٣،  ۴، شماره ١٠، دوره  مجلھ افق دانششھر گناباد ، 

4.  Alavi A ,Amini M , Karajibani M, Khalilian ,A, Salami M, Shafaghi KH, 

4association of obesity with food habits and body image in school children of 

nakhon pathom province, Thailand , in Iranian journal of public health, 2006PP42 

 vol.35,No,pp.42-48 

5. Maryam Amini,1 Amirmansour Alavi-Naini,2 A'azam Doustmohammadian,1 

Mansour Karajibani,3 Alireza Khalilian,4 Sakineh Nouri-Saeedloo, 5 Mahin Salimi,6 

Khosro Shafaghi7 Childhood obesity and physical activity patterns in an urban primary 

school in Thailand 

Rawal Medical Journal: Vol. 34. No. 2, July-December 2009 

 

  عضویت در مجامع علمي 

  تاكنون ١٣۶٨عضو پیوستھ انجمن تغذیھ ایران از سال

  

 

 (بین المللی، ملی)  علميدر ھمایش ھاي  ارائھ مقالھ  
  

  الف) ارائھ مقالھ بھ صورت سخنراني 
  
شفقي خسرو ، فروزاني مینو ، بررسي طول مدت شیردھي در مادران شیرده شھر مشھد، پنجمن  -١

 شیراز. دانشگاه علوم پزشكي ،١٣٧١فروردین  ٢٣-٢٧ي جغرافیایي ، كنگره بین المللي پزشك

شفقي خسرو ، ابوالحسني حسن، غیاثپور علي، بررسي عوامل موثر در كنترل بیماري دیابت د ر  -٢

اردیبھشت  ٢٧- ٣٠شھر آران وبیدگل ، یازدھمین كنگره فیزیولوژي و فارماكولوژي ایران     

 تبریز دانشگاه علوم پزشكي ،١٣٧٢

سال شھر مشھد ، دومین  ٣شفقي خسرو، فروزاني مینو، بررسي میزان سوء تغذیھ در كودكان زیر   -٣

 تبریز دانشگاه علوم پزشكي، ١٣٧١ابان ماه  ٢۵- ٢٧كنگره تغذیھ ایران، 

شفقي خسرو، ابوالحسني حسني، غیاثپور علي، بررسي عوامل موثر در شیوع بیماري دیابت تیپ دو  -۴

، ١٣٧٢ابان ماه  ٢۵-٢٧ولین كنگره سراسر ي وبازآموزي دیابت ایران، در شھر آران وبید گل ا

 یزد دانشگاه علوم پزشكي



 

۵ 

 

غیاثپور علي، بررسي برنامھ غذایي روزانھ بیماران دیابتي تیپ دو  الحسني حسن،شفقي خسرو، ابو -۵

علوم  دانشگاه ،١٣٧٣اسفند ماه  ١٣- ١۶در شھر آران وبید گل ، سومین كنگره تغذیھ ایران، 

 اصفھان زشكيپ

شفقي خسرو، دلشاد علي، پور ابراھیم نسیم ، صنیعي نزھت، ثبوتي فریده، خواجھ نصرت، راستگو  -۶

زھرا، بررسي تركیب و ارزش تغذیھ اي غذاھاي بومي د رجمعیت تحت پوشش پایگاه تحقیقات 

 يدانشگاه علوم پزشك ١٣٨٣شھریور  ١۶-١٩جمعیتي شھر گناباد ، ھشتمین كنگره تغذیھ ایران 

 تھران

    

  ب) ارائھ مقالھ بھ صورت پوستر
  

1- Shafaghi kh, froozani M U nutritional status of infants below 36 months in 

Mashhad city, the 7 th Asian congress of nutrition, October 7-11, 1995 in Beijing, 

China.                                                                                   2- Shafaghi kh, 

Forzani M, Nutritional status of infants below 36 month city. The 5th international 

symposium on clinical nutrition,  4-7 February 1996. Bangkok, Thailand.                                                  

 

3-Shafaghi kh. Froozani M., Evaluation of socio- Economic influence on the 

length of lactation- period (L.P) among lactating mothers in Mashhad. 16th 

international congress of nutrition. July 27- August 1, 1997, Montreal, Canada.                                                                                                       

 

4- Amini M Shafaghi kh , Salimi M, Nouri S , Alavi A, obesity among         Thai 

school children (10-12 yeard) and its relationship to activity             patterns. The 

XVII th  IEA  world congress of epidemiology (WCE2003), August 21- 25 2005. 

Bangkok. Thailand. 

 

شفقي خسرو ، دلشاد علي ، بررسي نگرش وعملكرد خانوارھاي ساكن در محدوده جمعیتي پایگاه . ۵

 ١۶- ١٢ھمین كنگره تغذیھ ایران،تحقیقات جمعیتي گناباد در زمینھ الگو ھاي مصرف مواد غذایي ، ن

 .تبریزدانشگاه علوم پزشكي  .١٣٨۵شھریور 

شفقي خسرو، دلشاد علي، بررسي عملكرد خانوارھاي ساكن در محدوده جمعیتي پایگاه تحقیقات . ۶

دانشگاه  جمعیتي شھر گناباد د ر زمینھ روشھاي پخت ومواد غذایي ، نھمین كنگره تغذیھ ایران ،

  .تبریز علوم پزشكي



 

۶ 

 

دلشاد علي، خواجوي عبدالجواد ، ساالري ھادي، عالمي علي، شفقي خسرو، نقش وجایگاه پایگاه . ٧

  ١٣٨٣دیماه  ٣- ١تحقیقات جمعیتي شھر گناباد در بھداشت مواد غذایي ، ھمایش بھداشت وایمني غذا، 

 .یزددانشگاه علوم پزشكي ، 

 
8. Khosro Shafaghi 1, Majid Ghayour Mobarhan , Zalilah Mohd Shariff , Mohd Nasir , Hejar 
Abdul Rahman , Hadi Jabbari .Prevalence of overweight and obesity among secondary 
school children (12-14 yr.) in the city of Mashhad, Iran, 2010-11  
the 12th Iranian Congress of Biochemistry and 4th International Congress of 

Biochemistry and Molecular Biology held on 6-9th Sep. 2011 in Mashhad, Iran 

 

 جوایز دریافت شده:  

، بزرگداشت ھفتھ پژوھش  دریافت جایزه بعنوان پژوھشگر نمونھ در پایگاه تحقیقات جمعیتي شھر گناباد

  .، گناباد١٣٨١، آذر ماه 

وزارت بھداشت بھ مناسبت فعالیتھاي موفق پروژه ایجاد دریافت لوح تقدیر معاون تحقیقات وفناوري 

  .، گناباد١٣٨٢پایگاه تحقیقات جمعیتي شھر گناباد 

  

 تالیف و ترجمھ كتاب 

  .، تھران١٣٧٢ترجمھ كتاب كنترل وپیشرفت رشد دركودكان خردسال ، چاپ و نشر بنیاد، 

  

 شركت فعال در كنگره ھا بدون ارائھ مقالھ 

1.Seminar on laboratory safety, 11 Feb2009, Faculty Medicine and Health Sciences, 

UPM University, Malaysia. 

2. Updates on Child Nutri on and Health, 10 Nov.2009, Faculty Medicine and 

Health Sciences, UPM University, Malaysia. 

     

 ، تھران.١٣٨٠اردیبھشت  ١٩،  ایراني کزشھمایش چشم انداز استفاده از رایانھ در آموزش پ-٣

 ، مشھد. ١٣٨٠شھریور  ٢٧-٢٠اولین ھمایش بین المللي سرطان ایران، -۴

  مشھد ١٣٨٢شھریور ٢٠- ١٨سومین ھمایش ملي بیوتكنولوژي، -۵

  ، رشت١٣٨١شھریور  ١۴- ١١ھفتمین كنگره تغذیھ ایران. -۶

       

 شركت در كارگاھھاي آموزشي 

بي الگوي غذایي در مطالعات اپیدمیولوژیك ، مركز تحقیقات علوم تغذیھ كارگاه آموزشي ارزیا -١

 .١٣٨۵شھریور  ١۴دانشگاه علوم پزشكي تبریز، 



 

٧ 

 

كارگاه آموزشي تفسیر داده ھاي آزمایشگاھي براي مراقبت ھاي تغذیھ اي ،  مركز تحقیقات علوم  -٢

 .١٣٨۵شھریور  ١۴تغذیھ دانشگاه علوم پزشكي تبریز، 

  ١٣٨۴شھریور  ١دانشگاه علوم پزشكي گناباد  C.Vگارش كارگاه آموزشي ن -٣

 ١٣٨۴شھریور  ١٠ ،دانشگاه علوم پزشكي گناباد SPSSكارگاه آموزشي روش تحقیق پیشرفتھ و  -۴

 .١٣٨۴شھریور  ١٣دانشگاه علوم پزشكي گناباد   Power Pointكارگاه آموزشي  -۵

 

 .١٣٨١شھریور  ١٣كي گیالن ، كارگاه آموزشي كاربرد رایانھ در تغذیھ ، دانشگاه علوم پزش -۶

شھریور ١٢كارگاه آموزشي مشاوره ورژیم درماني در كنترل وزن، دانشگاه علوم پزشكي گیالن ،    -٧

١٣٨١. 

دانشگاه علوم پزشكي كارگاه آموزشي ارزیابي تغذیھ و چالشھاي افت رشد كودكان و نوجوانان ،   -٨

 .١٣٨١شھریور ١٢گیالن ،   

 .١٣٨١شھریور ١١،، دانشگاه علوم پزشكي گیالن ،    كارگاه آموزشي تغذیھ و ورزش -٩

 .١٣٧۶خرداد٨كارگاه آموزشي مقالھ نویسي ، دانشگاه علوم پزشكي كاشان ،   - ١٠

  ١٣٧۴بھمن ٢۶كارگاه آموزشي روش تدریس ،  دانشگاه علوم پزشكي كاشان ،   - ١١

 .١٣٨٠دي  ٢۵كارگاه آموزشي تكنولوژي آموزشي ، دانشگاه علوم پزشكي گناباد - ١٢

 ، گناباد١٣٨٢اسفند  ٢۵گاه آموزشي بھبود رشد و تغذیھ كودكان، كار - ١٣

سخنران.  عنوان بھ ، گناباد ١٣٨٢مھر ماه  ٢٧كارگاه آموزشي تغذیھ در سنین مدرسھ وآھن یاري ،  - ١۴

 ).سخنراني: بھداشت مواد غذایي  (عنوان

 . مشھد.٨١خرداد ماه  ٣٠-٢٨شركت در اولین كارگاه بھبود رشدو تغذیھ كودكان ، - ١۵

  تھران.   ، ١٣٧٢شھریور  ٩-٧شركت در دوره باز آموزي رژیم درماني انجمن تغذیھ ایران  - ١۶

  

 اسرگرمي ھ 

، مطالعھ ( كتاب و نشریات )، موسیقي (سنتي ایراني)، سفر ھای اده روي)پیورزش (فوتسال، شنا، 
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