بسمه تعالي

 )1اطالعات فردي
نام

نام خانوادگي

تاريخ تولد

محل تولد

شماره شناسنامه

كدملي

تلفن

1362

مراغه

1128

1552198642

09143009074

وحیده ابراهیم زاده عطاري

E-mail
ebrahimzadeh.va@gmail.com

 )2خالصه تحصیلي
مقطع
كارشناسي

رشته تحصيلي
علوم تغذیه

نام مركز آموزشي
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

معدل
17/35

كارشناسي ارشد

علوم تغذیه

دانشگاه علوم پزشکي تبریز

18/09

دكتري تخصصي

علوم تغذیه

دانشگاه علوم پزشکي تبریز

18/81
(رتبه )1

عضو دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه علوم پزشکي تبريز

 )3پايان نامه
عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد:
تاثير دانههاي گياهي بزرك و سياهدانه بر سطح سرمي پروفایل ليپيدي ،مالونديآلدئيد و
شاخصهاي آنتياكسيداني در خرگوشهاي هيپرليپيدميك
عنوان پايان نامه دكتري:
تاثير مصرف مکمل زنجبيل بر وضعيت تغذیهاي و سطح سرمي برخي آدیپوسایتوكينها در زنان
چاق با توجه به پليمورفيسم ژنهاي لپتين ،آدیپونکتين UCP-1 ،و گيرندههاي بتا  3آدرنرژیك
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) سوابق پژوهشي4
: مقاالت
شماره

عنوان مقاله

عنوان مجله و محل

نويسنده

تاريخ

اول

2015

اول

2015

مسئول

2009

دوم

2013

اول

2014

ايندكس

1

Changes of serum adipocytokines and body weight following
Zingiber officinale supplementation in obese women: a RCT

2

Effect of Zingiber officinale Supplementation on Obesity
Management with Respect to the Uncoupling Protein 1 3826A>G and ß3-adrenergic Receptor Trp64Arg
Polymorphism

3

4

Effect of dietary supplementation with Nigella sativa L. on
serum lipid profile, lipid peroxidation and antioxidant
defense system in hyperlipidemic rabbits
Effects of ginger (Zingiber officinale) on plasma glucose
level, HbA1c and insulin sensitivity in type 2 diabetic
patients

European Journal
of Nutrition

ISI, IF:3.46
Phytotherapy
Research

ISI, IF:2.66
Journal of
Medicinal Plants
Research

ISI, IF:0.4
International
Journal of Food
Sciences and
Nutrition

ISI, IF:1.2

5

Investigation of Enrofloxacin and Chloramphenicol
Residues in Broiler Chickens Carcasses Collected From
Local Markets of Tabriz, Northwestern Iran

6

Anti-Inflammatory Effects of Zingiber Officinale in Type 2
Diabetic Patients

7
8

Effects of supplementation with ginger (Zingiber officinale
Roscoe) on serum glucose, lipid profile and oxidative stress
in obese women: a RCT
Effect of Ground Black Seed (Nigella Sativa L.) on Serum
Lipid Profile, Body Weight and Food Intake in
Hyperlipidemic Rabbits

9

Effect of flaxseed (Linum usitatissimum) on serum lipid
profile and malondialdehyde in hyperlipidemic rabbits

10

Beneficial effects of canola oil on breast fatty acids profile
and some of serum biochemical parameters of Iranian
native turkeys

11

Lipid lowering effect of dietary supplementation with Nigella
.sativa L. in hyperlipidemic rabbits

2

Health Promotion
Perspectives
PubMed
Advanced
Pharmaceutical
Bulletin
PubMed
Pharmaceutical
Sciences
Scopus
Scientific journal
of Zanjan
Scopus
Pharmaceutical
Sciences
Scopus
Journal of Cell
and Animal
Biology
Google Scholar
Journal of
Medicinal Food
Plants

ساير
همکاران

2013

اول

2015

اول

2010

اول

2009

ساير
همکاران
اول

2010

2009

 طرح هاي پژوهشي:
تاريخ

محل انجام

عنوان طرح

1392

دانشگاه علوم پزشکي

تأثیر مصرف مکمل زنجبیل بر وضعیت تغذیهای و سطوح در گردش برخی

تبريز -مركز تحقیقات آدیپوسایتوکینها در زنان چاق با توجه به پلیمورفیسم ژنهای  ،UCP-1لپتین،
آدیپونکتین و گیرندههای بتا  3آدرنرژیک
تغذيه
1391

دانشگاه علوم پزشکي

تعیین میزان باقیمانده برخی آنتیبیوتیکها در نمونههای کبد و عضالت مرغ

تبريز -مركز تحقیقات

عرضه شده در شهر تبریز

كاربردي دارويي
1391

استانداري آذربايجان

تعیین الگوی تغذیهای خانواده در استان آذربایجان شرقی و ارتباط آن با

شرقي -دفتر آموزش

سالمت جسمانی افراد

و پژوهش
1391

دانشگاه علوم پزشکي

تأثیر مصرف عصاره و پودر زنجبیل بر ریشه کنی هلیکو باکترپیلوری و بهبود

تبريز -مركز تحقیقات

عالیم بالینی افراد مبتال به سوءهاضمه بدون زخم با هلیکوباکترپیلوری مثبت

گوارش و كبد
1391

دانشگاه علوم پزشکي تاثیر مکمل یاری زنجبیل بر سطح گلوکز  HbA1cو شاخص حساسیت انسولینی
افراد مبتال به دیابت نوع 2

تبريز -مركز تحقیقات
تغذيه
1388

دانشگاه علوم پزشکي

تاثیر مکمل یاری با عصاره هسته انگور قرمز بر وضیعت آنتی

تبريز -مركز تحقیقات

اکسیدانی،پراکسیداسیون لیپیدی و پروفایل لیپیدی سرم در بیماران دیابتی
نوع II

كاربردي دارويي
1386

دانشگاه علوم پزشکي

تاثیر دانه های گیاهی بزرک و سیاه دانه بر سطح سرمی پروفایل لیپیدی ,

تبريز

مالون آلدئید و شاخص های آنتی اکسیدانی سرم در خرگوشهای
هیپرلیپیدمیک

 كتاب:
تاریخ انتشار

ناشر

نوع كتاب

عنوان

1389

انتشارات عميدي

ترجمه

تغذیه در دوران مختلف زندگي

1387

انتشارات عميدي

ترجمه

تغذیه در اختالالت متابوليکي
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 كنگره ها و سمینارها:
نحوه ارائه

سال

سخنراني

1391

سخنراني

1391

سخنراني

1391

سخنراني

1388

پوستر

1393

پوستر

1388

پوستر

1387

پوستر

1387

پوستر

1387

پوستر

1387

پوستر

1387

پوستر

1387

پوستر

1386

پوستر

1382

عنوان و محل كنگره

عنوان مقاله

دوازدهمين كنگره تغذیه و اولين كنگره

Nanotechnology: applications in
nutrition and food sciences

دوازدهمين كنگره تغذیه و اولين كنگره

Dietary carbohydrates, glycemic index,
glycemic load and risk of cancer

بين المللي تغذیه ایران-اصفهان
بين المللي تغذیه ایران-اصفهان
دوازدهمين كنگره تغذیه و اولين كنگره
بين المللي تغذیه ایران-اصفهان
كنفراس بين المللي دانشجویي  -تهران
سيزدهمين كنگره تغذیه و اولين كنگره
بين المللي تغذیه ایران-تهران

Inflammation and insulin resistance
Effect of dietary flaxseed (Linum
usitatissimum) on lipid peroxidation
and antioxidant defense system in
hyperlipidemic rabbits
Evaluation of the efficacy of ginger on
obesity management

كنگره بين المللي طب سنتي و مکمل-

)Effect of Nigella Sativa L. (black seed
on blood sugar and lipid peroxidation
in New Zealand rabbits
بررسي تاثير سياه دانه بر وزن بدن و دریافت غذایي

ساري

خرگوشهاي هيپرليپيدميك

كنگره بين المللي طب سنتي و مکمل-

تاثير دانه گياهي بزرك بر پروفایل ليپيدي سرم در

ساري

خرگوشهاي هيپرليپيدميك

كنگره بين المللي دیابت -یزد

دهمين كنگره تغذیه ایران -تهران

تاثير دانه بزرك بر وزن بدن و دریافت غذایي
خرگوشهاي هيپرليپيدميك

نخستين همایش ملي صنعت دام و

گوشت شترمرغ و بوقلمون :دو جایگزین سالمتر براي

طيور -استان گلستان

گوشت قرمز و مرغ

سمينار سراسري سالمندي و پزشکي
سالمندان -اصفهان

بررسي تاثير كافئين در پيشگيري و كنترل پاركينسون

سمينار سراسري سالمندي و پزشکي

تاثير مقدار پروتئين غذایي در پيشگيري از پوكي

سالمندان -اصفهان

استخوان

هشتمين كنگره ساليانه پژوهشي
دانشجویان علوم پزشکي كشور و

اعتقاد به گرمي و سردي ( )yin-yangو جایگاه آن

نخستين كنگره بين المللي دانشجویان

در طب همورال

علوم پزشکي ایران -شيراز
همایش علمي نقش آبزیان در سالمت

4

نقش ماهي و اسيدهاي چرب امگا  3در درمان سرطان
پروستات

 )5سوابق آموزشي
تاريخ

توضیح

1392

تدریس درس "تغذیه اساسی"  4واحدی به مدت  64ساعت در دانشگاه آزاد
اسالمی ممقان

1393

تدریس در کارگاه "مکمل های ورزشی و سوءء مصرف آنها" در هجدهمین
سمینار دانشجویان داروسازی ایران  -تبریز به مدت دو ساعت

1391

تدریس دوره آموزشی "تداخل غذا و دارو "برای کارشناسان بهاشت به مدت 8
ساعت در مرکز بهداشت استان

1391
1390

تدریس دوره آموزشی "تفسیر دادههای آزمایشگاهی در مراقبت های تغذیه ای
" برای کارشناسان بهاشت به مدت  4ساعت در مرکز بهداشت استان
تدریس در کارگاه "کاربرد گیاهان دارویی در کنترل و درمان چاقی" در هفتمین
همایش پژوهش داشجویان علوم پزشکی شرق کشور

 )6شركت در كارگاهها و دوره هاي آموزشي
 مالحظات اخالقي در مطالعات آزمایشگاهي مالحظات اخالقي در مطالعات كارآزمایي باليني اخالق در انتشار نتایج اخالق در پژوهش هاي علوم پزشکي -دوره آموزشي مقدماتي طب سنتي ( 36ساعت)
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