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 عناوین پایان نامه
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احمد اسماعیل زاده. ارتباط نمایه گلیسمیک و بار گلیسمیک رژیم غذایی با مرگ و میر ناشی از بیماری  م،مهدیه نیکنا .1
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 مدرس کارگاه های علمی

و پژوهشکده غدد ا مدرسه جامع پژوهشی اینس، "طراحی و اجرای پژوهش های کیفی در مطالعات علوم پزشکی "وبینار دو روزه  -1

 .1111، بهمن درون ریز و متابولیسم

، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دانشکده علوم پزشکی و Advocacy“حمایت طلبی یا "کارگاه دو روزه  -1

 .1914بهداشتی درمانی شهید بهشتی، خرداد خدمات 

 طرح های پژوهشی دانشگاهی                         

تعیین وضعیت و طراحی و آزمون مداخله آمادگی اجتماعی برای برنامه های پیشگیری از چاقی کودکان در مدارس ابتدایی شهر  -1

 (.11111کد طرح: ) تهران

 (.911444)کد طرح:  1911-1911شاخص های التهابی در بیماران عروق کرونر، سال بررسی ارتباط چربی های دریافتی با  -1

شناسایی موانع و چالش های پیش روی دانشجویان و اساتید علوم تغذیه و صنایع غذایی در ارایه آموزش مجازی واحد های  -9

 (91311)کد طرح:  11 گیری کووید¬درسی دانشگاه در دوره همه

 (11411گی اجتماعی برای پیشگیری از چاقی دوران کودکی و نوجوانی )کد طرح: بررسی نظام مند بر آماد -1

 شرکت در کارگاه های علمی                  
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با تمرکز بر کاربرد روشهای اماری در نگارش  Medcalce و   Stataآمار کاربردی مقداتی با نرم افزارهای "ساعته  11کارگاه  -1

 .1913گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران پژوهشکده بیماری های ، "مقاالت

، پژوهشکده بیماری "آموزش جامع طراحی اجزاء و نگارش مطالعات مرور سیستماتیک و فراتحلیل )متاآنالیز("ساعته  11کارگاه  -1
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، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی "روش تدریس"کارگاه  -3

 .1919شهید بهشتی، اسفند 

، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی "ارزشیابی آموزشی"کارگاه  -1

 .1919بهشتی، اسفند  شهید

، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات "مقاله نویسی پیشرفته"کارگاه دو روزه  -11

 .1919بهداشتی درمانی شهید بهشتی، شهریور 

 .1931، انجمن تغذیه ایران شاخه اصفهان، "و نفروپاتی دیابتی 1دیابت نوع "کارگاه دو روزه  -11

 بین المللیداوری مقاالت در مجالت 

1. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 2020. 

 

 


