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 .1-1(:1)31؛1911تهران. مجله غدد درون ریز و متابولیسم.  تیروئید ی مطالعه: عروقی و قلبی های¬بیماری بروز و تیروئید

 یهالولبر شمارش س یمسد یتراتن یخوراک یزاصغر. اثر تجو یطرالن، قاسم یسودا، ورزند یبیغ یم،مر یدیتوح یچهر،پر یغمایی یهه،وج یخراسان -9
 9۴۳-9۴5( :0) 11 ;1915ریز و متابولیسم ایران. ی غدد درون. مجله3نوع  یابتنر چاق و مبتال به د ییصحرا یهادر موش یخون

 باالتر سن اب بیماران در تیروئید عملکرد اختالالت بروز و . شیوعفریدون عزیزی ،الهنژاد ژ طهماسبی ،ریمتوحیدی م ،طیهآموزگار ع ،حبوبهحسینی م -۴
 .113-150(: 9)1۳؛ 1910. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. (تهران تیروئید مطالعه) سال 00 از

فراد ا یماریابیبا ب یعموم ی. غربالگریدونفر یزیعز ید،مجد حم یعلو یم،مر یدیمعصومه، توح یمبرس یمه،فه یتهران یرمضان یما،نظرپور س -0
 101-1۴0( :9) 91 ;191۴. یزنان باردار . پژوهش در پزشک یروئیدیپرخطر اختالالت ت

 های شاخص تغییرات . روند*ف حدائق ف، عزیزی منصورنیا م، توحیدی م، خلیلی د، ظفری ن، لطفعلیان م، جهانگیری ی، پور س، اکبر -5
 لیپید و ندق پیگیری دهه یک طول در سالم افراد و دیابت به مبتالیان در خون چربی اختالالت و سیگار کشیدن وضع خون، فشار آنتروپومتریک،

 95-39: 11(3). 191۴ایران.  اپیدمیولوژی تخصصی مجله تهران.
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 1۳1-1۳1( :9) 11 ;191۴ریز و متابولیسم ایران. ی غدد درون. مجلهیتبر جمع یمبتن یسالم، مطالعه یدر زنان حامله

: 3نوع  ییابتد یماراندر ب یروئیدت ی. بروز اختالالت عملکردیدونفر یزیعز یم،مر یدیتوح یه،اموزگار عط ین،دلشاد حس یرصابر،م ینیسادات ام -۳
 13-۴( :1) 11 ;191۴ریز و متابولیسم ایران. ی غدد درونتهران. مجله یپیددر مطالعه قند و ل گیرییدوازده سال پ

 یسسرم با عملکرد جن یهاآندروژن یهمبستگ ی. بررسیدمجد حم یعلو یم،مر یدیتوح یمه،فه یتهران یمعصومه، رمضان یمبرس یال،نظرپور سه -1
 33-19( :1) 11 ;191۴یسم ایران. ریز و متابولی غدد درون. مجلهیائسهزنان 

 مبتنی ای عهمطال متابولیک، سندرم با بالینی تحت تیروئید کاری کم ی رمضانی تهرانی ف، توحیدی م، رستمی م، عسگری س، عزیزی ف. رابطه -15
 . 150-1۳(: 1)19؛ 1915کشور. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران.  استان چهار باروری سنین زنان در جمعیت بر

 کسیدانیا تعادل و لیپیدی پراکسیداسیون بر بروکلی جوانه پودر میزان دو تاثیر بهادران ز، میرمیران پ، توحیدی م، مهران م، عزیزی ف. بررسی -11
 335-310(: ۴)90؛ 1915 . مجله پژوهش در پزشکی.3نوع  دیابت به مبتالیان در آنتیاکسیدانی

 درمان رد درمانی رادیواکتیو ید با مازول متی اثرات مدت دراز یوسفی و، بحرینیان ع، شیخ االسالمی ف، توحیدی م، محرابی ی، عزیزی ف. مقایسه -13
 ۴10-۴55(: 0)13؛ 19۳1تیروئید. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران.  پرکاری

 ید اب مازول، متی توسط درمان مورد گریوز به مبتال بیماران در گلوکز تحمل حرابی ی، عزیزی ف. مقایسهکیانی ج، یوسفی و، توحیدی م، م -19
 . 011-051(: 5)13؛ 19۳1رادیواکتیو. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. 

 زیربالینی های اختالل طبیعی سیر و عملکرد اختالل بروز عزیزی*. میزان فریدون ، توحیدی مریم ، دلشاد حسین ، اسدی مژگان -33

 . 059-053(: 0)33؛ 3311ایران.  متابولیسم و ریز درون غدد تهرانی. مجله بزرگساالن در تیروئید

 بروز بینی پیش در عزیزی. لیپیدها فریدون ، هراتی هادی ، صفرخانی مریم ، حدائق فرزاد ، حاتمی معصومه ، توحیدی مریم -37

(: 0)9؛ 3311تهران. مجله دیابت و متابولیسم ایران.  لیپید و قند مطالعه: 0 نوع دیابت به مبتال بالغین در عروقی -قلبی رخدادهای

11-91 . 

با  0ع نو یابتبروز د بینییش. بهبود قدرت پیدونفر یزیعز یامک،س یعل ینیمع یبیحدائق فرزاد، حب یم،مر یدیتوح ی،هاد یهرات -30

ی ساله در تهران. مجله 7/0 یگیریبا پ یتبر جمع یمبتن یمطالعه یک هاییافته مختل: یقند ناشتا 0663سال  یاراستفاده از مع

 . 300-377( :3) 33 ;3311. ایرانریز و متابولیسم غدد درون

از  یاشن یعروق -یقلب یامدهایپ ی. بررسیدونفر یزیفاطمه، عز یاسکندر ین،نوش فریمفه یم،مر یدیداود، حدائق فرزاد، توح یلیخل -35

-551( :33) 05 ;3311تهران.  یدانشگاه علوم پزشک ی،تهران. مجله دانشکده پزشک یپیدمطالعه قند و ل یجاختالل تحمل گلوکز: نتا

510 . 

در  0نوع  یابتبروز د بینییش( در پCRP) C-واکنشگر ین. نقش پروتئیدونفر یزیحدائق فرزاد، عز یم،مر یدیمحمد، توح یمیابراه -31

 . 30-33( :3) 36 ;3315ریز و متابولیسم ایران. ی غدد درونتهران. مجله یپیدقند و ل یمطالعه

ل به کلسترو گلیسریدی. نسبت تریدونفر یزیفرهاد، عز یاالسالم یخاصغر، ش یقاسم یم،مر یدیداود، حدائق فرزاد، توح یلیخل -39

قلب در کنار کلسترول تام در  یعروق کرونر یماریب کنندهبینییشپ یپیدیعامل ل یک( TG/HDL-Cباال ) یبا چگال یپوپروتئینل

 . 10-55( :3و  3) 3 ;3315. یرانا یولوژیدمی. مجله اپیرانیمردان ا یتجمع

 یهو بهر یعملکرد شناخت یروئید،. عملکرد تیدونفر یزینژاد غزاله، عز یزرگر یم،مر یدیتوح ی،دوست مهد یمهتاب، تهران یرومندن -06

 . 310-353( :7) 36 ;3315ریز و متابولیسم ایران. ی غدد درون. مجلهیمانپس از زا یروئیدیتدکان مادران مبتال به تدر کو یهوش

در  ابتیدر بروز د یکمتفاوت سندرم متابول یفتعار یابی. ارزیدونفر یزیعز یم،مر یدیمژگان، توح یاباصغر، پاد یحدائق فرزاد، قاسم -03

 . 373-333( :3) 5 ;3315. یرانا یسمو متابول یابتتهران. مجله د یپیدو ل : مطالعه قندیرانا یجامعه شهر

ر د یقلب یکرونر هاییماریآن با ب یو اجزا یک. ارتباط سندرم متابولیدونفر یزیعز یم،مر یدیآزاده، توح یانفرزاد، ضابط یقحدا -00

 . 791-796( :1) 00 ;3315تهران.  یدانشگاه علوم پزشک ی،تهران. مجله دانشکده پزشک یپید: مطالعه قند ولیرانیزنان و مردان ا

: یـ عروق یقلب یرخدادها بینییشدر پ Cگر واکنش ین. نقش پروتئیدونفر یزیعز ی،هاد یحدائق فرزاد، هرات یم،مر یدیتوح -03

 .309-303( :0) 9 ;3310ریز و متابولیسم ایران. ی غدد درونتهران. مجله یپیدقند و ل یمطالعه
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در افراد مسن بر اساس  یکسندرم متابول یوع. شیدونفر یزیفرهاد، عز یاالسالم یخش یم،مر یدیفرزاد، توح یقآزاده، حدا نیاضابط -03

( 3) 5 ;3310. یرانا یسمو متابول یابت. مجله دیکرونر هاییماریارتباط آن با ب یو بررس WHOو  ATPIII ،IDF یفسه تعر

:93-363 . 

سال  76 یدر افراد باال یچاق یوع. شیدونفر یزیعز یم،مر یدیتوح ی،مهد یتیپناه فرهاد، هدا ینحس ی،فرزانه، رامبد مهد یسروقد -07

 .363-99( :3) 9 ;3310ریز و متابولیسم ایران. ی غدد درونشهر تهران. مجله

در مورد  یتمع. خطر منتسب جیدونفر یزیعز ی،مهد یتیهدا یم،مر یدیفرزانه، توح یسروقد ی،پناه فرهاد، رامبد مهد ینحس -00

 . 95-93( :3) 9 ;3310ریز و متابولیسم ایران. ی غدد درون. مجلهیرانیدر بزرگساالن ا یبا چاق یابتارتباط د

 یو همکاران.. بررس یساپر یالسادات، اشراق یمدانشپور مر یم،مر یدیفرزانه، توح یپناه فرهاد، سروقد ینحس ی،مهد یتیهدا -05

ریز و متابولیسم ایران. ی غدد درونتهران. مجله یپیدقند و ل یدر مطالعه یچاق یزاندر ارتباط با م E یپوپروتئینآپول مورفیسمیپل

3310; 9 (3: )17-96. 

: مطالعه قند و 0نوع  یابتبا بروز د یکبد یها یم. ارتباط آنزیدونفر یزیعز یداله، یحدائق فرزاد، محراب ی،هاد یهرات یم،مر یدیتوح -01

 . 350-305( :0) 5 ;3310. یرانا یسمو متابول یابتتهران. مجله د یپیدل

 در بالینی اطالعات از استفاده.. همکاران و مژگان پادیاب آزاده، ضابطیان مریم، توحیدی اصغر، قاسمی هادی، هراتی فرزاد، حدائق -09

 0 ;3317. ایران متابولیسم و دیابت مجله. دهدمی افزایش را گلیسمیدیس و مختل ناشتای قند جدید معیار میان توافق دسترس،
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 393-315( :3) 7 ;3310متابولیسم ایران. 

بررسی عملکرد محور هیپوفیز  تیروئید و متابولیسم کلسیم یدی. توح یممر ی،صفا، خاطره ماهور یدفرزاد حدائق، شهرام زارع، دکترام -35
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 :)ملی/بین المللی( های علمیها و کنفرانسمقاالت ارائه شده در همایش -5-4

 ارائهنوع  زمان برگزاری مقالهن عنوا دیفر
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 Histopathologic classification of  

neuroendocrine neoplasms  

A recently proposed common classification 

framework 

المللی غدد کنگره بین دوازدهمین
 ریز و متابولیسمدرون
 1911آبان 

 سخنرانی

 Glycated hemoglobin 

Challenges of assays & clinical use 
-المللی غدد درونیازدهمین کنگره بین

 ریز و متابولیسم
 1910آبان 

 سخنرانی

2 Waist circumference modifies the association 

between fasting insulin, HOMA-IR and incident 

hypertension among Middle Eastern men: a 8.9 

years follow-up study 

یری از گدومین کنگره بین المللی پیش
 های قلب و عروق کرونر قلببیماری

 13مهر 

 پوستر

0 Interpretation of thyroid cytopathology: an 

update 
یز رالمللی غدد دروننهمین کنگره بین

 و متابولیسم
 15آبان  

 سخنرانی 

3 Lipid measures for prediction of incident 

cardiovascular disease in diabetic and non-

diabetic adults: results of the 8.6 years follow up 

of a population based cohort study 

دومین کنگره بین المللی سندرم 
 متابولیک چاقی و دیابت

 ۳1خرداد 

 پوستر

 ،ATPIII ،IDFسندرم متابولیک در افراد مسن بر اساس سه تعریف  4
WHO و بررسی ارتباط آن با بیماریهای کرونری قلبی 

نخستین کنگره سراسری سندرم 
 متابولیک ایران

 ۳1خرداد  

 پوستر

5 
Increased intra-erythorcyte magnesium is 

associated with gamma-glutamyl transterase in 

obese children 

European congress of  th11

endocrinology 
April 2009 

 

 پوستر

6 Glucose intolerance and risk of cardiovascular 

disease: results of the 7.6 year follow up of the 

Tehran Lipid and Glucose study (TLGS) 

European congress of  th11

endocrinology 
April 2009 

 پوستر

7 

Fine needle aspiration cytology of thyroid 

Iran -Arab nd2 

Congress of 

Endocrinology and 

Diabetes 
Oct 2009  

 سخنرانی

1 
Effects of maternal postpartum thyroiditis on 

thyroid function, intelligence quotient and  

cognitive development of their offspring  

Iran -Arab nd2 

Congress of 

Endocrinology and 

Diabetes 

Oct 2009 

 پوستر

3 
Hematological profile in adult offspring borne 

from propylthioracyl induced hypothyroid rats 

Asia and Oceania  th9

Thyroid Association 

Congress 

Nov 2009 

 پوستر

22 Is thyroid function associated with components 

of the metabolic syndrome in euthyroid subjects 

of reproductive age? A population based study 

of Iranian women 

Asia and Oceania  th9

Thyroid Association 

Congress 

Nov 2009 

 پوستر

22 Triglyceride/HDL-Cholesterol ratio(TG/HDL-

C)beside the total cholesterol is a predictor for 

coronary heart disease in an Iranian men 

population 

International Congress  rd3

on Prediabetes and the 

metabolic syndrome 

April 2009 

 سخنرانی
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20 Prevalence of metabolic syndrome by different 

definitions and their association with coronary 

heart disease in Iranian elderly population 

Internationa Congress  th7

on Coronary Artery 

Disease 

Oct 2007 

 سخنرانی

23 C- reactive protein in risk prediction of 

cardiovascular outcomes: Tehran lipid and 

glucose study 

Internationa Congress  th7

on Coronary Artery 

Disease 

Oct 2007 

 سخنرانی

24 Prevalence of gestational diabetes mellitus in 

southern Iran (Bandar Abbas City) 

European Congress of 

Endocriology 

Sep 2005 

 پوستر

25 Autoimmune thyroid disorder in type 1 diabetes 

patients in south of Iran (Bandar Abbas City) 

European Congress of 

Endocriology 

Sep 2005 

 پوستر

26 Anticardiolipin antibody in type 1 diabetes 

patients in south of Iran (Bandar Abbas City) 

European Congress of 

Endocriology 

Sep 2005 

 پوستر

27 
Metabolic risks in individuals with normal body 

mass index and normal waist circumference 

Oceania  -Asia th13

congress of 

Endocrinology 

May 2006 

 پوستر

21 Comparison of a practical clinical model and 

oral glucose tolerance test for prediction of 

incident type 2 diabetes 

World Diabetes  th19

Congress 

Dec 2006 
 پوستر

آزمونهای تیروئید و لیپیدهای پالسما در افراد مسن ساکن خانه بررسی  23
 سالمندان استان هرمزگان

هفتمین کنگره بین المللی بیماریهای 
 غدد درون ریز

 19۳9مهر 
 پوستر

میکروکارسینوم پاپیالری تیروئید در بررسی اتوپسی های تیروئید در  02
 استان هرمزگان )گزارش اولیه(

های مللی بیماریهفتمین کنگره بین ال
 غدد درون ریز

 19۳9مهر 
 پوستر

معرفی یک مورد متاستاز منفرد استئولیتیک از کارسینوم فولیکوالر  02
 ساله  50تیروئید به جمجمه در یک خانم 

هفتمین کنگره بین المللی بیماریهای 
 غدد درون ریز

 19۳9مهر 
 پوستر

 1ارزیابی نتایج آسپیراسیون سوزنی تیروئید در استان هرمزگان : بررسی  00
 ساله 

هفتمین کنگره بین المللی بیماریهای 
 غدد درون ریز

 19۳9مهر 
 پوستر

03 
 بررسی اختالالت آندوکرین در بیماران ماژور استان هرمزگان  

هفتمین کنگره بین المللی بیماریهای 
 غدد درون ریز

 19۳9مهر 
 پوستر

بررسی اختالالت تیروئیدی و متابولیسم کلسیم و فسفر در مبتالیان به  04
 تاالسمی ماژور استان هرمزگان

چهاردهمین کنگره سالیانه جامعه 
 پزشکان متخصص

 19۳3اردیبهشت 
 پوستر

05 
 رشد و بلوغ در مبتالیان به تاالسمی ماژور استان هرمزگان

چهاردهمین کنگره سالیانه جامعه 
 متخصصپزشکان 

 19۳3اردیبهشت 
 پوستر

 

 اید:که به عنوان استاد راهنما و مشاور همکاری داشتهی یهانامهرساله و پایان -5-5



20 

 

 - تعداد پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد با سمت راهنما:

 4 تعداد پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد با سمت مشاور:

 6 سمت راهنما:تعداد پایان نامه های مقطع دکتری با 

 4 تعداد پایان نامه های مقطع دکتری با سمت مشاور:

 3 تعداد پایان نامه های مقطع دکتری تخصصی با سمت راهنما:

  0 تعداد پایان نامه های مقطع دکتری تخصصی با سمت مشاور:

 2 تعداد پایان نامه های مقطع دکتری فوق تخصصی با سمت راهنما:

 7 دکتری فوق تخصصی با سمت مشاور: تعداد پایان نامه های مقطع

 

  :داخلی /بخشی از کتابکتابیا ترجمه تألیف  -5-6
 /سال چاپناشر  نوع کتاب ) تألیف / ترجمه( عنوان کتاب  ردیف

2    

0    

...    

 

 تألیف کتاب/بخشی از کتاب خارجی: -5-7

 ناشر/محل انتشار/سال چاپ ادیتور عنوان کتاب عنوان فصل  ردیف

2     

0     

...     

 

 :ملی-بین المللی طرح های پژوهشی -5-1

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری/همکار عنوان طرح ردیف

2     

0     

...     

 

 

 

 طرح های پژوهشی دانشگاهی -5-3

 

 کد عنوان مجری همکاران تاریخ تصویب

شورای پژوهشی: 

35/0/3315 

دکتر مریم توحیدی، دکتر 

 االسالمی، دکتر عزیزیشیخ 

دکتر فرزاد حدائق، دکتر 

 آزاده ضابطیان

شیوع سندرم متابولیک در افراد مسن 

 ,ATP IIIایرانی بر اساس سه تعریف

 ویژه

576 
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 کد عنوان مجری همکاران تاریخ تصویب

IDF, WHO  وبررسی ارتباط آن با

 بیماری های کرونر

 شورای پژوهشی:

3/36/15 

 

دکتر لیال صفائیان ،دکتر 

 فرزاد حدائق

استیل سیستئین بر سطح -Nبررسی اثر  دکتر مریم توحیدی 

های اکسیدان/آنتی اکسیدان سرمی شاخص

در  (TNF-α)و عامل نکروزدهنده تومور

مبتال به  0بیماران دیابتی نوع 

 میکروآلبومینوری

 

 شورای پژوهشی:

03/5/15 

دکتر عزیزی، دکتر 

توحیدی، دکتر قاسمی، 

 االسالمیدکتر شیخ

 

دکتر فرزاد حدائق، دکتر 

 خلیلی داوود

گلیسرید به کلسترول نسبت تری

 (TG/HDL-C)لیپوپروتئین با چگالی باال

بینی کننده بیماری عروق یک عامل پیش

:مطالعه قند و لیپید (CHD)کرونری قلب

 تهران

 ویژه

576 

 شورای پژوهشی:

03/1/15 

دکتر توحیدی، دکتر حبیبی 

 معینی، دکتر عزیزی

 

دکتر دکتر فرزاد حدائق، 

 هادی هراتی

بینی دیابت با استفاده از بهبود قدرت پیش

معیار جدید قند ناشتای مختل: نتایج یک 

 7/0مطالعه مبتنی بر جمعیت با پیگیری 

 ساله در تهران

 ویژه

576 

 شورای پژوهشی:

03/5/11 

دکتر مریم توحیدی، دکتر 

 اکبر ملکی، میترا خلیلی

دکتر حسین حاتمی، دکتر 

گیتا شفیعی، دکتر نوشین 

 رفهیم ف

بررسی تأثیر آلودگی با ویروس هپاتیت 

BوC  در بروز دیابت و اختالل تحمل

 گلوکز، مطالعه قند و لیپید تهران

 

 شورای پژوهشی:

03/3/11 

دکتر داود خلیلی، دکتر 

نوشین فهیم فر، دکتر 

 توحیدی، دکتر عزیزی

تحمل گلوکز و خطر بیماری های  اختالل دکتر فرزاد حدائق

سال پیگیری در  0/5عروقی: نتایج  -قلبی

 مطالعه قند و لیپید تهران

 ویژه

576 

 شورای پژوهشی:

0/33/11 

دکتر حدائق، مریم 

صفرخانی، دکتر هراتی، 

 دکتر عزیزی

دکتر مریم توحیدی، دکتر 

 معصومه حاتمی

لیپیدهای در پیش بینی بروز  رخدادهای 

قی در بالغین  مبتال به دیابت های قلبی عرو

 :  مطالعه قند و لیپید تهران 0نوع 

 ویژه

576 

 شورای پژوهشی:

07/30/11 

 دکتر فرید صولت 

 دکتر مریم توحیدی

تعیین فراوانی کالسترین در ضایعات خوش 

خیم و بدخیم تیروئید به روش 

ایمونوهیستوشیمی در بیمارستان آیت ا... 

 3313-17طالقانی در طی سالهای 

 

 شورای پژوهشی:

3/7/19 

دکتر آزاده ضابطیان، دکتر 

 فرزاد حدائق

دکتر مریم توحیدی، دکتر 

 فریدون عزیزی

در زنان پایه گیری سطح انسولین اندازه

کننده در سال شرکت 36ایرانی باالی 

 مطالعه قند و لیپید تهران

333 

 شورای پژوهشی:

30/36/19 

دکتر فرزاد حدائق، دکتر 

 معصومه حاتمی

 Triglycerides and triglycerides دکتر مریم توحیدی

to high density lipoprotein 

cholesterol ratio are strong 

predictors of incident 
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 کد عنوان مجری همکاران تاریخ تصویب

hypertension in Middle Eastern 

women: a cohort study 

 شورای پژوهشی:

00/33/19 

دکتر آزاده ضابطیان، دکتر 

 فرزاد حدائق

دکتر مریم توحیدی، دکتر 

 فریدون عزیزی

گیری سطح انسولین در زنان ایرانی اندازه

کننده در مطالعه قند سال شرکت 36باالی 

 سال پیگیری 3/1و لیپید تهران بعد از 

331 

 شورای پژوهشی:

00/33/19 

دکترضابطیان، دکتر فرزاد 

 حدائق  ، دکتر مومنان

دکتر مرم توحیدی، دکتر 

 یفریدون عزیز

گیری سطح انسولین پایه در مردان اندازه

کننده در سال شرکت 06ایرانی باالی 

 مطالعه قند و لیپید تهران

333 

 شورای پژوهشی:

00/33/19 

دکترضابطیان، دکتر فرزاد 

 حدائق، دکتر مومنان

دکتر مریم توحیدی، دکتر 

 فریدون عزیزی

گیری سطح انسولین در مردان ایرانی اندازه

کننده در مطالعه قند سال شرکت 06باالی 

 سال پیگیری 3/1و لیپید تهران بعد از 

330 

 شورای پژوهشی:

00/63/96 

 

پناه، دکتر دکتر حسین

توحیدی، بیتا فام، کامران 

 گیتی

و  (MODY)تعیین فراوانی دیابت جوانی   دکتر آزیتا زاده وکیلی 

شناسایی  جهش های ژن گلوکوکیناز در 

ه تشخیص داده شده بین دیابتی های تاز

سال، شرکت کننده در  36زیر 

 جمعیتمطالعه قند و لیپید تهران

 

 شورای پژوهشی:

33/0/96 

 دکتر عزیزی، دکتر حدائق،

 دکتر خلیلی، سیما مسعودی

رابطه دیابت، سندرم متابولیک و مولفه های  دکتر مرم توحیدی

آن با خطر سرطان در مطالعه قند و لیپید 

 تهران

 

 پژوهشی:شورای 

39/5/96 

دکتر مریم توحیدی، دکتر  لیال بهدادفر

 اصغر قاسمی

مقایسه اندازه گیری انسولین انسانی با 

 روشهای مختلف

309 

 شورای پژوهشی:

9/1/93 

رضامحبی، میترا هاشمی نیا 

بابک یزدانی، دکترفریدون 

 عزیزی

دکترمریم  دکترفرزادحدائق

 توحیدی

Incidence of chronic kidney 

disease and its risk factors, 

results of over 10 year followup 

in an Iranian cohort 

 

 شورای پژوهشی:

9/1/93 

لیالچراغی،دکترفرزادحدائق، 

سعید عارف، دکتر فرهاد 

شیخ االسالمی،دکترفریدون 

 عزیزی

دکترمریم توحیدی، 

 رضامحبی

Lipid profile components and 

risk of cerebrovascular events 

versus coronary heart disease; is 

there a shared risk? 

063 

 شورای پژوهشی:

9/1/93 (313) 

 دکتر فرزاد حدائق

دکتر فریدون عزیزی دکتر 

 آرش درخشان 

 عبدالرضا چاری

 دکتر مریم توحیدی

 دکتر اصغر قاسمی

تعیین محدوده مرجع سطح سرمی انسولین 

 ایرانیناشتا در یک جمعیت 
 

 

 شورای پژوهشی

9/1/93 

 دکتر فرزاد حدائق

 هادی قریشیان

 دکتر مریم توحیدی

 دکتر داود خلیلی

 و ناشتا انسولین سرمی سطح بررسی

 بروز بینی پیش در انسولین به مقاومت

:  میر و مرگ و عروقی -قلبی پیآمدهای

 تهران لیپید و قند مطالعه
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 کد عنوان مجری همکاران تاریخ تصویب

 شورای پژوهشی:

9/1/93 

 دکتر حدائق

 دکتر درخشان

 دکتر عرشی

 دکتر عزیزی

 دکتر توحیدی

 دکتر خلیلی

 در ناشتا انسولین سرمی سطح بررسی

 دیابت و متابولیک سندرم بروز بینی پیش

 تهران لیپید و قند مطالعه:  0 نوع

 

 شورای پژوهشی:

00/30/93 

 دکتر حدائق

دکتر بنفشه عرشی سمانه 

 عسگری

و  ناشتا انسولین سرمی سطح بررسی دکتر مریم توحیدی

 بروز بینی پیش در انسولین به مقاومت

 تهران لیپید و قند مطالعه:   خون پرفشاری

 

 شورای پژوهشی:

7/9/90 

 مریم شکیبا

 علی خورشیدی

 دکتر توحیدی

در  TG/HDL-Cبررسی شاخص نسبت  دکتر خلیلی

پیشگویی بیماریهای کرونری قلب و تعیین 

 نقطه برش آن

 

 شورای پژوهشی:

30/0/90 

 -دکتر درخشان دکتر خلیلی

 دکتر  عرشی-دکتر حدائق

 36بررسی روند مقاومت به انسولین در طی  دکتر مریم توحیدی

 سال مطالعه قند و لیپید تهران

 

 شورای پژوهشی:

3/33/90 
 

دکتر  -دکتر فرزاد حدائق

 بنفشه عرشی

 دکتر آرش درخشان

 دکتر مریم توحیدی

ناشتا و بررسی سطح سرمی انسولین 

مقاومت به انسولین در پیش بینی بروز 

مطالعه قند و لیپید :  بیماری مزمن کلیه

 تهران

 

 شورای پژوهشی:

03/30/90 

 

دکتر حدائق، دکتر آموزگار، 

 دکتر مهران، 

 دکتر درخشان دکتر عزیزی

 دکتر مریم توحیدی

 

بررسی ارتباط مقاومت به انسولین و اختالل 

-نکراسی با آزمونهای بتای پاعملکرد سلول

 های عملکرد تیروئید

 

 شورای پژوهشی:

03/30/90 

دکتر بنفشه عرشی، دکتر 

 فرزاد حدائق، دکتر عزیزی

 دکتر مریم توحیدی

 دکتر اصغر قاسمی

تعیین نقاط برش سطوح انسولین و 

HOMA-IR  در پیش بینی سندرم

 متابولیک

 

 شورای پژوهشی:

03/30/90 
 

دکتر سعید هاشمی،مریم 

شکیبا، دکتر مریم توحیدی، 

 دکتر فرزاد حدائق

 Determining HDL protection دکتر داود خلیلی

against coronary heart disease 

in women 

 

 

 شورای پژوهشی:

33/3/93 

 

دکتر عزیزی، دکتر 

خیراندیش، ایرج عظیم زاده، 

 علیرضا خوشبختی 

 دکتر توحیدی

 دکتر قاسمی 

اصالح فرمول فریدوالد برای تخمین 

  (LDL-C)لیپوپروتئین با چگالی پایین 

 در یک جمعیت ایرانی  

563 

 

 شورای پژوهشی:

33/3/93 

 

 دکتر حدائق

 دکتر عرشی

دکترتوحیدی و 

 دکتردرخشان

ساله مقاومت به انسولین  36 بررسی میزان بروز

های بتا و فاکتورهای و کاهش عملکرد سلول

تفکیک جنس، مطالعه قند و لیپید خطر آن به 

 تهران

 

 شورای پژوهشی:

30/33/93 

 

دکتر امیرعلی سیم فروش، 

دکتر مریم توحیدی، دکتر 

 عزیزی 

دکتر رضا  دکتر فرزاد حدائق

 محبی

 

 بین در مرگ ریسک و چاقی پارادوکس

 کلیوی مزمن بیماری با بیماران
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 کد عنوان مجری همکاران تاریخ تصویب

 شورای خاص:

05/36/93 

 

 توحیدی، مریم دکتر

 دکتر نیا، میتراهاشمی

 عزیزی فریدون

 دکتر فرزاد حدائق

 مظفری امیرحسین

 سال 36 از بیش در خون فشار پیش بروز میزان

 جنسیتی های تفاوت اهمیت:  پیگیری ی دوره

 نخو فشار پیش فاکتورهای ریسک با رابطه در

 

 شورای پژوهشی:

60/63/93 
 

دکتر  -دکتر فرزاد حدائق

دکتر  -آرش درخشان

 فریدون عزیزی

دکتر مریم توحیدی )مجری 

 اول(

 دکتر اصغر قاسمی 

 و انسولین سطوح برش نقاط تعیین

HOMA-IR بروز دیابت  بینی پیش در

 در مطالعه قند و لیپید تهران 0نوع 

 

 شورای پژوهشی:

36/0/93 

 033جلسه 

دکتر  -خانم سمانه اکبرپور

دکتر فرزاد  -آرش درخشان

دکتر فریدون  -حدائق

 عزیزی

)مجری  دکتر مریم توحیدی

 دکتر اصغر قاسمی  -اول(

تعیین نقاط برش سطوح انسولین و 

HOMA-IR  در پیش بینی پرفشاری

 خون سیستمیک؛ مطالعه قند و لیپید تهران 

 

 شورای پژوهشی

00/7/97(070) 

 دکتر خلیلی 

 دکتر توحیدی

 دکتر عزیزی

 دکتر فرزاد حدائق

 دکتر عذرا رمضانخانی

عوامل خطر و برهمکنش بین این تعیین 

عوامل در ارتباط با بیماری مزمن کلیوی با 

استفاده از درخت بقا: مطالعه طولی قند و 

 سال پیگیری 37لیپید تهران با 

 

 شورای پژوهشی:

35/30/97(003) 

 

سمانه -دکتر درخشان

 دکتر آموزگار -اکبرپور

 آیدین باغبانی -دکتر مهران

 دکتر عزیزی -دکتر حدائق

 در دیروئیت عملکرد اختالالت نقش یبررس دکتر مریم توحیدی

 در یعروق-یقلب امدیپ بروز ینیب شیپ

 تهران دیروئیت مطالعه تیجمع

 

 شورای پژوهشی:

03/3/90(056) 

دکتر  -دکتر فرزاد حدائق

دکتر فریدون  -داود خلیلی

 عزیزی

 تهران دیپیل و قند مطالعه در دیپیل دکتر مریم توحیدی

 

 

90631 

 

 شورای پژوهشی:

35/5/95(095) 

دکتر  -دکتر فرزاد حدائق

ه دکتر عطی  -آیدین باغبانی

 -دکتر الدن مهران -آموزگار

 دکتر فریدون عزیزی

 میآنز ضد یباد یآنت ارتباط یبررس دکتر مریم توحیدی

 ونخ یپرفشار بروز و یدیروئیت دازیپراکس

 تهران دیروئیت مطالعه در

95679 

 شورای پژوهشی:

0/30/91(307) 

ه رباب -دکتر نیلوفر برزگر

دکتر  -قدسی قاسم آبادی

دکتر فریدون  -فرزاد حدائق

 دکتر پریسا امیری -عیزی

بررسی اثر سطح تحصیالت بر بروز بیماری  دکتر مریم توحیدی

 مزمن کلیوی؛ مطالعه قند و لیپید تهران 

 

99667 

 شورای پژوهشی:
1/13/11(955) 

 -دکتر فرزاد حدائق

دکار  -میتراهاشمی نیا

دکتر   -فریدون عزیزی

 امیراحمد نصیری

 دکتر مریم توحیدی

 دکتر آیدین باغبانی اسکویی

تأثیر تغییرات غلظت انسولین سرم، 

HOMA-IR   و نسبت انسولین به گلوکز

سه سال در بروز پرفشاری خون: در طی 

 مطالعه قند و لیپید تهران

33730 

 :یپژوهش یشورا

06/1/99(333) 

محمد وحیدی، سمانه 

دکتر فرزاد  -عسگری

بارداری با بروز ارتباط سابقه دیابت  دکتر مریم توحیدی

بیماریهای مزمن کلیوی: مطالعه قند و 

 لیپید تهران

07305 

https://pajoohan.sbmu.ac.ir/general/cartable.action
https://pajoohan.sbmu.ac.ir/general/cartable.action
https://pajoohan.sbmu.ac.ir/general/cartable.action
https://pajoohan.sbmu.ac.ir/general/cartable.action
https://pajoohan.sbmu.ac.ir/general/cartable.action
https://pajoohan.sbmu.ac.ir/general/cartable.action
https://pajoohan.sbmu.ac.ir/general/cartable.action
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دکتر فریدون  -حدائق

 عزیزی

 شورای پژوهشی:
31/9/11(931) 

دکتر  -امیررضا حدائق

دکتر فرزاد  -سمانه اکبرپور

دکتر فریدون  -حدائق

 عزیزی

 ییپیدمختلف ل یارتباط پارامترها یبررس دکتر مریم توحیدی

 دیپیخون: مطالعه قند و ل یبا بروز پرفشار

 تهران

03013 

 شورای پژوهشی:
10/1/11(999) 

فرزاد  -مهدی هدایتی

 -فریدون عزیزی -حدائق

فاطمه   -میترا هاشمی نیا

رضا حاجی  -میکائیلی

 حسینی

 دکتر مریم توحیدی

 عبدالرضا چاری

 یرده ها یرز ینارتباط ب یبررس

 یپرچگال با بروز رخداد ها یپوپروتئینل

ه : مطالعیرانیا یتجمع یکدر  یعروق-یقلب

 تهران یپیدقند و ل

03650 

 شورای پژوهشی:
31/0/11(995) 

 دکتر فریدون عزیزی
 دکتر مریم توحیدی

ر دکت -دکتر امیرعباس مومنان
دکتر سعید  -افشین استوار

دکتر علی  -هاشمی نظری
 دکتر ایاد بهادری منفرد –ماهر 

 دکتر داود خلیلی
 دکتر محمود هاشمی 

 کیسرولوژ یها تست یصیتشخ ارزش نییتع
 الابت صیتشخ یبرا رانیا در موجود یباد یآنت
 مطالعات در استفاده یبرا 11-دیکوو به

 یولوژیدمیسرواپ
 
 

07635 

 شورای پژوهشی:
31/3/1۴55 

 

ذرا دکتر ع -دکتر نیلوفر برزگر
دکتر مریم  -رمضانخانی

 دکتر فریدون عزیزی  -توحیدی

 یماریب بروز و گلوکز مدت یطوالن نوسانات دکتر فرزاد حدائق
 از یناش ریم و مرگ حوادث و یعروق یقلب یها
 و قند مطالعه: ابتید بدون  و  با افراد در آن

 تهران دیپیل

319۴1 

 

 

 ثبت پتنت داخلی/خارجی -5-22

شماره و تاریخ  سازمان ثبت کننده عنوان پتنت ردیف

 ثبت

تولید محصول 

 )بلی/خیر(

2     

0     

...     

 

 

 سوابق اجرایی ) مسئولیت ها (: -6

 سال سازمان / موسسه  عنوان  مسئولیت ردیف

بیمارستان شهیدمحمدی  آزمایشگاه بالینی  ریاست 3

 بندرعباس/ د.ع.پ هرمزگان

3313-3359 
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 3316-3313 د.ع.پ هرمزگان مدیر برنامه دستیاری پاتولوژی 0

کده علوم غدد درون ریز و پژوهش سرپرست آزمایشگاه هورمون شناسی  3

 متابولیسم / د.ع.پ شهید بهشتی

 تاکنون 3313از سال 

عضو شورای پژوهشی پژوهشکده علوم غدد درون ریز و  3

 متابولیسم 

 3310 – 99 د.ع.پ  شهید بهشتی

 تاکنون 3310سال از  د.ع.پ  شهید بهشتی عضو کمیته مطالعه قند و لیپید تهران  7

عضو کمیته پاراکلینیک پژوهشکده علوم غدد درون ریز  0

 و متابولیسم 

 تاکنون 3315از سال  د.ع.پ  شهید بهشتی

عضو کمیته آموزش مداوم پژوهشکده علوم غدد درون  5

 ریز و متابولیسم

 تاکنون 3315از سال  د.ع.پ  شهید بهشتی

 

 جذب گرنت های داخلی/خارجی -7

 تصویب )ریال(مبلغ 
 محل اخذ گرنت 

  عنوان مجری همکاران

555/555/105  

 

 

 
 

 شورای پژوهشی:
1/1/15(311) 

 گزارش پایانی 
3۳/0/11 

دانشگاه علوم 
پزشکی شهید 

 بهشتی 

 دکتر فرزاد حدائق 
آیدین باغبانی 

 اسکویی
نوشین سادات آهن 

 چی
 فریدون عزیزی

دکتر مریم 
 توحیدی 

 

 یتر شاخص یبررس
 در نخو گلوکز-دیریسیگل
 نوع ابتید بروز ینیب شیپ
 و قند مطالعه تیجمع در 3
 تهران دیپیل

 

1 

555/155/155  
 
 

 شورای پژوهشی:
1/13/11(955) 

 گزارش پایانی
15/1/1۳ 

دانشگاه علوم 
پزشکی شهید 

 بهشتی 

 دکتر آیدین باغبانی
 دکتر فرزاد حدائق
 میترا هاشمی نیا

دکتر فریدون 
 عزیزی

 دکتر امیراحمد
 نصیری

دکتر مریم 
 توحیدی

 غلظت راتییتغ ریتأث
 سرم، نیانسول

HOMA-IR نسبت و 
  یط در گلوکز به نیانسول

 یپرفشار بروز در سال سه
 دیپیل و قند مطالعه: خون

 تهران
 

 

3 

555/305/1۳  
 

 

 شورای پژوهشی:
1۴/5۳/1۳(911) 

دانشگاه علوم 
پزشکی شهید 

 بهشتی 

 پریسا هاشمی
آیدین باغبانی 

 اسکویی
 سمانه عسگری

 دکتر عزیزی
 فاطمه اسکندری

 دکتر فرزاد حدائق

دکتر مریم 
 توحیدی 

 ها یمیبدخ بروز یبررس
 بزرگسال تیجمع کی در
 حدود یط در یرانیا

: یریگیپ سال چهارده
  انتهر دیپیل و قند مطالعه

  

9 
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 تصویب )ریال(مبلغ 
 محل اخذ گرنت 

  عنوان مجری همکاران

555/555/135  
 

 

 شورای پژوهشی:
31/9/11(931) 

دانشگاه علوم 
پزشکی شهید 

 بهشتی 

 حدائق  ررضایام
 فریدون عزیزی

دکتر سمانه اکبر 
 پور 

 دکتر فرزاد حدائق 

دکتر مریم 
 توحیدی

 

 یپارامترها ارتباط یبررس
 زبرو با یدیپیل مختلف
 مطالعه: خون یپرفشار

 تهران دیپیل و قند
 

۴ 

555/555/155  
 
 

 شورای پژوهشی:
31/9/11(931) 

دانشگاه علوم 
پزشکی شهید 

 بهشتی 

 دکتر نیلوفر برزگر
 میترا هاشمی نیا

 دکتر فرزاد حدائق
 دکتر عزیزی 

دکتر مریم 
 توحیدی

 شاخص ارتباط یبررس
 ونخ قند و دیریسیگل یتر
-یقلب یآمدهایپ بروز با

 دیپیل و قند مطالعه: یعروق
 تهران

0 

555/555/1۴۳  
 
 

 شورای پژوهشی:
35/۳/11 

دانشگاه علوم 
پزشکی شهید 

 بهشتی 

 محمد وحیدی
 دکتر فرزاد حدائق 

 یسمانه عسگر
 یزیعز فریدون

دکتر مریم 
 توحیدی

 یابتارتباط سابقه د
 یماریهایبا بروز ب یباردار

: مطالعه قند یویمزمن کل
 تهران یپیدو ل

5 

 شورای پژوهشی: 555/555/115
11/۳/1۴55 

 

دانشگاه علوم 
پزشکی شهید 

 بهشتی

دکتر نیلوفر برزگر 
دکتر فرزاد -

میترا  -حدائق
دکتر  -هاشمی نیا

 -فریدون عزیزی
دکتر فاطمه 

 اسکندری

دکتر مریم 
 توحیدی

 

 یلارتباط پروفا یبررس
سرم با بروز  یپیدیل

 یاستخوان یها یشکستگ
 95 یدر بزرگساالن باال

 دیپیسال: مطالعه قند و ل
 تهران

1 

دانشگاه علوم  (903)1۳/13/55 555/555/355

پزشکی شهید 

 بهشتی

 دکتر فاطمه علیزاده 
دکتر شهرام 

دکتر   یعلمدار
  ینیحس یروزهف

  یان یهاشم میترا

 اسفندیار زهره

دکتر فرزاد 
 حدائق

دکتر مریم 
 توحیدی

 ینارتباط ب یبررس

 و یعروق-یسالمت قلب

مزمن  یماریبروز ب

: مطالعه قند و  یویکل

 تهران یپیدل

۳ 

555/555/355  35/3/1۴51 
(90۴) 

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

 بهشتی

دکتر سمانه 
 عسگری

 دکتر فرزاد حدائق
دکتر فریدون 

 عزیزی 
 عبدالرضا چاری 

دکتر مریم 
 توحیدی

کلسترول  ینارتباط ب

ل کم چگا یپوپروتئینل

 ینیپوپروتئو کلسترول ل

پرچگال با بروز  یرغ

 یماریهایب

-یقلب یکآترواسکروت

 36-59در افراد  یعروق

ساله کم خطر: مطالعه 

 تهران یپیدقند و ل

1 
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  :جوایزو افتخارات  -1

 هیئت علمی منتخب سیزدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -

 جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هفدهمین پژوهشگر برگزیده در رتبه دانشیار بالینی در  -

 دکتر دبیری در همایش سالیانه انجمن آسسب شناسی ایران -سمینارها و برنامه های بازآموزی در جشنواره اساتید دکتر بهادری مدرس منتخب -

 

 عضویت در مجامع و انجمن های علمی : -3
 عضو انجمن علمی آسیب شناسی ایران -

 انجمن سیتولوژی بالینی ایرانعضو  -

 نیراا یزغدد درون ر ینمتخصص یانجمن علمعضو  -

 عضویت در هیئت تحریریه مجالت داخلی/خارجی: -22

- International Journal of Endocrinology and Metabolism 

 

های انجام شده و تعداد داوری-مجله)با ذکر مشخصات کامل  مجله برتر در فیلد( 5) داوری برای مجالت برتر بین المللی -22

 تاریخ(

1- Frontiers in Endocrinology 

Optimal threshold of homeostasis model assessment of insulin 

resistance to identify metabolic syndrome in a Chinese population aged 45 

years or younger (2021) 

 

2- Diabetes & Metabolism 

Triglyceride-glucose index associates with incident heart failure: a cohort study (2021) 

 

 

 

 )با ذکر مشخصات کامل( (، ...مهارت ها ) تسلط بر زبان های خارجی ، نرم افزار یا دستگاه -20

 زبان انگلیسی -

 WORD ،EXCEL ،Power point ،End Note ،SPSSنرم افزارهای  -

 

 )با ذکر مشخصات کامل( اندازی سیستم ثبت داده/تهیه بانک دادهراههای آزمایشگاهی/ set upاندازی راه -23

http://www.irancytology.org/Homepage_fa.aspx
http://www.irancytology.org/Homepage_fa.aspx
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- Set up سنجش هورمون ها و تومورمارکرها به روش های مختلف ایمیونواسی 

 )مشخصات فرد یا سازمان همکاری کننده/تاریخ/نوع همکاری/ محصول همکاری( های بین المللیهمکاری -24

 


