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 زومه سخنرانر

 پیبم فزح بخص فبرسی نام و نام خانوادگی:

 payamfarahbakhsh@yahoo.comپست الکترونیک: 

  :سوابق تحصیلی

  تغذیِ، داًطکذُ علَم تغذیِ ٍ رصین ضٌبسی، داًطگبُ علَم پشضکی تْزاىدکتزای تخصصی علَم 

 دکتزای عوَهی پشضکی، داًطکذُ پشضکی، داًطگبُ علَم پشضکی بیزجٌذ 

 دیپلن هتَسطِ، دبیزستبى ًصز هطْذ 

 کتاب :

 خص، دکتز َّهي هطلبی. ًطز ٍیستبراٌّوبی تغذیِ ٍریذی، تزجوِ دکتز سعیذ حسیٌی، دکتز پیبم فزح ب

 : مقاالت

 Effects of supplementation with omega-3 on insulin sensitivity and non-esterified 

free fatty acid (NEFA) in type 2 diabetic patients (accepted) 

 The effect of omega-3 supplementation on acylation stimulating protein in type 2 

diabetic patients (published) 

 Effect of omega-3 supplementation versus placebo on acylation stimulating 

protein receptor gene expression in type 2 diabetics (published) 

 Effect of omega-3 supplementation versus placebo on lipocalin-2 and retinol-

binding protein 4 in type 2 diabetic patients (submited) 

  فصلٌبهِ علَم 2بزرسی تبثیز هزببی رصیوی تْیِ ضذُ اس سَربیتَل بز ضبخص گلیسویک بیوبراى دیببتی ًَع ،

 707-71( ،2، )7831پشضکی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ پشضکی تْزاى، 

 : های پژوهشی فعالیت

 بز سطح سزهی پزٍتئیي تحزیک کٌٌذُ اسیالسیَى 8رسی اثز هصزف هکول اهگب بز (ASP)  ،2-لیپَکبلیي ،

در گلبَلْبی سفیذ در بیوبراى هبتال بِ  C5L2 ٍبیبى صى گیزًذُ (RBP4) 4-پزٍتئیي هتصل ضًَذُ بِ رتیٌَل

 ، هجزی طزح2دیببت ًَع 

 هقبیسِ هیشاى ٍیتبهیي D پلی هَرفیسن صى گیزًذُ ٍیتبهیي ٍ D صى پزٍتئیي هتصل ضًَذُ بِ ٍیتبهیي ٍ D  در

 ، ّوکبری در طزحب افزاد سبلنب 2افزاد هبتال بِ دیببت ًَع 
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 ّوکبری هقبیسِ هیشاى آًتی اکسیذاًْب ٍ بزخی ریش هغذی ّب در خَى بیوبراى هبتال بِ پوفیگَس بب افزاد سبلن ،

 در طزح

  بز سطَح سزهی ٍ بیبى صى 8بزرسی تأثیز هکول یبری بب اهگب IGF-1 ٍIGFBP-3 در سلَلْبی PBMC  ٍ

 ، ّوکبری در طزحبیوبری قلبی عزٍقی در هزداى هبتال بِ HSP27 سطح سزهی

 :سوابق تذریس

 د دیببتی در اًجوي دیببت گببزیکبزگشاری کالسْبی آهَسضی بزای افزا 

  ّوکبری بب اسبتیذ داًطکذُ تغذیِ ٍ رصین ضٌبسی در بزگشاری کالسْبی آهَسضی بزای داًطجَیبىMsc ٍ PhD 

  داٍری هقبالت بزایInternational Scholars Journals 

 کارگاه های آموزشی :

  گَاّیٌبهِ ضزکت در کبرگبُ رٍضْبی ارسیببی الگَی هصزف غذایی در هطبلعبت جوعیتی، اًیستیتَتحقیقبت

 تغذیِ ای ٍ صٌبیع غذایی کطَر

  گَاّیٌبهِ ضزکت در کبرگبُ رٍش تحقیق داًطگبُ علَم پشضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی تْزاى 

  ُگَاّیٌبهِ ضزکت در کبرگبEnd Note داًطگبُ علَم پشضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی تْزاى 

  گَاّیٌبهِ ضزکت در کبرگبُ کبر بب حیَاًبت آسهبیطگبّی داًطگبُ علَم پشضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی تْزاى 

 داًطگبُ علَم پشضکی ٍ خذهبت ٍ پذیزش آى، ضبًس  ءگَاّیٌبهِ ضزکت در کبرگبُ هقبلِ ًَیسی ٍ چگًَگی ارتقب

 رهبًی تْزاى بْذاضتی د

 

 

 


