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Dr. Rahimlou major research interests involve clinical nutrition and prevention of the metabolic 

syndrome and neurological disorders through diet, lifestyle and supplements. He has focused on 

diet and lifestyle determinants of the metabolic syndrome, neurological disorders especially 

multiple sclerosis. Several detailed analyses in this field have been done, including intakes of 

whole-grains, dairy, fruits and vegetables and dietary patterns and supplements. His current 

research has expanded to investigate the link between diet, particularly dietary patterns, and 

biomarkers of systemic inflammation and oxidative stress.  
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 آزمایی کار: غیرالکلی چرب کبد به مبتال بیماران در کبدی فیبروز و استئاتوز میزان و کبدی هایآنزیم بر بزرک دانه تأثیر .1

 دارکنترل تصادفی بالینی

 غیر چرب کبد به مبتال بیماران در کبدی فیبروز و استئاتوز میزان و کبدی هایآنزیم سطوح بر زنجبیل مکمل تأثیر .2

 دوسوکور شده تصادفی بالینی ییکارآزما: الکلی

 

 

 1393بررسی وضعیت تغذیه در کودکان مبتال به اوتیسم در مدارس شهرستان تهران  .1

بررسی ارتباط شاخص التهابی رژیم غذایی با قند خون ناشتا، پروفایل لیپیدی و شاخص های آنتروپومتریک در بیماران  .2

 مبتال به دیابت نوع دو: مطالعه کوهورت هویزه

ی ارتباط بین شاخص فیتوکمیکال رژیمی با شاخص های آنتروپومتریک، آنزیم های کبدی، پروفایل لیپیدی، بررس .3

 نیتروژن اوره خون و کراتنین در بیماران مبتال به کبد چرب غیر الکلی؛ مطالعه کوهورت هویزه

ترس اکسیداتیو، شدت بررسی اثر مکمل یاری پروبیوتیک بر میزان متابولیت های روده ای، برخی شاخص های اس .4

 Multiple sclerosisخستگی، درد، افسردگی در بیماران مبتال به 

بررسی اثر مداخله با دانه بزرک و مشتقات آن بر سطوح سرمی فاکتورهای التهابی؛ یک مطالعه مرور نظام مند و فرا  .5

 تحلیل در مطالعات کارآزمایی بالینی

ایسه با دارونما بر روی سطوح آنزیم های کبدی، فاکتورهای التهابی، بررسی اثر مکمل یاری با مکمل زنجبیل در مق .6

 استرس اکسیداتیو و میزان استئاتوز و فیبروز کبدی در بیماران مبتال به کبد چرب غیر الکلی

قاتیپروژه های تحقی  

 



بررسی اثر مکمل یاری با پروبیوتیک در مقایسه با دارونما بر روی میزان آتروفی مغز، میکروبیوم روده، سطوح  .7

و شدت افسردگی و  FOXP3 و  TGF-β، میزان بیان ژن های (IL-35, IL-17, hs-CRP)های التهابی بیومارکر

 MSدرد در بیماران مبتال 

 

 

 ارائه مقاالت سخنرانی:

سال  بر استرس اکسیداتیو، برآیندهای کلینیکی و پارامترهای آنتروپومتریک در بیماران Q10بررسی اثر کوآنزیم  .1

)برگزیده شدن  1398سال . کنگره بین المللی تغذیه بالینی مشهد  ICUتروماتیک تحت دستگاه ونتیالتور مکانیکی در  

 به عنوان سخنران برتر(

 کنگره بین المللی تغذیه بررسی اثر مکمل یاری با بذر کتان در بیماران مبتال به کبد چرب غیر الکلی.  .2

 کنگره تغذی. وی فاکتورهای التهابی در بیماران مبتال به سندروم متابولیکبررسی اثر مکمل یاری با زنجبیل بر ر .3

 پوستر: ارائه مقاالت

بررسی اثر فرموالی اینترال غنی شده با جوانه گندم بر فاکتورهای آنتروپومتریک و کلینیکی در بیماران تروماتیک تحت دستگاه 

  ICUونتیالتور مکانیکی در 

 

 

 :تدریس

 دوره( 3وزی دانشجویان علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اهواز )تدریس واحد کارآم .1

 کنگره های علمی

 

 پروژه های تحقیقاتی

 



 تدریس واحد تغذیه کاربردی برای دانشجویان بهداشت عمومی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه .2

 تدریس واحد تغذیه برای دانشجویان پرستاری و اتاق عمل علوم پزشکی اهواز .3

 (1394داشت عمومی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران )سال تدریس واحد تغذیه برای دانشجویان به .4

 چندین دوره در دانشگاه ها و مراکز مختلف  Systematic Review & meta-analysisمدرس کارگاه های  .5

 (dietary pattern analysis)مدرس کارگاه الگوهای غذایی  .6

 کارشناسان تغذیه استان آذربایجان غربی برگزاری کارگاه های تغذیه در سرطان، ناباروری و دیابت ویژه .7

 تألیف و ترجمه کتاب در زمینه تخصصی:

 تألیف کتاب رویکردهای تغذیه ای در درمان بیماری کبد چرب غیر الکلی؛ انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اهواز .1

 م پزشکی تهرانتألیف کتاب آخرین یافته های تغذیه ای در مدیریت بیماری تیروزینمی؛ انتشارات دانشگاه علو .2

 Wileyمنتشر شده توسط انتشارات  Diet and depressionتألیف یک فصل از کتاب  .3

 تألیف کتاب مدیریت تغذیه ای در بیماران مبتال به تشنج، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران  .4

 تألیف گایدالین تغذیه درمانی در بیماران کلیوی .5

 )در دست تألیف( Health Professional Guide to Dietary Supplementsتألیف یک فصل از کتاب  .6

 :داوری مقاالت منتشر شده در مجالت علمی در زمینه تخصصی

 Canadian Journal of Diabetesداوری مقاله در ژورنال  .1

 Complementary Therapies in Medicineداوری مقاله در ژورنال  .2

 International Journal of Clinical Practiceداوری مقاله در ژورنال  .3

 Trialsداوری مقاله در ژورنال  .4



 Clinical Therapeuticsداوری مقاله در ژورنال  .5

 Targets and Therapyداوری مقاله در ژورنال  .6

 

 




