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فارغ التحصیل از انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذائی ایران -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نظام پزشکی  :ت666-
-

کسب رتبه سوم کشوری در آزمون ورودی دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد سال  8811در رشته نانوتکنولوژی پزشکی کشور

-

کسب رتبه اول کشوری و انتخاب به عنوان دانش آموخته برتر در بین اولین دوره فارغ التحصیالن رشته نانوتکنولوژی پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی تهران

Projects:
 -8بررسی نحوه سالم سازی میوه و سبزیجات در شهر تفت ،مرکز بهداشت و درمان شهرستان تفت،سال 8818
-2

تهیه نانوذرات کیتوزان همراه با آلفا-توکوفرول با استفاده از روش اولتراسونیکاسیون ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،ارزیابی پایان نامه :
بسیار خوب

-8

بررسی وضعیت ،آگاهی و عملکرد تغذیه ای دانش آموزان مقطع سوم راهنمائی شهرستان یزد در سال تحصیلی8818-18

پروژه تحقیقاتی به درخواست سازمان آموزش و پرورش استان یزد
 -8بررسی موانع و مشکالت مربوط به ارائه خدمات تغذیه ای در بیمارستانهای عمومی و خصوصی یزد ،8818 ،دانشگاه علوم پزشکی یزد
 -1پیش بینی قطر نانوالیاف تهیه شده با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ،پژوهشکده علوم تولید مثل ،سال 8862

Articles:
- Review articles:
1- Naghibzadeh, M., et al., An insight into the interactions between -tocopherol and
chitosan in ultrasound-prepared nanoparticles. J Nanomaterials, 2010. 2010: p.
44.
ISI
2- Naghibzadeh, M., Nanofibers for skin regeneration. Trends Biomater. Artif.
Organs, 2012,26(2),p. 86-102
SCOPUS
- Original articles:
3- Naghibzadeh, M, et al .’’Evaluation of Effective Electrospinning Parameters
Controlling Gelatine Nanofibers Diameter via Modelling Artificial Neural
) ( Networks’. Fibers and polymers 2014. 15.4
ISI
-

سیدمجید نقیب زاده ،نانوتکنولوژی مرز مشترک ارتباط صنعت و دانشگاه  ،همایش تخصصی علوم و فناوری نانو ،،دانشگاه پیام
نور استان اصفهان 22-21 ،اردیبهشت سال  ، 2931اصفهان

-

سیدمجید نقیب زاده ،گامهای موثر در روند تجاری سازی تکنولوژی ،همایش ملی بیوتکنولوژی ،بیوشیمی و مهندسی زیستی، ،
دانشگاه پیام نور استان یزد 12-11 ،اردیبهشت  2932یزد.

-

سیدمجید نقیب زاده ،مهدی آدابی،نانوتکنولوژی ،صنایع غذائی و فرصتهای پیش رو ،فصل نامه علمی اجتماعی نان و سخن،
شماره سوم،بهار  ،31دانشگاه علوم پزشکی تهران.

-

سیدمجید نقیب زاده ،نانوالیاف،فرصتی امیدبخش در صنایع و علوم پزشکی  ،همایش ملی بیوتکنولوژی ،بیوشیمی و مهندسی
زیستی ، ،دانشگاه پیام نور استان یزد 12-11 ،اردیبهشت  2932یزد.

-

سیدمجید نقیب زاده ،نانوالیاف به عنوان داربست های سلولی کارآمد ،همایش ملی بیوتکنولوژی ،بیوشیمی و مهندسی زیستی، ،
دانشگاه پیام نور استان یزد 12-11 ،اردیبهشت  2932یزد.

-

سیدمجید نقیب زاده ،تهیه نانوذرات کیتوزان همراه با آلفا-توکوفرول با استفاده از اولتراسونیکاسیون  ،یازدهمین همایش دانشجوئی
فناوری نانو دانشگاه صنعتی امیرکبیر 26 ،و  22بهمن ماه 2932

-

سیدمجید نقیب زاده ،دکتر محمدعلی فرامرزی ،دکترامیر امانی،دکتر محسن امینی" ،تهیه نانوذرات کیتوزان همراه با آلفاتوکوفرول"،
اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو ،یزد ،بهمن ماه 2933

-

نقیب زاده م ،مظفری خسروی ح ،نقیایی ی ،بررسی میزان شیوع سوء تغذیه دانش آموزان شهر یزد در سال تحصیلی  ،8818-18نهمین
کنگره تغدیه ایران  86-88شهریور  8811تبریز

-

مظفری خسروی ح ،نقیب زاده م ،نقیایی ی ،بررسی عملکرد تغذیه ای دانش آموزان شهر یزد در سال تحصیلی  ،8818-18نهمین
کنگره تغدیه ایران  86-88شهریور  8811تبریز

-

نقیب زاده م ،مظفری خسروی ح ،بررسی میزان اطالعات تغذیه ای دانش آموزان شهر یزد در سال تحصیلی  ،8818-18نهمین کنگره
تغدیه ایران  86-88شهریور  8811تبریز

-

نقیب زاده م ،مظفری خسروی ح ،بررسی مصرف تنقالت( چیپس ،پفک و نوشابه گازدار) در بین دانش آموزان شهر یزد در سال
تحصیلی  ،8818-18نهمین کنگره تغدیه ایران  86-88شهریور  8811تبریز

-

نقیب زاده م ،مظفری خسروی ح ،بررسی مصرف تنقالت صبحانه و تاثیر آن بر وضیت تغذیه ای دانش آموزان شهر یزد در سال
تحصیلی  ،8818-18نهمین کنگره تغدیه ایران  86-88شهریور  8811تبریز

-

مظفری خسروی ،نقیب زاده سیدمجید ،بررسی موانع و مش کالت ارائه خدمات تغذیه ای در بیمارستانهای خصوصی و دولتی از
دیدگاه مدیران و کادر پرستاری و مامائی :مشکلی سنتی در بیمارستانها ،اولین همایش سراسری راهکارهای ارتقاء کیفیت خدمات
پرستاری و مامائی ،یزد2939 ،

-

سیدمجید نقیب زاده ،مصرف مواد غذایی به دفعات بیشتر و سطح کلسترول خونی پایین تر ،یزد ،2939،نشریه علمی معاونت
پژوهشی -سال دوم -شماره پنجم -بهار 2939

-

سید مجید نقیب زاده ،حسن مظفری ،عباس کاوه ،سید عباس عرب ،فرح شعبانی ،بررسی نحوه سالم سازی میوه و سبزیجات درشهر
تفت ،همایش کشوری بهداشت و ایمنی غذا اول لغایت سوم دیماه  8818یزد

Books:
-

-

کتابچه" مجموعه آموزشی تغذیه سالم " ،پژوهشکده علوم تولید مثل ،سال  ، 2932تهیه تنظیم و تالیف
کتاب" رازهای تغذیه ای برای بهبود باروری" نویسنده :دکتر نیلسون ،ترجمه ( در دست چاپ ،انتشارات اندیشه رفیع)
کتابچه " سندرم تخمدان پلی کیستیک"  ،پژوهشکده علوم تولید مثل،سال  ،2932تهیه تنظیم و تالیف بخش تغذیه

-

Referee:
-

داور مقاالت تحقیقاتی  ،ژورنال بین المللی و )ISI(PUBMED

-

داور مقاالت تحقیقاتی جشنواره بین المللی و دانشجوئی طب تولید مثل یزد

-

داور مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

-

IJRM ،

JSSU

Innovations :
-

مخترع و مالک  2اختراع ثبت شده کشوری :

-

اختراع اول :ساخت دستگاه چرخ ریسی جهت تهیه نانوالیاف

-

اختراع دوم  :دستگاه چرخ ریسی تولید پیوسته نانوالیاف مجهز به سیستم کنترل

-

