
  

  مشخصات فردي

    14908 :شماره شناسنامه  قدرت اهللا :نام پدر  مرجان رمضان :نام و نام خانوادگی

    0493305475 :کد ملی  شهرري :محل تولد  1/11/1367 :تاریخ تولد

    مجرد :هلأوضعیت ت  اسالم: دین

  دارا هستم :ي تأمین اجتماعی ي بیمه سابقه

  7، واحد 4فداییان اسالم، خیابان دیدبان، کوچه پندار، پالك خیابان تهران، شهرري،  :آدرس محل سکونت

  

  02155926862: تلفن تماس

  

  09194172491 :تلفن همراه

  

 Marjan_Ramezan@yahoo.com :آدرس پست الکترونیکی
  

  اطالعات تحصیلی

  ردیف
مقطع 

  تحصیلی

تحصیلی و  ي رشته

  گرایش
  ي تحصیلی دوره  معدل  محل تحصیل

1  
کارشناسی 

  ارشد
  1394تا  1391  18  علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران  هغذیعلوم ت

  1390تا  1386  18  علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران  علوم تغذیه  کارشناسی  2
  

  

  

  

  سوابق شغلی

ف
دی

ر
  

  سازمان/ شرکت 
پست /  عنوان شغلی

   سازمانی
   ها و تجربیات مسئولیت

  اشتغال ي دوره

  نوع استخدام

  تاریخ خاتمه  ریخ شروعتا

1  
کلینیک تناسب اندام 

  اکسیر
  کارشناس ارشد تغذیه

  رژیم درمانی و نظارت بر دستگاه

  هاي الغري
  )روز در هفته 3(پاره وقت   در حال انجام  97مهر 

2  
بیمارستان شهداي 

  تجریش
  کارشناس ارشد تغذیه

  ،رژیم درمانی بیماران دیابتی

عروقی  - گوارشی، سرطانی، قلبی

بیمار در  1حداقل (بستري ... و

 )روز

  رژیم درمانی بیماران سرپایی

مانند مادران باردار، کاهش و 

حداقل ... (افزایش وزن، دیابت و

 )بیمار در هفته 5

  نظارت بر نحوه تهیه و سرو

  غذاي بیمارستان

  طرحی تمام وقت  97فروردین   95تیر 

3  
کیش ویتامین 

(Nature's Gifts) 

واحد  کارشناس ارشد تغذیه

R&D 

  ریسرچ علمی در زمینه مکمل

  هاي غذایی

  کاتالوگ کامل براي  36تهیه

با استفاده از مقاالت  محصوالت

  علمی معتبر

 مشاوره و  6ارائه روزانه میانگین

  پرزنت درباره محصوالت

  پیمانی تمام وقت  95اردیبهشت   94مهر 

  کارشناس تهیه محتوا  دانشگاه صنعتی شریف  4

  عضو تیم طراحی نرم افزار تغذیه

  و رژیم درمانی

  آموزشی مقاله  50بالغ بر تهیه

  تغذیه

  اقشار مختلفرژیم غذایی براي 

  جامعه

  پروژه اي  94مهر   93اسفند 

  رژیم درمان/ ارشناس تغذیهک  کلینیک دیابت  5
  رژیم درمانی در بیماران دیابتی و

  سایر بیماري هاي مزمن
  پاره وقت  93اسفند   91مرداد 



  ارائه رژیم هاي کاهش و افزایش

  وزن

  ،مشاوره تغذیه در دوران بارداري

  ...رشد، ورزشکاران و

  کارشناس و مشاور تغذیه  مرکز بهداشتی درمانی  5

 مادران باردار و به  مشاوره تغذیه

شیرده، کودکان و نوجوانان و 

  سایر مراجعه کنندگان به مرکز

 گردآوري متون آموزشی  

  آموزش تغذیه در مدارس و پایگاه

  هاي اجتماعی فعال

  طرحی تمام وقت  90بهمن   90آبان 

  کارشناس تغذیه واحد سالمت  شهرداري تهران  6

  آموزش گروهی مباحث تغذیه اي

در پایگاه  به عموم افراد جامعه

  هاي اجتماعی

  سمینارهاي متعدد در سخنرانی در

  رابطه با تغذیه و سالمت

  پاره وقت  93اسفند   90خرداد 

  کارشناس تغذیه  2مجله گزینه   7
  نوشتن مقاالت تغذیه اي براي

  دانش آموزان
  دورکاري  تا کنون  94مهر 

  

  

  

  ها تألیفات و ترجمه

  توضیحات  ارایه/  سال انتشار  ارایه / محل انتشار   عنوان  

1  
بررسی ارتباط شاخص هاي کیفیت 

  2رژیم غذایی با خطر دیابت نوع 
  پایان نامه فوق لیسانس  1394  دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

  تألیف  1394  2مجله گزینه  نقش تغذیه در بروز آکنه در نوجوانی  3

3  
نقش تغذیه در اختالالت گوارشی در 

  نوجوانان
  تألیف  1394  2مجله گزینه 

  ترجمه  1394  2مجله گزینه   ورزش هاي ساده براي نوجوانان  4

  تألیف  1395  2مجله گزینه   درمان هاي خانگی براي کنترل استرس  5
  

  

  

  آموزشیهاي  دوره/ مدارك تخصصی 

  ردیف
ي  دوره/ عنوان مدرك تخصصی 

  آموزشی

ي  نام مؤسسه

/ ي مدرك  صادرکننده

  ي آموزشی مؤسسه

  محل آموزش

  مدت آموزش ساعت 

  توضیحات

  عملی  تئوري

 سرچ مقاله پیشرفته  1
دانشگاه علوم پزشکی 

  شهید بهشتی

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

  بهشتی

10  5    

 مقاله نویسی  2
م پزشکی دانشگاه علو

  شهید بهشتی

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

  بهشتی

10  10    

 اندنوت  3
دانشگاه علوم پزشکی 

  شهید بهشتی

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

  بهشتی

5  10    

  يا رایانهافزارهاي  آشنایی با نرم

  افزار نام نرم  ردیف
  میزان آشنایی

  توضیحات
  زیاد  متوسط  کم

1  SPSS    ×      

2  EndNote     ×  اي مدرك کارگاه اندنوتدار  

3  Nutritionist   ×      
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  زبان هاي خارجی

  نوشتن  خواندن  ترجمه  مکالمه  نام زبان

  تسلط کامل  تسلط کامل  تسلط کامل  در حد بسیار خوب  انگلیسی


