
 :رزومه

  فرد: مشخصات

  نام و نام خانوادگی: لیال فرزاد

  کارشناسی ارشد فیزیولوژي ورزش گرایش تغذیه ورزشی مدرك تحصیلی: کارشناسی علوم تغذیه،

  سال 20سنوات خدمت دولتی: 

  :اجرایی سمتهاي

 رئیس گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه ایران  .1

 بهبود تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه ایران عضو کمیته علمی پژوهشی گروه . 2

   کریم رباط بهداشت شبکه تغذیه مسئول کارشناس . 3

   کریم رباط بهداشتشبکه  آموزش مسئول کارشناس .4

  کریم رباط بهداشت شبکه مصنوعی شیر صدور کارشناس و مادر شیر برنامه و تغذیه ستادي کارشناس .5

 عضو کمیته اجرایی طرح هاي کشوري  .6

دانشگاه هاي ایران، تهران، شهید بهشتی، البرز، قم، قزوین و گروه تهران ( 4030اجراي مشاوره تغذیه در سامانه ناظر  .7

  )ساوه

  :عناوین و تحقیقات پژوهشی

صوص بلوغ و مباحث        .1 ستان رباط کریم در خ شهر تاثیر آموزش بر میزان آگاهی دانش آموزان راهنمایی دختر مدارس 

 88-87تحصیلی مرتبط با آن در سال 
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