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  2619، دانشگاه ارومیه مواد غذایی،دکتری تخصصی بهداشت.  

 عناوین پایان نامه

  اساتايیلوکوکوس  مهاری الکتوباسیلوس کازئی و اساان  پوناه کاوهی بار     پایان نامه دکتری تخصصی: اثر
 ر طی تولید و نگهداری پنیر سفید ایرانید مونوسیتوژنز لیستریاو  اورئوس

 افتخارات کسب شده

 (.10/21)معدل کل  دانشگاه ارومیهد اول دوره دکتری عمومی شاگر 

      دانشجوی استعداد درخشان دوره دکتری تخصصی بهداشت و کنترل کیفی ماواد غاذایی دانشاگاه ارومیاه

 (.26/29)معدل کل 

  2692سال دانشگاه تبریز شاورزی و دامپزشکی برگزیده جوان گروه عمده آموزشی کپژوهشگر. 

  2696پژوهشگر برگزیده اول دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز سال 

 سوابق مدیریتی و اجرائی

 عضو کمیته اعتالی اخالق حريه ای دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

 تا کنون 92از سال  عضو هیئت مدیره انجمن علمی بهداشت مواد غذایی ایران 

  96تا  19از سال  بهداشت مواد غذایی و آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریزآموزشی وه گرمدیر 

 دانشاکده دامپزشاکی    کارگروه بررسی توانایی علمی گروه آموزشی بهداشت مواد غاذایی و آبزیاان   عضو

 99تا  19از سال  دانشگاه تبریز

 96تا  91سال  از مسئول آزمایشگاه مرکزی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز 

 96تا  92عضو کارگروه شیالت و آبزیان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی 

 96تا  92 عضو کمیته علمی کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی 

 

 

 

 



2 

 

 های عضو انجمن

  بهداشت مواد غذایی ایرانعلمی انجمن 

 سوابق تدریس

 مقطع                                               عنوان درس                             

                      )کارشناسی ارشد           ایمنی مواد غذایی )دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

  کارشناسی ارشد          شکی قزوین(             )دانشگاه علوم پزایمنی کیفیت گوشت 

  کارشناسی ارشد         شکی قزوین(      وم پز)دانشگاه علمیکروب شناسی مواد غذایی 

 کارشناسی ارشد       شکی قزوین()دانشگاه علوم پزروش های نمونه برداری مواد غذایی 

  کارشناسی ارشد         شکی قزوین()دانشگاه علوم پزایمنی کیفیت میکروبی مواد غذایی 

  عمومی دکتری                                    (دانشگاه تبریز) شیمی مواد غذاییکنترل 

  عمومی دکتری                              )دانشگاه تبریز(صنایع شیربازرسی بهداشت و 

                                    )کارشناسی  سم شناسی مواد غذایی )دانشگاه تبریز 

 کارشناسی                                              )دانشگاه تبریز( زبان تخصصی 

 کارشناسی                                  )دانشگاه تبریز( کارآموزی میکروبیولوژی 

  کارشناسی  )دانشگاه تبریز(                                 بسته بندی مواد غذایی 

 سیکارشنا  )دانشگاه تبریز(                                تضمین کیفیت مواد غذایی 

 ( دانشگاه آياقصنایع گوشت و شیالت)                                          کارشناسی 

 کارشناسی                                         (دانشگاه آياق) صنایع گوشت و شیالت 

 ( دانشگاه ارومیهاصول نگهداری مواد غذایی)                                   کارشناسی 

 کارشناسی ارشد      ش های نوین آزمایشگاهی )دانشگاه آياق(                            رو 

 پایان نامهراهنمایی و مشاوره 

به منظور تعیین بار میکروبی شیر پاستوریزه )پایان نامه کارشناسای   Taq Man Real Timطراحی کیت .2

 ن(ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوی

چااای کااوهی اسااان  گیاااه باااکتری لیسااتریا منوساایتوژنز ضااد خااوا  ارزیااابی ترکیبااات شاایمیایی و  .1

(Ivandulifolia Stachys    ( در پنیر سفید محلی  )پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشات و ایمنای ماواد

 غذایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین(

 Thym Kotschyanusکروبی اساان  گیااه   نی و ضد میداارزیابی ترکیبات شیمیایی، خوا  آنتی اکسی .6

)پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی ماواد غاذایی،    یا کهلیک اوتی در محیط کشت و مدل غذایی

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین(

)پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشات  اسان  گیاه درمنه و يالونوئیدی  ينلیارزیابی کمی و کیفی ترکیبات  .9

 اد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین(و ایمنی مو

مطالعه ترکیبات شیمیایی و اثر ضد قارچی اسان  گیاه درمنه علیه قارچ های جدا شاده از گوشات چار      .5

 )پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین(شده 
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جمع آوری شده از مراکز جماع آوری شایر خاام     مطالعه کیفیت میکروبی و شیمیایی نمونه های شیر خام .3

 )پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین( استان قزوین

)پایان نامه  نمونه های شیر خام جمع آوری شده از مراکز جمع آوری شیر خام استان قزوینتعیین تقلیات  .0

 اد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین(کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مو

نمونه های شیر خام جمع آوری شده از مراکز جمع آوری شیر خاام اساتان   M 2تعیین میزان آيالتوکسین  .1

 )پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین( قزوین

نمونه های شیر خام جمع آوری شده از مراکز جمع آوری نتی بیوتیک تتراسایکیلن میزان باقیمانده آتعیین  .9

)پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشاگاه علاوم پزشاکی     شیر خام استان قزوین

 قزوین(

)پایاان ناماه   بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره آبای ژل آلورئاه آ علیاه اشرشایاکلی در ماسات پروبیوتیاک        .21

 شت و ایمنی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین(کارشناسی ارشد بهدا

بهبود کیفیت يیزیکوشیمیایی و ارگانولپتیکی ماست پروبیوتیک ياراوری شاده باا عصااره آبای ژل الورئاه        .22

 )پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین(آ

اورئاوس   ستریایی اسان  گیاه خارمشک علیه اساتايیلوکوکو مطالعه ترکیبات شیمیایی و خاصیت ضد باک .21

)پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غاذایی، دانشاگاه علاوم    در محیط کشت و مدل غذایی 

 پزشکی قزوین(

 موریاوم  يیزیکوشیمیایی و بهداشتی اسان  کلپوره و الکتوباسیلوس کازئی در کنترل سالمونال تیفی اثرات .26

LT2 (.، دانشگاه تبریزپزشکی)پایان نامه دکتری دام است پروبیوتیکدر م 

)پایاان ناماه دکتاری     شایر  زاثر ترکیبی اسان  نعنا و نایسین بر روی رشد لیستریا مونوسیتوزنز جدا شده ا .41

 (، دانشگاه تبریزامپزشکید

)پایان ناماه  مادل غاذایی   بررسی اثرات ضد میکروبی اسان  آبی زعفران علیه سالمونال تیفای موریاوم در   .41

 (، دانشگاه تبریزپزشکیدکتری دام

ارزیابی میزان باقیمانده آنتی بیوتیک تتراسایکلین در نمونه های شیرخام و پاستوریزه عرضه شاده درشاهر    .23

قزوین به روش کروماتوگرايی مایع با کارایی باالوتکنیک استخراجی نانو غشا )پایان نامه کارشناسی ارشاد  

 وم وصنایع غذایی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات مازندران(.رشته مهندسی کشاورزی عل

 تابش لیزر موج پیوسته در محدوده مرئی بر خصوصیات يیزیکوشیمیایی پروتئین های سفیده مطالعه اثرات .41

 (، دانشگاه تبریز)پایان نامه دکتری دامپزشکی تخم مرغ

تولیدی استان اردبیل )پایاان ناماه دکتاری     ی عسلبررسی باقیمانده آنتی بیوتیکی تتراسایکلین در نمونه ها .21

 (، دانشگاه تبریزامپزشکیعمومی د

بررسی تاثیر اسید های چرب اشباع و غیر اشباع جیره غذایی بر کیفیت گوشت جوجه های گوشتی )پایان  .29

 (، دانشگاه تبریززشکینامه دکتری عمومی دامپ

پسته وحشای )پایاان   میوه و هسته عصاره الکلی  بررسی ترکیبات شیمیایی، آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی .11

 (، دانشگاه تبریزنامه کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
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 بررسی خصوصیات يیزیکوشیمیایی و میکروبی عسل های تولیدی استان اردبیل )پایان نامه دکتری عمومی .12

 (، دانشگاه تبریزدامپزشکی

باقیمانده های آنتی بیوتیکی شیر هاای خاام و پاساتوریزه     بررسی خصوصیات میکروبی، يیزیکوشیمیایی و .11

 (، دانشگاه آزاد واحد ساوهاستان ایالم )پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی علوم دامی

بررسی آلودگی میکروبی و آيالتوکسین تام عسل های تولیدی منطقه الموت قازوین )پایاان ناماه دکتاری      .16

 (، دانشگاه تبریزعمومی دامپزشکی

ی آلودگی سرب گوشات گااومیش هاای کشاتاری شامالغرب ایاران )پایاان ناماه دکتاری عماومی           بررس .19

 (، دانشگاه تبریزدامپزشکی

بررسی خصوصیات يیزیکوشیمیایی و میکروبی شیرهای پاستوریزه شهر تبریز )پایان نامه دکتاری عماومی    .15

 دامپزشکی، دانشگاه تبریز(

 ان نامه دکتری عمومی دامپزشکی، دانشگاه تبریز(بررسی تقلبات شیرهای خام گاوی شهر تبریز )پای .13

مطالعه ترکیبات شیمیایی، آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی اسان  لیماو در محایط کشات و مادل غاذایی       .10

 )پایان نامه دکتری عمومی دامپزشکی، دانشگاه تبریز(

ای پااتوزن جادا شاده از    مطالعه ترکیبات شیمیایی و اثرات ضد باکتریایی اسان  دانه زنیان علیه باکتری ه .11

 )پایان نامه دکتری عمومی دامپزشکی، دانشگاه تبریز( عفونت دندانیهای نمونه 
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 مقاالت چاپ شده در مجالت علمی و پژوهشی 

هوای  های آنتی بیووتییی در نمونوه  مانده رزاق محمودی، رضا نوریان و پیمان قجربیگی. بررسی باقی .4

)پای در   2مجله علمی دانشگاه علاوم پزشاکی قازوین، ساال هجادهم، شاماره       شیر خام استان قزوین )

                                                                                                                                    / مقاله پژوهشی.2696(، يروردین و اردیبهشت01پی

اثر ضاد میکروبای   رزاق محمودی، علی احسانی، حسین تاجیک، ايشین آخوندزاده و اصغر خسروشاهی.  .2

)مجلوه   ساتايیلوکوکوس اورئاوس در پنیار سافید ایرانای     اسان  پونه کوهی و الکتوباسیلوس کازئی بار ا 

 .(2619، 620-611، صفحات: 6، شماره 12جلد ، تبریز پژوهش های صنایع غذایی

بررسی يعالیت ضد میکروبی اسان  پونه کوهی و بااکتری  . رزاق محمودی، علی احسانی، حسین تاجیک .3

در روناد تولیاد، رسایدن و نگهاداری پنیار       پروبیوتیک الکتوباسیلوس کازئی بر رشد لیستریا مونوسیتوژنز

، 0ساال دهام، دوره ساوم، ویاژه ناماه شاماره       ، پژوهشی گیاهان دارویی -)فصلنامه علمی سفید ایرانی

 .(2691، 221-211 :صفحات

پنیر سفید ایرانی به عنوان یک يراورده علی احسانی، رزاق محمودی، امیر تکمه چی و محمدرضا پژوهی.  .1

شاماره   1دروه ، مجله علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایوران های پروبیوتیاک ) لبنی حامل باکتری 

 .(2691، 00-16 :، صفحات62

بررسی بقا لیستریا مونوسیتوژنز در روند تولیاد، نگهاداری و رسایدن پنیار     رزاق محمودی، علی احسانی.  .1

 .(2619، 6شماره  ،)مجله علمی پژوهشی مییروب شناسی پزشیی ایران سفید پروبیوتیک دار ایرانی

تعیین ترکیبات شیمیایی پونه رزاق محمودی، علی احسانی، امیر عباس يرشید، پیمان زارع و مهران مردای.  .6

)مجلوه علموی    کوهی و خصوصیات ضد میکروبی اساان  آن علیاه بااکتری اساتايیلوکوکوس اورئاوس     

 .(2691، 911-921، صفحات: 5، شماره 23دوره ، پژوهشی ارمغان دانش یاسوج

آنالیز شیمیایی و سنجش اثرات ضاد باکتریاایی اساان  گیااه     رزاق محمودی، پیمان زارع و علی احسانی.  .1

)مجلوه   ( با استفاده از رزازورین به عنوان اندیکاتور رشد سالولی بااکتری  Teucrium poliumکلپوره )
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-211صافحات:   ،6، شماره 20دوره ، علمی پژوهشی علوم دارویی دانشیده دارو سازی دانشگاه تبریز

216 ،2691). 

ترکیب شیمیایی و اثرات ضد میکروبی اسانساهای روغنای   علی احسانی، رزاق محمودی و عباس حسنی.  .8

( علیاه بااکتری   Pimpinella anisum( و بادیاان رومای)  Allium ascalonicumگیاهاان موسایر )  

 .(2691، 6شماره ، ایی)مجله علمی پژوهشی پژوهش های صنایع غذ لیستریا مونوسیتوژنز در پنیر يتا

تعیین مقادیر عناصر معادنی  حسین تاجیک، سیامک عصری رضایی، محمدرضا پژوهی و رزاق محمودی.  .9

سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، روی و م  در کبد و کلیه گاومیش هاای کشاتار شاده در کشاتارگاه     

، 22-20، صافحات:  2، شماره 0 دوره، )مجله علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران صنعتی ارومیه

2619). 

بررسای باقیماناده   حسین تاجیک، سید مهدی رضوی روحانی، محماد رضاا پژوهای و رزاق محماودی.      .41

انرويلوکساسین در بايت های طیور کشتار شده در استان های شمال غرب ایران با اساتفاده از روش هاای   

F.P.T  وELIZA (2691، 21-19اول، صفحات:  شماره، )مجله علمی پژوهشی پزشیی ارومیه.  

 

مطالعه اثرات بهداشاتی مونولاورین   علی احسانی، رزاق محمودی، حسین يیض اهلل بیگی، محمد هاشمی.  .22

شماره ، علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران فصلنامه) در لورک )غذای سنتی حاصل از آب پنیر(

 (.2692، 96-99، صفحات: 9، دوره 60

اکسایدانی  هاای يیتوشایمیایی، ضادباکتریایی و آنتای    ویژگای رزاق محمودی، پیمان زارع و علی احساانی.   .21

، صافحات:  6، شاماره  11جلاد   مجله علمی پژوهشی پژوهش های صونایع غوذایی،  اسان  زیره سبز )

612-622 ،2692.) 

نه هاای کنسروساازی   بررسی میزان هیستامین در ماهیان تن مصريی کارخارضا نوریان و رزاق محمودی.  .26

، صافحات:  21، دوره 91شاماره   ، علمی پژوهشی علوم و صنایع غوذایی ایوران   فصلنامهاستان قزوین )

13-12 ،2691).   

 edta اثار ممانعات کننادگی مونولاورین و    علی احسانی، رزاق محمودی، مجتبی رئیسی، محمد هاشمی.  .29

علموی  مجلوه  سانتی حاصال از آی پنیار(. )   علیه اشرشیا کلی و سالمونال تیفی موریوم در لورک )غاذای  

 .(0-25، صفحات: 21، شماره 92ایران، سال  مییروب شناسی پزشییپژوهشی 

 يیزیکوشایمیایی  و سااختاری  تغییرات بررسیرزاق محمودی، ابراهیم صفری و محمد سعید حسین زاده.  .25

مه علموی پژوهشوی   فصولنا )سابز   پیوساته  ماوج  تابش لیازر  با شده تیمار مرغ تخم سفیده های پروتئین

 (.31-16، صفحات 4، شماره 1فرآوری و نگهداری مواد غذایی، جلد

در شایر و گوشات گااومیش     2Mبررسی میزان آيالتوکسین های توتاال و  رزاق محمودی و پیمان زارع.  .23

 (.4333، 4شماره  21نشریه پژوهش های صنایع غذایی، جلد های کشتار شده در شمالغرب ایران )

جداسازی و شناسایی الکتوباسیلوس ها در اق محمودی، محمد هاشمی و مجتبی رئیسی. علی احسانی، رز .20

 8، سوا   مییروب شناسی پزشویی ایوران  علمی پژوهشی مجله پنیرهای سنتی استان آذربایجان غربی )

 (.4333، 4شماره 
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ی. رزاق محمودی، ابراهیم صفری، محمد سعید حسین زاده، میرحسان موساوی، پیماان زارع، امیاد يخار      .48

بررسی تغییرات ساختاری و يیزیکوشیمیایی پروتئین های سفیده تخم مرغ تیمار شده با تابش لیازر ماوج   

 (.4333، 2، شماره 44، سا  مجله علمی پژوهشی علوم غذا و تغذیهپیوسته سبز )

هاای   رضا واقف رزاق محمودی، کیاومر  امینای، مهتااب وهااب زاده و حاماد میار. بررسای باقیماناده         .43

در مجلوه علموی پژوهشوی     پذیريتاه شاده  ) ایاالم  تولیدی استان پاستوریزه و خام ی در شیرهایپادزیست

 . (، دانشگاه علوم پزشیی گنابادپژوهش و سالمت

 ، صافائیان  يیاروزه  ، محماودى  رزاق ، صاوتى  محمود ، دمیرچى آزادمرد صدیف ، مرتضوى حمید سید .21

 يصالنامه .)وحشاى  پسته میوه هسته مغز و پوسته اتانولى عصاره ضدمیکروبى اثرات مرادى، بررسى سجاد

 (.96تابستان  ،9 شماره اول، سال غذایی، نوین های يناوری و علوم

بررسی خصوصیات يیزیکوشیمیایی و تقلبات نمونه هاای شایر خاام گااو     رزاق محمودی و رضا نوریان،  .12

ساالمت، دانشاگاه    )پذیريته شده در مجله علمی پژوهشای پاژوهش و   92ولیدی استان قزوین طی سال ت

 علوم پزشکی گناباد(  

 نایسین و نعناع اسان  ضدمیکروبی میرحسن موسوی، رزاق محمودی، سمیرا داودی و نسیم شاویسی. اثر .11

 (.2696، 9مونوسیتوژنز )يصلنامه گیاهان دارویی، شماره  لیستریا روی بر ترکیبی صورت به

بیگی، آلودگی ماواد غاذایی باا منشاا دامای باه       رزاق محمودی، علی گلچین، ندا حسن زاده و پیمان قجر  .16

 (2696، 9در ایران )مجله علوم پزشکی قزوین، شماره    Bو  M1آيالتوکسین 

ای تولیادی  رزاق محمودی و رضا نوریان. بررسی باقیمانده آنتی بیوتیکی انر ويلوکساسین در تخم مرغ ها  .19

المت، دانشوگاه علووم پزشویی    در مجله علمی پژوهشی پژوهش و س ) پذیريته شده شمالغرب کشور

 (.گناباد

اثارات بهداشاتی اساان     رزاق محمودی، پیمان زارع، سوما نصرت پور، کریم مردانی و ابوالفضل صفری.  .15

)پذیرفتوه شوده در مجلوه پزشویی      در ماست پروبیوتیاک  LT2کلپوره در کنتذل سالمونال تیفی موریوم

 ارومیه(

بهبود شرایط پرورش جوجه هاای گوشاتی باا    مهسا خیاطی کیومر  امینی، رزاق محمودی، امیرتاجدار و  .13

 استفاده از سینبیوتیک و عصاره دانه هل در جیره غذایی )پذیريته شده در مجله دام و طیور(

 مقاالت ارائه شده در کنفرانس های بین المللی

 Antimicrobial effects of Allium ascalonium and Pimpinella anisum 

Essential oils against (2nd International Congress of Food Hygiene, 2010). 

 Study on the Antimicrobial Properties of Mentha Longifolia L. Essential 

oil and Lactobacillus….. (2nd International Congress of Food Hygiene, 

2010). 

 Study of the effect Cuminum cyminum L. essential oil and the probiotic 

(Lactobacillus…. (2nd International Congress of Food Hygiene, 2010). 

 In vitro antibacterial of pimpenella anisum essential oil against some 

pathogenic bacteria (The 13 th international and The 2nd international 

congress of Microbiology congress on Medicinal plants). 
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 Phytochemical and Antimicrobial properties of Allium ascalinum essential 

oil (The 13 th international and The 2nd international congress of 

Microbiology congress on Medicinal plants). 

 Significant increase of mycobacterium bovis growth ratevwith irradiation 

of 630-64o nm, 5mvw power, low level helium-neon laser The 13 th 

international and The 2nd international congress of Microbiology congress 

on Medicinal plants). 

 Effect of vitex essential oil on sperm quality and quantity in mice (The 13 

th international and The 2nd international congress of Microbiology 

congress on Medicinal plants). 

 Astudy on selective antibacterial activity of teucrium polium essential on 

some probiotic and pathogenic bacteria (Nationa congress on Medicinal 

plants, 2012). 

 Antimicrobial properties of chloroform, ethanol and water extracts of 

medicinal plants, Malva sylvestris and Malva neglecta on some bacterial 

and fungal contaminants of wound infections (National congress on 

Medicinal plants, 2012). 

 Efficacy of chloroform, ethanol and water extracts of medicinal plants, 

Malva sylvestris on some bacterial and fungal contaminants of wound 

infections (Nationa congress on Medicinal plants, 2012). 

ارائه شده در کنفرانس های داخلی مقاالت  

 میکروبای اساان  پوناه کاوهی علیاه بااکتری لیساتریا         صایت ضاد  مطالعه ترکیب شیمیایی و خصو

 (2619، )همایش گیاهان دارویی آزمایشگاهی مونوسیتوژنز در شرایط محیط

 اشرشیاکلی و سالمونال در شرایط محایط آزمایشاگاهی تحات     مطالعه ريتار رشد باکتری های پاتوژن

 (2619)همایش گیاهان دارویی،  (Urtica dioica)تاثیر اسان  گزنه

 اولاین  ) میکروبی و حسی اسان  زیره سبز در پنیر سفید ایرانی بررسی ترکیب شیمیایی و اثرات ضد

 (2691، نوین کشاورزی های کنگره ملی علوم و يناوری

 ضد میکروبی اسان  روغنی گیاه موسیر علیه اشرشیا کلای در   مطالعه ترکیب شیمیایی اثرات و اثرات

 (2691، غذایی نقش زیست يناوری در صنایع کنگره ملی) پنیر سقید آب نمکی

 آيالتوکسین میزان بررسی M 1 کنگاره ملای پژوهشاگران و     قازوین  اساتان  مصاريی  خاام  شیر در(

 نخبگان ایمنی مواد غذایی(

 کنگاره ملای    کنسروساازی  کارخانجاات  مصاريی  سااردین  و تان  ماهیان در هیستامین میزان بررسی(

 یی(پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذا

 کنگره ملی پژوهشگران  ایران در سرب يلز با دامی منشا با غذایی های يرآورده آلودگی بر رویکردی(

 (و نخبگان ایمنی مواد غذایی

 کنگره ملی پژوهشاگران   غذایی مواد در طبیعی نگهدارنده عنوان به زعفران از استفاده قابلیت بررسی(

  و نخبگان ایمنی مواد غذایی(

 گی زرالنون در بايت های خاوراکی گااومیش هاای کشاتاری شامالغرب ایاران      بررسی وضعیت آلود 

  )همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا)
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 همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا ()ياکتورهای ضد میکروبی طبیعی موجود در شیر 

     92بررسی باقیمانده آنتی بیوتیکی در شیرهای خام و پاستوریزه استان ایالم طای شاش مااه اول ساال 

  (یش ملی بهداشت و ایمنی غذاهما)

  باقیمانده دارویی در يراورده های غذایی با منشا دامی )گوشت، شیر و عسل( در مناطق مختلف ایران

 )هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران(

  )کاربرد نانو يناوری در بسته بندی مواد غذایی )همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا 

 کنگره ملی پژوهشگران  ایران در سرب يلز با دامی منشا با اییغذ های يرآورده آلودگی بر رویکردی(

 و نخبگان ایمنی مواد غذایی(

 کنگره ملی پژوهشاگران   غذایی مواد در طبیعی نگهدارنده عنوان به زعفران از استفاده قابلیت بررسی(

 و نخبگان ایمنی مواد غذایی( 

 اری های گرمسیری، تهران(مطالعه بروسلوز دامی و انسانی استان قم )همایش ملی بیم 

   رزاق محمودی، علی احسانی و پیمان زارع.  بررسی میزان هیستامین در ماهی کپور معمولی و تعیاین

 (. 2691ارتباط آن با کیفیت گوشت ماهی )دومین کنفران  ملی علوم شیالت و آبزیان، 

  ئرومونااس هیادرويیالی   پیمان زارع، رزاق محمودی، ناصر آق و علی احسانی. ارزیابی بیمااریزائی آ

مقاوم به آنتی بیوتیک های تتراسایکلین و پنی سیلین ها در يیل ماهی پرورشی )دومین کنفران  ملی 

 (.2691علوم شیالت و آبزیان، 

  رزاق محمودی، کبری يرهودی، مرضیه پاک ترامنی.  مروری بر کیفیت بهداشتی و تقلبات عسل های

 9تاا   0یکمین کنگره ملی علوم و ضنایع غذایی ایران، شایراز،  تولیدی مناطق مختلف ایران )بیست و 

 (. 2691ابان 

      رزاق محمودی، راضیه کیانی.  اصالح الگوی مصرف گامی به ساوی تاامین امنیات غذایی)بیسات و

 (. 2691ابان  9تا  0یکمین کنگره ملی علوم و ضنایع غذایی ایران، شیراز، 

 والت کشاورزی: چالشی برا منیات غاذایی. )بیسات و    رزاق محمودی و راضیه کیانی. ضایعات محص

 (. 2691ابان  9تا  0یکمین کنگره ملی علوم و ضنایع غذایی ایران، شیراز، 

      سید حمید مرتضوی، صدیف آزادمرد، رزاق محمودی، خالد عرب، مجید شایر محمادی. ترکیباات

یکمین کنگره ملی علاوم   شیمیایی و ویژگیهای آنتی اکسیدانی پوسته و هسته پسته وحشی. )بیست و

 (.  2691ابان  9تا  0و ضنایع غذایی ایران، شیراز، 

      رضا واقف، دراق محمودی، کیومر  امینی، حامد میر و مهتاب وهاب زاده. بررسای تااثیر يصال بار

و بار میکروبی نمونه های شیر خام استان ایالم. )بیسات و یکماین کنگاره ملای علاوم و       PHمقادیر 

 (.  2691ابان  9تا  0ن، شیراز، ضنایع غذایی ایرا

    رزاق محمودی، رضا واقف، کیومر  امینی، حامد میر و مهتاب وهاب زاده. مطالعه کیفیت بهداشاتی

اباان   9تاا   0شیر خام استان ایالم. )بیست و یکمین کنگره ملی علوم و ضنایع غذایی ایاران، شایراز،   

2691 .) 
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 ررسی میزان آيالتوکسینبM1 بیسات  92ایالم طی يصول بهار و تابستان ساال   شیرهای خام استان( .

 (.2691ابان  9تا  0و یکمین کنگره ملی علوم و ضنایع غذایی ایران، شیراز، 

 )مجری و همیار( پروژه و طرح های تحقیقاتی

تعیین ترکیبات شیمیایی، آنتی اکسیدانی و ضد قارچی اسانس گیاه درمنه علیهه قهاره یهاد  هدا شهده ا        -1

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین(یمکار طرح، )شت چرخ شده نمونه یاد گو

 Taq Manتولید کیت شمارش سریع بار میکروبی مبتنی بر واکنش زنجیره ای پلای ماراز زماان حقیقای      -1

 طرح، مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین()همکار 

)مجاری   کشاتاری در شیر، سرم و گوشت گاومیش هاای   M1 زیرالنون و مقایسه مقادیر آيالتوکسین تام، -6

 طرح، دانشگاه تبریز(

 روش باا  باا منشاا غاالت    غاذایی  غاالت و يارآورده هاای    های نمونه در زیرالنون جداسازی و شناسایی -9

 )مجری طرح، صندوق پژوهشگران ریاست جمهوری( ونومگنتیکمای با همراه ایمونوکروماتوگرايی

ی تولیدی شمالغرب شاکور باا اساتفاده از    بررسی باقیمانده آنتی بیوتیکی انرويلوکساسین در تخم مرغ ها -5

 و االیزا )مجری طرح، دانشگاه تبریز(. FPTروش های 

 دانشگاه ارومیه(همکار طرح، ) غذایی حامل باکتری های پروبیوتیک پنیر سفید ایرانی به عنوان ماده -3

ژنز و اشرشایا  مطالعه اثرات بهداشتی اسان  روغنی گیاهان موسیر و بادیان رومی علیه لیساتریا مونوساتو    -0

 دانشگاه ارومیه(همکار طرح، ) کلی در پنیر سفید ایرانی

 ,HPLC FPTکلرامفنیکال و انرويلوکساساین باا اساتفاده از روش هاای       تعیین باقیمانده های دارویای  -1

ELIZA همکار طرح، دانشگاه ارومیه( شده در شمالغرب ایران در بايت های خوراکی طیور کشتار( 

 کتب منتشر شده

 پریور(ت شیمیایی گوشت و ویژگی های آنها )تدوین و گرداوری، انتشارات ترکیبا

 کتب در دست انتشار

 )کاربرد نگهدارنده های طبیعی در صنایع غذایی )تالیف، انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه 

 (دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،ترکیبات شیمیایی شیر و تقلبات آن )تدوین و گردآوری 

  Dairy Food Analysis (، دانشگاه علوم پزشکی تبریز)ترجمه کتاب 

 

 ثبت اختراع

 (05111)همکار، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور،  دستگاه اتوماتیک رنگ آمیزی الم های آزمایشگاهی

 توانایی ها و تخصص ها

 تهیه اسان  ها و عصاره های گیاهان دارویی  

 اهی با دستگاه آنالیز ترکیبات شیمیایی اسان  ها و عصاره های گیGC/MS 

 آنالیز ترکیبات شیمیایی نمونه های غذایی 

 ارزیابی خصوصیات آنتی اکسیدانی اسان  های گیاهی 

 ارزیابی خصوصیات ضد میکروبی اسان  های گیاهی 
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  آنتی بیوتیک ها، کروماتوگرايی انواع روش با استفاده االیزا و ارزیابی باقیمانده ها در نمونه های غذایی(

  ین ها و .....(آيالتوکس

 تولید محصوالت لبنی يراسود با قابلیت ماندگاری باال  

  استفاده ازPCR در زمینه بهداشت مواد غذایی 

  


