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 1389، ارومیه دانشگاهمواد غذایی،دکتري تخصصی بهداشت.

  عناوین پایان نامه

 اسـتافیلوکوکوس  مهاري الکتوباسیلوس کازئی و اسانس پونـه کـوهی بـر    پایان نامه دکتري تخصصی: اثر

در طی تولید و نگهداري پنیر سفید ایرانی مونوسیتوژنزلیستریاو  اورئوس

  افتخارات کسب شده

07/18ل (معدل کدانشگاه ارومیهد اول دوره دکتري عمومی شاگر.(  

    دانشجوي استعداد درخشان دوره دکتري تخصصی بهداشت و کنترل کیفی مواد غـذایی دانشـگاه ارومیـه

  ).13/19(معدل کل 

 1391سال دانشگاه تبریز برگزیده جوان گروه عمده آموزشی کشاورزي و دامپزشکی پژوهشگر.

 1393پژوهشگر برگزیده اول دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز سال  

  ابق مدیریتی و اجرائیسو

 93تا  89از سال  بهداشت مواد غذایی و آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریزآموزشی گروه مدیر  

دانشـکده دامپزشـکی    کارگروه بررسی توانایی علمی گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی و آبزیـان عضو

94تا  89از سال  دانشگاه تبریز

 تا کنون 91از سال  هداشت مواد غذایی ایرانبعلمی عضو هیئت مدیره انجمن

93تا  90از سال  مسئول آزمایشگاه مرکزي دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

93تا  91عضو کارگروه شیالت و آبزیان جهاد کشاورزي استان آذربایجان شرقی

93تا  91عضو کمیته علمی کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی

  اي عضوه انجمن

 بهداشت مواد غذایی ایرانعلمی انجمن  
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  سوابق تدریس

  مقطع                     عنوان درس                                       

ایمنی مواد غذایی (دانشگاه علوم پزشکی قزوین)                      کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد             شکی قزوین)  (دانشگاه علوم پزایمنی کیفیت گوشت

 کارشناسی ارشدشکی قزوین)       (دانشگاه علوم پزمیکروب شناسی مواد غذایی

 عمومی دکتري                                 )دانشگاه تبریز(شیمی مواد غذاییکنترل  

 مومیع دکتري                          (دانشگاه تبریز)صنایع شیربازرسی بهداشت و  

سم شناسی مواد غذایی (دانشگاه تبریز)                                   کارشناسی

کارشناسی                                             (دانشگاه تبریز)زبان تخصصی  

کارشناسی                                (دانشگاه تبریز) کارآموزي میکروبیولوژي  

 کارشناسی                                 )دانشگاه آفاقشیالت (صنایع گوشت و  

کارشناسی                                 )دانشگاه آفاق(صنایع گوشت و شیالت  

) کارشناسی                            )دانشگاه ارومیهاصول نگهداري مواد غذایی

کارشناسی ارشدروش هاي نوین آزمایشگاهی (دانشگاه آفاق                             (

  پایان نامهراهنمایی و مشاوره 

به منظور تعیین بار میکروبی شیر پاستوریزه (پایان نامه کارشناسـی   Taq Man Real Timطراحی کیت.1

ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین)

چــاي کــوهی اســانس گیــاه تري لیســتریا منوســیتوژنز بــاکضــد خــواص ارزیــابی ترکیبــات شــیمیایی و .2

)Ivandulifolia Stachys    در پنیر سفید محلی  (پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشـت و ایمنـی مـواد (

غذایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین)

 Thym Kotschyanusنی و ضد میکروبی اسانس گیـاه  داارزیابی ترکیبات شیمیایی، خواص آنتی اکسی.3

(پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غـذایی،   یک اوتی در محیط کشت و مدل غذایییا کهل

دانشگاه علوم پزشکی قزوین)

(پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت اسانس گیاه درمنه و فالونوئیدي فنلیارزیابی کمی و کیفی ترکیبات .4

و ایمنی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین)

عه ترکیبات شیمیایی و اثر ضد قارچی اسانس گیاه درمنه علیه قارچ هاي جدا شده از گوشـت چـرخ   مطال.5

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

وریوممفیزیکوشیمیایی و بهداشتی اسانس کلپوره و الکتوباسیلوس کازئی در کنترل سالمونال تیفیاثرات.6

LT2 دانشگاه تبریزپزشکی(پایان نامه دکتري دام در ماست پروبیوتیک ،.(  

(پایـان نامـه دکتـري    شیر زاثر ترکیبی اسانس نعنا و نایسین بر روي رشد لیستریا مونوسیتوزنز جدا شده ا.7

)، دانشگاه تبریزامپزشکید

مـدل غـذایی(پایان نامـه    م دربررسی اثرات ضد میکروبی اسانس آبی زعفران علیه سالمونال تیفی موریـو .8

)، دانشگاه تبریزپزشکیدکتري دام
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ارزیابی میزان باقیمانده آنتی بیوتیک تتراسایکلین در نمونه هاي شیرخام و پاستوریزه عرضه شده درشـهر  .9

قزوین به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باالوتکنیک استخراجی نانو غشا (پایان نامه کارشناسی ارشد 

دسی کشاورزي علوم وصنایع غذایی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات مازندران).رشته مهن

تابش لیزر موج پیوسته در محدوده مرئی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی پروتئین هاي سفیدهمطالعه اثرات.10

)، دانشگاه تبریز(پایان نامه دکتري دامپزشکی تخم مرغ

تولیدي استان اردبیل (پایان نامـه دکتـري    ین در نمونه هاي عسلبررسی باقیمانده آنتی بیوتیکی تتراسایکل.11

)، دانشگاه تبریزامپزشکیعمومی د

بررسی تاثیر اسید هاي چرب اشباع و غیر اشباع جیره غذایی بر کیفیت گوشت جوجه هاي گوشتی (پایان .12

)، دانشگاه تبریززشکینامه دکتري عمومی دامپ

پسته وحشی (پایـان  میوه و هسته ی و ضد میکروبی عصاره الکلی بررسی ترکیبات شیمیایی، آنتی اکسیدان.13

)، دانشگاه تبریزنامه کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی

 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی عسل هاي تولیدي استان اردبیل (پایان نامه دکتري عمومی.14

)، دانشگاه تبریزدامپزشکی

یزیکوشیمیایی و باقیمانده هاي آنتی بیوتیکی شیر هاي خـام و پاسـتوریزه   بررسی خصوصیات میکروبی، ف.15

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

بررسی آلودگی میکروبی و آفالتوکسین تام عسل هاي تولیدي منطقه الموت قزوین (پایـان نامـه دکتـري    .16

)اه تبریز، دانشگعمومی دامپزشکی

بررسی آلودگی سرب گوشت گـاومیش هـاي کشـتاري شـمالغرب ایـران (پایـان نامـه دکتـري عمـومی          .17

)، دانشگاه تبریزدامپزشکی

بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی شیرهاي پاستوریزه شهر تبریز (پایان نامه دکتري عمـومی  .18

دامپزشکی، دانشگاه تبریز)

شهر تبریز (پایان نامه دکتري عمومی دامپزشکی، دانشگاه تبریز)بررسی تقلبات شیرهاي خام گاوي .19

مطالعه ترکیبات شیمیایی، آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی اسانس لیمو در محـیط کشـت و مـدل غـذایی     .20

(پایان نامه دکتري عمومی دامپزشکی، دانشگاه تبریز)
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  مقاالت چاپ شده در مجالت علمی و پژوهشی 

هـاي  هاي آنتی بیـوتیکی در نمونـه  مانده رزاق محمودي، رضا نوریان و پیمان قجربیگی. بررسی باقی.1

(پـی در   1سـال هجـدهم، شـماره    مجله علمی دانشگاه علـوم پزشـکی قـزوین،    شیر خام استان قزوین (

                                                                                                                             / مقاله پژوهشی.1393)، فروردین و اردیبهشت72پی
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.)1389، 317-328، صفحات: 3، شماره 21جلد ، تبریز پژوهش هاي صنایع غذایی
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، 7سـال دهـم، دوره سـوم، ویـژه نامـه شـماره       ، پژوهشی گیاهان دارویی -(فصلنامه علمی سفید ایرانی

.)1390، 112-122:صفحات

پنیر سفید ایرانی به عنوان یک فراورده و محمدرضا پژوهی. علی احسانی، رزاق محمودي، امیر تکمه چی .4

شـماره   8دروه ، مجله علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایـران لبنی حامل باکتري هاي پروبیوتیک (

.)1390، 77-83:، صفحات31

ـ   رزاق محمودي، علی احسانی. .5 ر بررسی بقا لیستریا مونوسیتوژنز در روند تولید، نگهـداري و رسـیدن پنی

.)1389، 3شماره ، (مجله علمی پژوهشی میکروب شناسی پزشکی ایران سفید پروبیوتیک دار ایرانی

تعیین ترکیبات شیمیایی پونه رزاق محمودي، علی احسانی، امیر عباس فرشید، پیمان زارع و مهران مرداي. .6

علمـی   (مجلـه  کوهی و خصوصیات ضد میکروبی اسانس آن علیـه بـاکتري اسـتافیلوکوکوس اورئـوس    

.)1390، 400-412، صفحات: 5، شماره 16دوره ، پژوهشی ارمغان دانش یاسوج

آنالیز شیمیایی و سنجش اثرات ضد باکتریـایی اسـانس گیـاه    رزاق محمودي، پیمان زارع و علی احسانی. .7

Teucriumکلپوره ( polium (مجلـه   ) با استفاده از رزازورین به عنوان اندیکاتور رشد سلولی بـاکتري

-188، صـفحات:  3، شماره 17دوره ، ی پژوهشی علوم دارویی دانشکده دارو سازي دانشگاه تبریزعلم

183 ،1390(.

ترکیب شیمیایی و اثرات ضد میکروبی اسانسـهاي روغنـی   علی احسانی، رزاق محمودي و عباس حسنی. .8

ري ) علیـه بـاکت  Pimpinella anisum) و بادیـان رومـی(  Allium ascalonicumگیاهـان موسـیر (  

.)1390، 3شماره ، (مجله علمی پژوهشی پژوهش هاي صنایع غذایی لیستریا مونوسیتوژنز در پنیر فتا

تعیین مقادیر عناصر معـدنی  حسین تاجیک، سیامک عصري رضایی، محمدرضا پژوهی و رزاق محمودي. .9

کشـتارگاه   سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، روي و مس در کبد و کلیه گاومیش هاي کشـتار شـده در  

، 11-17، صفحات: 1، شماره 7دوره ، (مجله علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران صنعتی ارومیه

1389(.
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بررسـی باقیمانـده   حسین تاجیک، سید مهدي رضوي روحانی، محمـد رضـا پژوهـی و رزاق محمـودي.     .10

استفاده از روش هـاي   انروفلوکساسین در بافت هاي طیور کشتار شده در استان هاي شمال غرب ایران با

F.P.T  وELIZA 1390، 18-24شماره اول، صفحات: ، (مجله علمی پژوهشی پزشکی ارومیه(.

مطالعه اثرات بهداشـتی مونولـورین   علی احسانی، رزاق محمودي، حسین فیض اهللا بیگی، محمد هاشمی. .11

شماره ، ع غذایی ایرانعلمی پژوهشی علوم و صنای فصلنامه(در لورك (غذاي سنتی حاصل از آب پنیر)

).1391، 93-99، صفحات: 9، دوره 37

اکسـیدانی  هـاي فیتوشـیمیایی، ضـدباکتریایی و آنتـی    ویژگـی رزاق محمودي، پیمان زارع و علی احسانی. .12

، صـفحات:  3، شـماره  22جلـد  مجله علمی پژوهشی پژوهش هاي صـنایع غـذایی،  اسانس زیره سبز (

321-311 ،1391.(

بررسی میزان هیستامین در ماهیان تن مصرفی کارخانه هـاي کنسروسـازي   محمودي.  رضا نوریان و رزاق.13

، صـفحات:  10، دوره 40شـماره  ، علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایـران  فصلنامهاستان قزوین (

26-21 ،1392(.

edtaاثر ممانعـت کننـدگی مونولـورین و   علی احسانی، رزاق محمودي، مجتبی رئیسی، محمد هاشمی. .14

علمـی  مجلـه  علیه اشرشیا کلی و سالمونال تیفی موریوم در لورك (غذاي سـنتی حاصـل از آي پنیـر). (   

.)7-15، صفحات: 10، شماره 91ایران، سال  میکروب شناسی پزشکیپژوهشی 

فیزیکوشـیمیایی وساختاريتغییراتبررسیرزاق محمودي، ابراهیم صفري و محمد سعید حسین زاده. .15

فصـلنامه علمـی پژوهشـی    (سـبز  پیوسـته مـوج تابش لیزرباشدهتیمارمرغتخمهسفیدهايپروتئین

).37-46، صفحات 1، شماره 4فرآوري و نگهداري مواد غذایی، جلد

در شـیر و گوشـت گـاومیش    1Mبررسی میزان آفالتوکسین هاي توتال و رزاق محمودي و پیمان زارع. .16

).1393، 1شماره  24نشریه پژوهش هاي صنایع غذایی، جلد هاي کشتار شده در شمالغرب ایران (

جداسازي و شناسایی الکتوباسیلوس ها در علی احسانی، رزاق محمودي، محمد هاشمی و مجتبی رئیسی. .17

 8، سـال  میکروب شناسی پزشـکی ایـران  علمی پژوهشی مجله پنیرهاي سنتی استان آذربایجان غربی (

).1393، 1شماره 

اهیم صفري، محمد سعید حسین زاده، میرحسن موسـوي، پیمـان زارع، امیـد فخـري.     رزاق محمودي، ابر.18

بررسی تغییرات ساختاري و فیزیکوشیمیایی پروتئین هاي سفیده تخم مرغ تیمار شده با تابش لیـزر مـوج   

).1393، 2، شماره 11، سال مجله علمی پژوهشی علوم غذا و تغذیهپیوسته سبز (

هـاي  مرث امینـی، مهتـاب وهـاب زاده و حامـد میـر. بررسـی باقیمانـده       رضا واقف رزاق محمودي، کیو.19

در مجلـه علمـی پژوهشـی     پذیرفتـه شـده  (ایالمتولیدي استانپاستوریزهوخامپادزیستی در شیرهاي

. )، دانشگاه علوم پزشکی گنابادپژوهش و سالمت

،صـفائیان فیـروزه ،محمـودى رزاق،صـوتى محمود،دمیرچىآزادمردصدیف،مرتضوىحمیدسید.20

فصـلنامه .(وحشىپستهمیوههستهمغزوپوستهاتانولىعصارهضدمیکروبىاثراتمرادى، بررسىسجاد

).93تابستان ،4شمارهاول،سالغذایی،نوینهايفناوريوعلوم
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بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و تقلبات نمونه هاي شـیر خـام گـاو    رزاق محمودي و رضا نوریان، .21

(پذیرفته شده در مجله علمی پژوهشی پـژوهش و سـالمت، دانشـگاه     91یدي استان قزوین طی سال ولت

علوم پزشکی گناباد) 

نایسینونعناعاسانسضدمیکروبیمیرحسن موسوي، رزاق محمودي، سمیرا داودي و نسیم شاویسی. اثر.22

  ).1393، 4شماره  مونوسیتوژنز (فصلنامه گیاهان دارویی،لیستریارويبرترکیبیصورتبه

رزاق محمودي، علی گلچین، ندا حسن زاده و پیمان قجر بیگی، آلودگی مواد غـذایی بـا منشـا دامـی بـه      .23

  )1393، 4در ایران (مجله علوم پزشکی قزوین، شماره    Bو  M1آفالتوکسین 

اي تولیـدي  رزاق محمودي و رضا نوریان. بررسی باقیمانده آنتی بیوتیکی انر وفلوکساسین در تخم مرغ ه.24

در مجله علمی پژوهشی پژوهش و سالمت، دانشـگاه علـوم پزشـکی     ( پذیرفته شدهشمالغرب کشور

).گناباد

اثرات بهداشـتی اسـانس   رزاق محمودي، پیمان زارع، سوما نصرت پور، کریم مردانی و ابوالفضل صفري. .25

شـده در مجلـه پزشـکی    (پذیرفتـه   در ماست پروبیوتیک LT2کلپوره در کنتذل سالمونال تیفی موریوم

ارومیه)

بهبود شرایط پرورش جوجه هاي گوشـتی بـا   کیومرث امینی، رزاق محمودي، امیرتاجدار و مهسا خیاطی .26

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

مقاالت ارائه شده در کنفرانس هاي 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).

 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 
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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 هاي داخلی مقاالت

 میکروبـی اسـانس پونـه کـوهی علیـه بـاکتري لیسـتریا        مطالعه ترکیب شیمیایی و خصوصیت ضـد

  )1389، (همایش گیاهان دارویی آزمایشگاهیمونوسیتوژنز در شرایط محیط

یشـگاهی تحـت   اشرشیاکلی و سالمونال در شرایط محیط آزمامطالعه رفتار رشد باکتري هاي پاتوژن

  )1389(همایش گیاهان دارویی،  (Urtica dioica)تاثیر اسانس گزنه

اولـین  (میکروبی و حسی اسانس زیره سبز در پنیر سفید ایرانیبررسی ترکیب شیمیایی و اثرات ضد

  )1390، نوین کشاورزيهايکنگره ملی علوم و فناوري

س روغنی گیاه موسیر علیه اشرشیا کلی در ضد میکروبی اسانمطالعه ترکیب شیمیایی اثرات و اثرات

)1390، غذاییکنگره ملی نقش زیست فناوري در صنایع(پنیر سقید آب نمکی

آفالتوکسینمیزانبررسیM 1 کنگـره ملـی پژوهشـگران و    قـزوین اسـتان مصـرفی خامشیردر)

نخبگان ایمنی مواد غذایی)

کنگـره ملـی   کنسروسـازي کارخانجـات یمصـرف سـاردین وتنماهیاندرهیستامینمیزانبررسی)

پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی)

کنگره ملی پژوهشگران ایراندرسربفلزبادامیمنشاباغذاییهايفرآوردهآلودگیبررویکردي)

)و نخبگان ایمنی مواد غذایی

کنگره ملی پژوهشگران غذاییمواددرطبیعینگهدارندهعنوانبهزعفرانازاستفادهقابلیتبررسی)

و نخبگان ایمنی مواد غذایی)

     بررسی وضعیت آلودگی زرالنون در بافت هاي خوراکی گـاومیش هـاي کشـتاري شـمالغرب ایـران

)همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا(

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

91یکی در شیرهاي خام و پاستوریزه استان ایالم طی شـش مـاه اول سـال   بررسی باقیمانده آنتی بیوت

)همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا(

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

(هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران)

ی (همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا) کاربرد نانو فناوري در بسته بندي مواد غذای

کنگره ملی پژوهشگران ایراندرسربفلزبادامیمنشاباغذاییهايفرآوردهآلودگیبررویکردي)

و نخبگان ایمنی مواد غذایی)

کنگره ملی پژوهشگران غذاییمواددرطبیعینگهدارندهعنوانبهزعفرانازاستفادهقابلیتبررسی)

مواد غذایی)  و نخبگان ایمنی

(همایش ملی بیماري هاي گرمسیري، تهران) مطالعه بروسلوز دامی و انسانی استان قم



١١

 رزاق محمودي، علی احسانی و پیمان زارع.  بررسی میزان هیستامین در ماهی کپور معمولی و تعیین

). 1390ارتباط آن با کیفیت گوشت ماهی (دومین کنفرانس ملی علوم شیالت و آبزیان، 

یمان زارع، رزاق محمودي، ناصر آق و علی احسانی. ارزیابی بیماریزائی آئرومونـاس هیـدروفیالي   پ

مقاوم به آنتی بیوتیک هاي تتراسایکلین و پنی سیلین ها در فیل ماهی پرورشی (دومین کنفرانس ملی 

).1390علوم شیالت و آبزیان، 

ر کیفیت بهداشتی و تقلبات عسل هاي رزاق محمودي، کبري فرهودي، مرضیه پاك ترامنی.  مروري ب

 9تـا   7تولیدي مناطق مختلف ایران (بیست و یکمین کنگره ملی علوم و ضنایع غذایی ایران، شیراز، 

). 1392ابان 

    رزاق محمودي، راضیه کیانی.  اصالح الگوي مصرف گامی به سوي تـامین امنیـت غذایی(بیسـت و

). 1392ابان  9تا  7، شیراز، یکمین کنگره ملی علوم و ضنایع غذایی ایران

   رزاق محمودي و راضیه کیانی. ضایعات محصوالت کشاورزي: چالشی برا منیت غـذایی. (بیسـت و

). 1392ابان  9تا  7یکمین کنگره ملی علوم و ضنایع غذایی ایران، شیراز، 

   ت سید حمید مرتضوي، صدیف آزادمرد، رزاق محمودي، خالد عرب، مجید شـیر محمـدي. ترکیبـا

شیمیایی و ویژگیهاي آنتی اکسیدانی پوسته و هسته پسته وحشی. (بیست و یکمین کنگره ملی علـوم  

). 1392ابان  9تا  7و ضنایع غذایی ایران، شیراز، 

    رضا واقف، دراق محمودي، کیومرث امینی، حامد میر و مهتاب وهاب زاده. بررسی تـاثیر فصـل بـر

ر خام استان ایالم. (بیست و یکمـین کنگـره ملـی علـوم و     و بار میکروبی نمونه هاي شی PHمقادیر 

). 1392ابان  9تا  7ضنایع غذایی ایران، شیراز، 

  رزاق محمودي، رضا واقف، کیومرث امینی، حامد میر و مهتاب وهاب زاده. مطالعه کیفیت بهداشتی

ابـان   9تـا   7راز، شیر خام استان ایالم. (بیست و یکمین کنگره ملی علوم و ضنایع غذایی ایران، شـی 

1392 .(

ررسی میزان آفالتوکسینبM1  بیسـت  91شیرهاي خام استان ایالم طی فصول بهار و تابستان سال) .

  ).1392ابان  9تا  7و یکمین کنگره ملی علوم و ضنایع غذایی ایران، شیراز، 

  (مجري و همکار) پروژه و طرح هاي تحقیقاتی

و ضد قارچی اسانس گیاه درمنه علیه قـارچ هـاي جـدا شـده از      تعیین ترکیبات شیمیایی، آنتی اکسیدانی- 1

دانشگاه علوم پزشکی قزوین)همکار طرح، (نمونه هاي گوشت چرخ شده 

Taq Manتولید کیت شمارش سریع بار میکروبی مبتنی بر واکنش زنجیره اي پلی مـراز زمـان حقیقـی    - 2

طرح، مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین)(همکار 

(مجـري   در شیر، سرم و گوشت گاومیش هاي کشـتاري  M1زیرالنون وقادیر آفالتوکسین تام،مقایسه م- 3

طرح، دانشگاه تبریز)

روشبـا بـا منشـا غـالت    غـذایی غالت و فـرآورده هـاي   هاينمونهدرزیرالنونجداسازيوشناسایی- 4

ت جمهوري)(مجري طرح، صندوق پژوهشگران ریاس ونومگنتیکمایباهمراهایمونوکروماتوگرافی
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بررسی باقیمانده آنتی بیوتیکی انروفلوکساسین در تخم مرغ هاي تولیدي شمالغرب شکور بـا اسـتفاده از   - 5

و االیزا (مجري طرح، دانشگاه تبریز). FPTروش هاي 

دانشگاه ارومیه)همکار طرح، (غذایی حامل باکتري هاي پروبیوتیکپنیر سفید ایرانی به عنوان ماده- 6

هداشتی اسانس روغنی گیاهان موسیر و بادیان رومی علیه لیستریا مونوسـتوژنز و اشرشـیا   مطالعه اثرات ب- 7

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

 ,HPLC FPTکلرامفنیکـل و انروفلوکساسـین بـا اسـتفاده از روش هـاي      تعیین باقیمانده هاي دارویی- 8

ELIZA (همکار طرح، دانشگاه ارومیه) در شمالغرب ایران شدهدر بافت هاي خوراکی طیور کشتار

  کتب منتشر شده

  پریور)ترکیبات شیمیایی گوشت و ویژگی هاي آنها (تدوین و گرداوري، انتشارات 

  کتب در دست انتشار

(تدوین و گردآوري) ترکیبات شیمیایی شیر و تقلبات آن  

Dairy Food Analysis (ترجمه کتاب)

  ثبت اختراع

  )75088(همکار، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، ماتیک رنگ آمیزي الم هاي آزمایشگاهیدستگاه اتو

  توانایی ها و تخصص ها

تهیه اسانس ها و عصاره هاي گیاهان دارویی

 آنالیز ترکیبات شیمیایی اسانس ها و عصاره هاي گیاهی با دستگاهGC/MS  

آنالیز ترکیبات شیمیایی نمونه هاي غذایی  

 خصوصیات آنتی اکسیدانی اسانس هاي گیاهیارزیابی  

ارزیابی خصوصیات ضد میکروبی اسانس هاي گیاهی  

 آنتی بیوتیک ها، کروماتوگرافی انواع روش با استفاده االیزا و ارزیابی باقیمانده ها در نمونه هاي غذایی)

  آفالتوکسین ها و .....)

تولید محصوالت لبنی فراسود با قابلیت ماندگاري باال

 استفاده ازPCR در زمینه بهداشت مواد غذایی  

    


