
 1 

                          

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  احسان صادقی دکتر
ehsan.sadeghi59@yahoo.com 

Mobile: 09188365313 

 
 

Faculty of Nutritional 

science and Food 

Technology, 

Kermanshah 

University of Medical 

Sciences 

(KUMS) 

 

 
 



 2 

 

مواد غذاییکنترل کیفی بهداشت و تخصصی  دکترای  

ی کرمانشاهدانشگاه علوم پزشک ،تغذیه وصنایع غذاییدانشکده ، غذاییوصنایع گروه علوم هیات علمی عضو   

استادعلمی:  رتبه  

 

 

:درجات علمی و تحصیلی  

 

7381-8731دانشگاه ارومیه  (DVM) دکترای عمومی   

 

7381ران، آبان هتدانشگاه  مواد غذایی بهداشت و کنترل کیفی  تخصصی بورد  
 

  7388شهریورران، هتدانشگاه  بهداشت و کنترل کیفی  مواد غذایی تخصصی دکترای

 

غذایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  صنایعگروه   استاد  

 

 

 

 عناوین مسؤولیتها:

تاکنون 69تغذیه وصنایع غذایی  رییس دانشکده  

69-69مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه  

69-69مدیرکل آموزش دانشگاه   

69-69مدیرگروه صنایع غذایی   

69-69مدیرگروه تغذیه وکنترل کیفی مواد غذایی  

 69-88مدیر آموزش دانشکده بهداشت 

 69-86دانشکده بهداشت  EDOمسول 

 69-86ه بهداشت مسول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکد

9981مدیر تحقیق وتوسعه کارخانه مانیزان تاسال   
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کسب شده :علمی تجربیا ت وعناوین   

 
9998کسب گواهینامه تخصصی کاربرد پروبیوتیکها در مواد غذایی از هانسن دانمارک    

9991انگلستان  Don Whitley زکسب گواهینامه بررسی روشهای سریع میکروبی در کنترل مواد غذایی ا   

  9999 Functional Food کسب گواهینامه تولید اولین نمونه ماست رژیمی غنی شده از    

9991کسب گواهینامه بررسی بقایای آنتی  بیوتیکها در لبنیات از هانسن دانمارک  

9991انگلستان  URSکسب گواهینامه بین المللی مدیریت مقدماتی تحقیق وتوسعه از 

9998انگلستان  URS ن المللی مدیریت پیشرفته تحقیق وتوسعه ازکسب گواهینامه بی  

81عه در سال کسب لوح تقدیرارائه مقاله برتر از معاونت وزیر صنایع درکنگره بین المللی مراکز تحقیق وتوس  

89کسب گواهینامه تخصصی شناسایی تقلبات شیر از دانشگاه تهران   
 

۰۹- ۰۹-۰۹- ۷۸هایکسب عنوان پژوهشگر برتردانشگاه علوم پزشکی در سال  

۰۹-۰۹سال برتردانشگاه علوم پزشکی در  فناورکسب عنوان   

  81کسب عنوان فناور برترصنایع استان در سال

عضو انجمن متخصصین علوم وصنایع غذایی ایران   

89 سردبیر نشریه علمی ،تخصصی شیر وصنعت  

       89 همکار مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی کرمانشاه

69نوشابه گازدار پروبیوتیکثبت اختراع وتولید صنعتی   
 

 

 :اقدامات توسعه ای
 ی موثر برسالمتمحیط عواملعضوهیات موسس مرکز تحقیقات 

 باگرایش کنترل کیفی بهداشتی علوم وصنایع غذایی پیوسته راه اندازی دوره کارشناسی 

 راه اندازی آزمایشگاه میکروبیولوژی موادغذایی 

 صنایع غذایی باگرایش کنترل کیفی بهداشتی علوم و ارشدراه اندازی دوره کارشناسی 

 غذایی بهداشت وایمنی مواد  ارشدراه اندازی دوره کارشناسی 

 موادغذایی  کنترل کیفیراه اندازی آزمایشگاه 

 راه اندازی دانشکده تغذیه وصنایع غذایی
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 :تحقیقاتی  های طرح

 کالباس موردعرضه درمراکز توزیع سوسیس و فراورده های گوشتیشناسایی وتشخیص بافت های غیر مجازدر

 7381- 7388 شهرکرمانشاه

 9986ارزیابی ریزمغذی ها و نیترات ونیتریت درگوشت و فراورده های گوشتی در شهر کرمانشاه 

 7389 در شهر کرمانشاهمصرف  موردسبزیجات فراوری شده در میزان نیترات ونیتریت  بررسی

  7391ات لبنی استاندرشیر کارخانجM1 میزان افالتوکسین بررسی

رمانشاه در میزان هیستامین در فیله ماهیان دریایی)کفال، شوریده،سرخو و شیرماهی( عرضه شده در شهر ک بررسی

7391سال   

7397ارزیابی میزان زیرالنون درنان های عرضه شده درشهر کرمانشاه درسال   

 درموش صحرایی (Ferulago angulata) اثرات ضد کولیت اولسراتیو اسانس گیاه چویربررسی 

 (9969 (بررسی میزان اسیدهای چرب موجود در مواد غذایی عرضه شده در شهر کرمانشاه

-مانشاهبررسی میزان تطابق اطالعات مندرج در برچسب مواد غذایی با ترکیب واقعی موجود در آنها در شهر کر
9969 

7397-99درسال  مروری بر تاثیر آنتی میکروبیال اسانس ها  

69بات توزیع شده در سطح کرمانشاه در سال بررسی میزان فلزات سنگین در گروه غالت و حبو  

7397-99درسال بررسی میزان آفالتوکسین در شیر خام، پاستوریزه واستریلیزه در ایران   

  09بررسی خصوصیات شیمیایی و میکروبیولوژیکی فرآورده های گوشتی مورد استفاده در شهر کرمانشاه درسال 

وی( در فیله ماهیان دریایی  )شوریده، سرخو و شیر( صید شده از بررسی میزان فلزات سنگین ) کادمیم، سرب، ر

 9969-69خلیج فارس در سال

 در روند تولیدپنیر سفید ایرانی استافیلوکوکوس اورئوسبر باکتری  چویرمطالعه آثار اسانس گیاه 

ت میوه بلوط در جلوگیری از فساد ماهیانبررسی آثار ضد میکروبی عصاره جف  

 بررسی کارایی گندزداهای مختلف در کاهش آلودگی میکروبی سبزیجات عرضه شده در شهر کرمانشاه

 9969گردو وفندق در شهر کرمانشاه در سال -بادام-چهار مغز بادام زمینی B1 بررسی میزان افالتوکسین

بر ( Camellia sinensis)بررسی تاثیر استفاده از پوشش نگهدارنده کیتوزان غنی شده با عصاره چای سبز 

 مای یخچالکیفیت و ماندگاری فیله ماهی شوریده در د

9969بررسی تعداد و نوع آلودگی باکتریایی سکه واسکناس های رایج ایرانی در شهر کرمانشاه در سال   

 تولید نوشیدنی گازدار طعم دار پروبیوتیک

http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action


 5 

 تاثیر اسانس چویر بر روی پایداری روغن سویا طی نگهداری

 بررسی میزان زیرالنون در برنج از طریق کرماتوگرافی مایع با کارایی باال

کارایی باال بررسی میزان زیرالنون در روغنهای خوراکی عرضه شده در شهر کرمانشاه با روش کرماتوگرافی مایع با  

اییایمنی غذ بررسی نگرش دانشجویان رشته های بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در خصوص  

69ارزیابی درونی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال   

تسریع  کردنی طی نگهداری به صورت بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی اسانس چویر در برخی روغن های سرخ

 شده

 وسوس اوریاستافیلوکوک رشد روند در چویر گیاه اتانولی و بیبررسی اثر ضد میکروبی اسانس وعصاره های ا

زمایشگاهیا شرایط در بالینی تحت پستان ورم از شده جدا  

را تقویت شده با صمغ کتی -بررسی ویژگی های فیزیکو شیمیایی و ساختاری فیلم ترکیبی پلی وینیل الکل 

 نانوفیبرهای سلولز

و تعیین ویژگی های فیلم خوراکی  (Plantago ovata forsk) بهینه سازی استخراج صمغ از دانه اسفرزه

 ترکیبی صمغ تولیدی و نشاسته اصالح شده

–یلم ترکیبی کیتوزانبررسی اثر غلظت پالستی سایزر بر روی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و ساختاری ف

 ژالتین

رده فروشی بررسی پایداری اکسیداتیو روغن های طبیعی زیتون، آفتابگردان و کنجد تولید شده در مغازه های خ

 شهر کرمانشاه

مغ فارسیص -ی پلی وینیل الکل بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ساختاری فیلم خوراکی ترکیب  

یلم ترکیبی پلی اثر نانوسیلیکا به عنوان نقش اتصال دهندگی بر روی ویژگی های فیزیکو شیمیایی وساختاری ف

 وینیل الکل و ژالتین

را تقویت شده با صمغ کتی -بررسی ویژگی های فیزیکو شیمیایی و ساختاری فیلم ترکیبی پلی وینیل الکل 

 نانوفیبرهای سلولز

ینولین به کمک ا اندازه گیری ترکیبات موجود در گیاه اورنیتوگالوم آکواتوم لیلیاسه و بهینه سازی روش استخراج

 روش سطح پاسخ از آن

یکوشیمیایی فیلم بررسی تاثیر فرایند فتواکسیداسیون در حضور حساس کننده ریبوفالوین بر ویژگی های فیز

 خوراکی ژالتین

 

 

 

http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action


 6 

 

 راهنمایی پایان نامه ها:

 

9دکترای تخصصی:  

9:دکترای عمومی  

99: کارشناسی ارشد   

 

 عالیق و سوابق تدریس:
 

 میکروبیولوژی مواد غذایی 

 مسمومیت های غذایی 

 ایمنی مواد غذایی 

شیر وفراورده های لبنی  تکنولوژی  

  گوشت وفراورده های گوشتی تکنولوژی

  بهداشت موادغذایی 

 

 تالیف کتابها:

 

 کنترل کیفی شیمیایی ومیکروبی شیر وفراورده های لبنی

 کاربرد صمغها در صنایع غذایی

 آفالتوکسین در شیر وفراورده های لبنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقاالت:
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