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 به نام خدا

  

 الف) مشخصات فردي
 

  نام و نام خانوادگی: میالد روحی لنگرودي

 milad.rouhi@kums.ac.irایمیل: 

  

  

  یتحصیلب) سوابق 

 سال خاتمه
سال 

  شروع
  مقطع تحصیلی  گرایش- رشته  نام دانشگاه

  کارشناسی  گرایش کنترل کیفی و بهداشتی - م و صنایع غذاییعلو  علوم پزشکی شهید بهشتی  1383  1387

  کارشناسی ارشد  گرایش کنترل کیفی و بهداشتی - علوم و صنایع غذایی  علوم پزشکی شهید بهشتی  1387  1390

  )PhDدکتراي تخصصی (  گرایش بیوتکنولوژي - مهندسی علوم و صنایع غذایی  دانشگاه تهران  1390  1395

  
 
 

 مدرك زبان 
 

  نام آزمون  نمره اخذ شده متحانسال ا

  MSRT (MCHE)مدرك زبان   74  17/9/2010

  

 

  

 جشنواره، مسابقات بین المللی و المپیاد هاي معتبر برگزیده 

سال برگزیده 

 شدن
  ردیف  نام جشنواره / مسابقه /  المپیاد  رتبه

  1  کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  رتبه هشتم  1387

  2  نخستین کنگره ملی پروبیوتیک و پري بیوتیک ایران  پژوهشگر برتر  1390

  3  نخستین کنگره ملی پروبیوتیک و پري بیوتیک ایران  مقاله برتر  1390

  منتخب اول مقاالت در مقطع کارشناسی ارشد  1390
هفتمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید 

  بهشتی
4  

1390  
دوم آزمون کتبی کشور و رتبه اول مصاحبه دانشگاه  رتبه

  تهران
  5  کنکور دکتراي تخصصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

  8  1394دانشجوي نمونه دانشگاه تهران در سال   دانشجوي نمونه  1394

  9  1395دانشجوي نمونه دانشگاه تهران در سال   دانشجوي نمونه  1395

  10  1395مونه کشوري در سال دانشجوي ن  دانشجوي نمونه  1395

  11  پنجاه و پنجمین دوره همایش بنیاد موقوفه البرز  دانشجوي برگزیده  1396
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 هاي علمی معتبرعضویت در انجمن 

 

  ردیف  نام انجمن  کشور سال عضویت

  1  انجمن پروبیوتیک و غذاهاي فراسودمند  ایران  1392-1391

  Asia Pacific Institute of Food Professionals  2  آمریکا  2016

  3  مدیریت نخبگان و شبکه همکاران -مرکز تحقیقات و نوآوري سازمان اتکا  ایران  1395-1392

 
 
 

 و فرهنگی پژوهشی ،شرکت در کارگاه هاي آموزشی 

  

  ردیف  پژوهشی - نام کارگاه هاي آموزشی  برگزار کننده تاریخ برگزاري

  ه علوم پزشکی شهید بهشتیکمیته پژوهشی دانشجویان دانشگا  1384دي  15-11
  سیستم هاي مدیریت علمی در صنایع غذایی

ISO 22000 & HACCP  
1  

اردیبهشت  30-28

1390  
  انستیتو تحقیقات تغذیه اي و صنایع غذایی کشور

اصول طراحی کارخانجات لبنیات براي تولید فرآورده هاي 

  تخمیري پروبیوتیک
2  

اردیبهشت  30-28

1390  
  3  ارزیابی ایمنی محصوالت پروبیوتیک  یه اي و صنایع غذایی کشورانستیتو تحقیقات تغذ

آبان  1مهر و  24

1393  
  MATLAB  6هاي عصبی مصنوعی در محیط نرم افزار شبکه  دانشجویی جنگلداري دانشگاه تهران - انجمن علمی

  7  استاندارد سازي  پژوهشگاه استاندارد  1393مهر  30

  پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران آزمایشگاه مرکزي  1394آبان  28و  27
در علوم کشاورزي و  PCRهاي مولکولی مبتنی بر تکنیک

  منابع طبیعی
8  

30 November 
2015  

Ampliqon A/S, Denmark  Real Time PCR  9  

  10  ی در آزمایشگاه و کارگاهدوره آشنایی با اصول ایمن  آزمایشگاه مرکزي پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران  1394آذر  4

  کتابخانه مرکزي پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران  1394آذر  25
یابی در منابع علمی الکترونیکی بر اساس مهارت اطالع

  ACRLاستاندارد 
11  

  
 

  ج) سوابق آموزشی

  اه روش هاي جستجو در منابع علمی کارگ -کارگاه مقاله نویسی): 89- 90تدریس در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (

  شیمی تجزیه -صنایع تخمیري - شیمی مواد غذایی -اصول نگهداري مواد غذایی): 93- 94تدریس در دانشگاه پیام نور کرج (

  نمونه برداري مواد غذاییروش هاي ): 94- 95تدریس در دانشگاه علوم پزشکی شیراز (

نمونه برداري روش هاي  -مواد غذایی یکنترل کیف - یندها بر مواد غذاییتاثیر فرا - اصول نگهداري مواد غذایی ):69تدریس در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (

  فرایندهاي پیشرفته مواد غذایی - نقش و کاربرد آنزیم ها -صنایع بسته بندي - صنایع قنادي و نوشیدنی - زبان تخصصی صنایع غذایی - مواد غذایی
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 ) سوابق پژوهشید

 داخلی و خارجی  پ شده در مجالت علمیمقاالت چا - 1

 

 ترتیب نام نویسندگان
سال 

  انتشار
  عنوان مقاله  نام مجله

ف
دی

ر
  

R. Mohammadi, M. Rouhi and A.M. 
Mortazavian*  

2011  Milchwissenschaft  

Effects of music waves on 
fermentation characteristics and 

viability of starter cultures in 
probiotic yogurt  

1  

M. Rouhi, S. Sohrabvandi and A.M. 
Mortazavian*  

2013  
Critical Reviews in 
Food Science and 

Nutrition  

Probiotic fermented Sausage: 
Viability of probiotic 

microorganisms and sensory 
characteristics  

2  

R. Ferdousi, M. Rouhi, R. Mohammadi, A. 
M. Mortazavian*, K. Khosravi-Darani and 

A. Homayouni Rad  
2013  

Iranian Journal of 
Pharmaceutical 

Research  

Evaluation of probiotic survivability 
in yogurt exposed to cold chain 

interruption  

3  

M. Rouhi, R. Mohammadi, A. M. 
Mortazavian* and Z. Sarlak  

2015  
Dairy Science & 

Technology  

Combined effects of replacement of 
sucrose with D-tagatose and 

addition of different probiotic 
strains on quality characteristics of 

chocolate milk  

4  

R. Mohammadi, M. A. Mohammadifar, A. 
M. Mortazavian*, M. Rouhi, J. B. Ghasemi 

and Z. Delshadian 
2016 Food Chemistry  

Extraction optimization of pepsin-
soluble collagen from eggshell 
membrane by response surface 

methodology (RSM)  

5  

Zahra Sarlak, Milad Rouhi, Reza 
Mohammadi, Ramin Khaksar, Amir 

Mohammad Mortazavian*, Sara 
Sohrabvandi*, Farhad Garavand  

2017  Food Control  

Probiotic biological strategies to 
in a  1decontaminate aflatoxin M

traditional Iranian fermented milk 
drink (Doogh)  

6  

Milad Rouhi, Seyed Hadi Razavi*, Seyed 
Mohammad Mousavi  

2017  
Materials Science and 

Engineering C  

Optimization of crosslinked 
poly(vinyl alcohol) nanocomposite 

films for mechanical properties  

7  

Farhad Garavand, Milad Rouhi, Seyed Hadi 
Razavi∗, Ilaria Cacciotti, Reza Mohammadi 

2017 
International Journal of 

Biological 
Macromolecules  

Improving the integrity of natural 
biopolymer films used in food 

packaging by crosslinking approach: 
A review 

8  

Elaheh Ahmadi, Reza Mohammadi, Sara 
Hasanvand, Milad Rouhi, Amir Mohammad 

Mortazavian*, Zahra Sarlak 
2017 

Current Nutrition & 
Food Science  

Effects of fermentative factors on 
biochemical, microbiological and 

sensory characteristics of probiotic 
Iranian fermented milk (Doogh) 

9 

Reza Mohammadi, Mohammad Amin 
Mohammadifar, Milad Rouhi, Mohaddeseh 

Kariminejad, Amir Mohammad 
Mortazavian*, Ehsan Sadeghi, Sara 

Hasanvand 

2017 
International Journal of 

Biological 
Macromolecules  

Physico-mechanical and structural 
properties of eggshell membrane 

gelatin- chitosan blend edible films 

10 

Behzad Ebrahimi, Reza Mohammadi, Milad 
Rouhi, Amir Mohammad Mortazavian*, 
Saeedeh Shojaee-Aliabadi*, Mohammad 

Reza Koushki 

2018 
LWT - Food Science 

and Technology  

Survival of probiotic bacteria in 
carboxymethyl cellulose-based 
edible film and assessment of 

quality parameters 

11 
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Zohre Delshadian, Amir Mohammad 
Mortazavian*, Maryam Tabarzad, Seyede 

Marzieh Hosseini, Reza Mohammadi, 
Milad Rouhi, Maryam Salami*, Kianoush 

Khosravi-Darani 

2018 
International Journal of 

Food Science & 
Technology  

Optimisation of experimental 
conditions for binding of divalent 

iron to bioactive casein 
phosphopeptides 

12 

شریف ابراهیمی، امان محمد کرم، میالد روحی لنگرودي، 

، زهره دلشادیان، سید امیر محمد مرتضویان، *رضا محمدي

  مهدي شادنوش

1391  
مجله علوم تغذیه و صنایع 

  یرانغذایی ا

ها در پیشگیري و درمان اسهال نقش پروبیوتیک

  عفونی در کودکان
13 

 سید روحی لنگرودي، میالد محمدي، رضا احمدي، الهه

 مهدي دارانی، خسروي کیانوش ،*مرتضویان محمد امیر

  شادنوش

1391  
مجله علوم تغذیه و صنایع 

  غذایی ایران

 بومی گونه دو زیستی قابلیت بررسی

  پروبیوتیک دوغ در بیفیدوباکتریوم
14  

 عزیز لنگرودي، روحی میالد محمدي، رضا ،*دلشادیان زهره

  مرتضویان محمد سیدامیر راد، همایونی
1391  

مجله علوم تغذیه و صنایع 

  غذایی ایران

 عدد بر استویا شیرین کننده از استفاده تأثیر

  کاکائو شیر پراکسید
15  

 مدامیرمح سید لنگرودي، روحی میالد محمدي، رضا

  صبوري صمد سلیمانی، مریم ،*مرتضویان
1391  

مجله علوم تغذیه و صنایع 

  غذایی ایران

 کشت نوع و شیرسویا به گاو شیر نسبت اثرات

بیوشیمیایی،  هايویژگی بر تجاري آغازگر

  پروبیوتیک سویاي دوغ حسی و میکروبی

16  

زهرا سرلک، میالد روحی لنگرودي، رضا محمدي، سید امیر 

  ، رامین خاکسار*یانمحمد مرتضو
1392  

مجله علوم تغذیه و صنایع 

  غذایی ایران

اثر سوش، مقدار تلقیح و فیزیولوژي پروبیوتیک 

نهایی تخمیر روي کاهش مقدار  pHها و 

  آزاد در دوغ M1آفالتوکسین 

17  

میالد روحی، رضا محمدي، زهرا سرلک، اقدس تسلیمی، 

  *مریم ذبیح زاده ، امیرمحمد مرتضویان
1394  

مجله علوم تغذیه و صنایع 

  غذایی ایران

هاي بیوشیمیایی، میکروبیولوژي و بررسی ویژگی

  بیوتیکحسی شیرکاکائوي سین
18  

میالد روحی، اقدس تسلیمی، زهرا سرلک، رضا محمدي، 

  ، صمد صبوري*مهدي شادنوش، امیر محمد مرتضویان
  مجله کومش  1394

 تاگاتوز -Dبررسی الگوي تخمیر قند ساکارز و 

توسط سوش هاي مختلف پروبیوتیک و اثر آن 

  روي خواص فیزیکی شیر کاکائو

19  

، سید امیر *امان محمد کرم، شریف ابراهیمی، رضا محمدي

محمد مرتضویان، احسان صادقی، میالد روحی، مهدي 

  شادنوش

  طب و تزکیه  1394
نقش پروبیوتیک ها در پیشگیري از سرطان 

  کولون
20  

  علوم غذایی و تغذیه  1395  ، محمدیار حسینی*، میالد روحیزهرا سرلک، رضا محمدي

سازي تولید دوغ طعم دار به روش سطح بهینه

هاي کیفی پودر پاسخ و بررسی برخی ویژگی

  حاصل از آن

21  
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  کنفرانسها، سمینارها و همایشهاي داخلی و خارجی - 2
  

 ترتیب نام نویسندگان
سال 

  انتشار
  مقالهعنوان   نام سمینار

ف
دی

ر
  

، *میالد روحی لنگرودي، رضا محمدي

  سید امیر محمد مرتضویان مهرداد محمدي،
1390  

نخستین کنگره ملی پروبیوتیک 

  بیوتیک ایرانو پري

گذاري بر خواص میکروبی و اثر دماهاي مختلف گرمخانه

هاي الکتوباسیلوس بومی در دوغ تهیه شده از گونهبیوشیمیایی

  یخچالی طی تخمیر و نگهداري

1  

زهره دلشادیان، رضا محمدي، میالد روحی 

  ، گالره شفیعی*لنگرودي
1390  

نخستین کنگره ملی پروبیوتیک 

  بیوتیک ایرانو پري
  2  بررسی خواص بیوشیمیایی و میکروبی آب هویج پروبیوتیک

،  سید *رضا محمدي، میالد روحی لنگرودي

  امیر محمد مرتضویان، الهه احمدي
1390  

گره ملی پروبیوتیک نخستین کن

  بیوتیک ایرانو پري

 بررسی مقایسه اي قابلیت زیستی بیفیدوباکتریوم هاي بومی

  ایرانی و صنعتی در طی نگهداري یخچالی در دوغ پروبیوتیک
3  

، *میالد روحی لنگرودي، رضا محمدي

  سید امیر محمد مرتضویان ، مهرداد محمدي
1390  

نخستین کنگره ملی پروبیوتیک 

  وتیک ایرانبیو پري

اثر دماي اتاق بر قابلیت زیستی گونه هاي مختلف پروبیوتیک در 

  ماست
4  

رضوان پوراحمد  ابوالفضل روزي طلب،

، میالد روحی *جکتاجی، رضا محمدي

  لنگرودي، سید امیر محمد مرتضویان

1390  
نخستین کنگره ملی پروبیوتیک 

  بیوتیک ایرانو پري

روبیوتیک تولید شده از بررسی شاخص هاي بیوشیمیایی ماست پ

  نسبت هاي مختلف شیر سویا به شیر گاو
5  

رضوان پوراحمد  ،*ابوالفضل روزي طلب

جکتاجی، میالد روحی لنگرودي ، رضا 

  سید امیر محمد مرتضویان محمدي ،

1390  
نخستین کنگره ملی پروبیوتیک 

  بیوتیک ایرانو پري

روبیوتیک بررسی قابلیت زیستی پروبیوتیک ها در ماست سویاي پ

  تولید شده از نسبت هاي مختلف شیر سویا به شیر گاو
6  

M. Rouhi, A.M. Mortazavian*, 
M. Amjadi Golpayegani and 

H.R. Sayehvand  
2011  

IDF International 
Symposium on Sheep, 
Goat and other non-

Cow Milk  

The sheep and goat dairy sectors in Iran  7  

Milad Rouhi, Reza 
Mohammadi*, Seyedeh Gelareh 

Shafiei, Amir Mohammad 
Mortazavian, Kheyrollah 

Khosravi Katuli  

2012  

13th Iranian and the 
second international 

congress of 
microbiology  

Biochemical and microbiological studies of 
different probiotic yogurts stored at different 

temperatures  
8  

Milad Rouhi, Reza 
Mohammadi*, Zahra Sarlak, 

Seyedeh Gelareh Shafiei, Elahe 
Ahmadi  

2012  

13th Iranian and the 
second international 

congress of 
microbiology  

Effects of incubation temperatures on 
biochemical and microbiological characteristics 

in Doogh inoculated with Iranian probiotic 
lactobacillus species during fermentation and 

refrigerated storage  

9  

Reza Mohammadi, Milad 
Rouhi*, Zahra Sarlak, Seyedeh 
Gelareh Shafiei, Elahe Ahmadi  

2012  

13th Iranian and the 
second international 

congress of 
microbiology  

A comparative study of viability of Iranian and 
imported bifidobacterium species during 
refrigerated storage in probiotic Doogh  

10  

Reza Mohammadi, Milad 
Rouhi*, Zahra Sarlak, Amir 

Mohammad Mortazavian  
2012  

13th Iranian and the 
second international 

congress of 
microbiology  

Effects of partial or total replacement of cow's 
milk with soy milk and the type of commercial 
starter culture composition on biochemical and 
microbiological characteristics of probiotic soy-

Doogh  

11  

Reza Mohammadi, Abolfazl 
Roozitalab, Milad Rouhi*, Amir 
Mohammad Mortazavian, Zahra 

Sarlak  

2012  

13th Iranian and the 
second international 

congress of 
microbiology  

Effects of the type of commercial starter culture 
composition and partial or total replacement of 
cow's milk with soy milk on biochemical and 
microbiological characteristics of probiotic 

12  
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fruity soy yogurt  
Reza Mohmmadi, Milad Rouhi, 
Amir Mohammad Mortazavian*, 

Sara Sohrabvandi and Zahra 
Sarlak  

2012  
IDF-World Dairy 

Summit  

Viability of Iranian and imported 
bifidobacterium species in probiotic Doogh (an 

Iranian yoghurt drink)  
13  

Milad Rouhi, Amir Mohammad 
Mortazavian, Aghdas Taslimi, 
Reza Mohmmadi* and Zahra 

Sarlak  

2012  
IDF-World Dairy 

Summit  
Production of synbiotic chocolate milk with D-

tagatose as a low-calorie sugar replacer  
14  

Reza Mohmmadi*, Milad Rouhi, 
Amir Mohammad Mortazavian, 

Zahra Sarlak and Seyedeh 
Gelareh Shafiei  

2012  
IDF-World Dairy 

Summit  

Production of Doogh (an Iranian yoghurt drink) 
inoculated with Iranian probiotic lactobacillus 

species  

15  

Seyedeh Gelareh Shafiei, Sara 
Sohrabvandi*, Amir Mohammad 
Mortazavian, Milad Rouhi and 

Reza Mohmmadi  

2012  
IDF-World Dairy 

Summit  

Probiotic fermented milk produced with 
different skim milk powder contents, 

fermentation temperatures and final pH  
16  

Milad Rouhi, Reza Mohmmadi, 
Sara Sohrabvandi*, Amir 

Mohammad Mortazavian and 
Zahra Sarlak  

2012  
IDF-World Dairy 

Summit  

Effect of cold chain interruption on 
mirobiological and biochemical characteristics 

of probiotic yoghurt during storage  

17  

لنگرودي، امیر ،  میالد روحی *زهرا سرلک

رضا محمدي، سید امیر  محمد منصف،

  محمد مرتضویان

1393  

سخنرانی در دومین همایش 

کشوري سالمت شیر (از تولید 

تا مصرف و اهمیت تغذیه اي 

  آن)

اثر استرپتوکوکوس ترموفیلوس و الکتوباسیلوس بولگاریکوس 

  و ماست PBSدر شیر،  M1روي باند شدن آفالتوکسین 
18  

، سید *روحی، سید هادي رضوي میالد

  محمدعلی ابراهیم زاده موسوي
1394  

دوره هم اندیشی محققان پایان 

هاي کاربردي صنعتی نامه

  فناوري نانو

اي رنگی برپایه پلی بررسی تولید بیوفیلم نانوکامپوزیت شبکه

هاي سلولز و رنگ وینیل الکل با استفاده از نانوکریستال

  کانتاگزانتین

19  

یالد روحی، اقدس تسلیمی، سید م

، زهرا سرلک، رضا *امیرمحمد مرتضویان

  محمدي، مجتبی یوسفی اصلی

1394  
سومین همایش پروبیوتیک و 

  غذاهاي فراسودمند
  20  بیوتیک رژیمیتولید آزمایشگاهی نوشیدنی شیرکاکائوي سین

میالد روحی، زهرا سرلک، سید امیرمحمد 

  سارمرتضویان، رضا محمدي، رامین خاک
1394  

سومین همایش پروبیوتیک و 

  غذاهاي فراسودمند

بررسی توانایی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در کاهش 

  آفالتوکسین دوغ
21  
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  تحقیقاتیطرحهاي  - 3

سمت در 

 طرح

سال 

اجراي 

  طرح

  نام طرح  کارفرما

ف
دی

ر
  

مجري 

  سوم
90  

انستیتو تحقیقات تغذیه اي و 

  صنایع غذایی کشور
  1  تاگاتوز- Dالسیون شیرکاکائوي پروبیوتیک با قند جایگزین فرمو

همکار 

  اصلی
90  

انستیتو تحقیقات تغذیه اي و 

  صنایع غذایی کشور

تولید آزمایشگاهی دوغ سویاي پروبیوتیک با خواص کیفی رضایت بخش با استفاده از مخلوط 

  شیر و شیر سویا
2  

مجري 

  دوم
91  

کمیته پژوهشی دانشجویان 

لوم پزشکی شهید دانشگاه ع

  بهشتی

  3  بررسی ویژگیهاي شیمیایی، فیزیکی و حسی شیرکاکائوي فراسودمند

همکار 

  اصلی
91  

کمیته پژوهشی دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشکی شهید 

  بهشتی

اثر نوع سویه پروبیوتیک و دماهاي مختلف نگهداري یخچالی بر ویژگیهاي بیوشیمیایی، میکروبی، 

  روبیوتیکبیو فیزیک و حسی دوغ پ
4  

همکار 

  اصلی
91  

کمیته پژوهشی دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشکی شهید 

  بهشتی

بررسی قابلیت زیستی و خواص بیوشیمیایی گونه هاي مختلف پروبیوتیک در نوشیدنی آلوورا طی 

  دوره نگهداري
5  

مجري 

  دوم
91  

کمیته پژوهشی دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشکی شهید 

  بهشتی

نهایی تخمیر، ترتیب تلقیح و   pHنوع گونه جنس بیفیدوباکتریوم بومی ایران،اثر متغیرهاي 

فرآیند غیرفعال سازي گرمایی باکتري هاي آغازگر سنتی ماست بر ویژگی هاي بیوشیمیایی و 

  میکروبیولوژیک دوغ پروبیوتیک طی دوره انکوباسیون

6  

مجري 

  دوم
91  

کمیته پژوهشی دانشجویان 

هید دانشگاه علوم پزشکی ش

  بهشتی

اثر متغیرهاي نوع میکروارگانیسم آغازگر، نسبت شیر لبنی به شیرسویا و نوع شربت میوه بر 

  مقادیر الکتوز، رافینوز، استاکیوز و اسیدهاي آلی در ماست سویا
7  

مجري 

  دوم
91  

کمیته پژوهشی دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشکی شهید 

  بهشتی

رگانیسم آغازگر، نسبت شیر لبنی به شیرسویا و نوع شربت میوه بر اثر متغیرهاي نوع میکروا

  ویژگی هاي بیوفیزیک و حسی ماست سویاي میوه اي

 
8 

همکار 

  اصلی
91  

کمیته پژوهشی دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشکی شهید 

  بهشتی

 9  بررسی شرایط تولید آکریل آمید در مواد غذایی

مجري 

  دوم
93  

جویان کمیته پژوهشی دانش

دانشگاه علوم پزشکی شهید 

  بهشتی

  10  M١فالتوکسین ن آسنتی ماست بر باند شدي تر هارستااثر بررسی ا

مجري 

  دوم
93  

کمیته پژوهشی دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشکی شهید 

  بهشتی

  11  B١فالتوکسین آکاهش در شیمیایی و فیزیکی ي هاروش یستی با ي زهاروشمقایسه 

همکار 

  اصلی
93  

پژوهشی دانشجویان کمیته 

دانشگاه علوم پزشکی شهید 

  بهشتی

  12  بیوتیکومختلف پري هاشسوده از ستفاابا در دوغ  M١فالتوکسین آسی کاهش ربر

مجري  کمیته پژوهشی دانشجویان   93 طی نگهداري هاي بومی ایرانی و صنعتی در اي قابلیت زیستی بیفیدوباکتریومبررسی مقایسه 13  
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دانشگاه علوم پزشکی شهید   دوم

  بهشتی

  یخچالی در دوغ پروبیوتیک

  93  همکار

کمیته پژوهشی دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشکی شهید 

  بهشتی

  14  ها در جلوگیري از سرطاننقش پروبیوتیک

مجري 

  دوم
93  

کمیته پژوهشی دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشکی شهید 

  بهشتی

  15  سازي استخراج کالژن محلول از پوسته تخم مرغبهینه

  93  همکار

کمیته پژوهشی دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشکی شهید 

  بهشتی

  16  هاهاي پروبیوتیک و عوامل مؤثر بر آنهاي کیفی فرآوردهبررسی ویژگی

همکار 

  اصلی
94  

کمیته پژوهشی دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشکی شهید 

  بهشتی

  17  یی فیلم تهیه شده از کالژنهاي فیزیکوشیمیاسایزر بر روي ویژگیبررسی اثر نوع پالستی

  94  همکار

کمیته پژوهشی دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشکی شهید 

  بهشتی

اي اثر کلرال وولگاریس و اسپیرولینا پالتنسیس بر قابلیت زیستی الکتوباسیلوس بررسی مقایسه

  اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم
18  

مجري 

  دوم
94  

کمیته پژوهشی دانشجویان 

شگاه علوم پزشکی شهید دان

  بهشتی

  19  بررسی خواص رئولوژیک کالژن استخراج شده از پوسته تخم مرغ

مجري 

  دوم
94  

کمیته پژوهشی دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشکی شهید 

  بهشتی

  20  بررسی مکانیسم تشکیل ژل و عوامل مؤثر بر پایداري آن

مجري 

  اصلی
95  

مرکز تحقیقات و نوآوري 

اد نخبگان بنی - سازمان اتکا

  نیروهاي مسلح

بهینه سازي تولید نوشیدنی فراویژه بر پایه دوغ با استفاده از پودر سیر، پودر چیلی، عصاره 

و بررسی اثر آن روي خواص بیوشیمیایی و حسی طی  RSMلیموترش و اسانس نعناع به روش 

  نگهداري یخچالی

21  

 
  

  پژوهشی- داوري مجالت علمی -4

  ردیف  نام مجله  پژوهشی- علمی ISI  Scopus  ISC ساعت همکاري

  * *      Journal of Food Processing and Preservation  1  

    *   Nutrition and Food Sciences Research  2  

30  
  

  3  نامه کومشفصل  *   *

  

 ثبت اختراعات -5

در شکوفایی فجر انقالب اسالمی  جشنواره ملی نوآوري و و چهارمین اختراع مورد تایید براي بخش داوري در سومین داراي دو

 1390و  1389سال 


