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علمی پژوهشی داخلیمقاالت     

 

 میکروبی، هاي ویژگی ). بررسی1391مرتضویان ( محمد امیر سید  پور، عباس شاه زهرا طلب، روزي ابوالفضل ،محمدي رضا  -1

  ایران.  غذایی صنایع و تغذیه علوم پروبیوتیک. مجله سویاي ماست حسی و بیوشیمایی

 کننده شیرین از استفاده ). تاثیر1391مرتضویان ( محمد امیر سید راد، همایونی عزیز روحی، میالد ،محمدي رضا دلشادیان، زهره  -2

  ایران غذایی صنایع و تغذیه علوم کاکائو . مجله شیر پراکسید عدد بر استویا

 ). نقش1391(شادنوش  مهدي ، مرتضویان محمد امیر دلشادیان، زهره ،محمدي رضا ،روحی میالد کرم، محمد امان ابراهیمی، شریف  -3

  ایران غذایی صنایع و تغذیه علوم کودکان. مجله در اسهال درمان و درپیشگیري ها پروبیوتیک

 قابلیت بررسی). 1391(  شادنوش مهدي دارانی، خسرو کیانوش مرتضویان، محمد امیر سید روحی، میالد ،محمدي رضا احمدي، الهه -4

  ایران غذایی صنایع و تغذیه علوم پروبیوتیک. مجله دوغ در بیفیدوباکتریوم بومی گونه دو زیستی

 فراورده میکروبیولوژیکی و شیمیایی خصوصیات بررسی ).1391(  محمدي رضا محمدي، میترا هاشمیان، حسین امیر صادقی، حسانا -5

  ایران غذایی صنایع و تغذیه علوم مجله  1390 سال در کرمانشاه، شهر در استفاده مورد گوشتی هاي

). اتر نسبت شیر گاو به شیر سویا و نوع کشت 1391، میالد روحی ، سید امیر محمد مرتضویان ، مریم سلیمانی  (رضا محمدي  -6

  ایران غذایی صنایع و تغذیه علوم آغازگر تجاري بر ویژگی هاي بیوشیمایی و حسی دوغ سویاي پروبیوتیک. مجله

) بررسی اثرات نوع کشت پروبیوتیک و نسبت 1391، سید امیر محمد مرتضویان (، مریم سلیمانی ،  رضا محمديزهرا شاه عباس پور -7

  ایران غذایی صنایع و تغذیه علوم مجله .شیر گاو به شیر سویا بر ویژگی هاي کیفی نوشیدنی تخمیري پروبیوتیک بر پایه شیر سویا

 ) بررسی 1392الماسی( علی ،محمدي رضا، مسکینی حبیبه  بهلولی، سمیه  محمدي، میترا  هاشمیان، حسین امیر ، صادقی احسان -8

  ایران غذایی صنایع و تغذیه علوم مصرف. مجله پر سبزیجات  نیترات و نیتریت میزان بر انجماد و پخت فرایند اثر

 فیزیولوژي ، تلقیح مقدار سوش، ). اثر1392خاکسار . ( رامین مرضویان، محمد امیر سید ،محمدي رضا روحی، میالد سرلک، زهرا -9

  ایران غذایی صنایع و تغذیه علوم مجله . دوغ در آزاد M1 افالتوکسین کاهش روي تخمیر نهایی  pH و ها پروبیوتیک

پنیر  در بیوژن هاي آمین کاهش هاي روش )1391مد مرتضویان (ح، عبدالرضا محمدي ، امیر م رضا محمديمدي، حمنصوره م -10

  ایران غذایی صنایع و تغذیه علوم مجله

)  بررسی ویژگی هاي 1394سرلک، اقدس تسلیمی مریم ذبیح زاده، و  امیر محمد مرتضویان( زهرا محمدي، رضا  روحی، میالد -11

  ایران غذایی صنایع و تغذیه علوم بیوشیمایی، میکروبیولوژي و حسی شیر کاکائوي سین بوتیک. مجله

 ) بررسی1394مهدي شاد نوش، الهه احمدي  و سید امیر محمد مرتضویان  (، سعیده چله دوان،  رضا محمديزهره دلشادیان،   -12

 حسی دوغ و بیوشیمیایی میکروبی، هاي برشاخص نهایی تخمیر pH و گذاري خانه گرم دماي آغازگر، باکتري نوع مشترك اثرات

 . 94تابستان  16 پروبیوتیک. کومش جلد
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سلیمی، مهدي شادنوش، سید امیرمحمد مرتضویان، صمد صبوري بررسی الگوي ، اقدس ترضا محمديمیالد روحی، زهرا سرلک،  -13  

تابستان  16 کومش جلد. هاي مختلف پروبیوتیک و اثر آن روي خواص فیزیکی شیرکاکائواگاتوز توسط سوشت - Dتخمیر قند ساکارز و

94. 

 تأثیر اسانس گیاه چویر بر رشد )  1392( میترا محمدي، احسان صادقی، غالمرضا بهرامی ، رضا محمدي ،محمد جواد داردرفشی -14

  ایران غذایی صنایع و تغذیه علوم پنیر سفید ایرانی. مجله ئوس در طی تولید و نگهداريستافیلوکوکوس اورا

  

  

ارائه شده در کنگره هاي داخلیمقاالت   

 ،تکنولوژي و پایداري پروبیوتیک ها در فرآورده هاي شیر تخمیري، همایش ). 1388سید امیر محمد مرتضویان(  رضا محمدي

 پروبیوتیک ها و محصوالت فرآویژه.

 ،دسر هاي لبنی پروبیوتیک ، همایش پروبیوتیک ها و ). تکنولوژي و پایداري 1388سید امیر محمد مرتضویان(  رضا محمدي

 محصوالت فرآویژه

  ،گذاريگرمخانهمختلف). اثردماهاي1390، مهرداد محمدي،سید امیر محمد مرتضویان (*رضا محمديمیالد روحی لنگرودي -

یخچالی. ویژه نامه در طی تخمیر و نگهداري الکتوباسیلوس بومی هاي از گونهشده دوغ تهیه و بیوشیمیاییمیکروبیبرخواص

 ر مقاله برتر کنکره.اي و صنایع غذایی کشوبیوتیک ایران، انستیتو تحقیقات تغذیهنخستین کنگره ملی پروبیوتیک و پري

  ،ک. ) بررسی خواص بیوشیمیایی و میکروبی آب هویج پروبیوتی1390، میالد روحی، گالره شفیعی (*رضا محمديزهره دلشادیان

 اي و صنایع غذایی کشور.بیوتیک ایران، انستیتو تحقیقات تغذیهویژه نامه نخستین کنگره ملی پروبیوتیک و پري

 میالد روحی لنگرودي،  سید امیر محمد مرتضویان، الهه احمدي . بررسی مقایسه اي قابلیت زیستی بیفیدوباکتریوم رضا محمدي ،

بیوتیک خچالی در دوغ پروبیوتیک. ویژه نامه نخستین کنگره ملی پروبیوتیک و پريهاي بومیایرانی و صنعتی در طی نگهداري ی

 اي و صنایع غذایی کشور.ایران، انستیتو تحقیقات تغذیه

  ،اثر دماي اتاق بر قابلیت زیستی گونه 1390، مهرداد محمدي،سید امیر محمد مرتضویان(*رضا محمديمیالد روحی لنگرودي . (

اي و بیوتیک ایران، انستیتو تحقیقات تغذیهدر ماست. ویژه نامه نخستین کنگره ملی پروبیوتیک و پري هاي مختلف پروبیوتیک

 صنایع غذایی کشور.

  ،بررسی 1390، میالد روحی لنگرودي، سید امیر محمد مرتضویان (*رضا محمديابوالفضل روزي طلب،رضوان پوراحمد جکتاجی .(

تولید شده از نسبت هاي مختلف شیر سویا به شیر گاو، ویژه نامه نخستین کنگره ملی شاخص هاي بیوشیمیایی ماست پروبیوتیک 

 اي و صنایع غذایی کشور. بیوتیک ایران، انستیتو تحقیقات تغذیهپروبیوتیک و پري

  ، 1390،سید امیر محمد مرتضویان( *رضا محمديابوالفضل روزي طلب،رضوان پوراحمد جکتاجی، میالد روحی لنگرودي .( 

بررسی قابلیت زیستی پروبیوتیک ها در ماست سویاي پروبیوتیک تولید شده از نسبت هاي مختلف شیر سویا به شیر گاو ، ویژه نامه 

 اي و صنایع غذایی کشور.بیوتیک ایران، انستیتو تحقیقات تغذیهنخستین کنگره ملی پروبیوتیک و پري

بهینه سازي استخراج و تعیین ویژگیهاي رضا محمدي، سید امیر محمد مرتضویان، فاطمه عسکري، معصومه تقی زاده  15

 1395صنایع غذایی ، مجله علوم تغذیه و فیزیکوشیمیایی کالژن حاصل از غشاي داخلی پوسته تخم مرغ
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 اثرفرآیندغیرفعال 1390( رضا محمديرضا فاضلی، حمید عزت پناه،  الهه احمدي، سید امیرمحمد مرتضویان فارسانی، محمد .(

سازي گرمایی بر خصوصیات بیوشیمیایی و میکروبیولوژیک و حسی دوغ پروبیوتیک  طی دوره نگهداري یخچالی ، ویژه نامه 

 مقاله برتر کنکرهور.اي و صنایع غذایی کشبیوتیک ایران، انستیتو تحقیقات تغذیهنخستین کنگره ملی پروبیوتیک و پري

  ،گونه نوع). اثرمتغیرهاي1390( رضا محمديالهه احمدي، سید امیرمحمد مرتضویان فارسانی، محمد رضا فاضلی، حمید عزت پناه

برقابلیت زیستی دو گونه بیفیدوباکتریوم با منشا ایرانی در دوغ پروبیوتیک، ویژه نامه نخستین  تخمیرنهاییpH هاوبیفیدوباکتریوم

 اي و صنایع غذایی کشور.بیوتیک ایران، انستیتو تحقیقات تغذیهکنگره ملی پروبیوتیک و پري
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 طرح پژوهشی 

  

 بهینه سازي استخراج صمغ از دانه اسفرزه (Plantago ovata forsk)  و تعیین ویژگی هاي فیلم خوراکی ترکیبی صمغ تولیدي و

 در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.  اصلیهمکار به عنوان   نشاسته اصالح شده

 به عنوان نبررسی تاثیر فرایند فتواکسیداسیون در حضور حساس کننده ریبوفالوین بر ویژگی هاي فیزیکوشیمیایی فیلم خوراکی ژالتی .

 در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. مجري اصلی

 بی پلی وینیل الکل و ژالتیناثر نانوسیلیکا به عنوان نقش اتصال دهندگی بر روي ویژگی هاي فیزیکو شیمیایی وساختاري فیلم ترکی .

 در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. مجري اصلیعنوان 

  مجري . عنوان ژالتین–ساختاري فیلم ترکیبی کیتوزانبررسی اثر غلظت پالستی سایزر بر روي ویژگیهاي فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و

 در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. اصلی

 عنوان  صمغ کتیرا تقویت شده با نانوفیبرهاي سلولز -ل الکل بررسی ویژگی هاي فیزیکو شیمیایی و ساختاري فیلم ترکیبی پلی وینی

 در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. مجري اصلی

 در دانشگاه  مجري اصلیعنوان  .صمغ فارسی -راکی ترکیبی پلی وینیل الکل بررسی ویژگی هاي فیزیکوشیمیایی و ساختاري فیلم خو

 علوم پزشکی کرمانشاه.

 بررسی مقایسه اي تاثیر مصرف ماست غنی شده با ویتامین D  مکمل آن بر شاخص هاي گلیسمی ، لیپیدي و تن سنجی درافراد پره و

 در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. همکار اصلیبه عنوان  .دیابتیک

 پستان ورم از شده جدا وس◌ٔ استافیلوکوکوس اوري رشد روند در چویر گیاه اتانولی و بی◌ٓ وعصاره هاي ا بررسی اثر ضد میکروبی اسانس 

 در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. همکار اصلیبه عنوان  .زمایشگاهیآ ا شرایط در بالینی تحت

  در انسیتیتو تغذیه و  مجري دومبه عنوان   "تولید دوغ سویاي پروبیوتیک با خواص کیفی رضایت بخش"طرح پژوهشی تحت عنوان

 علوم صنایع غذایی شهید بهشتی

  د در انسیتیتو تغذیه و علوم صنایع غذایی شهی همکار اصلیبه عنوان  "تولید شیر کاکائوي رژیمی پروبیوتیک"طرح پژوهشی تحت عنوان

 بهشتی

 در انسیتیتو  همکار اصلیبه عنوان  بررسی برچسب گذاري محصوالت لبنی و آبمیوه هادر  بازار تهران و مطابقت با استاندارد ملی ایران

 تغذیه و علوم صنایع غذایی شهید بهشتی

  ي غذایی و دستگاه گوارش عوامل موثر بر قابلیت زیستی میکروارگانیسم هاي پروبیوتیک در فراورده ها"طرح پژوهشی تحت عنوان

 در کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مجري اصلیبه عنوان  "انسان

  در کمیته  مجري اصلیبه عنوان  "بررسی ویژگیهاي شیمیایی، فیزیکی و حسی شیرکاکائوي فراسودمند"طرح پژوهشی تحت عنوان

 هشتیپژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید ب

  در  مجري اصلیبه عنوان  "بررسی ویژگیهاي بیوشیمیایی و میکروبی شیرکاکائوي سین بیوتیک رژیمی"طرح پژوهشی تحت عنوان

 کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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  وتیک تهیه شده از گونه هاي بررسی ویژگیهاي شیمیایی، بیوشیمیایی، میکروبی، فیزیکی و حسی دوغ پروبی"طرح پژوهشی تحت عنوان

 در کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مجري اصلیبه عنوان  "صنعتی موجود در بازار طی تخمیر

  اثر متغیرهاي نوع میکروارگانیسم آغازگر، نسبت شیر لبنی به شیرسویا و نوع شربت میوه بر ویژگی هاي "طرح پژوهشی تحت عنوان

 در کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مجري اصلیبه عنوان  "و حسی ماست سویاي میوه ايبیوفیزیک 

  اثر متغیرهاي نوع میکروارگانیسم آغازگر، نسبت شیر لبنی به شیرسویا و نوع شربت میوه بر مقادیر الکتوز، "طرح پژوهشی تحت عنوان

در کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید  مجري اصلیبه عنوان  "ماست سویارافینوز، استاکیوز و اسیدهاي آلی در 

 بهشتی

  اثر متغیرهاي نوع میکروارگانیسم آغازگر، نسبت شیر لبنی به شیرسویا و نوع شربت میوه بر ویژگی هاي "طرح پژوهشی تحت عنوان

در کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید  مجري اصلی به عنوان "بیوشیمیایی و میکروبیولوژیک ماست سویاي میوه اي

 بهشتی

  اثر متغیرهاي نوع گونه پروبیوتیک هاي ایرانی، "طرح پژوهشی تحت عنوانpH  نهایی تخمیر، ترتیب تلقیح و فرآیند غیرفعال سازي

و حسی دوغ پروبیوتیک طی دوره نگهداري  گرمایی باکتري هاي آغازگر سنتی ماست بر ویژگی هاي بیوشیمیایی، میکروبیولوژیک

 در کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مجري اصلیبه عنوان  "یخچالی

  اثر متغیرهاي نوع گونه جنس بیفیدوباکتریوم بومی ایران، "طرح پژوهشی تحت عنوانpH  نهایی تخمیر، ترتیب تلقیح و فرآیند غیرفعال

به  "ري هاي آغازگر سنتی ماست بر ویژگی هاي بیوشیمیایی و میکروبیولوژیک دوغ پروبیوتیک طی دوره انکوباسیونسازي گرمایی باکت

 در کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مجري اصلیعنوان 

  هاي بیوشیمیایی، میکروبی، بیو فیزیک اثر نوع سویه پروبیوتیک و دماهاي مختلف نگهداري یخچالی بر ویژگی"طرح پژوهشی تحت عنوان

 در کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مجري اصلیبه عنوان  "و حسی دوغ پروبیوتیک

  در کمیته پژوهشی  مجري اصلیبه عنوان  "تولید دوغ سویاي پروبیوتیک با خواص کیفی رضایت بخش"طرح پژوهشی تحت عنوان

 علوم پزشکی شهید بهشتیدانشجویان دانشگاه 

  بررسی قابلیت زیستی و خواص بیوشیمیایی گونه هاي مختلف پروبیوتیک در نوشیدنی آلوورا طی دوره "طرح پژوهشی تحت عنوان

 در کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مجري اصلیبه عنوان  "نگهداري

  در کمیته پژوهشی دانشجویان  مجري اصلیبه عنوان  "کلرا ولگاریس در صنایع غذاییبررسی کاربرد جلبک "طرح پژوهشی تحت عنوان

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  به عنوان   "بررسی برچسب گذاري ماست هاي پروبیوتیک بازار تهران و مطابقت با استاندارد ملی ایران"طرح پژوهشی تحت عنوان

 انشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدر کمیته پژوهشی دانشجویان د همکار اصلی

  هاي بیوشیمیایی، میکروبی، فیزیک، رئولوژیک و اثرات ترتیب استاندارد کردن ماده خشک دوغ بر ویژگی"پژوهشی تحت عنوان

 در کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مجري اصلیبه عنوان  "حسی دوغ پروبیوتیک

  در کمیته  مجري اصلیبه عنوان  "هاي کیفی دوغ پروبیوتیکاي بر ویژگیاثرات مقدار تلقیح و تلقیح مرحله"طرح پژوهشی تحت عنوان

 پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  هاي کیفی دوغ پروبیوتیک حاوي پودر پروتئین آب پنیر بعنوان جایگزین شیر خشک بدون بررسی ویژگی"طرح پژوهشی تحت عنوان

 در کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مجري اصلیبه عنوان  "بیچر

  در  مجري اصلیبه عنوان  "طی دوره نگهداري بررسی قابلیت زیستی چند سویه پروبیوتیک در نوشیدنی مالت"طرح پژوهشی تحت عنوان

 کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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  مجري اصلیبه عنوان  "بررسی اثرات افزودن چند ترکیب پري بیوتیک بر ویژگی هاي کیفی ماست پروبیوتیک"پژوهشی تحت عنوان طرح 

 در کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  مجري به عنوان  "میريتولید نوشیدنی طعم دار پروبیوتیک با قابلیت زیستی باال بر پایه شیر تخ"طرح پژوهشی تحت عنوان

 در کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اصلی

 

 

 

  ثبت اختراع

 (مورد تایید بنیاد ملی نخبگان)تولید دوغ سویاي پروبیوتیک با خواص کیفی رضایت بخش 

 .غنی سازي ماست پروبیوتیک با جلبک کلرال ولگاریس 

  (ویژگی هاي تخمیري)  میکروارگانیسم ها در نمونه ماستاثر امواج موسیقی بر روي رشد و تکثیر 

 روش تولید ماست سویاي میوه اي پروبیوتیک 

 (مورد تایید بنیاد ملی نخبگان) طراحی و تولید نوشیدنی ضد تشنگی 

 (مورد تایید بنیاد ملی نخبگان) تولید نوشابه گازدار پروبیوتیک 

 

:تجارب حرفه اي در رشته مربوطه  

 
  داراي گواهی نامهISO 22000 

  داراي گواهی نامهHACCP 

 داراي گواهی نامهGMP 

 توانایی درزمینه انجام کارهاي آزمایشگاهی وتحقیق وتوسعه بویژه درمحصوالت لبنی پروبیوتیک 

  آشنایی با نرم افزار هايOffice  وSpss  ) و مدل سازي(RSM 

  

 

  


