طُاثق علمـي  ،اجـزايي  ,آمـُسشي َ پژٌَشـي
مشخصبت فزدي:
وبم َ وبمخبوُادگي:

ؿيضػيي ٍغتض٘ي

صمرتا
مذرك حتصيلي:
اؿتبص
درجً علمي :
هْبيغ
ػيً٘
رشتً حتصيلي:
(ٍينغٗثي٘ى٘ژي ٗىجْيبت)
صاّلگبٓ فغصٗؿي ٍلٖض
حمل فعبليت:

غظايي

الف ) طُاثق اجزايي:
 -1شزَع ثً خذمت مٍزمبي طبل  1353در اوظتيتُي حتقيقبتي
تغذيً َ صىبيع غذايي ايزان مظئُليت رئيض آسمبيشگبي
صىبيع غذايي
 -2اوتقبل ثً داوشگبي فزدَطي مشٍذ طبل 1354










ٍضيغ گغٗٓ تغظئ ؿبهلبي 6533-6531
ٍؼبُٗ صاّلنضٓ صاعٗؿبػي ٗ تغظئ ؿبهلبي -6531
6533
عئيؾ صاّلنضٓ صاعٗؿبػي ؿبهلبي 6531-6531
ٍضيغ گغٗٓ هْبيغ غظايي ثٔ ٍضت  1ؿبه -6511
6511
عئيؾ ؿبػٍبُ پژٕٗلٖبي ػيَي هْؼيت سغاؿبُ -6511
6515
ٍضيغ سضٍبت پژٕٗلي صاّلگبٓ فغصٗؿي ثٔ ٍضت 66
ؿبه 6511 -6516

 -3مظئُليتٍبي خبرج اس داوشگبي:





ٍلبٗع هْؼيت ٗ ػيَي كغمت چنيچني 6531-6531
ٍلبٗع هْؼيت ٗػيَي كغمت مْـغٗ عض٘ي -6531
6531
ٍلبٗع هْؼيت ٗ ػيَي كغمت ّبُ قضؽ عض٘ي -6511
6531

 -4مظئُليتٍبي جىيب در كىگزيٌب َ مسيىبرٌب َ جشىُاريٌب:








مهبيق

جتييو

اػ

جٖبصگغاُ

عئيؾ
6513
صثري چٖبعٍني مْگغٓ هْبيغ غظايي 6511
صثري اٗىني مهبيق هْبيغ ىجين 6511
صثري صٍٗني جلْ٘اعٓ فغصٗؿي 6511
صثري صٍٗني مهبيق ىجين 6511



ؿْگغ

پژٕٗق





صثري مهبيق ثؼعگ ٗ منبيلگبٓ هْبيغ غظايي 6511
صثري ؿٍ٘ني جلْ٘اعٓ فغصٗؿي 6511
صثري اجغايي ؿٍ٘ني مهبيق ٍيي ثي٘تنْ٘ى٘ژي
مجٖ٘عي اؿالٍي ايغاُ 6511

ة ) عضُيت در شُراٌب:
 ػض٘ ك٘عاي صاّلگبٓ 6531 -6531
 ػض٘ ك٘عاي پژٕٗلي صاّلگبٓ 6511-6511
 ػض٘ ك٘عاي اعتجبط صاّلگبٓ ثب هْؼت -6511
6515
 ػض٘ ك٘عاي اصاعي اؿتبُ 6515-6511
 ػض٘ مَيتٔ ملبٗعػي ؿتبص اّقالة فغْٕگي -6511
6513
 ػض٘ ك٘عاي صاّلگبٓ 6511-6511
 ػض٘ ك٘عاي پژٕٗلي صاّلگبٓ 6516-6516
 ػض٘ ك٘عاي اّتلبعات صاّلگبٓ 6516-6516
 ػض٘ ك٘عاي اعتجبط ثب هْؼت صاّلگبٓ -6511
6516
 ػض٘ ٕيأت دميؼٓ گغٗٓ ختووي ملبٗعػي اػ ؿبه
 6511اصأٍ صاعص.
 ػض٘ ٕيأت دميؼٓ صاّلگبٓ اػ ؿبه 6511 -6516
 ػض٘ ك٘عاي ىجْيبت اؿتبُ سغاؿبُ 6511 -6511
 ػض٘ ك٘عاي ىجْبيت مل٘ع 6511 -6511
 ػض٘ ك٘عاي ٍل٘عتي غظاي مل٘ع6511-6511
 ػض٘ ث٘عص ختووي عكتٔ ػيً٘ ٗ هْبيغ غظاي
ٗػاعت هبضاكت ٗ صعٍبُ ٗ آٍ٘ػف پؼكني اػ ؿبه
 6513اصأٍ صاعص.
 ػض٘ ك٘عاي پژٕٗق ٗ فِآٗعي اؿتبُ اػ ؿبه
 6511تب 6511
عئيؾ مَيـيُ٘ ثي٘تنْ٘ى٘ژي ك٘عاي پژٕٗق ٗ

 6511تب 6511
فِآٗعي اؿتبُ اػ ؿبه
 ػض٘ مَيتٔ ػيَي ٗ اجغايي ؿبػٍبُ پژٕٗلٖبي
ػيَي ٗ هْؼيت ٍغمؼ سغاؿبُ اػ
ؿبه  6513اصأٍ صاعص.



ج) مقبالت چبپ شذي در جمالت علمی معترب
 .6تق٘يت ٗ غينمغصُ ّبُٕبي ايغاُ – حتقيقي – مشبعٓ
 – 6533 – 1فبعؿي – جمئ تغظئ ايغاُ – عؿ٘ه
پبيبُ
 .1اثغ م٘صٕبي اػتٔ عٗي ػَينغص گ٘جٔفغّگي –
جمئ ػيً٘
حتقيقي – مشبعٓ  – 6531– 3فبعؿي
ملبٗعػي صاّلگبٓ كٖيض مچغاُ – ؿؼيض هبّؼي
 .5امهيت مْرته ميفيت …  -حتقيقي – مشبعٓ 6513 – 66
– فبعؿي – پژٕٗق
 .1آى٘صگيٕبي قبعچي ٍ٘اص غظائي – حتيييي -مشبعٓ
 – 6511 – 61فبعؿي – پژٕٗق
 .3اثغ صعجٔ فغآيْض - ...حتقيقي – مشبعٓ– 6511 –6
فبعؿي – جمئ ػيً٘ ٗ هْبيغ ملبٗعػي
 .1ثغعؿيسبهيتآفالت٘مـنيػائي– حتقيقي – مشبعٓ– 1
 – 6511فبعؿي -جمــــــئ ملبٗعػي ٍلٖض
 .1ثغعؿي اثغ ػ٘اٍو ثبػصاعّضٓ – حتقيقي – مشبعٓ 6
–  6511فبعؿي – جمئ ملبٗعػي ٍلٖض
 .1ثغعؿي ٍقبٍٗت دغاعتي پغٗتئبػٕب – حتقيقي –
مشبعٓ  – 6511 – 1فبعؿي – جمئ ملبٗعػي ٍلٖض
 .1ذتئ ّ٘كبثٕٔبي گبػصاع – حتقيقي  -6511جمئ
ملبٗعػي ٍلٖض
ثغعؿي ٍيؼاُ پت٘ىني – حتقيق – مشبعٓ – 1
.61
 – 6511فبعؿي – جمئ ملبٗعػي ٍلٖض
اثغ اذمَبص ٗ سبعج مغصُ اػ دبىت اذمَبص –
.66
جمئ تغظئ ايغاُ 6531
اعػيبثي مهبت٘ىژيل صع كريس٘اعگبٓ – جمئ
.61
تغظئ ايغاُ – 6531
اثغ م٘صٕبي اػتٔ ثغ تغميجبت كيَيبئي
.65
گ٘جٔفغّگي – جمئ تغظئ ايغاُ 6531
ثب
ؿ٘يب
كري
ذتئ
عٗف
هبرتيِ
تؼيني
.61
فغٍ٘الؿيُ٘ ٍْبؿت ٍ ,وغفي ٍظبٕغي ذتغاّي – حمَض
ػيي عض٘ي – ػيي ٍغتض٘ي  ,مشبعٓ – 6511 – 1
ػيً٘ ملبٗعػي ٗ ٍْبثغ عجيؼي صاّلگبٓ گغگبُ
ت٘ىيض مبػئني اؿيضي  ،المتيني ٗ آّؼميي اػ
.63
كري پؾ چغر  ,عضب اثغاع – ػيي ٍغتض٘ي –
حمَضعضب م٘كني  ,مشبعٓ  – 6511 – 51پژٕٗق ٗ
ؿبػّضگي
تأثري افؼٗصُ ج٘أّ گْضً ثغ ميفيت ّبُ ,
.61
ٍٖضي مغميي – ٕبكٌ پ٘عآطعّگ – ػيي ٍغتض٘ي
جمئ ػيَي
جيض  – 66مشبعٓ  – 1ؿبه – 6511
.61
ٍلٖض ذتئ
پژٕٗلي ػيً٘ ٗ هْبيغ ملبٗعػي –
ّ٘كيضّي ختَريي اػ آة مغٓ كرييِ  ,عؿــ٘ه مــضســضايي
– ػــيي ٍغتضــ٘ي – ٕــبكٌ پــ٘عآطعّگ  ,جيض – 61
مشبعٓ  – 6511 – 1جمئ ػيً٘ پژٕٗلي ملبٗعػي –
صاّلگبٓ فغصٗؿي ٍلٖض



.61

اعػيبثي

عٗكٖبي

ت٘ىيض

ايؼٗىٔ

پغٗتئني

ؿ٘يب  ,عضب فغٕ٘ف – ػيي ٍغتض٘ي  ,جيض – 61
مشبعٓ  – 6511 – 1جمئ ػيً٘ ٗ هْبيغ ملبٗعػي –

صاّلگبٓ فغصٗؿي ٍلٖض
ثغعؿياٍنبُت٘ىيضپْريمبتيچ اػ پـبة مغٓ
.61
 ٍــغتضــ٘ي – كٖيــــضي .كرييِ  ,كجبعاىضيين
جيض  61مشبعٓ  – 6511 -1ػيً٘ ٗ هْبيغ ملبٗعػي
– صاّلگبٓ فغصٗؿي ٍلٖض
اعػيبثي ػ٘اٍو ثغ ت٘ىيض ّ٘كيضّي كري
.11
ٍي٘ٓ  ,ػيي عضب هبصقيبُ – ػيي ٍغتض٘ي  -جيض
 63مشبعٓ –  – 6511ػيً٘ ٗ هْبيغ ملبٗعػي
صاّلگبٓ فغصٗؿي ٍلٖض
تأثريٍبصٓ سلل ثغ عاّضٍبُ پْري…  ,فضايي
.16
– ٍغتض٘ي – ٍـن٘مي  ,جيض  63مشبعٓ – 6511 – 1
ػيً٘ ٗ هْبيغ ملبٗعػي – صاّلگبٓ فغصٗؿي ٍلٖض
ختوين هبئْ ػ٘اٍو صع ت٘ىيض اّگ٘ع…-
.11
صٕقبّيبُ – ٍغتض٘ي – ّوريي حمالتي  ,جيض 63
مشبعٓ  – 6511 – 1ػيً٘ ٗ هْبيغ ملبٗعػي –
صاّلگبٓ فغصٗؿي ٍلٖض
اهالح عٗف اّضاػٓگريي ق٘اً عة گ٘جٔفغّگي
.15
ٍ ,ظبٕغي – ٍغتض٘ي – كٖيضي – ّوريي حمالتي ,
جمئ ػيً٘ کلبٗعػی ٗ ٍْبثغ عجيؼی  ,ؿبه هنٌ ,
مشبعٓ اٗه – 6516
اثغ سغص مغصُ اؿيضي صاؽ ٗ عٗف دغاعتصٕي
.12
عٗی ٗيژگيٖبی کيفی عة گ٘جٔ فغّگی ٍ ,ظبٕغي –
ٍغتض٘ي – كٖيضي – ّوريي حمالتي  ,جمئ ػيً٘ ٗ
هْبيغ کلبٗعػی  ,جيض  61؛ مشبعٓ اٗه  ,ؿبه
.6516
هبئْ ؿبػی س٘ام فيؼيک٘ كيَيبيی ٗ دـی
.12
صع ثـتْی کٌ کبىغیّ ,وريی حمالتی – ٍغتض٘ی –
هببصع قضٗؿی ,جمئ ػيً٘ ٗ هْبيغ کلبٗعػی جيض
 ,61مشبعٓ  ,1ؿبه .6516
ثغعؿی اثغ ػاّتبُ ٗ کبعاجيْبُ ثغ س٘ام
.12
دالىيت ايؼٗىٔ پغٗتئني ؿ٘يب  ,جٖبّيبُ –
ٍغتض٘ی – ثغکتني – محيضی اهفٖبّی  ,جمئ ػيً٘
ٗ هْبيغ کلبٗعػی جيض  ,61مشبعٓ  ,1ؿبه 6511
ثغعؿی ٗيژگی ٕبی کيفی ٗاعيتٔ ٕبی گ٘جٔ
.11
فغّگیٍ ,ظبٕغی – ٍغتض٘ی – كٖيضی – ّوريی
حمالتی ,ؿبه صٌٕ – مشبعٓ ؿً٘ –  - 6511جمئ
ػيً٘ کلبٗعػی ٗ ٍْبثغ عجيؼی
كْبؿبيی ثيفيضٗثبکرتيً٘ ٕبی جضا كضٓ اػ منّ٘ٔ
.11
ٕبی ٍضف٘ػی صع ايغاُ ثب اؿتفبصٓ اػ  PCRثب
پغاميغٕبی استوبهی صع ؿغخ جْؾ ٗ آّبىيؼ ت٘اىی ژّی
 , 62 S rRNAمخريی – ٍغتض٘ی – هببصع قضٗؿی – سبٍـبُ
– امحض – كٖيضی ,جمئ ػيَی صاّلگبٓ ػيً٘ پؼكکی
کغٍبُ  ,صٗعٓ  , 61مشبعٓ , 6515 , 6
کْرته عكض قبعچ اؿپغژيي٘ؽ پبعاػيتيک٘ؽ
.11
ت٘ؿظ اؿبّـٖبی عجيؼی صع حميظ کلت ٍوْ٘ػی ,



, 66  ؿبه, 5 ٓ مشبع, ٍـک٘کی – ٍغتض٘ی – عاص
. جمئ ػيً٘ کلبٗعػی ٗ ٍْبثغ عجيؼی, 6515
تبثري اؿبّؾ آٗيلِ ٗ ػّيبُ صع کْرته قبعچ
.51
 ٍـک٘کی – ٍغتض٘ی,  عٗی گالثیAspergilus parasiticus
ٗ ً٘ جمئ ػي, 6515 , ٌ ؿبه ٕلت, 1 ٓ– مشبع
.فُْ٘ کلبٗعػی ٗ ٍْبثغ عجيؼی
ثغعؿی کيفيت ٍبّضگبعی پـتٔ ثٔ عٗف
.56
–  هضاقت – ٍغتض٘ی – ّوريی حمالتی, عّـيَت
ٓ مشبع, ّ٘عٗػی – جمئ ػيً٘ ٗ هْبيغ کلبٗعػی
,6515 , 61  جيض, 6
ثغعؿی تبثري صٍبٕبی خمتيف ّگٖضاعی ثغ
.51
–  ٍغتض٘ی, سو٘هيبت كيَيبيی اعقبً سغٍب
, ًٗ ؿبه ص, 1 ٓ مشبع, ُعض٘ی ػاصٓ – کبعاژيب
.ٔ جمئ ػيَی پژٕٗلی ػيً٘ غظايی ٗ تغظي, 6512
ثغعؿی اثغ ػاّتبُ ٗ کبعاجيْبُ ثغ
.55
– ُ جٖبّيب, سو٘هيبت کف ايؼٗىٔ پغٗتئني ؿ٘يب
 جمئ ػيً٘ ٗ هْبيغ, ٍغتض٘ی- محيضی اهفٖبّی
6515  ؿبه,6 ٓ مشبع, کلبٗعػی صٗعٓ اٗه
ثغ
ُکغص
سلک
ٍتغريٕبی
تبثري
ثغعؿی
.52
–  کبكبّی.سو٘هيبت کيفی پـتٔ عقٌ اٗدضی
ٗ ً٘ جمئ ػي.ٍ٘غتض٘ی – ؿيف کغصی – ٍقو٘صى
.)صاّق کلبٗعػی صاّلگبٓ ذتغاُ (صع صؿت چبپ
ٗ عغادی ٗ ؿبست سلک کِ جغيبُ ٍتقبعغ
.52
–  کبكبّی.ُثغعؿی عفتبع سلک كضُ پـتٔ صع آ
ٗ ً٘ جمئ ػي.ٍغتض٘ی – ؿيف کغصی – خنؼی ّژاص
.ُصاّق کلبٗعػی صاّلگبٓ ذتغا
36. Shahidi . F. Mortazvi. A, Inhibition of Brochethux, thermoshacta in Preceding
of
4th world congress. 1998. Berlin Food borne intoctions and intoxications.
37. Mazaheri Tehrani ; M. M. Mortazavi , Ali ; Shahidi , F. ; Nasiri Mahalati , M.R.,
Modification of Bostwich method of determine tomato concentration consistency
, Journal Agric. Sci. Natur. Resour. , Vol. 9 (1), Spring 2002
38. Razavi , A. , Mortazvi. A. , Dynamic modeling of milk ultra filtration by
artificial neural network , Journal of Membrane Science , 2003 .
39. Razavi , A. , Mortazvi. A. , Dynamic prediction of cross flow milk ultra
filtration using neural network , Chemical Engineering Science , 2003.
40. Razavi , A. , Mortazvi. A. ,Application of neural networks for crossflow milk
ultra filtration simulation , International Dairy Journal , 2003.
41. Razavi , A. , Mousavi , S. M. , Mortazvi. A. , Dynamic prediction of milk ultra
filtration performance, Chemical Engineering Science , 2003.
42. Kashani Nejad , Mortazavi , Ali, Tabil , L.G., Safe Kordi, A. , Effect of drying
method on quality of Pistachio Nuts., Drying Technology , 2003
43. Kashani Nejad , Mortazavi , Ali, Tabil , L.G., Safe Kordi, A. , Some physical
properties of Pistachio ( Pistacia vera L.) nut and its kernel. Journal of food
engineering. 2004.
44. Kashani Nejad , Mortazavi , Ali, Tabil , L.G., Safe Kordi, A. Thin layer drying
characteristics and modeling of pistachio nuts. Journal of food engineering .
(Submitted)



45. Motamedzadegan, H., Pourazarang, F., Shahidi, A., Mortazavi, A., and
Rahimizadeh, M. 2004. Dietary Mineral Content, Fatty Acid Amino Acid
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د ) عىبَيه مقبلًٌبي ارائً شذي در جمبمع علمي َ
ثنياملللي:
حتقيقي

 )6جـتج٘ي آفالت٘مـنيٕب … -
اّگييـي – جمَ٘ػٔ ٍقبالت مْگغٓ
ٍ )1غبىؼٔ مَج٘صٕبي تغظئاي…  -جمَ٘ع ٍقبالت
يبػصمهني مْگغٓ تغظئ –  - 6531ثغػيو
 )5ثغعؿي مٌ سّ٘ي تغظئاي – حتقيقي –  – 6531مْگغٓ
جٖبّي تغظئ صع ثغػيو عي٘صٗژّريٗ
ٍ )1قبيـٔ قض ٗ ٗػُ – حتقيقي –  – 6531مْگغٓ جٖبّي
تغظئ صع ثغػيو – عي٘صٗژّريٗ
 )3آّؼميٕبي ىيپبػ ٗ پغٗتئبػٕب – حتقيقي – – 6111
مْگغٓ جٖبّي ٍـٍَ٘يتٕبي كيَيبئي – ٍيالُ ايتبىيب
ّ )1قق آفالت٘مـنيٕب صع تغظئ – حتيييي –  – 6531مْگغٓ
ثنياملييي ػيً٘ صاعٗئي اهفٖبُ
 )1ػ٘اٍو فيؼيني ٗ كيَيبئي … حتقيقي –  – 6511مسيْبع
آى٘صگيٖبي كري صاّلگبٓ ذتغاُ
 )1ثغعؿي ٍينغٗثي كريٕبي سبً … حتقيقي –  – 6511مْگغٓ
ػيً٘ صاعٗئي اهفٖبُ
 )1تغيرياتي صي٘اعٓ ؿي٘يل …  -حتقيقي –  – 6511هنَني
مْگغٓ فيؼي٘ى٘ژي فبعٍبم٘ى٘ژي ذتغاُ صاّلگبٓ كٖيض
هبليت
اثغ مسي آفالت٘مـيْٖب … حتقيقي –  – 6511هنَني
)61
مْگغٓ فيؼي٘ى٘ژي فبعٍبم٘ى٘ژي ذتغاُ صاّلگبٓ كٖيض
هبليت
ٍوغف گبػ  SO2صع آة – حتقيقي –  – 6511اٗىني
)66
مْگغٓ هْبيغ غظايي
ثبقيَبّضٓ مسً٘ كيَيبئي صع كري – حتقيقي – 6111
)61
– صٍٗني مْگغٓ جٖبّي ػفّ٘تٖب ٗ ٍـٍَ٘يتٖبي غظائي
– ثغىني آملبُ
ٍلنالت مسً٘ قبعچي –  – 6111صٍٗني مْگغٓ جٖبّي
)65
ػفّ٘تٖب ٗ ٍـٍَ٘يتٖبي غظائي ثغىني آملبُ
تغيريات صي٘اعٓ ؿي٘يل – حتقيقي – – 6111
)61
مسپ٘ػيً٘ جٖبّي ثغعؿي ٍـبئو ٍغث٘ط ثٔ آفالت٘مـيْٖب
– صٕيي – ْٕض
ثغعؿي افالت٘مـيْٖب صع كري – حتقيقي – – 6111
)63
ثيـت ٗ ؿٍ٘ني مْگغٓ جٖبّي كري – ٍّ٘رتاه مبّبصا
آى٘صگيٖبي ٍينغٗثي ّبُ  -حتقيقي – – 6515
)61
مسپ٘ػيً٘ ثغعؿي ٍلنالت ّبُ صاّلنضٓ تغظئ ٗ هْبيغ
غظائي ايغاُ
ذتئ اؿيضٕبي آٍئْ ثٔ عٗف ختَري – حتقيقي –
)61
 – 6511مْگغٓ جٖبّي تغظئ صاّلگبٓ پؼكني اهفٖبُ



–

-6511

پغامْضگي قبعچٖب ثغ عٗي ّبُ – حتقيقي – 6513
)61
 ٕفتَني مْگغٓ هْبيغ غظايي صاّلگبٓ ذتغاُپغامْضگي مپل ف٘ػاعيً٘ حتقيقي –  – 6111ؿٍ٘ني
)61
مْگغٓ جٖبّي ػفّ٘تٖب ٗ ٍـٍَ٘يتٖبي غظايي ثغىني
ت٘ىيض مبػئني المتيني ٗ آّؼميي اػ كري پؾ چغر
)11
اثغاع – ٍغتض٘ي – صٍٗني مهبيق ؿغاؿغي ػيَي مبعثغصي
فغآٗعصٕٓبي ىجين – كٖغي٘ع ٍ – 6511لٖض
امهيت مْرته گغفتگي ٍجضهٕبي دغاعتي صع هْبيغ
)16
مهبيق ختون هْؼت
فغآٗعي كري – ٍظبٕغي – ٍغتض٘ي -
كري ٗ فغآٗعصٕٓبي آُ – آثبُ  – 6511ذتغاُ
تأثري ٍبصٓ سلل كري صع عاّضٍبُ پْري … ٍغتض٘ي
)11
– ٍـن٘مي – فضايي – مهبيق ختووي هْؼت كري ٗ
فغآٗعصٕٓبي آُ – آثبُ  – 6511ذتغاُ
ثغعؿي اثغ ٗاعيتٔ ٗ ػٍبُ ثغصاكت عٗي
)15
ٗيژگيٖبي ميفي گ٘جٔفغّگي -يؼق٘ثيٍ -غتض٘ي -الٍغ-
ٍظبٕغي -صٗاػصمهني مْگغٓ هْبيغ غظاييٍٖ -غٍبٓ 6511
اعػيبثي ٗيژگيٖبي فيؼيني ٗ كيَيبيي عة ذتئ
)11
كضٓ اػ ٗاعيتٕٔبي گ٘جٔفغّگي -ع٘ؿي – ٍغتض٘ي –
دبٍضيٍ -ظبٕغي – صٗاػصمهني مْگغٓ هْبيغ غظايي –
ٍٖغٍبٓ  - 6511ذتغاُ
اثغ سغص مغصُ اؿيضي صاؽ ٗ عٗف دغاعتصٕي …
)13
ٍظبٕغيٍ -غتض٘ي -كٖيضيّ -وريي حمالتي – صٗاػصمهني
مْگغٓ هْبيغ غظايي –  – 6511ذتغاُ
اؿتفبصٓ اػ ػْبهغ جتؼئ ٗ حتييو مَي سغغ صع
)11
ؿيـتٌ ٍ Haccpظبٕغيٍ -غتض٘ي -صٗاػصمهني مْگغٓ هْبيغ
غظايي – ٍٖغٍبٓ  -6511ذتغاُ
فغٍ٘الؿيُ٘-
هبئْؿبػي
گ٘جٔفغّگي
ّ٘كيضّي
)11
قْضيٍ -غتض٘يٍ -ظبٕغي -صٗاػصمهني مْگغٓ هْبيغ
غظايي – ٍٖغٍبٓ  – 6511ذتغاُ
ثغعؿي ٍيؼاُ آفالت٘مـني  B1صع آعص ٍوغيف كٖغ
)11
ػيي ٍغتض٘ي ,
ذتغاُ…  ,امسبػيو ػغبيي هبحلي –
مهبيق هْبيغ غظايي ٍلٖض 6511
ؿبستَبُ يل گغً مْْضٓ ٍقبٍٗيت ٗ مبعثغص آُ
)11
صع فغآٗعي اؿپيتل ٍ٘اص غظايي ٍٖ ,ضي مبكبّيّژاص
– محيضعضب ضيبءاحلق – ػيي ٍغتض٘ي  ,مهبيق هْبيغ
غظايي ٍلٖض 6511
ثغعؿي ٗ جضا ؿبػي ٍبين٘ت٘مـيْٖب صع ّبُ ,
)51
ٕفتَني مْگغٓ هْبيغ غظايي 6513
ثـتٔثْضي ؿجؼجيبت ثٔ عغيقٔ ٕ , MAPلتَني
)56
مْگغٓ هْبيغ غظايي 6511
ثغعؿي سو٘هيبت فيؼين٘كيَيبيي ّ٘كيضّي مفري,
)51
ٕلتَني مْگغٓ هْبيغ غظايي 6511
تأثري عٗكٖبي خمتيف منلػّي ثغ عاّضٍبُ ٗ س٘ام
)55
ػيي
اعگبّ٘ىپتيل پْري ؿفيض ايغاّي ,
ٍغتض٘ي – ػجضاىغضب ٍريچ٘يل  ,صٍٗني مهبيق ػيَي –
مبعثغصي فغآٗعصٓ ٕبي ىجين ٍلٖض 6511
ثغعؿي سو٘هيبت فيؼين٘كيَيبيي ٍبؿت ؿ٘يب ٗ
)51
ٍقبيـٔ آُ ثب ٍبؿت ىجين  ,دـني ج٘يْضٓ – پغٗيؼ



ػيَي

ؿغاؿغي

 صٍٗني مهبيق, ثلريي – ػيي ٍغتض٘ي
6511 مبعثغصي فغآٗعصٕٓبي ىجين ٍلٖض
ثغ
اٗىرتاؿّ٘يل
اٍ٘اج
تأثري
ثغعؿي
)53
 ٍـؼ٘ص كفبيف – ػيي, في٘عٍينغٗثي ٍ٘اص غظايي
ٍغتض٘ي
6511  ٍلٖض- مهبيق هْبيغ غظايي مل٘ع
هبئْؿبػي فغآيْضٕبي هْبيغ غظايي ثٔ مَل
)51
 محيضعضب ضيبءاحلق – ٍٖضي مبكبّيّژاص, ثي٘ؿْـ٘عٕب
6511  مهبيق هْبيغ غظايي مل٘ع, – ػيي ٍغتض٘ي
, ِ – اليؼيL ٍْٖضؿی ٍتبث٘ىيک صع ت٘ىيض
)51
 اٗىني مهبيق ثي٘تکْ٘ى٘ژی مشبه, مخريی – ٍغتض٘ی
. 6511 ٔ اعٍٗي,ٗ مشبىغغة کل٘ع
اثغ اؿبّـٖبي عجيؼي آٗيلِ ٗ ػّيبُ ثغ مْرته
)51
- ُ ٍٖغثب, ٔعكض آؿپغژيي٘ؽ پبعاػيتين٘ؽ صع پـت
 جمَ٘ػٔ ٍقبالت, ٍـن٘مي
- ٍغتض٘ي
- پ٘عآطعّگ
-ُؿٍ٘ني مهبيق ٍيي ثي٘تنْ٘ى٘ژي مجٖ٘عي اؿالٍي ايغا
6511 ,ٍلٖض
امهيت ٍغدئ ختَري صع ميفيت ّبُ ( تنْ٘ى٘ژيني
)51
ٔ جمَ٘ػ,  كيز االؿالٍي – ٍغتض٘ي, )  تغظئ اي,
ٍقبالت ؿٍ٘ني مهبيق ٍيي ثي٘تنْ٘ى٘ژي مجٖ٘عي اؿالٍي
6511 , ٍلٖض-ُايغا
مْرته عكض قبعچ آؿپغژيي٘ؽ پبعاػيتين٘ؽ ت٘ؿظ
)11
- ٍـن٘مي, اؿبّـٖبي عجيؼي صع حميظ ملت ؿْتؼي
 جمَ٘ػٔ ٍقبالت ؿٍ٘ني مهبيق ٍيي,  عاص- ٍغتض٘ي
6511 , ٍلٖض-ُثي٘تنْ٘ى٘ژي مجٖ٘عي اؿالٍي ايغا
فغآٗعصٓ ٕبي پغٗثبي٘تيک ٗ ّقق آهنب صع
)16
 ٍغتض٘ی مخريی – قضٗؿی, ٓؿالٍتی ٍوغف کْْض
6511 ,  ؿيؼصمهني کْگغٓ هْبيغ غظايي,
ٍٔضىيْگ كغايظ ّگٖضاعی ٗ ثـتٔ ثْضی پـت
)11
- Intenze Alli –  هضاقت – ٍغتض٘ی, سبً سلک
 پبّؼصمهني کْگغٓ ٍيی, ّوريی حمالتی
– ّ٘عٗػی
6511 ُ ذتغا, هْبيغ غظايي
43) Mortazavi. A, Tabai, Study on the amount of patulin in apple and its products in
preceding of 4th world congress 1998. Berlin
44) Maskouki , A.M. ; Mortzavi , A. , Inhibition effects of some essential oils on
A. parasiticuse in synthetic media , 5th World Congress Foodborne Infections
and Intoxication, Berlin , 2004
45) Mortzavi , A. , Maskouki , A.M. ; Effect of Thyme and Ajowan essential oils on
grows control of A. parasiticuse in pistachio , 5th World Congress Foodborne
Infections and Intoxication, Berlin , 2004
46) Kashani Nejad , Mortazavi , Ali, Tabil , L.G., Safe Kordi, A., Nakhei, M.,
Evaluation of mathematical models for describing thin layer drying of Pistachio
nuts. 2nd Nordic Drying Conference. 2003. Denmark.
47) Kashani Nejad , Mortazavi , Ali, Tabil , L.G., Safe Kordi, A., Modelling and
drying characteristics of Pistachio nuts. 3rd Asia-Pacific Drying Conference.
2003. Thailand.
48) Kashani Nejad , Mortazavi , Ali, Tabil , L.G., Safe Kordi, A. Physical and
aerodynamic properties of Pistachio nut and its kernel. CSAE conference. 2003.
Canada.



49) Kashani Nejad , Mortazavi , Ali, Tabil , L.G., Safe Kordi, A., Nakhei, M.,
Nikkho, M. Comparison of different Pistachio nuts dryers. ASAE/CSAE North
central intersectional conference. 2002. Canada.
50) Motamedadgan, A., H. Poruazarng, F. Shahidi , A . Mortazavi and M.
Rahimizadeh. 2004. Dietary Mineral Content, Fatty Acid and Amino Acid
Composition of Fish of Three Species of kilka (Clupeidae0 from Caspian Sea .
Aquamedit 2004 . 2 nd International Congress on Aquaculture, Fisheries
Technology & Environmental Management, Greec
51) Motanedzadegan, A., F. Shahidi, H. Pourazarng, A. Mortazavi and M.
Rahimizadeh. 2004. Effec of Microbial Transglotaminase of Emulsion Capacty
and viscisity of fish myofibrillar Proteins. Aquamedit 2004.2 nd International
Congress of Aquaculture, Fisheries Technology & Environmental Management,
Greec.

:ي ) عىبَيه كتت تزمجً َ يب تأليف شذي
6516 –  اعيؾ ٍينغٗثي٘ى٘ژي ٍ٘اص غظايي – تأىيف-6
– ٍلٖض – گو ّلغ
–  ٍلٖض6511 – ٔ ٍينغٗثي٘ى٘ژي غظايي ٍضعُ – تغمج-1
فغٕ٘ف – عضبئي ّبهذي
– گ٘دتربگ – ٍغتض٘ي – دضاص
– 6511 – ٔ تنْ٘ى٘ژي كري ٗ فغآٗعصٕٓبي آُ – تغمج-5
– قضؽ عٗدبّي
ٍلٖض – صاّلگبٓ ٍلٖض – ٍغتض٘ي
ٓج٘يْض
ٓ – ٍلٖض – صاّلگب6513 ٔ ثي٘تنْ٘ى٘ژي – تغمج-1
ٍلٖض – ٍغتض٘ي – مضسضائي
– 1  ٍينغٗثي٘ى٘ژي غظايي ٍضعُ – تغمجٔ – جيض-3
– ٍُؼتَضػاصگب
–  ٍغتض٘ي,صاّلگبٓ ٍلٖض
6511
ٓاػيَي – ّبيتػاص
ٓ – صاّلگب6511 –  ت٘مـيْٖبي قبعچي – تأىيف-1
 ٍغتض٘ي – عجبعجبيي, ٍلٖض
– 6511 – ٔ صعآٍض ثغ ٍْٖضؿي غظايي – تغمج-1
ؿيف مغصي
 ٍغتض٘ي – مضسضايي, صاّلگبٓ ٍلٖض
– كفبيف
 عإَْبي مبعثغص آّبىيؼ سغغات ٗ ّقبط مْرته-1
 – صاّلگبٓ ٍلٖض6511 ٔحبغاّي – تغمج
– 6511 ٔ ٍينغٗثي٘ى٘ژي غظايي – فغػيغ – تغمج-1
ضيبءاحلق
 ٍغتض٘ي – مبكبّيّژاص, صاّلگبٓ ٍلٖض
–  فغآيْضٕبي غريدغاعتي ّگٖضاعي ٍ٘اص غظايي-61
 ٍغتض٘ي,  – صاّلگبٓ ٍلٖض6516 ٔتغمج
ٍؼتَضػاصگبُ – ضيبءاحلق
– 6516 ٔ ٍينغٗثي٘ى٘ژي غظايي – آصٍؼ – تغمج-66
 ٍغتض٘ي – هبصقي, صاّلگبٓ ٍلٖض
–  فْبٗعی فغاٗعی فغآٗعصٓ ٕبی جبّجی ٍغکجبت-61
 ٍغتض٘ی – ضيبء احلق, صاّلگبٓ ٍلٖض-6515 ٔتغمج
– 6515 ٔ ٍقضٍٔ ای ثغ ٍيکغٗثي٘ى٘ژی هْؼتی – تغمج-65
 ٍغتض٘ی – ک٘چکی, صاّلگبٓ ٍلٖض
–  اعػيبثی خمبعغات ٍيکغٗثي٘ى٘ژيکی ٍ٘اص غظايي-61
 – ٍغتض٘ی _ ٍقضؽ ػاصٓ – ٍريؿپبٕی6512 ٔتغمج



 -63عٗكٖبی سلک کغصُ ٍ٘اص غظايي – تغمجٔ - 6512
ٍغتض٘ی – كفبفی
 -61پيلگ٘يی ػٍبُ ّگٖضاعی ٍ٘اص غظايي – تغمجٔ 6512
– ٍغتض٘ی – ػضاىتيبُ -كفبفی -حمجی

َ ) طُاثق آمُسشي:
صعٗؿي مٔ صع عي صٗعاُ سضٍت تضعيؾ من٘صٓاً ػجبعتْض اػ
:
وبم درص

تعذاد َاحذ

دَري حتصيل

مبعكْبؿي
ٍ -6ينغٗثي٘ى٘ژي ػٍَ٘ي 5
 1مبعكْبؿي
ٍ -1ينغٗثي٘ى٘ژي ٍ٘اص غظايي
مبعكْبؿي
1
 -5هْبيغ ىجْيبت
مبعكْبؿي
1
 -1هبضاكت ٗ اميين
مبعكْبؿي اعكض
1
 -3هْبيغ ختَريي
مبعكْبؿي اعكض
ٍ -1ينغٗثي٘ى٘ژي هْؼيت 5
مبعكْبؿي اعكض
1
 -1ىجْيبت تنَييي
 1صمرتا
ٍ -1ينغٗثي٘ى٘ژي غظايي تنَييي
 -1اؿتبص عإَْبي  11پبيبُّبٍٔ صمرتاي صاعٗؿبػي،
صمرتاي صّضاّپؼكني ،مبعكْبؿي اعكض هْبيغ غظايي ٗ
صمرتاي هْبيغ غظايي

س ) طُاثق پژٌَشي:
ػْبٗيِ عغدٖبي پژٕٗلي اجغا كضٓ ثٔ ٍـئ٘ىيت ايْجبّت:
 -6ثغعؿي ٍيؼاُ آّيت ثي٘تيلٕبي ميغاٍفتينو ٗ پينؿييني
گ٘ؿفْض (پبعك
صع كري ٗ اجؼاء صاسيي مجض ٗ …
ػيَي فْبٗعي سغاؿبُ)
 -1ثغعؿي ٍيؼاُ آّيتثي٘تينٖبي ميغترتاؿينيني ٗ تبپي٘ػيِ
گبٗ ٗ گ٘ؿفْض.
صع كري ٗ اجؼاء صاسيي مجض ٗ ميئ
(پبعك ػيَي فْبٗعي سغاؿبُ)
 -5ذتئ اؿيضالمتيل اػ ٍالؽ چغْضع (پبعك ػيَي فْبٗعي
سغاؿبُ)
 -1ثغعؿي اثغ ٍينغٗاعگبّيـَٖب صع عاّضٍبُ مبعسبذمبت
قْض (پبعك ػيَي فْبٗعي سغاؿبُ)
 -3ف٘عٍ٘ىيؼٓ مغصُ غظإبي خمتيف ثغاي ججٖٕٔبي جْگ
(صاّلگبٓ فغصٗؿي ٍلٖض)
 -1ثغعؿي سبهيت آفالت٘مـني ػائي قبعچٖب پغامْضٓ ثغ عٗي
فغصٗؿي ٍلٖض)
غالت ٗ صإّٔبي عٗغين (صاّلگبٓ
 -1ثبمرتي ٕبي اؿپ٘عػا صع عة گ٘جٔفغّگي (صاّلگبٓ
فغصٗؿي ٍلٖض)
 -1ثغعؿي ٍيؼاُ پبت٘ىني صع ؿجت ٗ فغآٗعصٕٓبي آُ
(صاّلگبٓ فغصٗؿي ٍلٖض)
 -1اؿتفبصٓ اػ اّغژي ثي٘گبػ صع عٗؿتبٕبي ايغاُ (پبعك
ػيَي فْبٗعي سغاؿبُ– صاّلگبٓ فغصٗؿي ٍلٖض)
 -61ذتئ پْري اػ كري ثبػؿبػي كضٓ (صاّلگبٓ فغصٗؿي ٍلٖض)
 -66عغح ٍيي هبئْؿبػي ؿبستبعػذمريٓ عة ٗ فغاٗعصٕٓبي
دبهو اػ آُ (عغح ٍيي )6511



 -61مْرته ميفيت ؿغصسبّٔ ثبالي هفغ ٗ ػيغ هفغ … )عغح
ٍيي (6511
 -65عغح ٍغبىؼبتي كٖغمٖبي هْبيغ غظايي – ٗػاعت هْبيغ
6511
 -61عغح اؿتفبصٓ اػ ج٘أّ گْضً صع تق٘يت س٘عاك م٘صك –
ٗػاعت ملبٗعػي 6513
 -63عغح ذتئ كري ٍي٘ٓ – كغمت كٖض ايغاُ  -ؿبه6511
 -61عغح فغآٗعيي ػعكل  -ؿبه ٗ – 6511ػاعت هْبيغ
 -61اثغ ثغعؿي اؿبّـٖبي عجيؼي ثغ عكض آؿپغژيي٘ؽ… -
ؿبه  – 6511عغدٖبي 611
 -61تؼيني ٍْبؿتتغيِ عٗف ثغصاكت  ،فغآٗعي ،ثـتٔثْضي
پـتٔ صع سغاؿبُ – ؿبه  -6511ت٘تل
 -61اؿتفبصٓ اػ تنْينٖبي ّ٘يِ ثي٘تنْ٘ى٘ژي صع هْبيغ
ىجين – ؿبه  – 6511عغدٖبي ٍتَغمؼ
 -11ت٘ىيض مْـبّرتٓ پغٗتئيين اػ ٍبٕي ميينب – ؿبه 6516
– 611

ر ) جُائش َ تقذيزٌب:
o
o
o
o
o
o
o

اؿتبص منّ٘ٔ صاّلگبٓ فغصٗؿي ٍلٖض 6511
اؿتبص منّ٘ٔ مل٘ع 6511
پژٕٗلگغ منّ٘ٔ صاّلگبٓ فغصٗؿي 6511
اّتشبة ثٔ ػْ٘اُ پيلکـ٘ت هْبيغ ىجْی کل٘ع 6516
اّت شبة ثٔ ػ ْ٘اُ پيلک ـ٘ت هْبيغ غظايی ک ل٘ع
6516
اّتشبة کتبة ثغتغ ؿبه ٕبی ( 6511 ,6516صاّلگبٓ
ذتغاُ) ٗ ( 6515صاّلگبٓ اٍري کجري)
اّت شبة عغح ٕبی پژٕٗ لی ٗ ک تبة ٕبی ثغگؼ يضٓ
جلْ٘اعٓ فغصٗؿی صٗعٓ اٗه ,صًٗ ٗ ؿً٘.



