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محیط کشت آزمایشگاهی و مدل غذایی
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در

فعاليت هاي آموزشي
تدریس در مقاطع كارداني ،كارشناس و كارشناسي ارشد:
 مقطع كارشناسي :میکروب شناسی مواد غذایی ،اصول نگهداري مواد غذایی ،میکروب شناسی صنعتی مواد غسذایی ،سسم شناسسی مسواد
غذایی ،بهداشت محیط ،کنترل میکروبی مواد غذایی ،مدیریت تضمین کیفیت ، ،بهداشت و بازرسی گوشت گاو و شتر ،بهداشت و بازرسسی
گوشت طیور ،عفونت ها و مسمومیت هاي غذایی
 مقطع كارداني :بهداشت مواد غذایی با منشا دام ،بهداشت و بازرسی گوشت دام و طیور ،عملیات کشتارگاهی
 مقطع كارشناسي ارشد :عفونت ها و مسمومیت هاي غذایی ،آلودگی محیطی مواد غذایی ،کنترل میکروبی مواد غسذایی ،اسستانداردها و
قوانین مواد غذایی ،روش هاي نمونه برداري مواد غذایی
استادراهنماي آموزشي دانشجویان مقاطع كارداني ،كارشناسي و كارشناسي ارشد در رشته هاي دامپزشكي ،بهداشت و كنترل كيفي موواد
غذایي

فعاليت هاي پژوهشي
انتشار مقاالت علمي پژوهشي ISC/و :ISI
 .1مقادیر عناصر معدنی عمده در عضالت سه گونه از ماهیان جنوب دریاي خزر ،مجله علوم و صنایع غذایي ایران ،سال  ،91شماره ،37
صفحات .1-7
 .2بررسی باقیمانده انروفلوکساسین در بافت هاي طیور کشتار شده در استان هاي شمال غسرب ایسران بسا اسستفاده از روش هساي  F.P.Tو
 ،ELIZAپذیرفته شده در مجله علمي پژوهشي پزشكي اروميه ،بهار  ،90دوره  ،22شماره  ،1صفحات 18-24
 .3مطالعه ترکیب شیمیایی و فعالیست ضسدمیکروبی اسسان

هساي پونسه کسوهی ( )Mentha longifolia L.و زیسره سسبز ( Cuminum

 )cyminum L.در مدل غذایی ،مجله علوم و صنایع غذایي ایران ،سال  ،91شماره  ،36صفحات .33-45
 .4پنیر سفید ایرانی به عنوان یﮏ فراورده لبنی ﺣامل باکتريهاي پروبیوتیﮏ ،مجله علوم و صنایع غذایي ایران ،سسال  ،90شسماره ،31
صفحات .77-83
 .5ارزیابی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضدمیکروبی اسان

پونه کوهی و دانه زیره سبز به تنهایی و توأم با نیسسین ،مجله علوم پزشوكي

اروميه ،سال  89دوره بیست و یکم ،شماره چهارم ،صفحات324-331
 .6فعالیت ضدمیکروبی نیسین روي باسیلوس سرئوس و باسیلوس سوبتیلی
شناسي پزشكي ایران ،سال  ، 89شماره  ،3صفحات 18-26
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در مدل غذایی و بررسی فوق ریزبینی آنها ،مجله ميكورو

در کبد و کلیه گاومیش هاي کشستار شسده در کشستارگاه

 روي و م، آهن، منیزیم، کلسیم، پتاسیم، تعیین مقادیر عناصر معدنی سدیم.7

11-17  صفحات،1  شماره،7  دوره، 88  بهار، مجله صنایع غذایي ایران،صنعتی ارومیه
1. Chloramphenicol residues in chicken liver, kidney and muscle: A comparison among the antibacterial
residues monitoring methods of four plate test, ELISA and HPLC. Food and Chemical Toxicology,
(2010), 48: 2464-2468.
2. Mineral contents of muscle (longissimus dorsi thoracis) and liver in river buffalo (bubalus bubalis).
Journal of Muscle Foods, (2010), 21: 459-473.
3. Effects of Mentha longifolia L. Essential Oil and Nisin Alone and in Combination on Bacillus cereus
and Bacillus subtilis in a Food Model and Bacterial Ultrastructural Changes. Foodborne Pathogens
and Disease, (2011), 8(2): 283-290.
4. Synergistic antibacterial activity of the essential oil of Cuminum cyminum L. seed and nisin in a food
model. Journal of Applied Microbiology, (2011), 110: 943–951.
5. Effect of season on microbial and chemical characteristics of milk and yoghurt from sheep, Animal
Production Science, (2013), http://dx.doi.org/10.1071/AN13217.
6. Raw cow milk quality: Relationship between antibiotic residue and somatic cell count, International
Food Research Journal, (2013), 20: 3347-3350.
7. Evaluation of Phytochemical and Antibacterial Properties of some Medicinal Plants from Iran,
Journal of Biologically Active Products from Nature, (2013), 3 (5 & 6) pp 310-322.
8. Total aflatoxin contamination of maize produced in different regions of Qazvin-Iran, International
Food Research Journal, (2013), 20(5): 2901-2904.
9. Prevalence of Linguatula serrata in lymph nodes of small ruminants: case from Iran. Comparative
Clinical Pathology, (2013), DOI 10.1007/s00580-013-1689-5.
10. Hygienic quality of foodstuff in catering services and restaurants in Iran, International Food
Research Journal, (2014), 21(2): 673-676.
11. Antibiotic Residues in Iranian Honey by ELISA, International Journal of Food Properties, (2014),
http://dx.doi.org/10.1080/10942912.2013.809539.
12. Preparation of clay/alumina and clay/alumina/Ag nanoparticle composites for chemical and bacterial
treatment of waste water, Chemical Engineering Journal, (2014), 247: 16–24.
13. A survey on microbial contamination of broiler carcass during processing in Hamedan industrial
abattoir. Veterinary Journal. (2014).
14. Prevalence of Linguatula serrata in lymph nodes of small ruminants: case from Iran. Comparative
Clinical Pathology, (2014), 23(3), 785-788.
15. Occurrence of aflatoxin B1 in pistachio nuts during various preparing processes: tracing from
Iran. Journal of Mycology Research, (2014), 1(1), 1-5.
16. Chemical composition and biological activities of Scrophularia striata extracts. Minerva
Biotecnologica, (2014), 26(3), 183-189.
17. A green approach for the synthesis of bis (substituted sulfabenzamide) para-benzoquinone based on
the reaction of sulfabenzamide with electrochemically generated para-benzoquinone and its
antibacterial evaluation. New Journal of Chemistry, (2015), 39(9), 6734-6737.
18. Chemical and biological treatment of wastewater with a novel silver/ordered mesoporous alumina
nanocomposite. Journal of the Iranian Chemical Society, (2015), 12(1), 167-174.
19. Antibacterial activity of alcoholic extract of ferulago angolata. Scientific Journal of Ilam University
of Medical Sciences, (2015), 23(4), 202-208.\
20. Heavy metals and trace elements in the livers and kidneys of slaughtered cattle, sheep and
goats. Iranian Journal of toxicology, (2016), 10(6), 7-13.
21. The effect of water extract of Rhus coriaria l. on the pathogenic bacteria at different temperatures.
Journal Babol University Medical Sciences, (2016).
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22. Product diversity by changing the electrode potential. Synthesis, kinetic evaluation and antibacterial
activity of arylsulfonyl-4, 4'-biphenol and bis-arylsulfonyl-4, 4'-biphenol derivatives. Electrochimica
Acta, (2016), 191, 98-105.
23. Microbial contamination of pastry cream: Evidence from Iran. Archives of hygiene sciences, (2016),
5(3), 207-213.
24. Study of green muscle disease in some condemned broiler chicken from Iran. Comparative Clinical
Pathology, (2016), 25, 1193-1196.
25. Detection of methicillin-resistance gene in Staphylococcus aureus isolated from traditional white
cheese in Iran. Archives of Hygiene Sciences, (2016), 5(4), 302-309.
26. Behavior of Staphylococcus aureus affected by sumac water extract in vitro and Koobideh
Kebab. Journal of Food Processing and Preservation, (2017), 41(4), e13078.
27. Lead and Cadmium Contamination in Raw Milk and Some of the Dairy Products of Hamadan
Province in 2013-2014. Journal of Health, (2017), 8(1), 27-34.
28. Evaluating of heavy metal contaminations in the most applicable food spices and flavors in
Hamedan, Iran. Archives of Hygiene Sciences, (2017), 6(3), 268-275.
29. Detection of toxic shock toxin (tst) gene in Staphylococcus aureus isolated from bovine milk
samples. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, (2017), 20(3).
30. Evaluating chemical properties of all bread types in Hamedan bakeries. International Food
Research Journal, (2017), 24(5), 1963-1966.
31. Fungal contamination and chemical assessment of Iranian Doogh marketed in Hamadan,
Iran. Journal of Research and Health, (2018), 8(1), 47-51.
32. Determination of ecovars, antibiotic susceptibility and tst gene frequency in Staphylococcus aureus
isolated from dairy food products. Journal of Infection in Developing Countries, (2018), 2(03), 218225.
33. Detection of Gene Encoding Enterotoxin A in Staphylococcus aureus Isolated from Cream
Pastries. Journal of food quality and hazards control, (2018), 5(1), 24-28.
34. Antioxidant Effects of Aromatic Plant Essential Oils on Oxidative Stability of Ghee. Archives of
Hygiene Sciences, (2019), 8(4), 232-244.
35. Development of cellulose nanofibers coating incorporated with ginger essential oil and citric acid to
extend the shelf life of ready‐to‐cook barbecue chicken. Journal of Food Processing and
Preservation, (2019), 43(10), e14114.
36. The effects of incorporated resveratrol in edible coating based on sodium alginate on the refrigerated
trout (Oncorhynchus mykiss) fillets’ sensorial and physicochemical features. Food Science and
Biotechnology, (2020), 29(2), 207-216.
37. Effect of ZrO2 nanoparticles addition to PEO coatings on Ti–6Al–4V substrate: Microstructural
analysis, corrosion behavior and antibacterial effect of coatings in Hank's physiological
solution. Ceramics International, (2020).
38. Synergistic effect of peppermint and garlic essential oil on fate of Kluyveromyces marxianus in
Zucchini Bouranee. Journal of Food Safety, (2020), e12779.
39. Molecular Characterization of Methicillin-Resistant Enterotoxin-Producing Staphylococcus aureus
Isolated from Samosa and Falafel in Iran. International Journal of Enteric Pathogens, (2020), 8(1),
19-24.
40. The impacts of tomato residuum extract with Arabic gum and dill essential oil on the shelf life
improvement of trout fillets stored at chilly condition. Journal of Food Safety, (2020), e12812.
41. Evaluation of stx1, stx2, hlyA, and eaeA Virulence Genes in Escherichia coli O157:H7 Isolated from
Meat (Beef and Mutton) in Hamedan, Iran, during 2015-2016. International Journal of Enteric
Pathogens, (2020).
42. Stability and antibacterial activity of Thymus daenensis L. essential oil nanoemulsion in
mayonnaise. Journal of the Science of Food and Agriculture, (2020).
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مقاله تحت عنوان " بررسی پایداري نانوامولسیون اسان زنجیل و خواص فیزیکوشیمیایی و میکروبی آن در شسرایط آزمایشسگاهی" ارائسه
شده در اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی  -ایران ،ارومیه  14 -و  15شهریور 1397
مقاله تحت عنوان " ویژگی هاي نانوامولسیون آویشن دنایی و مقایسه رفتسار لیسستریا مونوسسیتو نز تحست تساثیر اسسان و نانوامولسسیون
آویشن دنایی" ارائه شده در اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی  -ایران ،ارومیه  14 -و  15شهریور 1397
مقاله تحت عنوان "بررسی و مطالعه بالینی بیماري عضله سبز در جوجه هاي گوشتی بعد از کشتار" ارائه شسده در اولسین همسایش ملسی
ناهنجاریهاي متابولیکی دام و طیور  -ایران ،زنجان  22 -آذر 1397
مقالسسه تحسست عنسسوان he Effect of Sumac Water Extract Incorporated with Edible Coating Gelatin/chitosan Nanofibers on the
 "Characteristics of Microbial, Chemical and Sensory Sheep Meat during Refrigerated Storage.ارائسه شسده در هفتمسین کنگسره ملسی
گیاهان دارویی  -ایران ،شیراز  22 -تا  24اردیبهشت 1397
مقاله تحت عنوان " بررسی مقایسهاي روشهاي غنی سازي باکتریایی در جداسازي کمپیلوباکتر ونی از الشه طیور" ارائه شسده در اولسین
کنگره ملی بهداشت مواد غذایی  -ایران ،ارومیه  14 -و  15شهریور 1397
مقالسه تحست عنسوان " Concentrations of Zinc, Copper, Iron, lead, and Cadmium in Ram Epididymal Tissue and Their
 "Correlations to Serum Testosteroneارائسه شسده در th16 Congress on Reproductive Biomedicine and 10th Royan Nursing
. and Midwifery Seminar - Iran, Tehran - September 02 - 03, 2015
مقاله تحت عنوان " بررسی میزان آلودگی کیست هیداتیﮏ در کبد و ریه ي بزهاي کشتار شده در کشتارگاه ایالم درسال  "91ارائه شده
در دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا – تهران ،آذر .92
مقاله تحت عنوان " پوشش هاي ضدمیکروبی طبیعی :راهکارهاي نوین در جهت افزایش ماندگاري مواد غسذایی" ارائسه شسده در دومسین
کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا – تهران ،آذر .92
مقاله تحت عنوان " ارزیابی میزان باقیمانده کادمیوم در آالیش هاي خوراکی و استخوان گوسفندان تغذیه شده با کادمیوم" ارائسه شسده در
همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا -شیراز ،آبان .91
مقاله تحت عنوان " بررسی میزان بقایاي سرب و کادمیوم در شیر و محصوالت لبنی عرضه شده در سطح اسستان همسدان" ارائسه شسده در
همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا -شیراز ،آبان .91
مقاله تحت عنوان "بررسی فعالیت ضدقارچی عصاره هاي میوه سماق در محیط آزمایشسگاهی" ارائسه شسده در همسایش ملسی بهداشست و
ایمنی غذا -شیراز ،آبان .91
مقاله تحت عنوان " بررسی ارتباط بین میزان سرب و کادمیوم در نمونه هاي استخوان دام هاي باستانی و معاصر ،استان کردسستان" ارائسه
شده در همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا -شیراز ،آبان .91
مقاله تحت عنوان "بررسی میزان آلودگی کیست هیداتیﮏ در کبد و ریه دامهاي کشتار شده در کشتارگاه صنعتی مشهد طسی شسش مساه
اول سال  "90ارائه شده در هفدهمین کنگره جامعه دامپزشکی ایران -تهران ،اردیبهشت .91
مقاله تحت عنوان "ارزیابی کیفیت میکروبی خط تولید در کشتارگاه طیور همدان" ارائه شسده در هفسدهمین کنگسره جامعسه دامپزشسکی
ایران -تهران ،اردیبهشت .91
مقاله تحت عنوان "بررسی آلودگی قارچی مغز گردو عرضه شده در سطح استان همدان" ارائه شده در کنگره ملی پژوهشگران و نخبگسان
ایمنی مواد غذایی -تهران ،بهمن .91
مقاله تحت عنوان "ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی اسان هاي گیاهی در محیط کشت و مدل غذایی" ارائه شده در کنگره ملی پژوهشسگران
و نخبگان ایمنی مواد غذایی -تهران ،بهمن .91
مقاله تحت عنوان "بررسی تساثیر سینر یسستی اسسان آویشسن شسیرازي ( )Zataria multiflora Biossو پونسه کسوهی ( Mentha
 ).longifuliaعلیه باکتري سالمونال تیفی موریوم" ارائه شده در کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی -تهران ،بهمن .91
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مقاله تحت عنوان "تعیین فعالیت ضدمیکروبی اسان گیاه کلپوره ( ).teucrium polium Lعلیه باکتري هاي بیماریزاي غذازاد" ارائسه
شده در نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی -قم ،اردیبهشت .91
مقاله تحت عنوان "ارزیابی فعالیست ضسدمیکروبی اسسان دانسه زیسره سسبز ( )cuminum cyminum Lروي منحنسی رشسد پروتسسوس
ولگاری " ارائه شده در نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی -قم ،اردیبهشت .91
مقالسه تحست عنسوان" Antimicrobial effects of Mentha longifolia L. essential oil on growth of foodborne
 " pathogens in vitro and a food modelارائه شده در دومین کنگره بین المللی بهداشت مواد غذایی-تهران ،اردیبهشت 90
مقالسسه تحسست عنسسوان " Study on Antimicrobial Properties of Mentha Longifolia L. Essential oil and
 " Lactobacillus casei on Growth of Listeria monocytogenes in Iranian white cheeseارائسه شسده در دومسین
کنگره بین المللی بهداشت مواد غذایی-تهران ،اردیبهشت 90
مقاله تحت عنسوان " Antibacterial effect of plant essential oils on microscopic structure of Bacillus cereus
 " and Bacillus subtilisارائه شده در دومین کنگره بین المللی بهداشت مواد غذایی-تهران ،اردیبهشت 90

سایر فعاليت هاي پژوهشي:
 داوري کتاب ،طرح هاي پژوهشی و مقاله در چندین مجله علمی پژوهشی داخلی و خارجی
 استاد راهنما پرو ه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
 استاد راهنما و مشاور پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

فعاليت اجرایي
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده پیرادامپزشکی
معاون پژوهشی دانشکده پیرادامپزشکی
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