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  تحصیلیسوابق 

 مقطع تحصیلی
  دانشگاه 

 محل تحصیل

  شهر 
 محل تحصیل

کشور محل 
  تحصیل

تاریخ 
 التحصیلىفارغ

رتبه 
 علمی

 -  1/11/1384  یرانا  آذربایجان شرقی -مراغه  دانشگاه صنعت غذا دانیکار

 -  14/5/1387  ایران مازندران-آبادمحمود  دانشگاه خزر کارشناسی

 -  12/9/1392 ایران زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان کارشناسی ارشد

 - 27/7/1400  ایران  تهران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )PhDدکتري تخصصی (

            

  
  

  (علمی/ آموزشی) سوابق شغلی
  توضیحات  خاتمه  شروع  عنوان

استادیار گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشکده بهداشت، 
    تاکنون  1400  دانشگاه علوم استان زنجان

 ،کارشناس نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی، معاونت غذا و دارو
    1396  1390  دانشگاه علوم استان زنجان

    1389  1388  اي استان اردبیلمربی آموزشی در سازمان فنی و حرفه
، سازمان جهاد طرح سربازان سازندگی، ترویج اداره کارشناس

    1389  1388  کشاورزي استان اردبیل

        
  
  

  مهارت هاي حرفه اي و علمی
  توضیحات  شروع  عنوان

    1396  ایی به روش شبیه سازي مونت کارلوها در مواد غذارزیابی احتمال خطر ناشی از توکسین
    1396  ) در حوزه علوم تغذیه و صنایع غذاییMeta-analysisآنالیز (-انجام مطالعات متا

    1396 انجام مطالعات مروري نظامند و سیستماتیک در حوزه علوم تغذیه و صنایع غذایی
    1396  حوزه علوم تغذیه و صنایع غذاییدر  کمومتریکسانجام مطالعات 

    1396  (موش سوري و رت) آزمایشگاهی حیوانات کار با مهارت
    1390  هاي صنایع غذایی بازرسی مبتنی بر احتمال خطر از کارخانه

    1390  و ...) 22000ISO  ،HACCP( مدیریت ایمنی مواد غذائی هايسیستمپیاده سازي 
    1390  ههاي مربوطهاي صنایع غذایی و آزمایشگاهمشاوره و طراحی کارخانه
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    Matlab R2013a  1396نرم افزار 
    Oracle Crystal Ball  1396نرم افزار 
    STATA 14.0 Statistical Software  1396نرم افزار 
    Design-Expert 7.0.0  1396نرم افزار 
    SigmaPlot 13.0  1396نرم افزار 
    Origin 2019b  1396نرم افزار 
    Minitab 19  1396نرم افزار 
    IBM SPSS Statistics 25  1390نرم افزار 
    EndNote   1390نرم افزار

    Microsoft Office 2016  1390مجموعه نرم افزارهاي آفیس 
    Adobe Photoshop Cs5  1390نرم افزار 

    VA computrace 797 Voltammetric(  1396( 797 پالروگراف / دستگاه ولتامتري
    Texture analyzer(  1396(   مواد غذایی بافت سنجدستگاه 
    1396  )آمیلوگراف اکستنسوگراف، فارینوگراف،نان ( خمیر یکیژئولورهاي دستگاه 
    FTIR(  1396( سنجی تبدیل فوریه مادون قرمزطیفدستگاه 
    VIS-UV(   1396( اسپکتروفتومتريدستگاه 
    AAS(  1396( جذب اتمیدستگاه 
    PCR(  1396( مرازواکنش زنجیر پلیدستگاه 
    ELISA(  1396( االیزا ریدردستگاه 
    IR(  1396( ماودن قرمزدستگاه 
    aw meter(  1396( سنجش فعالیت آبیدستگاه 
    HPLC(  1396( کروماتوگرافی مایع با کارایی باالدستگاه 

  
  

  آشنایی با زبان
  توضیحات  سطح مهارت زبان

    خوب  انگلیسی 
    خوب  ترکی استانبولی 

      ترکی زبان مادري 
      فارسی زبان رسمی
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  سوابق مدیریتی و اجرایی
  توضیحات  خاتمه  شروع  عنوان
 مصنوعات و زیورآالت ظروف، "عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد 

ات ، سازمان ملی استاندارد و تحقیق"آزمون روشهاي و ویژگیها مسی
  صنعتی ایران

1400      

        

        
        
        
        
        
        

  
  

  سابقه عضویت در شوراها، کمیته ها و کارگروه ها
  توضیحات  خاتمه  شروع  عنوان

        
        
        
        
        
        

  
  

  سوابق عضویت در کمیته ها و گروه هاي علمی
  توضیحات  خاتمه  شروع  عنوان
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  همکاري در زمینه داوري هاي علمی و پژوهشی

  توضیحات  خاتمه  شروع  عنوان مجله/ همایش/ جشنواره/
African Journal of Biotechnology  2015  Present    

شکی ، دانشگاه علوم پزکشور یعلوم بهداشت انیدانشجو یکنگره مل نیاول
    1394  1394  مازندران، ساري

        
        
        
        
        

  
  

  فعالیت هاي ویژه
  مالحظات  خاتمه  شروع  عنوان

 روش به قند در هیدروسولفیت سدیم باقیمانده مقدار تعیین
  1393  1393   ولتامتریک

جشنواره نوآوري و شکوفایی کوهساران شرکت در 
آبان ماه  -بنیاد نخبگاه استان گیالن / رشت  -

1393  

 –برگزاري همایش بزرگداشت روز جهانی غذا   1395  1395  دبیر اجرایی همایش روز جهانی غذا
  1395 -دانشگاه علوم پزشکی زنجان

        
        
        

       

  
  

  جوائز و تشویقی ها
  توضیحات  سال  عنوان

 بیست -، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گیالندانشگاه علوم پزشکی 
بخش کشوري در رشته مقاله نویسی  اولرتبه   1397  هاي علوم پزشکی کشور جشنواره قرآن و عترت دانشگاه سومینو 

  دانشجویان
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 بیست -دانشگاه علوم پزشکی شیراز، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
رتبه سوم کشوري در رشته مقاله نویسی بخش   1396  هاي علوم پزشکی کشور و دومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه

  کارکنان
 -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

طراحی وبسایت و رتبه سوم کشوري در رشته   1393  هاي علوم پزشکی کشور ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه
  بخش دانشجویان وبالگ نویسی

  دانشجوي نمونه مقطع کارشناسی ارشد  1393  دانشگاه علوم پزشکی زنجان 
 اولین جشنواره فرهنگی اساتید و کارمندان -دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  پوستر یطراحرتبه دوم دانشگاهی در رشته   1395  هاي علوم پزشکی کشور دانشگاه

دانشجوي برتر عرصه تعالی تحصیلی در مقطع   1393  دانشگاه علوم پزشکی زنجان 
  کارشناسی ارشد ناپیوسته

  حوزه مقاالت علوم پزشکیدر دانشجوي برتر   1393  مخترع و مبتکر بسیجی استان زنجاندوازدهمین جشنواره دانشجویان 
  لوح تقدیر  1393  ن پیشبرد اهداف کشوري در حوزه آرد و نان استان زنجا -زنجان استانداري

-ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه -دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  رتبه دوم دانشگاهی در رشته وبالگ نویسی  1393  هاي علوم پزشکی کشور 

  لوح تقدیر  1393  14ت غله و خدمات بازرگانی منطقه شرک
      
      
      

  
  

  واحدهاي تدریس شده

  مقطع  عنوان واحد
  مالحظات  زمان  رشته تحصیلی

 -علوم و صنایع غذیی گرایش کنترل کیفی  کارشناسی  میکروبیولوژي مواد غذایی
    1398  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 -علوم و صنایع غذیی گرایش کنترل کیفی  کارشناسی  آزمایشگاه میکروبیولوژي مواد غذایی
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

1398    

 -علوم و صنایع غذیی گرایش کنترل کیفی  کارشناسی  آزمایشگاه میکروبیولوژي عمومی
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

1398    

 -علوم و صنایع غذیی گرایش کنترل کیفی  کارشناسی  آزمایشگاه شیمی و تجزیه مواد غذایی
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

1398    

    1389  استان اردبیلسازمان آموزش فنی و حرفه اي   پیشکار واحدهاي تولید نان
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  پژوهشی  آموزشی شرکت در کارگاه هاي
  زمان برگزاري  دوره /روز تعداد  برگزار کننده  عنوان کارگاه

آشنایی با کدکس الیمنتاریوس (استاندارد بین 
  المللی مواد غذایی)

      معاونت غذا و دارو-دانشگاه علوم پزشکی زنجان

آشنایی با اصول ممیزي داخلی سیستم هاي 
  )22000مدیریت ایمنی مواد غذایی (ایزو 

      معاونت غذا و دارو-دانشگاه علوم پزشکی زنجان

، موضوعات اجرائی مرتبط با قاچاق داروقوانین و 
  تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی و بهداشتی

معاونت غذا و دارو-دانشگاه علوم پزشکی زنجان      

دفتر  -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  آموزش ناظرین مشاغل خانگی
  کارآفرینی

    

      معاونت غذا و دارو-دانشگاه علوم پزشکی زنجان  پوکی استخوان
      معاونت غذا و دارو-دانشگاه علوم پزشکی زنجان  تعیین عدم قطعیت آزمون

      معاونت غذا و دارو-دانشگاه علوم پزشکی زنجان  کمک هاي اولیه
      معاونت غذا و دارو-دانشگاه علوم پزشکی زنجان  بررسی فرموالسیون فرآورده هاي بهداشتی

      معاونت غذا و دارو-پزشکی زنجان دانشگاه علوم  بهداشت کارو ایمنی در آزمایشگاه
      معاونت غذا و دارو-دانشگاه علوم پزشکی زنجان  آشنایی با مبانی سیستم کیفیت

      معاونت غذا و دارو-دانشگاه علوم پزشکی زنجان  تعیین تقلبات در صعنت غذا
کنترل کمی و کیفی فرآورده هاي آرایشی و 

  بهداشتی
      غذا و دارو معاونت-دانشگاه علوم پزشکی زنجان

      معاونت غذا و دارو-دانشگاه علوم پزشکی زنجان  ارتقاء سالمت روان
سموم میکروبی ، قارچی و طبیعی در صنایع 

  غذایی
      معاونت غذا و دارو-دانشگاه علوم پزشکی زنجان

      معاونت غذا و دارو-دانشگاه علوم پزشکی زنجان  معتبر سازي روشهاي آزمایشگاهی
آالینده ها در صنعت غذا و نحوه آشنایی با 

  شناسایی آنها
      معاونت غذا و دارو-دانشگاه علوم پزشکی زنجان

کنترل کمی و کیفی پالستیک هاي بسته بندي 
  مورد استفاده در مواد غذایی و بهداشتی

      معاونت غذا و دارو-دانشگاه علوم پزشکی زنجان
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مدیریت ریسک پاتوژنهاي تولید شده از غذا 
  )2و1(

      معاونت غذا و دارو-دانشگاه علوم پزشکی زنجان

پیشگیري و کنترل عوامل خطر ساز بیماریهاي 
  قلبی و عروقی

      معاونت غذا و دارو-دانشگاه علوم پزشکی زنجان

      معاونت غذا و دارو-دانشگاه علوم پزشکی زنجان  آشنایی با اصول بسته بندي و بسته بندي نوین
      معاونت غذا و دارو-دانشگاه علوم پزشکی زنجان  مدیریت ایمنی مواد غذاییآشنایی با استاندارد 
      معاونت غذا و دارو-دانشگاه علوم پزشکی زنجان  افزودنی هاي غذایی

      معاونت غذا و دارو-دانشگاه علوم پزشکی زنجان  آشنایی با فرآورده هاي پروبیوتیک
      معاونت غذا و دارو-زنجاندانشگاه علوم پزشکی   روشهاي نوین نمونه برداري

آشنایی با روش هاي بازرسی و کنترل فرآورده 
  هاي غذایی

      معاونت غذا و دارو-دانشگاه علوم پزشکی زنجان

روش هاي بازرسی و کنترل فرآورده هاي 
  آرایشی و بهداشتی

      معاونت غذا و دارو-دانشگاه علوم پزشکی زنجان

      معاونت غذا و دارو-دانشگاه علوم پزشکی زنجان  کاربرد رنگها در صنایع غذایی
      معاونت غذا و دارو-دانشگاه علوم پزشکی زنجان  تغذیه

شناسایی تقلبات  آشنایی با روش هاي بازرسی و
  روغنی زیتون

      معاونت غذا و دارو-دانشگاه علوم پزشکی زنجان

      معاونت غذا و دارو-پزشکی زنجاندانشگاه علوم   آلودگی مواد غذایی و آب و بیماریهاي منتقله
      معاونت غذا و دارو-دانشگاه علوم پزشکی زنجان  ي)ایمنی مواد بسته بندي (فلزي و پلیمر

  
  

  همکاري در طراحی و برگزاري و تدریس در کارگاه هاي آموزشی
  زمان برگزاري  دوره /روز تعداد  گروه هدف  عنوان کارگاه
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  دانشگاهی آموزشی و و ترجمه کتاب تألیف 
  مالحظات  سال چاپ  کتابعنوان 

مواد  خطر از کارخانجاتراهنماي بازرسی مبتنی بر 
  غذایی

Risk-Based Food Inspection Manual 
1396  

مابین  ،و مجوز ترجمه و چاپالمللی داراي توافقنامه بین
 خواربار و کشاورزيدانشگاه علوم پزشکی زنجان با سازمان 

  )FAOملل متحد (
      

      
      
      

  
  

  اختراعات و اکتشافات ثبت شده

شماره و تاریخ ثبت   عنوان 
  محل تایید و ثبت اختراع  اختراع

 قند در هیدروسولفیت سدیم باقیمانده مقدار تعیین
 ولتامتریک روش به

 -صنایع غذایی کشور اي و انیستیتو تحقیقات تغذیه – 1392  5/5/1392 – 80141
  سازمان ثبت اسناد و امالك کشور  صنعتی مالکیت کل دارها

      

      
      
      

  
  

  چاپ مقاالت علمی پژوهشی
  مقاالت منتشره در مجالت علمی پژوهشی

30.  
29. Mirza Alizadeh, A., Mousavi Khaneghah, A., & Hosseini, H. (2021). Mycotoxins and mycotoxigenic fungi in 

aquaculture and seafood: a review and new perspective. Toxin Reviews, 1-8. 
28. Mohammadi, M., Mirza Alizadeh, A., & Mollakhalili Meybodi, N. (2021). Off-Flavors in Fish: A Review of 

Potential Development Mechanisms, Identification and Prevention Methods. Journal of Human Environment and 
Health Promotion, 7(3), 120-8. 

27. Sarlak, Z., Rouhi, M., Mirza Alizadeh, A., Sadeghi, E., Hosseini, H., & Mousavi Khaneghah, A. (2021). Pb 
exposure from plant foods in Iran: a review. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 1-22. 
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رب سهاي پروبیوتیک و اینولین در تجمع و سمیت غذایی بررسی اثرات باکتري
  هاي شیر، محیط کشت و حیوان آزمایشگاهیدر مدل

صندوق حمایت از پژوهشگران و 
فناوران کشور، معاونت علمی و 

  فناوري ریاست جمهوري
  خاتمه یافته  مجري

وغنی در بررسی نظام مند کاربرد ها و چشم اندازهاي آینده کنجاله دانه هاي ر
  صنایع غذایی

کمیته تحقیقات دانشجویی 
شهید دانشگاه علوم پزشکی 

  بهشتی
  خاتمه یافته  همکار

ري بررسی نظام مند تأثیر مکمل هاي غذایی مفید و فعالیت بدنی در پیشگی
  Covid-19از 

کمیته تحقیقات دانشجویی 
شهید دانشگاه علوم پزشکی 

  بهشتی
  خاتمه یافته  همکار

  بررسی نظام مند استفاده از مایکوپروتئین ها به عنوان جایگزین گوشت
کمیته تحقیقات دانشجویی 

شهید دانشگاه علوم پزشکی 
  بهشتی

  خاتمه یافته  همکار

  در مواد غذایی گونديمروري بر روش هاي غیر فعال سازي انگل توکسوپالسما 
کمیته تحقیقات دانشجویی 

شهید دانشگاه علوم پزشکی 
  بهشتی

  خاتمه یافته  مجري

در  مزگی تولید شدهبررسی ویژگی هاي میکروبی و شیمیایی پنیر سنتی سیاه
  1396تا  1395استان زنجان بین سال هاي 

کمیته تحقیقات دانشجویی 
شهید دانشگاه علوم پزشکی 

  بهشتی
  خاتمه یافته  مجري

بررسی نظام مند مهار باکتري کلستریدیوم بوتولینم توسط باکتري هاي 
  پروبیوتیک و متابولیت هاي آنها

کمیته تحقیقات دانشجویی 
شهید دانشگاه علوم پزشکی 

  بهشتی
  خاتمه یافته  مجري

ر بررسی نظام مند کاهش مخاطرات و نگرانی هاي مرتبط با فلزات سنگین د
  طریق استفاده از باکتري هاي پروبیوتیکمواد غذایی از 

کمیته تحقیقات دانشجویی 
شهید دانشگاه علوم پزشکی 

  بهشتی
  خاتمه یافته  مجري

  بررسی نظام مند کاربرد بسته بندي هوشمند در فرآورده هاي لبنی
کمیته تحقیقات دانشجویی 

شهید دانشگاه علوم پزشکی 
  بهشتی

  خاتمه یافته  مجري

لف عوامل بی ثبات کننده ویتامین ها در ماتریس هاي مختبررسی نظام مند 
  مواد غذایی

کمیته تحقیقات دانشجویی 
شهید دانشگاه علوم پزشکی 

  بهشتی
  در حال اجراء  همکار

  بررسی نظام مند توکسین هاي ایجاد شده طی فرآوري مواد غذایی
کمیته تحقیقات دانشجویی 

شهید دانشگاه علوم پزشکی 
  بهشتی

  اجراء در حال  مجري



١٤ 
 

  خمیر تأثیر اندازه ذرات آرد گندم بر خصوصیات شیمیایی ،کیفی و رئولوژیکی
کمیته تحقیقات دانشجویی 

شهید دانشگاه علوم پزشکی 
  بهشتی

  در حال اجراء  مجري

شتی ارزیابی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید به
  ل و حرامدر ارتباط با اثرات وضعی و کیفی غذاهاي حال

کمیته تحقیقات دانشجویی 
شهید دانشگاه علوم پزشکی 

  بهشتی
  در حال اجراء  مجري

  ت داروییبررسی نظام مند اثر پروبیوتیک ها در پیشگیري از ایجاد پدیده مقاوم
کمیته تحقیقات دانشجویی 

شهید دانشگاه علوم پزشکی 
  بهشتی

  خاتمه یافته  همکار

  غذایی ولتامتري/پالروگرافی در آنالیز موادبررسی نظام مند کاربردهاي روش 
کمیته تحقیقات دانشجویی 

شهید دانشگاه علوم پزشکی 
  بهشتی

  در حال اجراء  مجري

اسب استراتژي هاي جدید براي تولید مواد مقاوم در برابر عبور اکسیژن من
  براي بسته بندي مواد غذایی

کمیته تحقیقات دانشجویی 
شهید دانشگاه علوم پزشکی 

  تیبهش
  خاتمه یافته  همکار

  زیست پاالیی سم کلستریدیوم بوتیلینوم توسط پروبیوتیکها
دانشکده علوم تغذیه و صنایع 

دانشگاه علوم پزشکی  غذایی
  شهید بهشتی

  خاتمه یافته  مجري

زه هاي شیر و دوغ پاستوریهاي شیمیایی و میکروبی فرآوردهارزیابی ویژگی
  95تا  92تولیدي استان زنجان در سال هاي 

  خاتمه یافته  مجري  زنجاندانشگاه علوم پزشکی 

بررسی وضعیت غنی سازي آرد گندم با پرمیکس (آهن و اسید فولیک) در 
  1395کارخانجات آرد استان زنجان در سال 

  خاتمه یافته  مجري  زنجاندانشگاه علوم پزشکی 

        
        
        
        
        

  


