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سوابق تحصیلی

تحصیالت
تاریخ فراغت از تحصیلکشور محل تحصیلشهر محل تحصیلدانشگاه محل تحصیلدرجه علمیگرایش رشته تحصیلیرشته تحصیلی

1379ایرانتهرانواحد علوم و تحقیقات-دانشگاه آزاد اسالمیکارشناسیتغذیهعلوم تغذیه
1393ایرانتهرانواحد علوم داروئی-دانشگاه آزاد اسالمیکارشناسی ارشدمیکروبیولوژي مواد غذاییصنایع غذاییعلوم و 

یدکتري تخصصمیکروبیولوژي مواد غذاییصنایع غذاییعلوم و 
ایرانتهرانواحد علوم داروئی-دانشگاه آزاد اسالمی(دانشجو)

هاي تحصیلینامهپایان
مقطع تحصیلینامهعنوان پایان

کارشناسی ارشدرازاي پلیمبا استفاده از روش واکنش زنجیرههاي وارداتی ردیابی ذرت تراریخته در نمونه



هاي پژوهشیفعالیتسوابق 

سال چاپصفحهشمارهنام نشریهمقالهعنوان 
211141390مجله علمی، کشاورزي سنبلهدرباره لیستریامونوسایتوژنز بیشتر بدانیم

1111391اهی دامپزشکی مجله تحقیقات آزمایشگاستاندارد و ایمنی آمایشگاه هاي مواد غذایی
179231387مجله علمی، کشاورزي سنبلهکاربرد سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی در فرآوري بادام زمینی

178291387مجله علمی، کشاورزي سنبلهسودوموناس آئروژینوزا در آب
18591388علمی، کشاورزي سنبلهمجله آرسنیک در آب آشامیدنی

183181387مجله علمی، کشاورزي سنبلهایمنی غذا و بیماري هاي غذازاد
177141387مجله علمی، کشاورزي سنبلهسمی کربازاید در مواد غذایی

مدیریت ایمنی مواد غذایی در پیشگیري از و سیستم هاي22000کاربرد ایزو 
1891389مجله علمی پژوهشی صنایع غذاییآلودگی با لیستریا مونوسایتوژنز در مواد غذایی آماده خوردن

ه مقالهئنحوه اراکشور محل برگزاري...عنوان همایش،کنفرانس و مقالهعنوان 
هئسال ارا)(سخنرانی یا پوستر

1389پوسترمشهدکنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران بررسی میزان آلودگی آب هاي بسته بندي شده

ی مواد غذایی کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنتعیین راهنما براي استفاده ایمن مواد طعم دهنده در مواد غذایی
1391پوسترتهران(از مزرعه تا سفره)

(مقاله بررسی میزان آلودگی خرماي مضاتی بسته بندي شده به باسیلوس سرئوس
کامل)

1391پوستراهوازهمایش ملی خرما و امنیت غذایی

و نخبگان ایمنی مواد غذایی کنگره ملی پژوهشگران الزامات استاندارد براي بسته بندي و حمل و نقل میوه هاي تازه
1391پوسترتهران(از مزرعه تا سفره)

کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی راهکارهاي پیشگیري و کاهش آلودگی آفالتوکسین در بادام زمینی
1391پوسترتهران(از مزرعه تا سفره)

1392پوسترتهراندومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی مواد غذاییفناوري بسته بندي هوشمند و کاربرد آن در صنایع غذایی
1391پوسترشیرازهمایش ملی بهداشت و ایمنی غذاالزامات بهداشتی غذاهاي پخته و از پیش پخته شده در کیترینگ ها



1388پوسترسنندجوییاولین همایش گیاهان دارتعیین میزان آلودگی زیره سبز
سومین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی استاندارد و ایمنی در آزمایشگاه هاي میکروبیولوژي مواد غذایی

1390پوسترتهرانژنتیک

1392پوسترتهرانسمپوزیوم تخصصی سیستم هاي غذایی پایدارس آئروژینوزابررسی آلودگی آب هاي معدنی به سودومونا
1391پوسترشیرازهمایش ملی بهداشت و ایمنی غذاالزامات ایمنی زیستی و برچسب گذاري غذاهاي تراریخته
1392پوسترتهراندومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی مواد غذاییاستاندارد و نقش آن در ایمنی آزمایشگاه هاي مواد غذایی

Study on microbial contamination of packaged natural
mineral and drinking waters

1392پوسترتهرانلمللی میکروبیولوژيهمایش بین ا

Management of drinking water under crisis condition1390پوسترتهرانبیستمین کنگره علوم و صنایع غذایی
کاربرد سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی در 

1390پوسترتهراناییبیستمین کنگره علوم و صنایع غذفرآوري بادام زمینی

1393پوسترگرگانبیست و دومین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران(مقاله کامل)ایمنی محصوالت تراریخته
1391پوسترکرمانپنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایرانیزان آلودگی خرماي بسته بندي شده به کلیفرم واشریشیاکلیبررسی م

Safety and risk associated with nanotechnology in cosmetics1391پوسترکیشبحران هاي زیست محیطی و راهکارهاي بهبود آن
1392پوسترتهراندومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی مواد غذاییکاربرد سیستم تجزیه و تحلیل خطر در غذاها تهیه شده در کیترینگ ها

کاربرد سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی و کاهش آلودگی 
1389پوسترشیرازیازدهمین کنگره سراسري تغذیه ایرانآفالتوکسین در بادام زمینی

1388سخنرانیتهرانزشکیاولین کنگره علوم آزمایشگاهی دامپاستاندارد و تعیین الگوي ایمن براي مدیریت پسمندهاي عفونی
Safe use of processed food grade salts1388پوسترتهراناولین همایش بین المللی بهداشت مواد غذایی

Standard and its role in quality control of food grade salts1388پوسترتهراناولین همایش بین المللی بهداشت مواد غذایی
Survey on amount of iodine in food grade salt and its role in

remedy of iodine deficiency
1388پوسترتهراناولین همایش بین المللی بهداشت مواد غذایی

Study on microbial contamination of packaged natural
mineral and drinking waters

1392-سنگاپوردومین همایش بین المللی تحقیقات آب
1391-ترکیهاستانداردسازياستاندارد و الزامات آزمایشگاه هاي میکروبیولوژي

سدیم -بررسی پروفایل پروتئین زئین ذرت باروش الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید
1394تهراناولین همایش بین المللی بیوتکنولوژيدودسیل سولفات

1394تهرانین همایش بین المللی بیوتکنولوژياولشاسایی نمونه هاي ذرت تراریخته وارداتی با استفاده از واکنش زنجیره اي پلیمراز



IDENTIFICATION OF IMPORTED GMO MAIZE BY
SODIUM DODECYL SULFATE- POLYACRYLAMIDE

GEL ELECTROPHORESIS (SDS-PAGE) METHOD

5th international iseki_food 2018
conference

2018پوسترآلمان 

AN APPLICATION OF POLYMERASE CHAIN
REACTION (PCR) TO IDENTIFY IMPORTED GMO

MAIZE

5th international iseki food 2018
conference

2018پوسترآلمان

Protocol for the validation of quantitative alternative methods
of microbiology

1397پوسترتهراننوزدهمین کنگره میکروب شناسی
Protocol for the validation of quantitative alternative methods

of microbiology
1397سخنرانیتهراننوزدهمین کنگره میکروب شناسی

هاي تحقیقاتیپروژه

نوع فعالیت در طرحعنوان طرح
وضعیت فعلی طرحمحل پژوهش)...وناظرهمکار،مدیر اجرایی،(مجري اصلی،

خاتمه یافتهگروه پژوهشی میکروبیولوژيمجريبررسی آلودگی میکروبی خرماي بسته بندي شده

یالمللین/ بیاستاندارد ملینسوابق تدو
تاریخ تصویبتدویننوع تدوینعنوان 

1394آیین کارراهنماي الزامات کلی براي آزمون-میکروبیولوژي مواد غذایی و خوراك دام
1395آیین کاراصول و راهنماي استقرار و کاربرد معیارهاي میکروبیولوژي مواد غذایی-میکروبیولوژي مواد غذایی

-آزمون میکروبیولوژيآماده سازي آزمایه ، سوسپانسیون اولیه و رقت هاي اعشاري براي-میکروبیولوژي مواد غذایی و خوراك دام
1386مقرراتسازي سوسپانسیون اولیه و رقت هاي اعشاريمقررات کلی براي آماده -قسمت اول

1386زمونآروش روش شمارش کلنی-روش جامع براي شمارش کلیفرم ها-میکروبیولوژي مواد غذایی و خوراك دام
1386آیین کارآیین کار-پیشگیري و کاهش آلودگی آفالتوکسین-بادام زمینی

1386آیین کارآیین کاربهداشتی–شده در کیترینگ ها غذاهاي پخته و ازپیش پخته
1387آیین کارآیین کار بهداشتی–بسته بندي و حمل و نقل -میوه هاي تازه

1387آیین کارراهنما-استفاده ازمواد طعم دهنده-موادغذایی



1393زمونآروش روش صافی غشایی–آزمون سترونی -سترونی وسایل پزشکی
1393زمونآروش روش کشت مستقیم–آزمون سترونی -سترونی وسایل پزشکی

1385زمونآروش شناسایی و شمارش سودوموناس آئروژینوزا به روش صاف کردن غشایی-کیفیت آب
لژیونال)، کشی(شامل هاي آزمون مورد استفاده در تعیین فعالیت باکترينگهداري ارگانیسم-ها و گندزداهاي شیمیاییکنندهضدعفونی

1395زمونآروش کشی(شامل باکتریوفاژها)کشی و ویروسکشی، اسپورکشی، قارچمایکوباکتري

1393آیین کارراهنماي برچسب گذاري تغذیه اي
گذاري روش جایگزین (اختصاصی) در برابر یک روش: پروتکل صحه2قسمت -هاگذاري روشحهص-میکروبیولوژي زنجیره غذایی

مرجع
1396آیین کار

1396واژه نامهواژه نامه:1قسمت -هاروشگذاريصحه-میکروبیولوژي زنجیره غذایی
1396هاي آزمونها و روشویژگیهاي آزمونها و روشویژگی-مربا، مارماالد و ژله مربامیکروبیولوژي 
1396هاي آزمونها و روشویژگیاي آزمونهها و روشگیویژ-مایونز و سس ساالدمیکروبیولوژي 


