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 افسر بهداشت مواد غذایی لشکر  77ثامن االئمه و مرکز آموزش پیاده ارتش جمهوری اسالمی ایران 1777-1771 مدیر کلینیک دامپزشکی باالده 1771-1732 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون از  1732/7/1تاکنون معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون از  1737/11/71تا 1731/7/5 معاون دانشجویی نمونه دانشگاه آزاد اسالمی در سال 17331

 - 6ریاست دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون از سال  1731/7/6تا 1711/6/1
 - 7ریاست دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ازسال  1712/11/1تاکنون
 - 3معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون از  17/5/17تاکنون
 - 1پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون در سال 1733
- 11عضو کمیته علمی و اجرایی اولین همایش ملی پاتوبیولوژی و علوم پایه دامپزشکی (آذر  .36ایران -کازرون).
- 11عضو کمیته علمی نخستین همایش علوم و مهندسی صنایع غذایی (خرداد  .37ایران – کازرون)
- 12عضو کمیته علمی همایش ملی آبزیان و غذا ( آذر  .11ایران – بوشهر ) و داوری  131مقاله
- 17عضو هیات اجرایی شهرستان کازرون در انتخابات مجلس شورای اسالمی دوره نهم ( اسفند )1711
- 14عضو کمیته علمی همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا ( آبان  .11ایران -شیراز) و داوری  772مقاله
- 15عضو کمیته علمی همایش ملی آبزیان (آذر .11ایران -بوشهر) و داوری  67مقاله
- 16عضو کمیته علمی کنگره نخبگان صنایع غذایی (بهمن  -11تهران)
- 17پژوهشگر فعال دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون در سال 11
- 13عضو کمیته علمی دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا  4-5آذر ماه  1712تهران
- 11عضو کمیته علمی سومین همایش ملی کشاورزی ،آبزیان و غذا  23و  21آذر ماه  1712بوشهر .داوری  177مقاله
- 21پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون در سال 12
- 21عضو شورای سیاستگزاری و مشورتی و عضو کمیته برگزاری همایش ملی بهداشت و پرورش دام و طیور 5 ،دی ماه
 ،1712شیراز ،همکاری  64ساعت
- 22عضو کمیته علمی چهارمین همایش ملی کشاورزی ،آبزیان و غذا ،آذر ماه  1717بوشهر
سوابق فرهنگي:
 - 1عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون 1736-1731
 - 2دبیر اجرایی همایش مهدویت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ( آذر )1731
 - 7عضویت در جلسات مشاوره ای امام جمعه کازرون وجلسات شورای فرهنگ عمومی شهرستان کازرون ،بهمن  37تا
اردیبهشت 11
 - 4رابط فرهنگی دانشگاه با فرمانداری شهرستان کازرون و همکاری در کسب مقام اول در استان فارس بهمن  37تا
اردیبهشت 11
 - 5فرمانده پایگاه مقاومت منتظران مهدی عج مسجد سید ابراهیم کازرون از خرداد  1774تا اسفند 1711
 - 6عضو انجمن اولیا و مربیان دبستان شهید رصاف کازرون مهر  31تا مهر  11و مهر  12تاکنون
 - 7عضو انجمن اولیا و مربیان دبستان مصباح شاهد کازرون مهر  17تاکنون
 - 3مدیریت و اجرای وبالگ جام الست 1735 ،تا کنون
 - 1شرکت در اردوهای جهادی بسیج دانشجویی از سال  37تا 11
- 11مربی حلقه های شجره صالحین دانشجویان دامپزشکی بسیج از سال 37تا 11
- 11سخنران در همایش های فرهنگی بسیج دانشجویی از سال  37تا 11
- 12عضو شورای اندیشه ورز دفتر بسیج دانشجویی
- 17عضویت فعال در بسیج اساتید دانشگاه از سال  35تاکنون
- 14شرکت در جلسات هم اندیشی ماهانه بسیج اساتید و برنامه های فرهنگی از سال  35تاکنون
- 15مسئول حلقه صالحین اساتید دانشکده دامپزشکی از مهر  11تاکنون
- 16مسئول حلقه علمی دانشجویان صنایع غذایی و دانشجویان دامپزشکی از مهر  11تاکنون
- 17رتبه اول مسابقه قرآن و عترت دوره دهم رشته نهج البالغه و صحیفه سجادیه در سطح واحد سال 33
- 13رتبه دوم مسابقه قرآن و عترت دوره یازدهم رشته قرائت در سطح واحد سال 31
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رتبه سوم مسابقه قرآن و عترت دوره دوازدهم رشته قرائت در سطح واحد سال 11رتبه سوم مسابقه قرآن و عترت دوره سیزدهم رشته قرائت در سطح واحد سال 11بسیجی ممتاز علمی سال35و  11شهرستان کازرونمسئول واحد تولیدات غذایی و صنعتی قرارگاه اقتصادی ناحیه مقاومت بسیج سپاه کازرون از  12/3/13به مدتیکسال
-عضو شورای مرکزی بسیج شهرستان کازرون به عنوان بازرس اول مجمع بسیج شهرستان کازرون در سال 1717

تدریس:
 - 1بهداشت و بازرسی گوشت ،دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون  14دوره
 - 2صنایع مواد غذا یی با منشا دامی ،دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون  11دوره
 - 7کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی ،دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون  7دوره
 - 4بهداشت و صنایع شیر ،دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون  4دوره
 - 5بهداشت مواد غذایی با منشا دامی ،کاردانی دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون  1دوره
 - 6بهداشت و بازرسی گوشت ،کاردانی دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون  2دوره
 - 7عملیات کشتارگاهی  ،1کاردانی دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون  7دوره
 - 3عملیات کشتارگاهی  ،2کاردانی دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون  3دوره
 - 1صنایع گوشت و شیالت ،مهندسی صنایع غذایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون  5دوره
- 11بهداشت و سالمت غذا ،مهندسی صنایع غذایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون  1دوره
- 11میکروبیولوژی مواد غذایی ،مهندسی صنایع غذایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون  1دوره
- 12میکروبیولوژی و بهداشت مواد غذایی ،تکنولوژی صنایع غذایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون  1دوره
- 17صنایع گوشت و شیالت ،تکنولوژی صنایع غذایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون  5دوره
- 14پروژه کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون  17مورد
- 15میکروب صنعتی ،کارشناسی ارشد صنایع غذایی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون  1دوره

طرح هاي پژوهشي:
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 مجری :قابلیت اطمینان االیزا در مقایسه با کروماتوگرافی مایع با کارایی باال( )HPLCدر آزمون جداسازیافالتوکسین  M1شیر ،منطقه یک دانشگاه آزاد اسالمی
 مجری :بررسی آلودگی پنیر سنتی کازرون به کولی فرم ها و ایشیرشیا کوالی و استافیلوکوکوس اورئوس کواگوالزمثبت و لیستریا مونوسایتوجنز و سروتیپینگ اشیرشیا کوال ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
 مجری :مطالعه شرای ط تولید آبمیوه پروبیوتیکی با استفاده از کشت کمکی الکتو باسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
 استاد مشاور طرح باشگاه پژوهشگران ،علی قربانی ،مطالعه تاثیرپودر آرتمیا ارومیانا برافزایش رشد باکتری هایپروبیوتیک الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس وبیفیدوباکتریوبیفیدوم در شیر وماست پروبیوتیک1717 ،
 ناظر :شناسایی ترموفیلیک الکتوباسیلهای موجود در ماست سنتی عشایر فارس تا حد گونه و سویه با بهره گیری ازروشهای زنوتیپی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
 داور :اثر عصاره سیاه دانه بر روی کیفیت عسل ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اقلید3

 - 7داور :بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی گیاه کارده ) (Biarum straussiiدر سیستم های مدل ،موجود زنده و
غذا ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون

مقاله هاي چاپ شده:
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 -6مرحمتي زاده ،محمد حسین .،مطلبي ،عباس علي .،رکني ،نوردهر .،ارشد ،سید رسول ،3176 .،بررسي ترکیب
اسیدهاي چرب در حین تولید سوسیس ماهي کپور نقره اي غني شده با روغن ماهي ،مجله علوم دامپزشكي
ایران ،دوره  6شماره  ،6ص حات .132 -184
 -3مرحمتي زاده ،محمد حسین .،آزادنیا ،پریسا .،کوشش ،ایمان  .،جع ري ،ابراهیم ،3178 .،مطالعه شرایط
تولید فرآورده پروبیوتیكي با است اده از کشت الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ،مجله علمي پژوهشي علوم غذایي و
تغذیه ،دوره  6شماره  ،1ص حات .67-88

http://jftn.srbiau.ac.ir
 -6مرحمتي زاده ،محمد حسین .،کریم ،گیتي .،فخاري ،اصغر .،زنگیلي ،کریم ،3178.،بررسي آلودگي شیرخام به
آفالتوکسین ام به روش کروماتوگرافي مایع با کارایي باال در شهرستان کازرون ،مجله علوم دامپزشكي ایران،
دوره  3شماره  ،6ص حات .378-321
 -8مرحمتي زاده ،محمد حسین .،رضازاده ،سارا  .،نجف زاده ،نجمه .،شهبازي ،آیدا ،3177 .،بررسي زنده ماندن
میكروب هاي الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بی یدوباکتریوم بی یدوم و شمارش آنها در شیر و ماست
پروبیوتیكي ،مجله دامپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي گرمسار ،دوره  3شماره  ،3ص حات .68-33

http://journals.iau-garmsar.ac.ir/vet/index.php
 -7مرحمتي زاده ،محمد حسین .،رضازاده ،سارا .،نظافت کازروني ،زینب .،جع ري ،هادي ،3177 .،بررسي رشد
میكروب هاي پروبیوتیكي الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بی یدوباکتریوم بی یدوم در شیرسویا ،مجله دامزشكي
دانشگاه آزاد گرمسار ،دوره  3شماره  ،1ص حات .22 -341

http://journals.iau-garmsar.ac.ir/vet/index.php
4

 -2مرحمتي زاده ،محمد حسین .،رفعت جو ،رضا .،فرخي ،علیرضا .،کارمند ،محمد  .،رضازاده ،سارا،3177 .،
مطالعه تاثیر عصاره سویا بر رشد باکتري هاي پروبیوتیک الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بی یدوباکتریوم بی یدوم،
مجله پاتوبیولوژي دامپزشكي ،دوره  3شماره  ،3ص حات 11-17

http://jmvr.iranjournals.ir/?_action=articleInfo&article=1106&vol=225
 -34مرحمتي زاده ،محمد حسین .،راسخ ،ایمان .،رضازاده ،سارا .،کاظمي ،محمد رضا ،3177 ،.،ماست عسل به
عنوان حامل باکتري پروبیوتیكي بی یدوباکتریوم بی یدوم ،مجله پاتوبیولوژي دامپزشكي ،دوره  3شماره ،1
ص حات .13-64

http://jmvr.iranjournals.ir/?_action=articleInfo&article=1113&vol=225
 -33مرحمتي زاده ،محمد حسین .،کارمند ،محمد  .،فرخي ،علیرضا .،رفعت جو ،رضا .،رضازاده ،سارا،3124 .،
مطالعه تاثیر عصاره مالت بر رشد باکتري هاي پروبیوتیک الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بی یدوباکتریوم بی یدوم،
مجله علمي پژوهشي علوم غذایي و تغذیه ،دوره  2شماره  ،3ص حات ،87-76

http://jftn.srbiau.ac.ir

 -31مرحمتي زاده ،محمد حسین .،عباسي ،محمد علي .،رضازاده ،سارا ،3124 .،بررسي اثر پودر آویشن بر زنده
ماني باکتري پروبیوتیكي الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بی یدوباکتریوم بی یدوم در شیر و ماست ،مجله علمي
پژوهشي زیست فناوري میكروبي ،دوره  1شماره  ،7ص حات .3-6
 -31مرحمتي زاده ،محمد حسین .،محمودي ،مجید .،رضازاده ،سارا .،کاظمي ،محمد رضا ،3124 .،ارزیابي ماست
عسل به عنوان حامل باکتري پروبیوتیكي الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بی یدوباکتریوم بی یدوم ،مجله پژوهش
هاي نوین دامپزشكي ،دوره  1شماره  ،8ص حات .13-13

http://jmvr.iranjournals.ir/?_action=articleInfo&article=1133&vol=223
 -36مرحمتي زاده ،محمد حسین .،رضازاده ،سارا .،نظافت کازروني ،زینب .،جع ري ،هادي ،3124 .،تولید بستني
سنتي پروبیوتیک با است اده از کشت هاي الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بی یدوباکتریوم بی یدوم ،مجله پژوهش
هاي نوین دامپزشكي ،دوره  1شماره  ،7ص حات 18 -61

http://jmvr.iranjournals.ir/?_action=articleInfo&article=1112&vol=223
16- Marhamatizadeh, M.H., Afrasibi, S., Rezazadeh, S., Marhamati,Z., 2011.
Effect of spearmint on the growth of Lactobacillus acidophilus and
Bifidobacterium bifidum in probiotic milk and yoghurt. African Journal of
Food Science, 6(13): 242-263.
http://www.academicjournals.org/ajfs/index.htm
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 مطالعه تاثیر دارچین بر رشد باکتري،3123 .، سارا، رضازاده.، علیرضا، یقطین.، محمد حسین، مرحمتي زاده-36
 مجله پژوهش هاي نوین،هاي پروبیوتیكي الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بی یدوباکتریوم بی یدوم در شیر موز
.2-36  ص حات،33  شماره6  دوره،دامپزشكي

http://jmvr.iranjournals.ir/?_action=articleInfo&article=1131&vol=210
 بررسي،3123 .، فهیمه، فرهادیان.، فروغ، طبیب لقماني.، محمد حسین، مرحمتي زاده.، الهام، احسان دوست-38
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پایان نامه هاي راهنمایي شده :
 - 1غفارپور ،محمد مهدی ،مطالعه امکان تولید یک فرآورده پروبیوتیکی با استفاده از کشت کمکی بیفیدیوباکتریوم
بیفیدوم ،پایان نامه دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ،شماره  ،561تاریخ 36/6/21
 - 2رضایی ،محمد رضا ،مطال عه امکان تولید فراورده پروبیوتیکی با استفاده از کشت همزمان الکتوباسیلوس
اسیدوفیلوس و بیفیدیوباکتریوم بیفیدوم ،پایان نامه دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
 - 7کوشش ،ایمان ،مطالعه امکان تولید یک فراورده پروبیوتیکی با استفاده از کشت کمکی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس،
پایان نامه دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ،شماره  ،515تاریخ 37/11/17
 - 4کارمند ،محمد ،مطالعه تاثیر عصاره مالت بر افزایش رشد باکتری های پروبیوتیک الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و
بیفیدیوباکتریوم بیفیدوم ،پایان نامه دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ،شماره ،651
تاریخ 37/3/16
 - 5رفعت جو ،رضا ،مطالعه تاثیر عصاره سویا بر افزایش سرعت رشد باکتری های پروبیوتیک الکتوباسیلوس
اسیدوفیلوس و بیفیدیوباکتریوم بیفیدوم ،پایان نامه دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون،
شماره  ،652تاریخ 33/2/21
 - 6فرخی ،علیرضا ،مطالعه تاثیر همزمان عصاره مالت و سویا بر افزایش رشد باکتری های پروبیوتیک الکتوباسیلوس
اسیدوفیلوس و بیفیدیوباکتریوم بیفیدوم ،پایان نامه دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون،
شماره  ،657تاریخ 37/3/16
 - 7راسخ ،ایمان ،مطالعه تاثیرعسل بر افزایش رشد باکتری پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در فرآورده های لبنی و
نوشیدنی ،پایان نامه دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ،شماره  ،633تاریخ 33/6/3
 - 3کازرونیان ،حمیدرضا ،مطالعه تاثیرعسل بر رشد باکتری پروبیوتیک الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در فرآورده های
لبنی و نوشیدنی ،پایان نامه دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ،شماره  ،631تاریخ
33/6/3
 - 1افراسیابی ،صابر ،مطالعه تاثیر نعنا بر رشد باکتری های الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدیوباکتریوم بیفیدوم در
تولید شیر و ماست پروبیوتیکی  ،پایان نامه دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ،شماره
 ،711تاریخ 31/7/4
 - 11یقطین ،علیرضا ،مطالعه تاثیردارچین بر رشد باکتری های پروبیوتیک الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و
بیفیدیوباکتریوم بیفیدوم در تولید شیر موز پروبیوتیکی ،پایان نامه دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد کازرون ،شماره  ،777تاریخ 31/7/4
- 11شهریارپور ،محمد صادق ،مطالعه تاثیر عصاره گیاه بابونه شیرازی بر رشد باکتری های پروبیوتیک بیفیدیوباکتریوم
بیفیدوم و الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در تولید ماست ،پایان نامه دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد کازرون ،شماره  ،744تاریخ 31/11/11
 - 12جعفری ،فرزاد ،مطالعه تاثیر اسانس شوید بر رشد باکتری های پروبیوتیک الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و
بیفیدیوباکتریوم بیفیدوم در فرآورده های لبنی پروبیوتیک ،پایان نامه دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد کازرون ،شماره  ،746تاریخ 31/12/7
- 17محمدی ،مسعود ،مطالعه تاثیر عصاره سیر بر روند رشد باکتری های پروبیوتیک الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و
بیفیدیوباکتریوم بیفیدوم در فرآورده های لبنی ،پایان نامه دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
کازرون ،شماره  ،747تاریخ 31/12/7
- 14نیکبخت ،محمود ،تاثیر عصاره پونه کوهی بر روی باکتری های پروبیوتیک الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و
بیفیدیوباکتریوم بیفیدوم در شیر و ماست پروبیوتیک ،پایان نامه دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد کازرون ،شماره  ،751تاریخ 11/6/21
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 یاکریم ،محدثه ،مطالعه تاثیر آلئوورا بر رشد باکتری های پروبیوتیک و بیفیدیوباکتریوم بیفیدوم و الکتوباسیلوساسیدوفیلوس در تولید شیر و ماست پروبیوتیک ،پایان نامه کارشناسی ارشد میکروبیولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد جهرم ،تاریخ 11/3/11
 ثانوی شیری ،حسین ،مطالعه تاثیر انقوزه بر رشد باکتری های پروبیوتیک الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس وبیفیدیوباکتریوم بیفیدوم در شیر و ماست و بررسی تاثیر آن بر پروتئین ،پایان نامه دکترای حرفه ای دامپزشکی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون  ،تاریخ 11/6/17
پهلوان ،حسین ،مطالعه تاثیر ترخان بر رشد باکتری های پروبیوتیک الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدیوباکتریومبیفیدوم در شیر و ماست و بررسی تاثیر آن بر پروتئین ،پایان نامه دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد کازرون  ،تاریخ 11/6/17
رحمانیان ،کرامت ،مطالعه تاثیر گیاه زنجبیل ) )gingerبر رشد باکتری های پروبیوتیک الکتوباسیلوساسیدوفیلوس و بیفیدیوباکتریوم بیفیدوم در شیر و ماست پروبیوتیکی و اندازه گیری پروتئین آن ،پایان نامه دکترای
حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ،شماره  ،716تاریخ 11/6/11
جوادپور ،مرتضی ،مطالعه امکان جایگزینی نیتریت با استفاده از نعنا ،فلفل قرمز ،آویشن ،دارچین ،در سوسیسحرارت دیده ،پایان نامه دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون  ،تاریخ 11/6/11
 محمودی پور ،حامد ،مطالعه تاثیر اسطوقودوس بر رشد باکتری های پروبیوتیک الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس وبیفیدیوباکتریوم بیفیدوم در شیر و ماست و بررسی تاثیر آن بر پروتئین ،پایان نامه دکترای حرفه ای دامپزشکی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ،تاریخ دفاع 1712/6/17
 مرادی پور ،سعید ،مطالعه تاثیر زنیان بر رشد باکتری های پروبیوتیک الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس وبیفیدیوباکتریوم بیفیدوم در شیر و ماست ،پایان نامه دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
کازرون
ظفری ،صادق ،مطالعه تاثیر گیاه بیلهر)  ) Dorema aucheriبر رشد باکتری های پروبیوتیک الکتوباسیلوساسیدوفیلوس و بیفیدیوباکتریوم بیفیدوم در شیر و ماست ،پایان نامه دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد کازرون12/6/71 ،
عظیمی ،عباس ،مطالعه تاثیر گیاه کاسنی بر رشد باکتری های پروبیوتیک الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس وبیفیدیوباکتریوم بیفیدوم در شیر و ماست ،پایان نامه دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
کازرون12/6/71 ،
محبی ،طاهره ،تولید فرآورده پروبیوتیکی لبنی با استفاده از گیاه خار مریم و الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس وبیفیدوباکتریوم بیفیدوم و تاثیر آن بر کاهش آفالتوکسین به روش االیزا ،پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع غذایی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد12/11/71 ،
عیسی خانی ،ساره ،ارزیابی میزان کاهش افالتوکسین  M1درکفیر توسط ساکارومایسس کفیر ،الکتوباسیلوس کازیی pb4و الکتوباسیلوس برویس  p15به روش االیزا ،پایان نامه کارشناسی ارشد میکروبیولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم تحقیقات فارس17/6/11 ،
شمس ،شهاب ،بررسی آماری بیماری ها و ضایعات دام های کشتار شده در کشتارگاه صنعتی شیراز (دام فارس) طیسالهای  36تا  ، 11پایان نامه دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون17/6/71 ،
زارعی عبداهلل ،بررسی تاثیر گیاه سورنجان ) (Colchicum speciosumبر رشد باکتری های پروبیوتیکالکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در شیر و ماست پروبیوتیک  ،پایان نامه دکترای حرفه ای
دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون17/6/71 ،
خجسته فرد ،احسان ،بررسی تاثیر گیاه خولنجان ) (Alpinia officinarumبر رشد باکتری های پروبیوتیکالکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در شیر و ماست پروبیوتیک  ،پایان نامه دکترای حرفه ای
دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون17/6/71 ،
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امیری ،مصطفی ،بررسی تاثیر گیاه عاقرقرحا ) (Anacyculus pyrethrumبر رشد باکتری های پروبیوتیکالکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در شیر و ماست پروبیوتیک  ،پایان نامه دکترای حرفه ای
دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون17/6/71 ،
رضازاده ،زمزم ،تولید ماست پروبیوتیکی با استفاده از وانیلین و الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریومبیفیدوم و ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی ان در طول زمان ماندگاری ،پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع
غذایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج17/6 ،
امیدوار ،آذین ،تولید ماست پروبیوتیکی با استفاده از اسانس کاکوتی و بررسی اثر آن بر زنده مانی الکتوباسیلوساسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم  ،پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع غذایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج
فتوح آبادی ،الهه ،تولید فرآورده پروبیوتیکی گوشتی با استفاده از باکتری باسیلوس کواگوالنس و بررسی اثرنگهدارندگی آن ،ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی  -میکروبیولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون

- 77رمضانیان گوشه ،صدیقه ،بررسی تاثیر گیاه آویشن ) (Thymus vulgarisبر رشد باکتری های پروبیوتیک
الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در کفیرپروبیوتیک و برسی اثر ان بر استافیلوکوکوس اورئوس.
کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی  -میکروبیولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
- 74بختیار جهان آباد ،فاطمه ،بررسی تاثیر گیاه نعناع (  )Mentha piperitaبر رشد باکتری های پروبیوتیک
الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در کفیر پروبیوتیک و برسی اثر ان بر اشریشیا کوالی ،
کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی  -میکروبیولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
 - 75یزدان پناه ،مرضیه ،بررسی تاثیر گیاه پونه ) ( Mentha pulegiumبر رشد باکتری های پروبیوتیک
الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در کفیرپروبیوتیک و برسی اثر ان بر شیگال دیسانتریه.
کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی  -میکروبیولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
- 76رضایی ،مهین ،بررسی تاثیر گیاه کاسنی بر رشد باکتری های پروبیوتیک الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و
بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در کفیرپروبیوتیک و برسی اثر ان بر سالمونال تایفی .کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی
و مولکولی  -میکروبیولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
- 77محمودی پور ،زهرا ،بررسی تاثیر گیاه اسطوقودوس بر رشد باکتری های پروبیوتیک الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و
بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در کفیرپروبیوتیک .کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
تحقیقات خوزستان17/6/25 ،
- 83عباسی،حمید ،بررسی تاثیر کپسول دار کردن کپک پنی سیلیوم کرایزژنوم و استافیلوکوکوس زایلوسوس پروبیوتیک
بر کیفیت و ماندگاری سوسیس حرارت دیده ،کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
دامغان
- 71زارعی ،خدیجه ،بررسی تاثیر گیاه گل گاو زبان(  )borago officinalisبر رشد باکتری های پروبیوتیک
الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در کفیر پروبیوتیک و برسی اثر ان برهلیکوباکتر پیلوری،
کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی  -میکروبیولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
- 04صالحی ،آرزو ،مطالعه ی تاثیر پوشش دار کردن باکتری های پروبیوتیک الکتوباسیلوس اسیدوفیولوس و
بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بوسیله ی صمغ عربی و آلژینات سدیم در کنسرو زیتون ،کارشناسی ارشد زیست شناسی
سلولی و مولکولی  -میکروبیولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
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- 04خسروی ،زینب ،مطالعه ی تاثیر پوشش دار کردن باکتری های پروبیوتیک الکتوباسیلوس اسیدوفیولوس و
بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بوسیله ی صمغ عربی و آلژینات سدیم در کنسرو ترشی مخلوط ،کارشناسی ارشد زیست
شناسی سلولی و مولکولی  -میکروبیولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
- 04راهی ،آذر ،مطالعه ی تاثیر پوشش دار کردن باکتری های پروبیوتیک الکتوباسیلوس اسیدوفیولوس و بیفیدوباکتریوم
بیفیدوم بوسیله ی صمغ عربی و آلژینات سدیم در کنسرو مربای هویج ،کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و
مولکولی  -میکروبیولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
- 08صیادی ،سمیه ،جداسازی و شناسایی الکتوباسیلوس و بیفیدیوباکتریوم از ماست محلی شهرستان های بوشهر و
دشتستان،ایران ،کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی  -میکروبیولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
کازرون
- 00مصطفی پور ،بررسی تاثیر گیاه بابونه بر رشد باکتری های پروبیوتیک الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم
بیفیدوم در کفیر در زمان تولید و ماندگاری پایان نامه دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
کازرون
- 04

پایان نامه هاي مشاوره شده:
 - 4اسمعیلی ،غالمرضا ،بررسی تغییرات سرمی بیماری نیوکاسل متعاقب واکسیناسیون توام نیوکاسل -آنفوالنزا ،دکتررای
حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ،تاریخ 38/7/9
 - 4نعمتی نوبندگانی ،ابوالفضل ،بررسی میزان آلودگی پنیرهای سنتی کازرون به کلی فرم هرا و اشریشریا کلری و تعیری
سروتیپ آن ها ،دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ،شماره  ،440تاریخ 30/9/4
 - 8نیک افروز ،رضا ،بررسی آلودگی پنیر سنتی به اسرتافیلوکوکوس اورئروس کواگروالز متبرر در شترسرتان کرازرون،
دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ،شماره  ،444تاریخ 30/9/4
 - 0نیکبخر ،جتانگیر ،بررسی اثر انگل بسنوئی تیا بر روی پارامترهای هماتولوژی در بز ،دکترای حرفه ای دامپزشکی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ،شماره  ،443تاریخ 34/6/48
 - 4سامی ،پیمان ،بررسی میزان آفالتوکسی  M4در شیر خام شترستان کازرون به روش کروماتوگرافی مایع برا کرارایی
باال ،دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ،شماره  ،443تاریخ 36/0/43
 - 6عباسی ،محمد رضا ،بررسی کیفی و بتداشتی بستنی های سنتی عرضه شده در شترستان خورموج (اسرتان بوشرتر)،
دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ،شماره  ،439تاریخ 36/6/3
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 - 7عسکرپور کبیر ،محس  ،بررسی آلودگی میکروبی ماهیان تازه تخلیه شده در شترسرتان کرازرون ،دکتررای حرفره ای
دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ،شماره  ،497تاریخ 36/44/49
 - 3رهنما ،محمدحس  ،آلودگی میکروبی بدن ماهیان تازه تخلیه شده در شترستان کرازرون ( مراهی قبراد و شروریده)،
دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ،شماره  ،493تاریخ 36/6/49
 - 9محمودی ،مجید ،مطالع ه تاثیر عسرل برر افرزایش رشرد براکتری هرای پروبیوتیرک الکتوباسریلوس اسریدوفیلوس و
بیفیدوباکتریوم بیفیدوم به صورت همزمان در فرآورده های لبنی و نوشیدنی ،دکترای حرفه ای دامپزشرکی ،دانشرگاه
آزاد اسالمی واحد کازرون ،شماره  ،637تاریخ 33/6/3
- 44عباسی ،محمدعلی ،مطالعه تاثیر آویش بر رشد باکتری های الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیردوباکتریوم بیفیردوم
در تولید شیر و ماسر پروبیوتیکی ،دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرازرون ،شرماره ،690
تاریخ 33//44/44
- 44خالق بابکی ،امی  ،جداسازی و شناسایی الکتوباسیل های مزوفیل موجود در ماسر سنتی عشرایر کرازرون برا بترره
گیری از روشتای فنوتیپی ،دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحرد کرازرون ،شرماره  ،744تراریخ
39/7/0
- 44زمانی ،هادی ،جداسازی و شناسایی الکتوباسیل های ترموفیل موجود در ماسر سنتی عشایر کازرون با بترره گیرری
از روشتای فنوتیپی ،دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ،شماره  ،746تاریخ 39/7/0
- 48کریمی جشنی ،میتم ،جداسازی و شناسایی لوکونوستوکتای موجود در ماسر سنتی عشایر کازرون با بتره گیرری از
روشتای فنوتیپی ،دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ،شماره  ،747تاریخ 39/7/0
- 40فال اسیری ،سید محمد متدی ،مقایسه تاثیر مواد جاذب سم قارچی آلی و معدنی در کاهش میزان آفالتوکسی شیر،
شماره  ،747تاریخ 94/6/44
- 44حسینی ،مسعود ،مطالعه عصاره مخلصه برر روی رشرد براکتری هرای پروبیوتیرک الکتوباسریلوس اسریدوفیلوس و
بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در شیر و ماسر پروبیوتیرک ،دکتررای حرفره ای دامپزشرکی ،دانشرگاه آزاد اسرالمی واحرد
کازرون ،شماره  ،743تاریخ 94/6/44
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- 46مرحمتی ،زهره ،ارزیابی تروان کاندیردا کفیرر ،الکتوباسریلوس کرازیی ،الکتوباسریلوس پاراکرازیی و الکتوباسریلوس
اسیدوفیلوس در حذف آفالتوکسی  M4در کفیر به روش االیرزا ،کارشناسری ارشرد صرنایع غرذایی دانشرگاه آزاد
اسالمی واحد قوچان ،تاریخ 94/44/4
- 47کریمی ،آذی  ،تاثیر الکتوباسیلوس رامنوسوس و بیفیدوباکتریوم النگوم در کاهش میزان آفالتوکسی  M4در
ماسر پروبیوتیک ،کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان4894/44/9 ،
- 43دهداری  ،لیال ،تاثیر گیاه دارویی دارچی بر زنده مانی باکتری های پروبیوتیک در ماسر پروبیوتیک ،ارشد علوم و
صنایع غذایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات یزد
- 49قربانی ،علی
- 44قنبری ،ساالر
- 44مشکسار ،لیال ،تولید شیر عسل پروبیوتیک با استفاده از کشر های الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم
بیفیدوم ،پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع غذایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج ،آبان 4898

پایان نامه هاي داوري شده:
- 4خوشبخر ،محمد رضا ،بررسی اندازه گیری عناصر کمیراب نییرر آهر  ،مرو ،روی ،منیرزیم و منگنرز در بیمراری
تیلریوز در گاو ،دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ،شماره  ،484تاریخ 34/6/46
- 4پورمحمود شلگتیان ،محس  ،بررسی سرولوژی شیوع بیماری بروسلوز در گراومیش هرای آبری شترسرتان دزفرول،
دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ،شماره  ،484تاریخ 34/6/46
- 8قرشی نژاد ،سید علی ،بررسی تراثیر داروهرای توانمنرد شرده برر روی پرفرمرانو جوجره هرای گوشرتی بره روش
هومیوپاتی ،دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ،شماره  ،479تاریخ 36/7/0
- 0ترکی ،مرتضی ،تاثیر پروتکسی بر عملکرد جوجه های گوشتی ،پایان نامه دکتررای حرفره ای دامپزشرکی ،دانشرگاه
آزاد اسالمی واحد کازرون ،تاریخ 37/6/40
- 4عبداهلل زاده ،داود ،بررسی میزان شیوع آلودگی میکروسپوریدیایی در میگوهای دریایی سواحل شرتر بوشرتر ،پایران
نامه دکترای حرفه ای دامپزشکی ، ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ،تاریخ 37/7/6
- 6محمدنیا ،رضا ،بررسی میزان یروز مقاومر آنتی بیوتیکی در آبسه ها و عفونتتای بعرد از عمرل در نشرخوارکنندگان
شترستان کازرون ،پایان نامه دکترای حرفه ای دامپزشکی ،تاریخ 39/6/44
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- 7دشتی زاده ،علی اکبر ،تولید گوشر عاری از آنتی بیوتیک با تکنولوژی نانو ،پایان نامه دکترای حرفه ای دامپزشرکی،
 ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ،تاریخ 39/3/44
- 3رضایی ،حسی  ،مقایسه دو روش همزمان سازی فحلی در گله های صنعتی گاو شیری ،پایان نامه دکترای حرفره ای
دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ،تاریخ 94/3/44
- 9کاظمی خیرآبادی ،الته ،تشخیص هلیکوباکتر پیلوری در شیر خام گوسفند ،بز ،گاومیش و شتر با استفاده از کشر و
، PCRکارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شترکرد ،تاریخ 94/44/4
- 44فرزان ،راحیل ،جداسازی و تمایز اشریشیا کلی های مولد شیگا توکسی از شیر خام و فرآورده هرای لبنری عرضره
شده در استان فارس ،کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شترکرد ،تاریخ 94/6/9
- 44عبدوس ،فتیمه ،فراوانی و خصوصیات باسیلوس سرئوس جداشده از شریر پاسرتوریزه و  UHTو غرذای کرود ،
کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شترکرد ،تاریخ 94/6/9
- 44عبدی نژاد ،امی  ،بررسی احتمال ابرتال بره بیمراری لکره سرفید) ( white spot syndromeدر میگوهرای گونره
 P.vannameiاستخرهای پرورشی مزرعه پرورشی جتان میگو شترستان میناب ،دکترای حرفره ای دامپزشرکی، ،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ،تاریخ 94/6/40
- 48سپتری ،سارا ،جداسازی کمپیلوباکترژژونی ،کمپیلوباکتر کلی و یرسینا انتروکولیتیکا در شیر و فراورده هرای آن برا
روش کشر و  ، PCRکارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شترکرد ،تاریخ 94/6/43
- 40شایگان نیا ،شیما ،جداسازی سالمونال تیفی موریوم و انتریتیدیو در شریر و فررآورده هرای آن ،کارشناسری ارشرد
صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شترکرد ،تاریخ 94/6/43
- 44جابری ،الته ،تعیی میزان آلودگی پنیر  UFو ماسر به سرب و کادمیوم در استان اصفتان ،کارشناسی ارشد صرنایع
غذایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شترکرد ،تاریخ 94/6/43
- 46عطاپور آسیابر ،شترزاد ،تشخیص هلیکوباکتر پیلوری در نمونه های ساالد سنتی و بسته بنردی شرده و سربزیجات
شسته شده و نشسته ،کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شترکرد ،تاریخ 94/44/4
- 47رضاپور جیران ،معصومه ،مقدار پاتولی در آبمیوه های تولیدی کارخانه های آبمیوه سازی ایران ،کارشناسری ارشرد
صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شترکرد ،تاریخ 94/44/4
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- 43رستمی ،فاطمه ،شیوع و مقاومر ضد میکروبی گونه های لیستریا جدا شده از نمونه های ناگر مرر عرضره شرده
در استان اصفتان ،کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شترکرد ،تاریخ 94/44/4
- 49مداحی ،هاجر ،شیوع و مقاومر ضد میکروبی گونه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه هرای ناگرر
مر عرضه شده در استان اصفتان ،کارشناسی ارشد صنایع غرذایی دانشرگاه آزاد اسرالمی واحرد شرترکرد ،تراریخ
94/44/4
- 44افتخاری میبدی ،سید مجید ،ارزیابی نتایج آنتی بیوگرام آزمایشتای مختلف طیور در نمونه هرای یکسران ،دکتررای
حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون4894/4/48 ،
- 44حسینی ،سحر ،بررسی شیوع ویبریو پاراهمولیتیکوس در میگو و فرآورده های آن ،کارشناسی ارشد صرنایع غرذایی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شترکرد ،تاریخ 4894/7/9
- 44طاهریان اصفتانی ،فرزانه ،تعیی وضعیر آفالتوکسی  B4و  M4در نمونه های پنیر و آب پنیرر و بررسری فراینرد
حرارتی بر غلیر آفالتوکسی  B4و  M4در پودر حاصل از آن ها ،کارشناسی ارشد صنایع غرذایی دانشرگاه آزاد
اسالمی واحد شترکرد ،تاریخ 4894/7/9
- 48حس پور امیرآبادی ،سروش ،بررسی شاخص های باروری در موش های صرحرایی مبرتال بره کیسرر تخمردانی
متعاقب درمان با عصاره گیاه خارخسرک ،دکتررای حرفره ای دامپزشرکی ،دانشرگاه آزاد اسرالمی واحرد کرازرون،
4894/6/84
- 40صراطی ،حمید رضا ،بررسی میزان آلودگی ماهیان گلدفیش شتر شیراز به بیماری ایکتیوفتیریوزیو ،دکترای حرفره
ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون4894/6/84 ،
- 44آزادی ،حامد ،بررسی تاثیر باکتری پروبیوتیک باسیلوس کوآگوالنو بر شاخص های تولید در مر های تخمگرذار
تجاری ،دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون4894/6/84 ،
- 46هشمتی
- 47امجدی
- 43
- 49مرادی کتواره ،متدی ،بتینه سازی شرایط استخراج لیکوپ از تفاله گوجه فرنگی با استفاده از حالل ها و جراذب
های مختلف ،پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع غذایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج
15

- 84کتیرازن
- 84رضایی
- 84جابرانصاری
- 88جمالی ،فاطمه ،جداسازی و تعیری هویرر سرویه هرای مختلرف الکتوباسریلوس و اسرتفاده ی آن هرا بره عنروان
پروبیوتیک در صنعر پرورش طیور ،کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی  -میکروبیولووژی ،دانشوگاه
آزاد اسالمی واحد کازرون ،متر 4898
- 80زارعی ،سمیرا ،امکان سنجی بکارگیری عصاره اوکالیپتوس کامالدونسیو در پیشگیری از بروز بیماری ویبریروزیو
در میگوی سفید غربی ) ، (Litopenaeus vannameiکارشناسی ارشد زیسوت شناسوی سولولی و مولکوولی -
میکروبیولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ،آبان98

شرکت درکارگاه هاي آموزشي:
- 4کارگاه تب کریمه کنگو6 .ساعر .4834 /4 /44 .اداره کل دامپزشکی استان فارس
- 4کارگاه متارت های تعلیم و تربیر  04 .4ساعر .4830 44 /44 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
- 8کارگاه رسانه ها و وسایل آموزشی 46 .ساعر .4834 /8/40 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
- 0کارگاه متارت های تعلیم و تربیر  04 .4ساعر .4834 /9 /48 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
- 4کارگاه آشنایی با اینترنر 46 .ساعر .4834 /9 /44 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
- 6کارگاه روش شناسی تحقیق 84 .ساعر .4834 /44 /46 .دانشگاه ازاد اسالمی واحد کازرون
- 7کارگاه آموزشی طرح میتاق 44 .ساعر .4836/0/6 .بسیج سپاه کازرون
- 3کارگاه آموزش نرم افزار  46 .SPSSساعر .4836 /44 /47 .بسیج اساتید استان فارس
- 9کارگاه متارت های تعلیم و تربیر  40 .8ساعر .4837 /4 /43 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
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- 44کارگاه آشنایی با کتابخانه دیجیترال دانشرگاه آزاد اسرالمی 43 .سراعر .4837 /0/9 .دانشرگاه آزاد اسرالمی واحرد
کازرون
- 44کارگاه آموزشی  3 .PCRساعر .4837/3/46 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
- 44کارگاه آسیب شناسی تربیتی 40 .ساعر .4837 /44 /43 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشتر
- 48کارگاه اموزش ایجاد وبالگ 46 .ساعر .4837 /44 /48 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
- 40کارگاه انگیزش و یاددهی اثربخش46 .ساعر .4837/44/44 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
- 44کارگاه آشنایی با روان شناسی تحول 3 .ساعر .4837 /44/46 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
- 46کارگاه مدیریر اموزش عالی 84 .ساعر .4837 /44 /40 .دفتر مطالعات و آمروزش نیرروی انسرانی دانشرگاه آزاد
اسالمی
- 47کارگاه تبیی خدمات دانشگاه آزاد اسالمی 44 ،ساعر ،4833/8/6 ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
- 43کارگاه امر به معروف و نتی از منکر44 .ساعر .4833/0/48 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
- 49کارگاه فرآوری و بسته بندی گوشر 44 .ساعر .4833 /44 /8 .دانشکده دامپزشکی دانشرگاه آزاد اسرالمی واحرد
کازرون
- 44کارگاه آموزش  46 .RT-PCRساعر .4833/44/44 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
- 44کارگاه تازه های علوم و صنایع شیر 3 .ساعر .4839/44/47 .دانشکده دامپزشکی دانشگاه تتران
- 44کارگاه تشخیص تقلبات شیر 46 .ساعر .4839/44/49 .دانشکده دامپزشکی دانشگاه تتران
- 48کارگاه مبانی سیستم های مدیریر ایمنی مواد غذایی 3 .ساعر .4894/4/44 .نیرام دامپزشرکی جمتروری اسرالمی
ایران
- 40کارگاه آشنایی با آیی نامه هرای آموزشری3 ،سراعر 94/44/44 ،لغایرر  ،94/44/44دانشرگاه آزاد اسرالمی واحرد
کازرون
25- Internal Food Auditor Food Safety Management. 61 hour. 03 september
2366. World Food Safety Organization
21-The ISO2233302335 Compliance Training Course. 61 hour. 65 July2366.
World Food Safety Organization
- 05کارگاه دوره آمادگی تافل 94/4/48 ،لغایر  84 ،94/4/46ساعر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
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- 86کارگاه تدوی مقاالت علمی منطبق با استانداردهای  .4894/4/4 . ISIنیام دامپزشکی جمتوری اسالمی ایران.
- 87کارگاه الگوهای یاددهی و یادگیری گروهی 84 ،سراعر 4894/0/44 ،لغایرر  ، 4894/0/43دانشرگاه آزاد اسرالمی
واحد کازرون
- 83دوره اول خط ریز تحریری 94/7/4 ،لغایر  84 ،94/44/84ساعر ،انجم خوشنویسان ایران
- 89دوره دوم خط ریز تحریری 94/7/4 ،لغایر  84 ،94/44/84ساعر ،انجم خوشنویسان ایران
- 04کارگاه معرفر شناسی اسالمی 46 ،ساعر 94/9/44 ،لغایر  ،94/9/46دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
- 04دوره سوم خط ریز تحریری 94/44/4 ،لغایر  84 ،94/4/84ساعر ،انجم خوشنویسان ایران
80- Food Marketing ( Packaging, Marketing, Exporting) Training Workshop, 46 hours, 46
November 4444, The CRM Academy Of Europe Training.
- 06دوره عالی خط نستعلیق ،متر  4894تا آبان  444 ، 4898ساعر ،انجم خوشنویسان ایران
- 07کارگاه آموزشی مبانی انقالب اسالمی 46 ،ساعر 4894/0/49 ،لغایر ،4894/0/84دانشگاه آزاد اسالمی واحد
کازرون

برگزاری کارگاه0
 - 4ایزو  46 ،44444متر ،94باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون 46 ،ساعر
 46 ، HACCP - 4متر  ،94باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون 0 ،ساعر
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کنگره های ملی و بین المللی0
- 1مرحمتی زاده ،محمد حسین .،کریم ،گیتی .،فخاری ،اصغر.،
زنگیلی ،کریم .،بررسی آلودگی شیر خام به آفالتوکسین  M1به
روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ) ( HPLCدر شهرستان
کازرون ،چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران ،جامعه دامپزشکان
ایران 2-4 ،اسفند  ،1834تهران ،ایران
- 2مرحمتی زاده ،محمد حسین .،کریم ،گیتی .،نعمتی نوبندگانی،
ابولفضل .،پیکر ،جمیله .،بررسی آلودگی پنیر سنتی کازرون به
کلیفرم ها و اشریشیا کوالی و تعیین سروتیپ آن ،شانزدهمین
کنگره ملی صنایع غذایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان 28-24 ،فروردین  ،1831گرگان ،ایران
- 8مرحمتی زاده ،محمد حسین .،نیک افروز ،رضا .،کریم ،گیتی.،
پیکر ،جمیله .،بررسی آلودگی پنیر سنتی کازرون به
استافیلوکوکوس آرئوس کوآگوالز مثبت ،شانزدهمین کنگره ملی
صنایع غذایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
 28-24فروردین  ،1831گرگان ،ایران
- 4مرحمتی زاده ،محمد حسین .،کریم ،گیتی.،فخاری ،اصغر .،نظافت
کازرونی ،زینب .،بررسی آلودگی پنیر سنتی کازرون به لیستریا
مونوسایتوجنز ،شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ،دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 28-24 ،فروردین ،1831
گرگان ،ایران
- 1مرحمتی زاده ،محمد حسین .،کریم ،گیتی .،نیک افروز ،رضا.،
فخاری ،اصغر .،نظافت کازرونی ،زینب .،بررسی آلودگی پنیر
سنتی کازرون به استافیلوکوکوس آرئوس کوآگوالز مثبت و لیستریا
مونوسایتوجنز ،هشتمین کنگره ملی میکروب شناسی ایران ،انجمن
علمی میکروب شناسی ایران 2-4 ،خرداد  ،1831اصفهان ،ایران
- 6مرحمتی زاده ،محمد حسین .،غفارپور ،محمد مهدی .،مطالعه
شرایط تولید فرآورده ی پروبیوتیکی با استفاده از کشت
بیفیدوباکتریوم بیفیدوم ،اولین کنگره ملی پاتوبیولوژی و
علوم پایه دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون3-9 ،
آذر  ،1836کازرون ،ایران
- 7مرحمتی زاده ،محمد حسین .،جعفری ،ابراهیم .،رضازاده ،سارا.،
نظافت کازرونی ،زینب .،بررسی مقایسه ای رشد دو میکروب
الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در شیر کم
چرب و پرچرب ،اولین کنگره ملی پاتوبیولوژی و علوم پایه
20

دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون 3-9 ،آذر ،1836
کازرون ،ایران
- 3مرحمتی زاده ،محمد حسین .،زنگیلی ،کریم .،فخاری ،اصغر.،
مقایسه روش  ELISAو  HPLCدر جداسازی آفالتوکسین  M1شیر،
اولین کنگره ملی پاتوبیولوژی و علوم پایه دامپزشکی ،دانشگاه
آزاد اسالمی واحد کازرون 3-9 ،آذر  ،1836کازرون ،ایران
- 9مرحمتی زاده ،محمد حسین .،جعفری ،ابراهیم .،رضازاده ،سارا.،
بررسی تاثیر آب پنیر بر روی رشد پروبیوتیک ها ،پانزدهمین
کنگره دامپزشکی ایران ،جامعه دامپزشکان ایران 7-9 ،اردیبهشت
 ،1837تهران ،ایران
- 11

مرحمتی زاده ،محمد حسین .،آزادنیا ،پریسا .،کوشش،

ایمان .،جعفری ،ابراهیم .،مطالعه شرایط تولید فرآورده ی
پروبیوتیکی با استفاده از کشت الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس،
پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران ،جامعه دامپزشکان ایران-9 ،
 7اردیبهشت  ،1837تهران ،ایران
- 11

مرحمتی زاده ،محمد حسین .،کریم ،گیتی .،رضایی ،محمد

رضا .،مطالعه شرایط تولید فرآورده پروبیوتیکی با استفاده از
کشت کمکی هم زمان الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم
بیفیدوم ،نخستین همایش علوم و مهندسی صنایع غذایی ،دانشگاه
آزاد اسالمی واحد کازرون 9 ،خرداد  ،1837کازرون ،ایران
- 12

مرحمتی زاده ،محمد حسین .،جعفری ،ابراهیم .،رضازاده،

سارا .،بررسی تاثیر آب پنیر بر روی رشد پروبیوتیک ها،
نخستین همایش علوم و مهندسی صنایع غذایی ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد کازرون 9 ،خرداد  ،1837کازرون ،ایران
- 18

نظافت کازرونی ،زینب .،رضازاده ،سارا .،مرحمتی زاده،

جعفری ،ابراهیم .،محمد حسین .،یزدان پناه ،صدیقه .،بررسی
مقایسه ای رشد بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و الکتوباسیلوس
اسیدوفیلوس در شیر کم چرب و پرچرب ،نخستین همایش علوم و
مهندسی صنایع غذایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون9 ،
خرداد  ،1837کازرون ،ایران
- 14

مرحمتی زاده ،محمد حسین .،جعفری ،ابراهیم .،رضازاده،

سارا .،نظافت کازرونی ،زینب .،بررسی تولید بستنی سنتی
پروبیوتیکی با استفاده از کشت الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و
بیفیدوباکتریوم بیفیدوم ،هیجدهمین کنگره علوم و صنایع
21

غذایی ،پارک علم و فناوری خراسان 24-26 ،مهر  ،1837مشهد
مقدس ،ایران
- 11

مرحمتی زاده ،محمد حسین .،اولین کنگره بین المللی

بهداشت مواد غذایی ،سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی
ایران 1-6 ،اردیبهشت  ،1833تهران ،ایران
- 16

مرحمتی زاده ،محمد حسین .،محمودی ،مجید .،کاظمی ،محمد

رضا .،رضازاده ،سارا .،تاثیر عسل بر رشد باکتری های
پروبیوتیک الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم
بیفیدوم ،سومین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران ،دانشگاه
علوم پزشکی شیراز 14-16 ،شهریور  ،1833شیراز ،ایران
- 17

مرحمتی زاده ،محمد حسین .،مطالعه تاثیر عسل در افزایش

مدت زمان نگهداری مربای هویچ ،اولین کنگره ملی علوم
آزمایشگاهی دامپزشکی،سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی
ایران 11-11 ،آذر  ،1833تهران ،ایران
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باکتریوم بیفیدوم در شیر و ماست پروبیوتیک ،همایش ملی
بهداشت و ایمنی غذا 21 ،آبان  ،1891شیراز ،ایران
 -61علی قربانی رنجبری ،نازنین قربانی رنجبری ،محمد حسین
مرحمتی زاده ،پریسا چراغی ،زهرا قربانی رنجبری ،بررسی بار
میکروبی و آلودگی به لیستریا مونوسایتوژنز و اشریشیا کولی در
بستنی های سنتی نواحی اطراف شیراز ،همایش ملی بهداشت و ایمنی
غذا 21 ،آبان  ،1891شیراز ،ایران
 -62مرحمتی ،زهره .،رحیمی ،پریسا .،مرحمتی ،سعیده .،مرحمتی
زاده ،محمد حسین ،تاثیر فرایندهای فشار باال و میدان های
الکتروپالس بر محصوالت لبنی پروبیوتیک ،همایش ملی بهداشت و
ایمنی غذا 21 ،آبان  ،1891شیراز ،ایران
 -68مرحمتی ،زهره .،مرحمتی ،سعیده .،مرحمتی زاده ،محمد حسین،
بررسی کاربرد اولتراسوند در صنایع غذایی و تاثیر آن بر ویژگی
های مواد غذایی ،همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا 21 ،آبان ،1891
شیراز ،ایران
 -64مرحمتی زاده ،محمد حسین .،دستغیب بهشتی ،محمد کاظم.،
احسان دوست ،الهام .،طبیب لقمانی ،فروغ السادات .،فرهادیان،
فهیمه ،تولید فرآورده های گوشتی حرارت دیده کم چرب با استفاده
از سبوس غالت ،همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا 21 ،آبان ،1891
شیراز ،ایران
 -61مرحمتی زاده ،محمد حسین .،فرقانی ،زهرا ،تولید پنیر
پروبیوتیک با استفاده از الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و
بیفیدوباکتریوم بیفیدوم همراه با اینولین و الیگوساکارید،
همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا 21 ،آبان  ،1891شیراز ،ایران
 -66مرحمتی زاده ،محمد حسین .،ترک زاده ،سارا .،رجایی ،پریسا،
کاربرد امواج فراصوت در صنایع غذایی ،همایش ملی بهداشت و
ایمنی غذا 21 ،آبان  ،1891شیراز ،ایران
 -67ثانوی شیری ،حسین .،مرحمتی زاده ،محمد حسین .،آزادنیا،
پریسا .،فتاحی ،حسین .،رنجبر قراچه ،جهانبخش ،مطالعه تاثیر
عصاره گیاه آنغوزه بر رشد باکتری های الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
و بیفیدو باکتریوم بیفیدوم در شیر و ماست پروبیوتیک و اندازه
گیری پروتئین آن ،همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا 21 ،آبان
 ،1891شیراز ،ایران
 -63مرحمتی زاده ،محمد حسین .،رستمی ابولوردی ،فاطمه ،مقایسه
کیفیت بین محصوالت ارگانیک و متعارف شیر و لبنیات ،همایش ملی
بهداشت و ایمنی غذا 21 ،آبان  ،1891شیراز ،ایران
 -69مرحمتی زاده ،محمد حسین .،رجایی ،پریسا .،ترک زاده،
سارا .،بررسی عوامل موثر در کاهش جذب روغن در فرآورده های سرخ
کردنی ،همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا 21 ،آبان  ،1891شیراز،
ایران
21

 -71موسوی ،طناز .،مرحمتی زاده ،محمد حسین .،احسان دوست،
الهام .،طبیب لقمانی ،فروغ السادات .،فرهادیان ،فهیمه.،
موالدوست ،کیومرث ،کاربرد فیبر رژیمی سبوس گندم و سیب زمینی در
تولید فرآورده های گوشتی حرارت دیده عمل گرا ،همایش ملی
بهداشت و ایمنی غذا 21 ،آبان  ،1891شیراز ،ایران
 -71مرحمتی زاده ،محمد حسین .،احسان دوست ،الهام .،غالمی،
پریا .،مشیری ،هانیه .،ناظمی ،مینا ،بررسی امکان تولید
نوشیدنی پروبیوتیکی با استفاده از ضایعات کارخانجات لبنی،
همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا 21 ،آبان  ،1891شیراز ،ایران
 -72رحیمی ،ابراهیم .،مرحمتی زاده ،محمد حسین .،احسان دوست،
الهام .،فرهادیان ،فهیمه .،طبیب لقمانی ،فروغ السادات .،غنی سازی
ماست پروبیوتیک با روغنهای گیاهی به منظور افزایش اسیدهای چرب عمل گرا) ،(CLAهمایش ملی
بهداشت و ایمنی غذا 21 ،آبان  ،1891شیراز ،ایران
 -78احسان دوست الهام ،مرحمتی زاده محمد حسین ،بررسی کارایی
ریز جلبک ها در تولید سوخت زیستی 81 ،آذر  ،91بوشهر
 -74مرحمتی زاده ،محمد حسین .،احسان دوست ،الهام .،موذنی،
مینا .،رضازاده ،سارا .،بنیادی ،محدثه .،اسداللهی فر ،فاطمه.،
مطالعه تاثیر جو سبوس دار و جو پرک بر رشد و بقای باکتری های پروبیوتیکی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و
بیفیدوباکتریوم بیفیدوم ،دومین کنگره ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند21 ،تا  28آذر ،91
تهران ،ایران
 -71مرحمتی زاده ،محمد حسین .،احسان دوست ،الهام .،غالمی،
پریا .،ناظمی ،مینا .،بررسی تاثیر گیاه دنک بر رشد و بقای باکتری پروبیوتیکی الکتوباسیلوس
اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در شیر و ماست ،دومین کنگره ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند،
21تا  28آذر  ،91تهران ،ایران
 -76احسان دوست ،الهام .،مرحمتی زاده ،محمد حسین .،غالمی،
پریا ،بررسی تاثیر عصاره چای سبز بر رشد و بقای باکتری پروبیوتیکی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و
بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در شیر و ماست ،دومین کنگره ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند21 ،تا 28
آذر  ،91تهران ،ایران
 -77احسان دوست ،الهام .،مرحمتی زاده ،محمد حسین .،غالمی،
پریا ،بررسی تاثیر عصاره قهوه بر رشد و بقای باکتری پروبیوتیکی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم
بیفیدوم در شیر و ماست ،دومین کنگره ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند21 ،تا  28آذر ،91
تهران ،ایران
 -73مرحمتی زاده ،محمد حسین .،بررسی تاثیر عصاره برگ زیتون ) (Olea europaeaبر
رشد و بقای باکتری های پروبیوتیکی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در شیر و ماست ،کنگره
ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی 81 ،بهمن  ،91تهران ،ایران
 -79مرحمتی زاده ،محمد حسین .،تولید محصول لبنی عمل گرا با پودر گیاه قره قاط
) (Vaccinium myrtillusبه منظور افزایش رشد و بقای باکتری های پروبیوتیکی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و
بیفیدوباکتریوم بیفیدوم طی  21روز ماندگاری ،کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی 81 ،بهمن
 ،91تهران ،ایران
 -31مرحمتی زاده ،محمد حسین .،جمالی ،هوشنگ .،یاکریم ،محدثه.،
نیکبخت ،محمود .،حسینی ،مسعود .،بررسی تاثیر آلوئه ورا بر رشد
باکتریهای پروبیوتیکی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و
بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در تولید شیر و ماست پروبیوتیک ،دومین
همایش ملی علوم و صنایع غذایی ،قوچان 9-11 ،اردیبهشت 1892
31- Karimi, Azin,. Goli, Mohammad,. Marhamatizadeh, Mohammad Hossein,.
2114, Detoxification of Lactobacillus rhamnosus as probiotic in yoghurt,
1th International Conference on New Ideas in Agriculture, Isfahan, 26-27
jan 2114.
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