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گیاه اکینوفورا پلتی لوبا  :منبع بالقوه ضد باکتریایی در برابر باکتری های گرم مثبت .کنگره ملی
پزوهشگران و نخبگان ایمنی غذا 30 .بهمن  .1391تهران .ایران.
 .7علی احسانی ،.محمدهاشمی ،.سرور خلیلی صدقیانی ،.شادیه محمدی ،.سمانه نقیبی ،.محمد صدیق
جسور ،.ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی و ضدباکتریایی اسانس زیره سیاه کرمان .کنگره ملی
پژوهشگران و نخبگان ایمنی غذا 30 .بهمن  .1391تهران .ایران.
 .8علی احسانی ،.شادیه محمدی ،.سرور خلیلی صدقیانی ،.محمدهاشمی ،.مرتضی سراوانی ،.مقایسه
اثرات ضدباکتریایی اسانس های بادرنجبویه وبادرشبی در شرایط آزمایشگاهی .کنگره ملی پزوهشگران
و نخبگان ایمنی غذا 30 .بهمن  .1391تهران .ایران.
 .9علی احسانی ،.سرور خلیلی صدقیانی ،.شادیه محمدی ،.محمد هاشمی ،.بهناز بازرگانی گیالنی ،.مینا
خدایاری ،.بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس های بادرنجبویه وبادرشبی .کنگره ملی پزوهشگران و
نخبگان ایمنی غذا 30 .بهمن  .1391تهران .ایران.
 .10علی احسانی ،.مینا خدایاری ،.محمد هاشمی ،.محمد صدیق جسور ،.ارزیابی مقدماتی تعیین باقیمانده
آنتی بیوتیک در تخم مرغ های عرضه شده در شهرستان ترومیه به روش  .FPTهمایش ملی بهداشت
و ایمنی غذا 25 .آبان ماه  .1391شیراز .ایران.

 .11محمد هاشمی ،.علی احسانی ،.منصور بیات ،.سمانه یعقوبی فاز ،.محمد صدیق جسور ،.اثرات ضد
باکتریایی اسانس های پونه ،زنیان و بابونه بر روی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس جداسازی
شده از بستنی های سنتی ،همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا 25 .آبان ماه  .1391شیراز .ایران.
 .12علی احسانی ،.محمد صدیق جسور ،.محمد هاشمی ،.مقایسه ارزش غذایی و بررسی تناسب ارزش
تغذیه ای وزن های بازاری مختلف ماهی قزل آالی رنگین کمان .همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا.
 25آبان ماه  .1391شیراز .ایران.
 .31نقی لی ،حسین ،.تاجیک ،حسین ،.هاشمی ،محمد ،.رئیسی ،مجتبی ،.مهدی زاده ،.تورج ،حسن زاد آذر،
حسن ،.قاسم مهدی ،هادی ،.مطالعه اثرات ضد باکتریایی الکتوباسیلوس کازئی بر علیه سالمونال تیفی
موریوم .نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت موا د غذایی با منشا دامی 2-1 ،اردیبهشت ماه .1391
قم .ایران.
 .14تاجیک ،حسین ،.رئیسی ،مجتبی ،.هاشمی ،محمد ،.رضوی روحانی ،سید مهدی ،.امانی ،محمد رضا،.
بررسی اثر هوازی و بی هوازی بوتیرید هیدروکسی آنیزول ) (BHAبر روی استافیلوکوکوس اورئوس
در مدل غذایی .نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت موا د غذایی با منشا دامی 2-1 ،اردیبهشت ماه
 .1391قم .ایران.
 .15رضوی روحانی ،سید مهدی ،.رئیسی ،مجتبی ،.رزیانی ،داوود ،.تاجیک ،حسین ،.هاشمی ،محمد ،.نقی
لی ،حسین ،.قاسم مهدی ،هادی ،.بررسی اثر مونولورین بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و
اشریشیا کوالی در محیط آزمایشگاهی و در پنیر سفید ایرانی استریل .نخستین همایش ملی صنعت و
بهداشت مواد غذایی با منشا دامی 2-1 ،اردیبهشت ماه  .1391قم .ایران.
 .16رضوی روحانی ،سید مهدی ،.رئیسی ،مجتبی ،.رزیانی ،داوود ،.تاجیک ،حسین ،.هاشمی ،محمد ،.نقی
لی ،حسین ،.قاسم مهدی ،هادی ،.مطالعه تاثیر مونولورین و  EDTAبر روی فلور باکتریایی موجود در

پنیر سفید ایرانی غیر پاستوریزه .نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت موا د غذایی با منشا دامی-1 ،
 2اردیبهشت ماه  .1391قم .ایران.
 .17رئیسی ،مجتبی ،.احسانی ،علی ،.هاشمی ،محمد ،.نقی لی ،حسین ،.روش های آنالیز میکروبی در
فرآورده های لبنی .نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت موا د غذایی با منشا دامی 2-1 ،اردیبهشت
ماه  .1391قم .ایران.
 .18جعفرپور ،جواد ،.احسانی ،علی ،.هاشمی ،محمد ،.رئیسی ،مجتبی ،.جسور ،محمد صدیق ،.بررسی اثر
ممانعت کنندگی مونولورین بر روی رشد سالمونال تیفی موریوم و اشریشیا کوالی در لور ( غذای
سنتی حاصل از آب پنیر) .نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت موا د غذایی با منشا دامی2-1 ،
اردیبهشت ماه  .1391قم .ایران.
 .19هاشمی ،محمد ،.احسانی ،علی ،.رئیسی ،مجتبی ،.حسن زاد آذر ،حسن ،.جداسازی و شناسایی
الکتوباسیل ها در پنیر های سنتی استان آذربایجان غربی .نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت موا د
غذایی با منشا دامی 2-1 ،اردیبهشت ماه  .1391قم .ایران.
 .20احسانی ،علی ،.هاشمی ،محمد ،.مظفری ،مینا ،.جسور ،محمد صدیق ،.شناسایی ترکیبات و خواص ضد
باکتریایی اسانس نعناع فلفلی بر علیه  5باکتریایی بیماریزایی مهم در مواد غذایی .نخستین همایش ملی
صنعت و بهداشت موا د غذایی با منشا دامی 2-1 ،اردیبهشت ماه  .1391قم .ایران.
 .21حسن زاد آذر ،حسن ،.مردانی ،کریم ،.احسانی ،علی ،.مهدی زاده ،تورج ،.نقی لی ،حسین ،.هاشمی،
محمد ،.رئیسی ،مجتبی ،.جداسازی و تعیین فنوتیپ باکتری های اسید الکتیک از پنیر سفید ایرانی.
نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت موا د غذایی با منشا دامی 2-1 ،اردیبهشت ماه  .1391قم.
ایران.

 .22احسانی ،علی ،.تکمه چی ،امیر ،.آق ،ناصر ،.مشکینی ،سعید ،.جسور ،محمد صدیق ،.آتشبار ،بهروز،.
هاشمی ،محمد ،.بررسی میزان تغییرات هیستامین و تیرامین در ماهی سیم معمولی ( Abramis
 )bramaطی دوره یخ گذاری کوتاه مدت و نگهداری در فریزر .نخستین همایش ملی صنعت و
بهداشت موا د غذایی با منشا دامی 2-1 ،اردیبهشت ماه  .1391قم .ایران.
 .23احسانی ،علی ،.جسور ،محمد صدیق ،.هاشمی ،محمد ،.اندازه گیری میزان چربی کل و ترکیب
اسیدهای چرب در فیله ماهی سوف معمولی .نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت موا د غذایی با
منشا دامی 2-1 ،اردیبهشت ماه  .1391قم .ایران.
 .24شریعتی فر ،مهدی ،.محسن زاده ،محمد ،.هاشمی ،محمد ،.عطاالهی ،فروغ ،.بیات ،منصور ،.جداسازی
و تشخیص  O157:H7ار نمونه های شیر خام تانک ذخیره گاوداری های صنعتی و پنیر محلی در
مشهد و حومه -.دهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران 3-1،اردیبهشت ماه  1388ایالم-ایران.
 .25هاشمی ،محمد ،.هدایتی ،مهدی ،.جمشیدی ،عبداهلل ،.بنی حسن ،مرجان - ،.بررسی مقاومت آنتی
میکروبیال در سالمونالهای جدا شده از تخم مرغ های مصرفی شهرستان مشهد -.دهمین کنگره
سراسری میکروب شناسی ایران 3-1،اردیبهشت ماه  1388ایالم-ایران.
 .26بنی حسن ،مرجان ،.محسن زاده ،محمد ،.هاشمی ،محمد ،.چراغچی باشی ،مهدی -،.بررسی شیوع
سالمونال در الشه طیور کشتار شده در کشتارگاه طیور مشهد -.دهمین کنگره سراسری میکروب
شناسی ایران 3-1،اردیبهشت ماه  1388ایالم-ایران.
 .27باسامی ،محمد رضا ،.لطفی ،عباس ،.هاشمی ،محمد .،چراغچی باشی ،مهدی -،.بررسی میزان مقاومت
به آنتی بیوتیک ها در طیور مبتال به کلی باسیلوز -.نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان
گلستان 5-3،دی ماه 1387گرگان-ایران.

 .28فتحی ،بهروز ،.هاشمی ،محمد ،.محمدیان ،عاطفه-،.زهر جانوران زهری و کاربردهای ضد توموری
آن -.اولین کنگره سیتوتکنولوژی و کاربرد های آن20،و 21آبان ماه 1387مشهد-ایران.
 .29هاشمی ،محمد ،.هدایتی ،مهدی ،.چراغچی باشی ،مهدی-،.گزارش اختالالت متابولیکی در یک گله
بوقلمون مبتال به دیسکندروپالزی-.ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران 8-6،مرداد،1388
تبریز-ایران
 .30لطفی ،عباس ،.چمشیدی ،عبداهلل ،.هدایتی ،مهدی ،.هاشمی ،محمد.-،.بررسی روشهای بیولوژیکی در
کنترل باکتری بیماریزای سالمونال -ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران 8-6 ،مرداد،1388
تبریز-ایران
 کتاب ها
 .1تالیف بخشی از کتاب :کاربرد ترکیبات ضدمیکروبی طبیعی در مواد غذایی ،چاپ اول ،انتشارات
جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان غربی ،1396 ،شابک978-600-5936-57-5 :

 .2ترجمه کتاب :کیفیت و ایمنی آجیل ها ،چاپ اول ،انتشارات مشهد تسنیم ،1396 ،شابک:
9780600-5731-880

 پایان نامه ها
راهنمای پایان نامه:
 .1عنوان :ارزیابی ویژگی های نانوامولسیون پوشش کیتوزان حاوی اسانس های آویشن شیرازی و زیره
سیاه و تاثیر آن بر باکتری های لیستریا مونوسایتوژنز و سالمونال انتریتیدیس تلقیح شده در گوشت مرغ
نگهداری شده در دمای یخچال .دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی .دانشکده
پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 .2عنوان :اثر امواج فراصوت بر خصوصیات فیزیکوشیمایی روغن های خوراکی .دانشجوی کارشناسی
ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی .دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 .3عنوان :اثر پوشش آلژینات حاوی اسانس آویشن شیرازی به دو صورت امولسیون ساده و نانو امولسیون
بر ماندگاری ماهی قزل آال .دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی .دانشکده پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 .4عنوان :بررسی ارتباط بین میزان دریافت و سطح سرمی اسیدهای چرب

و چاقی .دانشجوی

کارشناسی ارشد تغذیه ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 .5عنوان :ارزیابی مقایسه ای پوشش آلژینات حاوی اسانس آویشن شیرازی به دو شکل امولسیون ساده و
نانوامولسیون بر روی باکتری اشریشیا کلی

در فیله گوساله .دانشجوی دکتری عمومی

دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه فردوسی مشهد
مشاور پایان نامه:
 .1عنوان :بررسی مقایسه ای امولسیون ساده و نانو امولسیون پوشش کیتوزان حاوی اسانس زوفا برروی
خواص شیمیایی و رئولوژیکی میگو و میزان آمین های بیوژن تولیدی در طی مدت نگهداری در دمای
 4درجه سانتی گراد ، .دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه
فردوسی مشهد
 .2عنوان :مقایسه ویژگی های فیزیکوشیمیایی ،میزان آفالتوکسین و فلزات سنگین توکسیک روغن کنجد
صنعتی و غیر صنعتی .دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی .دانشکده پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 .3عنوان :بررسی اثر نانوامولسیون پوشش کیتوزان حاوی اسانس های آویشن شیرازی و زیره سیاه بر
افزایش ماندگاری گوشت بوقلمون نگهداری شده در دمای یخچال و سرنوشت باکتری های تلقیح
شده لیستریا مونوسایتوژنز و سالمونال انتریتیدیس ،دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی،
دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 .4عنوان :شناسایی و بررسی فرآوانی کرونوباکتر ساکازاکی در شیر خشک و غذای نوزادان با
روش

 .دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی .دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم

پزشکی مشهد

 .5عنوان :اثر پوشش آلژینات حاوی الکتوپراکسیداز و اسانس زیره سیاه بر لیستریا مونوسیتوژنز تلقیح شده
بر قطعات سینه مرغ ،دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه
فردوسی مشهد
 .6عنوان :بررسی اثر پوشش آلژینات سدیم حاوی سیستم الکتوپراکسیداز و اسانس آویشن شیرازی بر
روی ماندگاری فیله ماهی قزل آال ،دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی ،دانشکده
دامپزشکی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 .7عنوان :تاثیر اسانس گیاه کاکوتی clinopodioides

 ،نایسین و ترکیب آن ها در افزایش

ماندگاری فیش برگر ،دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه
فردوسی مشهد
 .8عنوان :اثر پوشش آلژینات حاوی الکتوپراکسیداز و اسانس آویشن شیرازی بر لیستریا مونوسیتوزنز و
اشریشیا کلی

تلقیح شده بر فیله ماهی قزل آالی رنگین کمان ،دانشجوی کارشناسی ارشد

بهداشت مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 .9عنوان :امکان سنجی استفاده از نانوکامپوزیت ضدمیکروبی دی¬اکسید تیتانیوم ،نانوسلولز ،پروتئین آب
پنیر و اسانس رزماری در افزایش ماندگاری گوشت گوسفند در یخچال ،دانشجوی کارشناسی ارشد
علوم و صنایع غذایی ،دانشکده تغذیه ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
 طرح های تحقیقاتی
مجری طرح:
 .1عنوان :تاثیر استفاده از اسانس گیاهی کاکوتی و فیبر های مختلف خوراکی بر خصوصیات کیفی و عمر
ماندگاری کالباس .دانشگاه علوم پزشکی مشهد /دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 .2عنوان :بررسی نقش افزودنیهای طبیعی برای تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی با به حداقل رساندن
افزودنیهای پلیمری .دانشگاه علوم پزشکی مشهد/دانشگاه آزاد اسالمی دامغان
 .1عنوان :تعیین اثر نان جو غنی سازی شده با میکروکپسول های حاوی ویتامین

بر سطح ویتامین

سرم ،شاخص های کاردیومتابولیک و عملکرد کلیوی در افراد مبتال به دیابت نوع دو :یک مطالعه
کارآزمایی بالینی دو سوکور .دانشگاه علوم پزشکی مشهد/پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
 .4عنوان :بررسی ارتباط ایجاد بیماری های قلبی عروقی با سطح اسیدهای چرب پالسما .دانشگاه علوم
پزشکی مشهد
 .5عنوان :تعیین میزان غلظت فلزات سنگین کادمیوم ،سرب ،آرسنیک ،کبالت ،آهن ،منگنز ،مس ،روی،
نیکل ،کروم ،سلنیوم و جیوه در تخم مرغ ها و جیره غذایی مرغداری های مشهد .دانشگاه علوم
پزشکی مشهد
همکار طرح:
 .1عنوان :جداسازی و بررسی توانایی پروبیوتیکی سویه های الکتوباسیلوس جداشده از پنیرهای محلی
شمال شرق ایران .دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 .2عنوان :تهیه ،مشخصه یابی و تعیین خواص فیزیکو شیمیایی نانو ذرات ویتامین

جهت غنی سازی

آب آشامیدنی .دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 .3عنوان :بررسی مقایسه ای ترکیب اسیدهای چرب شیر مادران با شاخص توده بدنی مختلف .دانشگاه
علوم پزشکی مشهد
 .4عنوان :بررسی فراوانی نسبی مصرف محصوالت لبنی پروبیوتیک و سطح آگاهی دانشجویان و اساتید
دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به محصوالت لبنی پروبیوتیک .دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 .5عنوان :تهیه فیلم های زیست تخریب پذیر فعال نشاسته ذرت حاوی اسانس های زیره سیاه و آویشن
شیرازی و بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی آنها در شرایط آزمایشگاهی .دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 .6عنوان :تهیه فیلم های زیست تخریب پذیر فعال نشاسته ذرت حاوی اسانس های زیره سیاه و آویشن
شیرازی و بررسی خصوصیات ضدمیکروبی آنها در شرایط آزمایشگاهی .دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 .7عنوان :ارزیابی مقایسه ای اثر بخشی محصوالت لبنی کم چرب غنی شده با نانو کپسول های ویتامین
بر شاخص های بیوشیمیایی ،عملکرد کبدی-کلیوی و قلب و عروق در افراد بزرگسال؛ یک مطالعه
کارآزمایی بالینی دو سو کور .مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی
 .8عنوان :بررسی ارتباط بیماری قلبی عروقی(

)و سطوح اسیدهای چرب.

مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی
 .9عنوان :ارزیابی مقایسه ای پوشش آلژینات حاوی اسانس آویشن شیرازی به دو شکل امولسیون ساده و
نانوامولسیون بر خصوصیات میکروبی ماهی قزل آالی رنگین کمان .دانشگاه فردوسی مشهد
 .31عنوان :طراحی نرم افزار در زمینه آنالیز مواد غذایی .دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 .33عنوان :به کارگیری الگوریتم های داده کاوی جهت بررسی ارتباط بین شاخص تغذیه صحیح (
سطوح پروتئین واکنش گر

با حساسیت باال (

)و

) .دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق تدریس:
 .1ایمنی شیمیایی مواد غذایی ،مقطع کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی ،دانشگاه علوم پزشکی
مشهد ،دانشکده پزشکی
 .2ایمنی میکروبی مواد غذایی ،مقطع کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی ،دانشگاه علوم
پزشکی مشهد ،دانشکده پزشکی

 .3ایمنی و کیفیت گوشت و فرآورده ها ،مقطع کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی ،دانشگاه
علوم پزشکی مشهد ،دانشکده پزشکی
 .4میکروب شناسی مواد غذایی ،مقطع کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی ،دانشگاه علوم
پزشکی مشهد ،دانشکده پزشکی
 .5شیمی مواد غذایی ،مقطع کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،
دانشکده پزشکی
 .6مسائل ویژه کنترل کیفی مواد غذایی ،مقطع دکتری تخصصی علوم تغذیه  ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،
دانشکده پزشکی
 .7فرموالسیون مواد غذایی ،مقطع دکتری تخصصی علوم تغذیه  ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،دانشکده
پزشکی
 .8بیوشیمی پیشرفته مواد غذایی ،مقطع دکتری تخصصی علوم تغذیه ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،
دانشکده پزشکی
 .9مواد غذایی زیست فعال ،مقطع دکتری تخصصی علوم تغذیه ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،دانشکده
پزشکی
 .10بهداشت مواد غذایی ،مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بهداشت عمومی ،دانشگاه علوم پزشکی
مشهد ،دانشکده بهداشت
 .11تغذیه اساسی ،مقطع کارشناسی ناپیوسته صنایع غذایی ،دانشگاه غیرانتفاعی آفاق ارومیه
 .12آمار و احتماالت کاربردی ،مقطع کارشناسی ناپیوسته صنایع غذایی و کارشناسی ناپیوسته بهداشت مواد
غذایی ،دانشگاه غیرانتفاعی آفاق ارومیه

سوابق اجرایی:
 .1عضو هیئت علمی گروه تغذیه ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد -1393 ،تاکنون
 .2عضو کمیته پژوهشی گروه تغذیه ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد -1393 ،تاکنون
 .3عضو کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ،کمیته فنی صدور پروانه مسئول فنی و کمیته فنی و
قانونی مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی ،معاونت غذا و دارو ،دانشگاه علوم پزشکی
مشهد -1394 ،تاکنون
 .4مسئول پیگیری تاسیس رشته کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی موادغذایی ،همکاری و مشارکت
در راه اندازی رشته بهداشت و ایمنی موادغذایی ،مقطع کارشناسی ارشد ،گروه تغذیه دانشکده
پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394 ،
 .5مسئول آزمایشگاه گروه تغذیه دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد -1394 ،تاکنون
 .6عضو هیئت تحریره مجله روزه داری و سالمت ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،
 -1395تاکنون
 .7استاد مشاور آموزشی و فرهنگی دانشجویان پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
مشهد -1395 ،تاکنون
 .8عضو کمیته علمی سومین کارگاه پروبیوتیک آسیا و اقیانوسیه ،پژوهشکده علوم و صنایع غذایی،
مشهد 17-16 ،آذر 1395
 .9عضو تیم مصاحبه کننده پذیرفته شدگان مرحله کتبی آزمون  PhDرشته علوم تغذیه  ،منطقه 9
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 .10عضو کمیته پژوهشی معاونت غذا و دارو ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد -1396 ،تاکنون
 .11نماینده ثابت گروه تغذیه در دبیرخانه مشترک فی مابین گروه تغذیه و معاونت غذا و دارو ،دانشگاه
علوم پزشکی مشهد -1396 ،تاکنون

 .12عضو کمیته علمی ،هیئت داوران و مدیر اجرایی همایش بین المللی " تغذیه  :از تحقیقات علوم
پایه تا مداخالت بالینی "  ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد 17-15 ،شهریور 1396
 .13عضو کمیته علمی اولین همایش بین المللی فراورده های حالل ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،
22و 23آذر 1396
 .14عضو کمیته کشوری بهداشت و ایمنی مواد غذایی ،کارگروه مأموریت ویژه توسعه و تعالی علوم
تغذیه ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396-1395 ،

