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 سوابق و افتخارات آموزشی

 یدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتاز  کنترل کیفی و بهداشتیغذایی گرایش کارشناسی علوم و صنایع  -

  8610کشوری آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال  6رتبه  -

ذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کارشناسی ارشد علوم و صنایع غ -

 "آب زغال اخته پروبیوتیک های فراسودمند و حسیبررسی برخی ویژگی"عنوان پایان نامه: 

نهمین جشنواره آموزشی دانشگاهی و  چهارمین دانشجوی ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در -

 شهید مطهری

هشتی، ی دانشگاه علوم پزشکی شهید بعلوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشت تخصصی دکترای -

 "تهرانجامعه آمید از طریق رژیم غذایی در مواجهه با آکریلارزیابی احتمال خطر "عنوان پایان نامه:

 و دکتری کارشناسی ارشد تعداد درخشان در مقاطع کارشناسی،دانشجوی اس -

  بنیاد ملی نخبگان عضو-

 11از سال  گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی ،هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی فساعضو  -

mailto:amene.nematollahi@gmail.com


 8000پزشکی فسا در جشنواره پژوهشی حکیم شرق در سال پژوهشگر برتر دانشگاه علوم -

 8000استاد برتر دانشکده بهداشت در سال -
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میکروبیولوژی مواد غذایی و  میکروب شناسی عمومی، شیمی تجزیه مواد غذایی،دروس عملی همکاری در تدریس -
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 های تحقیقاتیطرح-

گهداری اخته پروبیوتیک طی ناکسیدانی آب زغالها و تغییرات ترکیبات آنتیبررسی قابلیت زیستی پروبیوتیک.8

 در انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی ایران. مجری دومبه عنوان  خمیریخچالی و ت

وتیک( در نوشیدنی انگور گازدار )پرسی پروبیبررسی برخی خواص فیزیکوشیمیایی و قابلیت زیستی پروبیوتیک ها .1

 در انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی ایران همکار اصلیبه عنوان 

مکار هبررسی اثر اینولین و تاگاتوز بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی سه نوع آب میوه انار، انگور و پرتقال به عنوان .6

 یی ایراندر انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذا اصلی

جری مکاربرد میوه ها و سبزی ها به عنوان محیط پایه برای تولید نوشیدنی های پروبیوتیک غیر لبنی به عنوان .4

 در کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اصلی

ه در کمیت اصلیمجری به عنوان  کاربرد دی اکسید کربن فوق بحرانی در استخراج و تصفیه روغن های گیاهی.5

 پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

و تخمین میزان دریافت رژیمی  GC-MSای آروماتیک در انواع قهوه با روش هیدروکربن چند حلقه 81تعیین مقادیر .6

 هشتیدر دانشکده تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم و پزشکی شهید ب همکار ها در شهر تهران به عنوانآن

یمیایی اکتریایی، شب هایاثرات پوشش خوراکی کیتوزان غنی شده با عصاره دانه انگور و اسانس مرزنجوش بر ویژگی. 7

 در دانشگاه علوم پزشکی فسا مجری اولبه عنوان  و حسی گوشت بوقلمون

ر دانشگاه د مجری اولبه عنوان  بررسی اثر آسکوربیک اسید نانوکپسوله شده بر پایداری اکسیداتیو روغن کنجد. 8

 علوم پزشکی فسا

ارزیابی احتمال خطر دریافت مایکوتوکسین ها از طریق مصرف غذای کودک بر پایه غالت در ایران و بررسی ارتباط . 9

 در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همکاربه عنوان  آن با اجزای بکار رفته در فرمول محصول
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