
مشخصات فردي

تهران، متاهل  ، متولد محمد حجتی 

مرتبه علمی

صنایع غذاییسی علوم و دمهن، عضو هیات علمی گروه 19پایه دانشیار

وضعیت استخدامی

قطعی-رسمی

آدرس

علـوم و  ی مهندسـ ، دانشکده علوم دامـی و صـنایع غـذایی، گـروه     خوزستاندانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامینخوزستان، مالثانی،
06136522425دورنگار: 06136524341تلفن: 3158777871صنایع غذایی. کد پستی:  

hojjati@ramin.ac.irhojjatim@yahoo.comپست الکترونیک: 

تحصیالت

.)1389(بیوتکنولوژي مواد غذایی. دانشگاه تهران-غذایی دکتري علوم و صنایع

.)1381(کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی. دانشگاه تربیت مدرس

.)1372(علوم و صنایع غذایی. دانشگاه صنعتی اصفهانکارشناسی 

.1392و 1389فرصت مطالعاتی: دانشگاه میگوئل هرناندز اسپانیا، 

عالیق تحقیقاتی

هاي آنهاویژگیج و شناسایی ترکیبات فرار و معطر و بررسی استخرا

نها در فراورده هاي غذاییکیبات زیست فعال طبیعی و کاربرد آشناسایی تر

هاي غذاییو استفاده در فراوردهبررسی ویژگیهاي کاربردي هیدروکلوئیدهاي طبیعی 

(فارسی)چاپ شده در مجالت علمی مقاالت

مطالعه ترکیبات شیمیایی ازگیل ژاپنی و استخراج پلی ساکارید آن به عنوان . 1396.، جوینده، ح و برزگر، ح. همت یار، س.، حجتی، م
، در حال چاپ.1، شماره 27جلد .. پژوهش هاي صنایع غذایییک ترکیب ضد اکسایشی

آمید و کاهش جذب گیري از تشکیل آکریلهاي هیدروکلوئیدي در جلو. اثر پوشش1396. جوینده، ح.، برزگر، مترابی، ر.، حجتی، م.، 
در حال چاپ.، 1شماره ، 12ایران. دوره غذاییصنایعوتغذیهعلوممجله.زمینیروغن در چیپس سیب



سفید ایرانی سنتی محتوي صمغ هاي فارسی و بادام به بهینه سازي فرموالسیون پنیر. 1395حجتی، م.رستم آبادي، ح.، جوینده، ح و 
، صفحات 3، شماره 5. دوره نشریه پژوهش و نوآوري در علوم و صنایع غذایی. عنوان جایگزین چربی با استفاده از روش سطح پاسخ

234-221 .
لوتامیناز میکروبی بر خصوصیات فیلم خوراکی گترانسأثیر زمان تیمار آنزیمی. ت1395حجتی، م.کوراوند، ف.، جوینده، ح.، برزگر، ح و 

.519-527، صفحات 3، شماره 47. مجله مهندسی بیوسیستم ایران. دوره پنیربر پایه ایزوله پروتئین آب

فلور أثیر استفاده از زئولیت طبیعی و نانوزئولیت در جیره برت. 1395. حجتی، مشاه ابراهیمی، ن.، میرزاده، خ.، ممویی، م.، طاطار، ا و 
، صفحات 2، شماره 18. مجله تولیدات دامی. دوره میکروبی روده، خصوصیات استخوان درشت نی و عملکرد در جوجه هاي گوشتی

310-299 .
ارزیابی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضدباکتریایی اسانس گیاهان .1395.، تهموزي دیده بان، س و جوینده، ح. حجتی، م.، م، زارعلی

.1-12، صفحات 52، شماره 13دوره علوم و صنایع غذایی ایران.فصلنامه . ي کوهی در شرایط آزمایشگاهیخوشاریزه و چا

زمینی سرخ شده با استفاده از اثر پوشش مالتودکسترین بر خواص خالل سیب. 1395سمواتی، و. حجتی، م.،خضري پورعرب،م.، 
.25-36، صفحات 60، شماره 13دورهعلوم و صنایع غذایی ایران.فصلنامه . روش سطح پاسخ

زمینی سرخ شده با استفاده از اثر پوشش مالتودکسترین بر خواص خالل سیب. 1394و.سمواتی،، حجتی، مخضري پورعرب،م.، 
.623-638، صفحات 4، شماره 25جلد .. پژوهش هاي صنایع غذاییروش سطح پاسخ

)Echinophora cinereaریزه. ارزیابی تاثیر عصاره خوشا4139ه، ح. .، تهموزي دیده بان، س و جویندحجتی، مزارعلی، م.، 

Boiss) چاي کوهیو(Stachys lavandulifolia Vahl)مجله مهندسی بیوسیستم ایران. بر خصوصیات کیفی و حسی دوغ .
.327-337، صفحات 3، شماره 46دوره 

)Ferula gummosaارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس استخراج شده از گیاه باریجه. 4139و طاهانژاد، م. حجتی، مهاشمی، ز.، 

Boiss)631-642، صفحات 5، شماره 11جلد . مجله پژوهشهاي علوم و صنایع غذایی ایران. در روغن مخصوص سرخ کردنی.

بر پایداري اکسایشی )Artemisia siebe(ررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس گیاه درمنه. ب1393و طاهانژاد، م. محجتی،هاشمی، ز.، 
.19-35، صفحات 1، شماره 6دوره . فرآوري و نگهداري مواد غذایی. نشریه روغن مخصوص سرخ کردنی

در مقایسه با L. )(Citrus aurantiumنس برگ نارنجبررسی فعالیت ضداکسیدانی اسا. 1393و طاهانژاد، م. حجتی، مهاشمی، ز.، 
.43- 57صفحات ، 6، شماره 2دوره . مجله علوم و فناوریهاي نوین غذایی. در روغن خوراکیTBHQضد اکسیدان سنتزي

م و صنایع علوفصلنامه هاي مسطح شهر اهواز.نانو روي بررسی میزان اسیدفیتیک . 4139ر و نجفی، م. جهانگیري، ع. ،حجتی، م.
.9-19صفحات ، 47، شماره 12دوره غذایی ایران. 

. اثر ترکیب دیواره بر ویژگیهاي کانتاگزانتین طبیعی ریزپوشانی شده به 1392رضوي، س.ه.، رضایی، ك. و گیالنی، ك. حجتی، م.،
.45- 54، صفحات 3شماره ، 8ایران. دوره غذاییصنایعوتغذیهعلوممجلهروش خشک کن پاششی. 



. بررسی رفتار رئولوژیکی محلولهاي هیدروکلوئیدي گوار تحت تاثیر تعدادي از شیرین 1139. حجتی، ممواتی، و.، یارمند، م.س و س
.46-51صفحات ، 34، شماره 9دوره علوم و صنایع غذایی ایران.فصلنامه کننده هاي طبیعی و سنتزي غذایی. 

نشریه . هاي حاوي صمغ کتیراهاي مختلف رئولوژیک در سوسپانسیونسی مدل. برر1391.حجتی، مسمواتی، و.، امام جمعه، ز و 
.87-95. صفحات 1،  شماره 22هاي صنایع غذایی.  جلد پژوهش

علوم و صنایع غذایی فصلنامه. مروري بر ویژگیهاي لیکوپن و نقش میکروارگانیسم ها در تولید آن. 1390و رضوي س.ه. حجتی، م
.11-25صفحات،29، شماره 8دوره ایران.

بررسی خصوصیات کیفی، کالري زایی و عناصـر معـدنی چهـار رقـم خرمـاي عمـده اسـتان خوزسـتان.         .1390م.حجتی،موسوي، ا و 
.31-37صفحات ،1، شماره 8دوره علوم و صنایع غذایی ایران.فصلنامه 

علـوم و  فصـلنامه ئولوژیک خمیر و بیاتی نان باگت. . اثر برخی هیدروکلوئیدها بر خواص ر1388و جوینده، ح. .حجتی، مبرزگر، ح و 
.101-108، صفحات 3، شماره6صنایع غذایی ایران. دوره 

علـوم و صـنایع غـذایی    فصـلنامه . ي خوزسـتان خرمـا سـه واریتـه   بررسی ویژگیهاي روغن و اسیدهاي چرب هسـته  . 1387حجتی، م.
.69-74، صفحات 1، شماره5ایران.دوره 

، 2صـنایع غـذایی ایـران. دوره    علوم وفصلنامهواریته هاي مهم خرماي خوزستان. فلور میکروبیبررسی . 1384و عزیزي، م.حجتی، م
.29-39صفحات ،2شماره 

. تاثیر فعالیت آلفا آمیالز آرد در کیفیت نان باگت. مجله کشاورزي و عمـران روسـتایی.   1381.، عزیزي،م و احمدي ندوشن، م.حجتی، م
.29-36حات ،  صف4، شماره1جلد
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داخلیمقاالت ارائه شده در کنفرانس ها و مجامع علمی معتبر
دهنده خوراکی بر میزان جذب روغن و خواص کیفی در دو شکل متفاوت هالوز به عنوان پوششتاثیر تري. 1395و ترابی، ر. حجتی، م

.)مهر27-29(تهرانران، کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایچهارمینبیست و اولین کنگره بین المللی و از سیب زمینی. 

اولین کنگره بین . بررسی عوامل موثر بر تمایل زنان به استفاده از مایکروویو در منزل. 1395و یزدان پناه، م. حجتی، مزارعلی، م.، 
.)مهر27- 29(تهرانکنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، چهارمینبیست و المللی و 



. تاثیر تیمار آنزیمی سرد ترانس گلوتامیناز شیر بر ویژگیهاي بافتی ماست. 1394. حجتی، م، و و جوینده، ح.، محمودي، ر.، سمواتی
.آبان)21- 22بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، مشهد(

سومین همایش .زمینیبري و دماي سرخ کردن در جذب روغن سیبتأثیر آنزیم. 4139..، سمواتی، وحجتی، مم.، خضري پورعرب،
شهریور).18-20بزرگ علوم و صنایع غذایی کشور، دانشگاه صنعتی اصفهان (

سومین همایش بزرگ .هاي غذایی ارگانیکبررسی دیدگاه مصرف کنندگان به امنیت غذایی و فرآورده. 4139و ترابی، ر. حجتی، م
شهریور).18-20علوم و صنایع غذایی کشور، دانشگاه صنعتی اصفهان (

Pistaciaي مختلف بنه بررسی و مقایسه ترکیبات شیمیایی اسانس حاصل از صمغ دو گونه. 4139. حجتی، مپناهی، م.، برزگر، ح و 

Atlantica) .() شهریور).18-20سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی کشور، دانشگاه صنعتی اصفهان

. تاثیر تیمار آنزیمی سرد ترانس گلوتامیناز شیر بر خواص فیزیکوشیمیایی 4139. حجتی، مجوینده، ح.، محمودي، ر.، سمواتی، و و 
شهریور).18-20سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی کشور، دانشگاه صنعتی اصفهان (ماست. 

ارگانیک و کنگره ملی کشاورزي چهارمین . هاي آبزیان ارگانیکعوامل مؤثر بر مصرف فرآورده. 4139یار، س. و همتحجتی، م
مرداد)28- 29، اردبیل (مرسوم

کنگره ملی چهارمین . استفاده از آرد میوه کنار به عنوان یک افزودنی طبیعی در تولید بستنی فراسودمند. 9413و خشنود، ز . حجتی، م
مرداد)28-29، اردبیل (کشاورزي ارگانیک و مرسوم

دومین همایش . در فرموالسیون کیک)spina christiZiziphus(کنارپودر میوهاز مکان استفاده ابررسی . 4139و داراپور، م. حجتی، م
تیر)20- 21(، زابلملی الکترونیکی دستاوردهاي نوین در علوم غذایی

دومین همایش ملی الکترونیکی . هاي فیزیکی ماستتاثیراستفاده از صمغ گوار بر برخی ویژگی. 4139و رضائیان، ن. حجتی، م
تیر)20-21(، زابلي نوین در علوم غذاییدستاوردها

بررسی تعیین بهترین مرحله اندازه گیري محتواي . 1394.، کوچک زاده، ا و لطفی، ا. حجتی، مدیرکوند مقدم، ف.، ابدالی مشهدي، ع.ر.، 
هاي رشتهدانشجویی - هاي علمیکلروفیل براي تخمین عملکرد گندم تحت سطوح مختلف نیتروژن. سومین همایش ملی انجمن

اردبیهشت)16-17پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران، تهران (کشاورزي و منابع طبیعی، 

. اولین همایش پرتقالبررسی تأثیر اسانس پوست میوه نارنج بر پایداري میکروبی آب. 1393و تهموزي، س. حجتی، ماژدرزاده، ف.، 
اسفند). 12- 13بدون مواد افزودنی. مرکز همایشهاي بین المللی رازي، تهران (روشهاي افزایش ماندگاري فراورده هاي غذایی



Stachysبررسی فعالیت ضدباکتریایی اسانس گیاه کرکینه . 1393و تهموزي، س.، جوینده، ح. حجتی، مزارعلی، م.، 

lavandulifolia Vahlري فراورده هاي غذایی بدون مواد . اولین همایش روشهاي افزایش ماندگابر سه باکتري پاتوژن غذایی
اسفند). 12-13افزودنی. مرکز همایشهاي بین المللی رازي، تهران (

) منطقه مالثانی Ziziphus spinachristiبررسی عناصر معدنی موجود در میوه و هسته کنار (. 3139و کدخدایی، ش.حجتی، م
آذر).13- 14کشاورزي، آبزیان و غذا، بوشهر (لی مین همایش مچهار.ICPخوزستان با استفاده از دستگاه 

هاي اکسیدان طبیعی در فرآوردهباکتري و آنتیاستفاده از عصاره برگ زیتون به عنوان یک آنتی. 3139و حسن پور امنیه، آ.حجتی، م
آذر).13-14لی کشاورزي، آبزیان و غذا، بوشهر(مین همایش م. چهارغذایی

. بررسی اثر افزودن پودر دانه شنبلیله بر ویژگیهاي حسی و بافت نان 1393و طاهانژاد،م. حجتی، مزگر،ح.، پایدار، ز.، ناصحی، ب.، بر
.آذر)7(همدانویی، طب سنتی و کشاورزي ارگانیک، اولین همایش ملی گیاهان داربربري. 

نخستین همایش ملـی  .میایی و میکروبی پنیر فتاهاي فیزیکوشیتاثیراستفاده از رازیانه بر برخی ویژگی. 3139، ف. نجف پورو حجتی، م
.الکترونیکی دستاوردهاي نوین در علوم غذایی، پارك علم و فناوري سیستان و بلوچستان

نخسـتین همـایش   .) در تهیه نان باگتZiziphus spinachristiبررسی امکان استفاده از آرد میوه کنار (. 3139. ع، نمدي پورو حجتی، م
.ی دستاوردهاي نوین در علوم غذایی، پارك علم و فناوري سیستان و بلوچستانملی الکترونیک

دومین . gumosaFerulaباکتریایی اسانس باریجهبررسی ترکیب شیمیایی و خاصیت ضد. 1393و تهموزي، س.حجتی، مزارعلی، م.، 
شهریور).1(همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزي پایدار، همدان

Artemisiaارزیابی فعالیت ضد میکروبی و بررسی اجزاي تشکیل دهنـده اسـانس درمنـه   . 1393و تهموزي، س.حجتی، م، زارعلی، م.

sieberi .شهریور)1(دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزي پایدار، همدان.

Stevia rebaudianaبرگ گیـاه دارویـی اسـتویا (   اندازه گیري محتواي کلروفیل. 1393. حجتی، مداي، س.، بخشنده، ع.، ابدالی، ع.ر و 

Bertoni .شهریور).1(دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزي پایدار، همدان) تحت تاثیر سطوح مختلف کود و تاریخ نشاکاري

رابطه بین دانش، نگرش، اعتماد و تمایل به مصرف محصوالت اصـالح شـده   بررسی. 1393.م، یزدان پناهو حجتی، م.، ح، رستم آبادي
.مرداد)29-30(سومین کنگره ملی کشاورزي ارگانیک و مرسوم، اردبیل. ژنتیکی در بین کارکنان صنایع غذایی استان خوزستان

ا مصرف محصوالت پروبیوتیک مبتنـی بـر   بررسی نگرش دانشجویان در ارتباط ب. 1393و یزدان پناه، م.حجتی، مخضري پورعرب، م.، 
سـومین کنگـره ملـی    ). خوزسـتان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشـگاه کشـاورزي و منـابع طبیعـی رامـین     ریزي شدهتئوري رفتار برنامه

مرداد).29-30(کشاورزي ارگانیک و مرسوم، اردبیل

- و اثرات ضد)Satureja khuzistanica(مرزه خوزستان  بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس . 1393.حجتی، مخضري پورعرب، م و 

مرداد).29-30(سومین کنگره ملی کشاورزي ارگانیک و مرسوم، اردبیل. میکروبی آن



.  بررسی اثر تاریخهاي نشاکاري  و کودهاي شیمیایی و بیولـوژیکی بـر عملکـرد    1393. حجتی، مداي، س.، بخشنده، ع.، ابدالی، ع.ر و 
Stevia rebaudiana(ستویا گیاه دارویی ا Bertoni(   ملـی گیاهـان دارویـی ،    . سـومین کنگـره  در شـرایط اقلیمـی اهـواز ) 24-25مشـهد
اردیبهشت).

در شیر خام تولیدي استان خوزستان و اثر فصـول بـر   M1. بررسی آلودگی به آفالتوکسین1392و جهانگیري، ع. حجتی، مفقهی، س.، 
سموم طبیعی، تهران.تغییرات آن. سومین همایش کشوري

رويبربا آنتی بیوتیک ها، المیاسهخانوادههاياسانسبرخی باکتریالیضداثرمقایسه. 1392. حجتی، مس واخوان، ف.، تهموزي،
.دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذایی، تهران. مثبتگرممیله ايباکتريدو

، سومین همایش ملی به عنوان یک پوشش دهنده طبیعی در میوه جاتآلوئه وراتفاده از ژل پیشنهاد اس. 1392و اژدرزاده، ف. حجتی، م
.آذر)28-29(و غذا، بوشهر، آبزیانکشاورزي

سـومین همـایش ملـی    .آدامـس هـاي طعـم دار عرضـه شـده در بـازار اهـواز       میکروبیویژگیهاي . بررسی 1392و میریان، ا. حجتی، م
.آذر)28-29(شهرو غذا، بوکشاورزي، آبزیان 

منفـی گرمباکتريدورويبرالمیاسهخانوادههاياسانسبرخیضدباکتریاییاثربررسی. 1392س. و تهموزي،حجتی، میاوري، م .، 
.آذر)28-29(. سومین همایش ملی کشاورزي، آبزیان و غذا، بوشهرکلرامفنیکلوتتراسایکلینبیوتیکآنتیمقایسه بادر

گرمکرويباکتريسهرويبرالمیاسهخانوادهازهاییاسانسباکتریالیآنتیاثربررسی. 1392. حجتی، مس وموزي،اخوان، ف.، ته
28-29(. سومین همایش ملی کشاورزي، آبزیان و غذا، بوشهرسیلینپنیوتتراسایکلینکلرامفنیکل،بیوتیکسه آنتیبامقایسهدرمثبت
.آذر)

. تاثیر افزودن آرد بلوط بر کیفیت نان باگت، بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صـنایع غـذایی ایـران،    1392. و آتش زبان، محجتی، م
.آبان)7-9(دانشگاه شیراز، شیراز

. بررسی میزان عناصر معدنی موجود در چند رقم خرماي اهواز، بیست و یکمـین کنگـره ملـی علـوم و     1392و قلی جانی، آ. حجتی، م
.آبان)7-9(ایران، دانشگاه شیراز، شیرازصنایع غذایی 

. بررسی میزان آلودگی میکروبی خرماي عرضه شده در شهر اهواز، بیست و یکمین کنگره ملی علـوم  1392و مهدوي زاده، آ. حجتی، م
.آبان)7-9(و صنایع غذایی ایران، دانشگاه شیراز، شیراز

ي گیاهی خانواده المیاسه بر استافیلوکوکوس اورئوس. همایش ملی فـرآورده هـاي   . مطالعه اثر ضد باکتریایی اسانس ها1391حجتی، م.
مهر).12-13علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد (طبیعی و گیاهان دارویی، دانشگاه 

آورده یش ملی فر. اثر اسانسهاي پونه و نعناع بر رشد سالمونال و اشرشیاکلی در مقایسه با آنتی بیوتیک کلرامفنیکل. هما1391. حجتی، م
مهر).12-13بجنورد (، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی،هاي طبیعی و گیاهان دارویی



کنگره ملـی علـوم و فناوریهـاي نـوین     اولین بنفش. ماوراءپرتوازاستفادهباقرمزفلفلدرموجودآفالتوکسینکاهش. 1390حجتی، م.
.شهریور)19-21(کشاورزي. زنجان

دهمین کنگـره ملـی صـنایع    هجـ . اثر برخی هیدروکلوئیدها بر خواص رئولوژیک خمیر و بیاتی نان باگـت. 1387. محجتی،ح وبرزگر،
. مشهد.غذایی ایران

. گرگان.غذایی ایرانانزدهمین کنگره ملی صنایع . تاثیر بخار برخواص رئولوژیکی خمیرگندم. ش1385. حجتی ،م

پانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی . واریته هاي مهم خرماي خوزستانخارك،رطب و تمربیفلورمیکرو. 1384و عزیزي،م.م،حجتی
. تهران.ایران

. تهران.ایرانپانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی . تاثیر آرد مالت جو دیاستاتیک بر کیفیت نان باگت. 1384و عزیزي،م.، محجتی

پانزدهمین کنگره . سه کیفیت خمیر ماهی(سوریمی)حاصل از ماهی فیتوفاك و کیلکامقای. 1384.محجتی،اسدالهی،ا.، طولگیالنی،ن و 
. تهران.ایرانملی صنایع غذایی 

خرما. اهواز..بررسی امکان تولید نان از مخلوط آرد گندم و هسته خرما. اولین همایش فرآوري 1382.حجتی، مناصحی،ب و 

عتبرخارجیرانس ها و مجامع علمی ممقاالت ارائه شده در کنف

Sarirpur, M., Mamouei, M., and Hojjati, M. 2016. Chemical composition of one-humped camel
milk from Iran. 7th International Symposium on Wellness, Healthy Lifestyle and Nutrition,
Indonesia, Yogyakarta, (3-4 November).

Hematyar, S., Hojjati, M., Jooyandeh, H., and Barzegar, H. 2016. Antibacterial activity of extracted
polysaccharide from fruits and seed of Eriobotrya japonica L. 7th International Symposium on
Wellness, Healthy Lifestyle and Nutrition, Indonesia, Yogyakarta, (3-4 November).

Jooyandeh, H., Andamesh, M., Hojjati, M., and Barzegar, H. 2016. Physicochemical characteristics
of synbiotic soy yogurt as affected by inulin and soy milk substitution. 7th International Symposium
on Wellness, Healthy Lifestyle and Nutrition, Indonesia, Yogyakarta, (3-4 November).

Hojjati, M., and Tavasoli, M. 2016. Volatile components and effect of Lavandula stoechas essential
oil on food pathogenic bacteria. 9th CMAPSEEC, Bulgaria, Plovdiv, (26-29 May).

Hojjati, M., and Rajabi, T. 2016. Antibacterial activity of Ziziphora clinopodiodes essential oil
obtained from western Iran. 9th CMAPSEEC, Bulgaria, Plovdiv, (26-29 May).

Hojjati, M., and Torabi, R. 2016. Role of Trehalose as a Coating in Reduction of French Fries Oil
Uptake. 2016 Bali International Conference on Chemical, Agricultural and Life Sciences, Kuta, Bali,
Indonesia (3-4 Feb.).

Hojjati, M., Razavi, S.H., Rezaei, K., and Gilani, K. 2014. Extraction and stabilization of microbial
canthaxanthin as a functional additive. 5th International Symposium on Wellness, Healthy Life style
and Nutrition, Hat Yai, Thailand (2-3 Dec.).



Hojjati, M., and Carbonell Barrachina, A.A. 2014. Comparison of compounds analysis of the date
palm (Phoenix dactylifrea L) and olive (Olea europaea L.) pits, 5th International Symposium on
Wellness, Healthy Life style and Nutrition, Hat Yai, Thailand (2-3 Dec.).

Shahebrahimi, N., Mirzadeh, K., Mamuei, M., Tatar, A., and Hojjati, M. 2014. Effect of different
Nano-Zeolite and natural zeolite on carcass characteristics, intestinal bacterial and blood parameters
of broiler chickens. The 10th Asia Pacific Poultry Conference, Jeju, South Korea, (19-23 Oct.).

Jooyandeh, H., Hojjati, M., and Samavati, V. 2012. Impact of addition of whey permeate and
fermented whey protein concentrate on dough bread quality. International Conference on Food and
Agricultural Engineering (ICFAE'12), Kuala Lumpure, Malaysia, (29-30 Dec.).

Hojjati, M., and Carbonell Barrachina, A.A. 2012. The essential oils from leaves of Lantana camra from
Spain. 7th CMAPSEEC, Subotica, Serbia, (27-30 May).

Zandi-Sohani, N., Hojjati, M., and Carbonell Barrachina, A.A. 2012. Analysis of the essential oil of Lantana
camera leaves from south west of Iran. International Food and Agricultural Congress. Belek, Turkey, (15-19
Feb).

Hojjati, M., Samavati, V., Jooyandeh, H. 2012. Effect of sweeteners on intrinsic viscosity on Arabic gum in
dilute solutions. International Food and Agricultural Congress. Belek, Turkey, (15-19 Feb).

Jooyandeh, H., Hojjati, M. 2012. Utilization of Iranian-white cheese whey in Lavash bread. International
Food and Agricultural Congress. Belek, Turkey, (15-19 Feb).

Hojjati, M. 2007.Chemical Composition of Date Palm Pit (Phoenix Dactylifera L.). 10th ASEAN Food
Conference. Kuala Lumpure, Malysia, (21-23 Aug).

طرحهاي تحقیقاتی

طرح . ویژگیهاي ضدباکتریایی اسانس کاکوتی کوهی و اسطوخودوس منطقه لرستان.4391رجبی، ت و توسلی، م. حجتی، م.،
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