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 مشخصات تحصیلی
درجه 
 تحصیلی

 عنوان پایان نامه دانشگاه یا موسسه مربوطه رشته تحصیلی
تاریخ 
 دریافت

 کارشناسی
علوم و مهندسی 

 صنایع غذایی

علوم کشاورزی و منابع دانشگاه 
 خوزستان طبیعی

- 9831 

 ارشد

علوم و مهندسی 
 -صنایع غذایی

 میکروبیولوژی

 دانشگاه فردوسی مشهد

بررسي اثر ضد ميکروبي عصاره هاي آبي و 
 marina) اتانولي برگ گياه حرا

Avicennia در شرايط )“in vitro”  و
پرتقال روکش شده با کربوکسي متيل 

 ”in situ“سلولز در شرايط 

9811 

 دکتری

علوم و مهندسی 
 -صنایع غذایی

 میکروبیولوژی

 دانشگاه فردوسی مشهد

توليد پوشش خوراکي ضد ميکروبي بر پايه 
موسيالژ دانه بارهنگ کبير در ترکيب با 

هاي شويد و ترخون: بررسي ويژگي اسانس
 ”in situ“ها و کاربرد در گوشت گاو  

9811 

 پسا دکتری

علوم و مهندسی 
 -صنایع غذایی

 میکروبیولوژی

 دانشگاه فردوسی مشهد

توليد بيوفيلم خوراکي بر پايه موسيالژ دانه 
فرنجمشک در ترکيب با اسانس هاي 

بادرنجبويه و زنيان جهت افزايش زمان 
ماندگاري گوشت گوسفند نگهداري شده در 

دماي يخچال: بررسي ويژگي هاي 
 ميکروبيولوژي و شيمايي

9811 

 

 



 تدریس
 مقطع عنوان درس شماره

 کارشناسی  ميکروبيولوژي عمومي 9

 کارشناسی 1ميکروبيولوژي مواد غذايي  1

 کارشناسی 2ميکروبيولوژي مواد غذايي  8

 کارشناسی صنايع تخميري 4

 کارشناسی هاصنايع آشاميدني 1

 کارشناسی تکنولوژي گوشت 1

 کارشناسی ارشد ميکروبيولوژي صنعتي 7

 

 هاها و کارگاهکالس
 سال کشور برگزار کننده کارگاه شماره

9 
 دوره آموزشي پدافند غيرعامل

دانشگاه علوم کشاورزی و 
 منابع طبیعی خوزستان

 9817 ایران

1 
 کارگاه آموزشي بهداشت، ايمني و محيط زيست

دانشگاه علوم کشاورزی و 
 منابع طبیعی خوزستان

 ایران
9817 

 

 هاها و کارگاهبرگزاری کالس
 سال محل برگزاری کارگاهعنوان  شماره

هاي خوراکي ضدميکروبي بر پايه موسيالژ بومي جهت افزايش کاربرد پوشش 9
 عمرانبارماني گوشت

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
 طبیعی خوزستان

9817 

 9811 معاونت غذا و دارو اهواز افزودني هاي گوشت 1

 

 های فرهنگیفعالیت
 تاریخ عنوان فعالیت فرهنگی شماره

 9817 آموزش عالي در ايرانهاي پيش روي چالش 9

 9817 هاها و فرصت، چالش21مديريت منابع طبيعي و کشاورزي ايران در قرن  1

 9817 هاي پيش روي استان خوزستانجايگاه بنياد نخبگان در حل چالش 8
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 تاریخ

     

 

 



 

 فارسیمقاالت چاپ شده 
 نام مجله عنوان مقاله سال نام نویسندگان شماره

1 

 بهروز عليزاده بهبهاني،
فرشته فالح، علیرضا 

فریده طباطبائی وسیعی، 
 یزدی، سید علی مرتضوی

 
پذیرش 

2631 

ا با زاثر ضدميکروبي اسانس بهار نارنج بر تعدادي از ريزاندامگان بيماري

 شيميايي، فنل کل، فالونوئيد و پتانسيلمنشاء غذايي و تعيين ترکيبات 

  اکسيداني آنآنتي

علوم و صنایع 
 غذایی ایران

 

2 
 ،بهروز عليزاده بهبهاني

علی الغونه، فطانه بهروزیان، 
 فریده طباطبائی یزدی

 
پذیرش 

2631 

هاي استخراج شده )ماسراسيون و مقايسه اثر ضد ميکروبي عصاره

ا ب ليستريا اينوکوآو   اشرشيا کليهاي اولتراسوند( گياه حرا  بر باکتري

 رويکرد نويني از معادالت ديفرانسيل 

میکروبیولوژی 
کاربردی در 
 صنایع غذایی

3 
بهروز  محمد نوشاد،

 عليزاده بهبهاني
2631 

بي اکسيداني و اثر ضد ميکروشناسايي ترکيبات شيميايي، فعاليت آنتي

زا در شرايط بيماري هاياسانس هل سبز بر تعدادي از ميکروارگانيسم

 آزمايشگاهي
 علوم پزشکی قم

4 
بهروز محمد نوشاد، 

 عليزاده بهبهاني
2631 

-اليت ضداکسيداني و فعشناسايي ترکيبات فيتوشيميايي، پتانسيل آنتي

هاي عامل عفونت در ميکروبي اسانس ترنج بر تعدادي از ميکروارگانيسم

 تني شرايط برون

مجله علوم 
 پزشکی ایالم

5 
حسن برزگر، محمدامین 

بهروز عليزاده  مهرنیا،
 بهبهاني

2631 
روبي ميکاکسيداني و اثر ضدتعيين ترکيبات شيميايي، فعاليت آنتي

 هاي عامل عفونت و مسموميت غذايي اسانس گلپر برفي ميکروارگانيسم

میکروبیولوژی 
کاربردی در 
 صنایع غذایی

6 

علی الغونه، فطانه بهروزیان، 
طباطبائی یزدی، فریده 

محمدباقر هاشمی، 
، سیدمحمدعلی رضوی

 بهروز عليزاده بهبهاني

 
پذیرش 

2631 

يرسينيا  هايو ديناميک جمعيت باکتري ارزيابي الگوي کينتيک

در فرآورده گوشتي )سوسيس( با  شيگال ديسانتريو  انتروکوليتيکا

 هاي نوين تجربياستفاده از مدل

میکروبیولوژی 
کاربردی در 

 غذایی صنایع

7 

فریده طباطبائی یزدی، 
بهروز فرشته فالح، 

علیرضا  عليزاده بهبهاني،
 وسیعی، سید علی مرتضوی

 
پذیرش 

2631 

-ارزيابي اثر مهارکنندگي و کشندگي اسانس زنجبيل بر تعدادي از سويه

تني و شناسايي ترکيبات شيميايي، فعاليت زا در شرايط برونهاي بيماري

 کل آناکسيداني و فنل آنتي

مجله علوم 
 پزشکی قم

8 

فخری شهیدی، فریده 
بهروز  طباطبائی یزدی،

، سحر عليزاده بهبهاني
روشنک، ندا نوروزی، علیرضا 

 وسیعی 

 
پذیرش 

2631 

استافيلوکوکوس بر گياه شنگ عصاره ضد باکتريايي اثر  بررسي

در  يسالمونال تيفو  اشرشيا کلي،  اپيدرميديس، باسيلوس سوبتيليس

 شرايط آزمايشگاهي

بیماری های 
عفونی و 
 گرمسیری

9 

فخری شهیدی، فریده 
بهروز  طباطبائی یزدی،

، سحر عليزاده بهبهاني
روشنک، ندا نوروزی، علیرضا 

 وسیعی 

2631 

برگ گياه قاصدک بر تعدادي از  بررسي فعاليت ضد ميکروبي عصاره

هاي رايج بيوتيکزا و مقايسه آن با آنتي هاي بيماريميکروارگانيسم

 درماني در شرايط برون تني

بیماری های 
عفونی و 
 گرمسیری

11 

 فریده طباطبائی یزدی،
فخری مجيد نوشکام، 

شهیدی، عاطفه اسعدی، 
  بهروز عليزاده بهبهاني

2631 
کيتوزان بر  هايکانژوگهاکسيداني ضد ميکروبي و آنتي ارزيابي فعاليت

آزمايشگاهيپايه واکنش مايالرد در شرايط   

میکروبیولوژی 
کاربردی در 
 صنایع غذایی



 
 
 

 مقاالت چاپ شده انگلیسی
 شماره نام نویسندگان سال عنوان مقاله نام مجله

Nutrition and Food Sciences 

Research 

Melissa officinalis essential oil: 

Chemical compositions, antioxidant 

potential, total phenolic content and 

antimicrobial activity 

 

2019 

Behrooz Alizadeh 

Behbahani, Fakhri 

Shahidi 

1 

Microbial Pathogenesis 

Heterologous expression of 

Thrombocidin-1 in Pichia pastoris: 

Evaluation of its antibacterial and 

antioxidant activity 

2019 

F. Falah, F. 

Tabatabaei Yazdi, A. 

Vasiee, Behrooz 

Alizadeh 

Behbahani, S. 

Moradi, A. 

Mortazavi, S. 

Roshanak 

2 

Microbial Pathogenesis 

Evaluation of adherence and anti-

infective properties of probiotic 

Lactobacillus fermentum strain 4-17 

against Escherichia coli causing 

urinary tract infection in humans 

2019 

F. Tabatabaei Yazdi, 

A. Tanhaeian, M. 

Azghandi, A. Vasiee, 

Behrooz Alizadeh 

Behbahani, A. 

Mortazavi, Sahar 

Roshanak 

3 

 

 های داخلی و خارجیها و کنفرانسهمایش
 تاریخ ار کنندهبرگز عنوان مقاله نویسندگان شماره

1 
فرشته فالح،  بهروز عليزاده بهبهاني،
 علیرضا وسیعی

هاي آبي و ميکروبي عصارهارزيابي اثر ضد

انتروباکتر هاي اتانولي پاغازه بر باکتري

ليستريا اينوکواو  ائروژنز  

 

اولین همایش ملی علوم کشاورزی 
 زیست محیطی ایرانو 

9817 

2 
بهروز  فرشته فالح، علیرضا وسیعی،

 عليزاده بهبهاني

معرفي و بررسي عملکرد انواع بيوسنسورها 

 در صنايع غذايي: مطالعه مروري
اولین همایش ملی علوم کشاورزی 

 و زیست محیطی ایران
9817 

3 
بهروز  فرشته فالح، علیرضا وسیعی،

 عليزاده بهبهاني

شناسايي گاما آمينو بوتيريک اسيد )گابا( 

 الکتوباسيلوستوليد شده توسط باکتري 

 به روش کروماتوگرافي اليه نازک برويس

اولین همایش ملی علوم کشاورزی 
 و زیست محیطی ایران

9817 

4 
بهروز سمانه حیدری، حسین جوینده، 

 ، محمد نوشادعليزاده بهبهاني

حداقل تعيين حداقل غلظت بازدارندگي و 

غلظت کشندگي اسانس اسطوخودوس بر 

و  ليستريا مونوسيتوژنزهاي باکتري

 سالمونال تيفي

اولین همایش ملی علوم کشاورزی 
 و زیست محیطی ایران

9817 
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 انتشار کتاب
 تاریخ عنوان کتاب انتشارات نویسندگان شماره

هاي غذاييميکروبي: اکوسيستماکولوژي  فردوسی مشهد ويراستار علمي )بهروز عليزاده بهبهاني( 1  
2631 

 

های پژوهشیطرح  
 تاریخ عنوان طرح حمایت کننده شماره

1 

بنیاد ملی نخبگان )جایزه شهید 

و دانشگاه علوم  کاظمی آشتیانی(

 کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

اکسيداني و فعاليت ضد شناسايي ترکيبات شيميايي، فعاليت آنتي

رازيانه و ميخک در شرايط برون تني و برهمکنش هاي ميکروبي اسانس

ها با روش بازدارنده افتراقيآن  

2631 

2 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

 طبیعی خوزستان

بررسي اثر مهارکنندگي و کشندگي اسانس برگ ريحان سبز بر تعدادي از 

زاي غذازاد در شرايط آزمايشگاهي و هاي بيماريميکروارگانيسم

ترکيبات شيميايي آنشناسايي   

2631 

 

 
 هاداوری مقاالت و کنگره

 تاریخ نام مجله یا کنگره شماره
 2631 اولين همايش ملي علوم کشاورزي و زيست محيطي ايران 2

 2631 مجله علوم و صنايع غذايي ايران 1

 2631 هاي علوم و صنايع غذايي ايرانمجله پژوهش 6

 2631 صنايع غذاييپژوهش و نوآوري در علوم و  4

 2631 مدرس تيترب يفناور ستيز 5

1 Nutrition and Food Sciences Research 1121 

1 Journal of Food Safety 1121 

1 International Journal of Biological Macromolecules 1121 

3 Microbial Pathogenesis 1121 

21 Journal of Paramedical Sciences 1121 

 

 اختراعات
 تاریخ نام دانشگاه، شرکت یا سازمان عنوان اختراع شماره

1    

 

 

 



 های کسب شدهافتخارات و مقام
 سال کشور دانشگاه یا موسسه مربوطه عنوان شماره

 2631 ایران بنیاد ملی نخبگان جذب هيات علمي جايزه شهيد کاظمي آشتياني 2

 2631 ایران نخبگانبنیاد ملی  پسادکتري شهيد چمران 1

 2631 ایران بنیاد ملی نخبگان جايزه فرهنگي 6

 

 هاتیعضو
 تاریخ نام دانشگاه، شرکت یا سازمان عضویتعنوان  شماره

1    

 

 افزاریهای نرممهارت
 نام نرم افزار شماره

 SPSSنرم افزار  2

 Design expertنرم افزار  1

 


