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سیدامیرمحمد مرتضویان: نام .1  

، متاهل1357: .  تولد و تاهل2  

21استاد پایه : مرتبه علمی. 3  

.دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی -انستیتوی تغذیه و صنایع غذایی کشوردانشکده و نشانی سازمانی: . 4  

.گرایش تکنولوژی مواد غذایی -علوم و مهندسی صنایع غذایی ایدکتر ی آخرین مدرک تحصیلی:نام رشته .5  

.دانشگاه تهران )پردیس کشاورزی و منابع طبیعی( نام دانشگاه اخذ آخرین مدرک تحصیلی:. 6  

  2 - 6التین و فارسی )به ترتیب(:  یتالیف شدههای تعداد کتاب .7

 Scopus :139 یتعداد مقاالت با نمایه. 8

 H (H-index:) 29شاخص . 9

 Scopus :1988 یمجموع استنادات به مقاالت  با نمایه. 10

 18تعداد ثبت اختراع: . 11

 ی پژوهشی و آموزشیترین افتخارات کسب شده. مهم12

 .این بنیاد 1ی پژوهشی سطح  ی جایزه ملی نخبگان و برنده بنیاد 1عضو سطح  -

 ....( -9713) در جهان ESI% پُراستناد برتر 1دانشمند  -

 ....( -1397)غذایی  صنایعکشور در میان متخصصان  1رتبه  -

 .(1397) در جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیمقاله برتر  -

پزشکی  کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم» مربوط به پزشکی رازی ی علوم ی اول جشنواره رتبه حقوقی ی برگزیده -

 (.1397) گری اینجانب به عنوان مدیر کمیته ی تصدی در دوره در کشور« شهیدبهشتی

پزشکی  گاه علومکمیته تحقیقات دانشجویی دانش» مربوط به پزشکی رازی ی علوم ی اول جشنواره رتبه حقوقی ی برگزیده -

 (.1396) گری اینجانب به عنوان مدیر کمیته ی تصدی در دوره در کشور« شهیدبهشتی

پزشکی  کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم» مربوط به پزشکی رازی ی علوم ی اول جشنواره رتبه حقوقی ی برگزیده -

 (.1395) کمیتهگری اینجانب به عنوان مدیر  ی تصدی در دوره در کشور« شهیدبهشتی
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پزشکی  کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم» مربوط به پزشکی رازی ی علوم ی اول جشنواره رتبه حقوقی ی برگزیده -

 (.1394) گری اینجانب به عنوان مدیر کمیته ی تصدی در دوره در کشور« شهیدبهشتی

پزشکی  کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم» بهمربوط  پزشکی رازی ی علوم ی اول جشنواره رتبه حقوقی ی برگزیده -

 (.1393) گری اینجانب به عنوان مدیر کمیته ی تصدی در دوره در کشور« شهیدبهشتی

 .(1393) در جشنواره پژوهشی دانشیار پژوهشگر منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -

پزشکی  کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم» مربوط به پزشکی رازی ی علوم ی اول جشنواره رتبه حقوقی ی برگزیده -

 (.1392) گری اینجانب به عنوان مدیر کمیته ی تصدی در دوره در کشور« شهیدبهشتی

 .(1392ی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از استادیار به دانشیار ) باالترین امتیاز ارتقای هیات علمی در هیات ممیزه -

 .(1392)در جشنواره پژوهشی گاه علوم پزشکی شهید بهشتی مخترع برتر دانش -

 .(1392) در جشنواره آموزشی ی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی استاد نمونه -

 .(1391) در جشنواره پژوهشی استادیار پژوهشگر منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -

 .(1391پزشکی رازی )مخترع جوان( ) ی علوم ی اول جشنواره رتبه حقیقی ی برگزیده -

 .(1388طرح موردتقدیر جشنواره خوارزمی جوان ) -

 (.1387) ی جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی )رویش( بنیاد ملی نخبگان دریافت گرنت اختراع برتر در سه دوره -

 .(1386ی دکترای نمونه سال دانشگاه تهران ) پایان نامه -

 (.1385دکترای سال دانشگاه تهران )  دانشجوی پژوهشگر نمونه -

 (.1386-1382) دکترای دانشگاه تهران دانشجوی استعداد درخشان دوره -

 (.1382-1380دانشگاه تهران ) دانشجوی استعداد درخشان دوره کارشناسی ارشد -

 های اجرایی و عضویت در نهادهاترین سمت. مهم13

 .(1397 -1391و انستیتوی تغذیه و صنایع غذایی کشور )  معاون آموزشی دانشکده -

 ....( -1389پزشکی شهیدبهشتی )پزشکی شهید بهشتیعلومدانشگاه  یمدیر کمیته تحقیقات دانشجوی -

 ...( -1391پزشکی شهیدبهشتی ) علومعضو شورای آموزشی دانشگاه  -

 ....( -1391کشوری در وزارت بهداشت ) تحقیقات دانشجوییی  گذاری کمیته شورای سیاست عضو -

 ....( -1387مشاور علمی سازمان غذا و دارو در حوزه لبنیات و مواد غذایی فراسودمند ) -

 . (1390-1389( )سازمان غذا و داروهای غذا و دارو )آزمایشگاهمشاور علمی اداره کل  -

 ....( -1393)در صنعت غذا  ی جامعه مشاور علمی دفتر بهبود تغذیه -

 ....( -1387شناسی ) های ملی غذایی و میکروب نماینده ریاست سازمان ملی استاندارد ایران در کمیته -

 ....( -1387...( و مسئول کارگروه تخصصی شیرهای تخمیری این کمیته ) -1395ی کدکس لبنیات ایران )رییس کمیتهنایب -

 ....( -1395) در سازمان ملی استاندارد ایران خاور نزدیك در ایرانی متناظر کدکس  رییس کمیته -

 ....( -1392عضو هیات تخصصی )بُرد( صنایع غذایی در وزارت بهداشت ) -

 ....( -1395عضو شورای فناوری معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ) -
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 ....( -1392)عضو شورای پژوهشی انستیتوی تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی  -

 ....( -1392) پزشکی شهیدبهشتی علوموقت مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه  علمی پاره عضو هیات -

 ....( -1389پزشکی شهیدبهشتی ) ی اجرایی شورای پژوهشی دانشگاه علوم عضو کمیته -

 ....( -1394) پزشکی شهیدبهشتی علومدانشگاه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سالمت غذا در عضو  -

 .(1390-1389علوم پزشکی شهیدبهشتی ) ی دانشگاهدارو های بهداشتی معاونت غذا و عضو کمیته فنی و قانونی صدور پروانه -

 ....( -1396پزشکی شهیدبهشتی ) دانشگاه علومعضو کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی  -

 ....( -1396شهیدبهشتی )پزشکی  دانشگاه علوم های علمیعضو کمیته ناظر بر انجمن -

 ....( -1391علوم پزشکی شهیدبهشتی )معاون دانشجویی مرکز مطالعات دین و سالمت در دانشگاه  -

 .(1393-1392)پزشکی شهیدبهشتی  علومدانشگاه عضو شورای راهبردی نهاد رهبری در  -

 ....( -1390ی انجمن پروبیوتیك و غذاهای فراسودمند ) مدیره عضو هیات -

 .(1391-1390ی حامی سالمت ایران ) ی انجمن غذا و تغذیه مدیره عضو هیات -

، 1396، 1395های صنایع غذایی و بهداشت و ایمنی مواد غذایی )وزارت بهداشت، مسئول برگزاری آزمون مصاحبه دکترای رشته -

1397.) 

 .خارجی و داخلی مجله ششعضو هیات تحریریه  -

 ....( -1394دانشگاه تهران ) IBBدر مرکز «  Protein melody-پروتئینآوای »عضو گروه پژوهشی  -

 تالیفات هنری. 14

 . انتشارات اتا.(1392مبانی نظری موسیقی کالسیك ) -

 پزشکی شهیدبهشتی.انتشارات دانشگاه علوم(. چاپ دوم -1396نگاری موسیقایی شعر پارسی )ریتم -

 پزشکی شهیدبهشتی.انتشارات دانشگاه علوم. چاپ دوم( -1395ی اشعار )مجموعه -

 


