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  فردیمشخصات: 
 لیال نام:

 میرمقتدایی: ينام خانوادگ

 1631 خ تولد:يتار

 متاهل :هلات تيوضع

تهران، بلوار فرحزادی، خیابان شهید حافظی، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید  آدرس:

 بهشتی، گروه علوم و صنایع غذایی
 5یار پایه استاد :علمي مرتبه

  غذایی صنایع و علوم دکترای :تحصيلي مدرک آخرين رشته ی نام

 Scopus :71 نمايه ی با مقاالت تعداد

 H  9 (H-index ) : شاخص

 Scopus  :611 ی نمايه با مقاالت به استنادات مجموع

 10166110990،  161-66132032  تلفن: شماره

 mirmoghtadaie@sbmu.ac.irل: يميآدرس ا

Le_mirmoghtadaie@yahoo.com 

 

 :سوابق تحصيلي 
 1606سال  -صنعتی اصفهاناز دانشگاه  ییع غذایرشته علوم و صنا یل دوره کارشناسیتحصلفارغ ا  
 

  رد صنعتی اصفهاندانشگاه  از ییع غذایعلوم و صنا کشاورزی گرایش یارشد رشته مهندس یکارشيناسي   التحصيیل فارغ 

  1603سال 

 1601سال  دردر رشته علوم و صنایع غذایی  صنعتی اصفهان دکتری دانشگاه فارغ التحصیل دوره  
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 :سوابق علمي 
 

  :پايان نامه کارشناسي ارشد 

تعدیل خواص فیزیکوشیمیایی نشاسته و پروتئین آرد یوالف و بررسی اثر تعدیل بر خواص عملکردی آن ها و کیفیت کیک   عنوان:

 یکک فیتیآن ها و ک یبر خواص عملکرد یلاثر تعد یو بررس یوالفآرد  یننشاسته و پروتئ یزیکوشیمیاییفخواص  یلتولیدی از آتعد

 از آن یدیتول

 :رساله دکتری 

 گیری اسید فولیک در آرد گندمطراحی، ساخت و ارزیابی یک نانو حسگر و یک زیست حسگر به منظور اندازه :عنوان

 

 :سوابق تدريس  

 
 محل تدريس  تحصيليمقطع  دروس عنوان

7 
 دکترا نانو زیست فناوری

گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه 

 علوم پزشکی شهید بهشتی

2 
 دکتری بهداشت و ایمنی غالت

گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه 

 علوم پزشکی شهید بهشتی

3 
 ارشد کارشناسی صنایع غالت تکمیلی

گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه 

 پزشکی شهید بهشتیعلوم 

4 

 کارشناسی صنایع غالت
گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه 

 علوم پزشکی شهید بهشتی

5 
 کارشناسی صنایع قنادی و نوشیدنی

گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه 

 علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 سوابق پژوهشي: 
 

  منتشر شدهمقاالت (Published Papers): 
 

1 Mirmoghtadaie, L., Kadivar, M., & Shahedi, M. (2009). Effects of succinylation and 
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selective electrochemical biosensor for the determination of folic acid based on DNA 
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Science and Engineering: C, 33(3), 1753-1758. 
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10 Delfan-Hosseini, S., Nayebzadeh, K., Mirmoghtadaie, L., Kavosi, M., & Hosseini, 
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rheological properties of purslane seed oil. Food chemistry, 222, 61-66. 

ISI 

11 Cheraghali, F., Shojaee-aliabadi, S., Hosseini, S. M., Mirmoghtadaie, L., 

Mortazavian, A. M., Ghanati, K. & Moslemi, M. (2018). Characterization of 

microcapsule containing walnut (Juglans regia L.) green husk extract as preventive 

antioxidant and antimicrobial agent. International journal of preventive medicine, 9. 

ISI 

12 Feizollahi, E., Mirmoghtadaie, L., Mohammadifar, M. A., Jazaeri, S., Hadaegh, H., 

Nazari, B., & Lalegani, S. (2018). Sensory, digestion, and texture quality of 

commercial gluten‐free bread: Impact of broken rice flour type. Journal of texture 

studies, 49(4), 395-403. 

ISI 

13 Nazari, B., Mohammadifar, M. A., Shojaee-Aliabadi, S., Feizollahi, E., & 

Mirmoghtadaie, L. (2018). Effect of ultrasound treatments on functional properties 

and structure of millet protein concentrate. Ultrasonics sonochemistry, 41, 382-388. 

ISI 

14 Hosseini, S. M., Soltanizadeh, N., Mirmoghtadaee, P., Banavand, P., Mirmoghtadaie, 

L., & Shojaee-Aliabadi, S. (2018). Gluten-free products in celiac disease: Nutritional 

and technological challenges and solutions. Journal of research in medical sciences: 

the official journal of Isfahan University of Medical Sciences, 23. 

ISI 

15 Dadkhodazade, E., Mohammadi, A., Shojaee-Aliabadi, S., Mortazavian, A. M., 

Mirmoghtadaie, L., & Hosseini, S. M. (2018). Yeast Cell Microcapsules as a Novel 

Carrier for Cholecalciferol Encapsulation: Development, Characterization and 

Release Properties. Food Biophysics, 13(4), 404-411. 

ISI 

16 Moghadam, Z. A., Hosseini, H., Hadian, Z., Asgari, B., Mirmoghtadaie, L., 

Mohammadi, A., & Javadi, N. H. S. (2019). Evaluation of the Antifungal Activity of 

Cinnamon, Clove, Thymes, Zataria Multiflora, Cumin and Caraway Essential Oils 

against Ochratoxigenic Aspergillus ochraceus. Journal of Pharmaceutical Research 

International, 1-16. 

ISI 
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them. Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 8 (2), 103-112. 

 -علمی
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(2018). Effect of Characteristics of Four Iranian Rice Varieties With Different 
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 -علمی

 پژوهشی
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 -علمی

 پژوهشی
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20 Sabzi Belekhkanlu, A., Mirmoghtadaie, L., Hosseini, H., Hosseini, S. M., Ferdosi, R. 

(2016). Effect of Amaranth (Amaranthus hypochondriacus) seed flour as a Soya 

protein and bread crumbs on physicochemical and sensory properties of a typical 

meat hamburger. Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology. 11 (3), 

115-122 

 -علمی

 پژوهشی

21 Cheraghali, S. F., Mirmoghtadaie, L., Shojaee-Aliabadi, S. A Comprative Study of 
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 -علمی

 پژوهشی
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Effect of substitution of sugar by high fructose corn syrup on the physicochemical 

properties of bakery and dairy products: a review. Nutrition and Food Sciences 

Research, 3(4), 3-11. 

 -علمی

 پژوهشی

 التین

 
 
 

 

 

 ی بين الملليمقاالت ارائه شده در کنفرانس ها (Presentations): 

 

conference Paper Title 
 

 

1 
International Conf. 

on Human nutrition 

and Food Sciense 

Applications of High Intensity Ultrasound 

to Modify Millet Protein Concentrate 

Functionality 

Italy-Rome,2016 
Oral 

2 
30th International 

Scientific and 

Technological 

Conference on 

Extreme Robatics 

Introduction of a robotic device to 

automatically determine folic acid 

concentration based on electrochemical 

biosensor 

Russia-St. Petersburg, 

2019   

 

Oral 

 

  ملي:مقاالت ارائه شده در کنفرانس های 

  عنوان همایش ارائه عنوان مقاله 

 لبررسی اثر تعدیل های شیمیایی ایجاد اتصا 1

 عرضی و استیله کردن بر خصوصیات

 فیزیکوشیمیایی نشاسته یوالف

هجدهمین کنگره ملی علوم و  شفاهی

 1609-صنایع غذایی

لیال میرمقتدایی، 

مهدی کدیور، محمد 

 شاهدی

بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع  پوستر تأثیر تعدیل بر خواص عملکردی پروتئین یوالف 6

 1601 -غذایی

لیال میرمقتدایی، 

مهدی کدیور، محمد 

 شاهدی

طراحی، ساخت و ارزیابی حسگر به منظور اندازه  6

 گیری اسید فولیک در محصوالت غالت

 المللی تغذیهدوازدهمین کنگره بین پوستر

 1601- ایران

لیال میرمقتدایی، 

مهدی کدیور، محمد 

 شاهدی

گیری اسیدفولیک در مواد غذایی با اندازه 2

استفاده از یک حسگر بر پایه ی نانوذرات طالی 

 سازی شدهفعال

های اولین همایش ملی و کارگاه پوستر

 -تخصصی علوم و فناوری نانو

1606 

لیال میرمقتدایی، 

نوشین میرزانصیر، 

 مهدی کدیور

حسگر بر پایه اسیدهای طراحی یک زیست 5

د گیری اسیمنظور اندازهای بهنوکلئیک دورشته

 فولیک در مواد غذایی

یست و یکمین کنگره علوم و ب شفاهی

 1606-صنایع غذایی

لیال میرمقتدایی، 

نوشین میرزانصیر، 

 مهدی کدیور
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خصوصیات نشاسته با استفاده از پرتو اصالح  3

 گاما

یست و یکمین کنگره علوم و ب پوستر

 1606-صنایع غذایی

نرگس جمالی، لیال 

میرمقتدایی، دل آسا 

رحیمی، فاطمه 

 عاقبت خیری

ريريجهت رانااش ر ررنينوريهتاراستتتدهتاز راشر   ر 9

رشا راشرآ زر نامرهيتهريهاز رفرا  ز رايآمرلياکر

پژوهشگران ایمنی دومین کنگره  پوستر

 1606-غذا

 لیال میرمقتدایی

ريري منظو رانااش ربهرنينوريهااستتتدهاز راشر    0

رييز رموازرغذارکيفولراياس

دومین کنگره پژوهشگران ایمنی  پوستر

 1606-غذا

 لیال میرمقتدایی

رايز رخطرتولريخطرر رکندرلرنقاطربحرانرزيآنال 0

 آ ز

 دومین کنگره پژوهشگران ایمنی پوستر

 1606-غذا

 لیال میرمقتدایی

 

 های تحقيقاتي:طرح 

 وضعيت سال  عنوان طرح 
بررسی اثر به دو روش استفاده از امواج فرا صوت و سوکسینیله کردن بر  1

 ویژگیهای عملکردی پروتئین ارزن

 پایان یافته 1602

ب آبررسی تاثیر استفاده از پالسمای سرد بر ویژگی های فیلم پروتئینی گلوتن و  6

 پنیر

 در دست انجام 1603

مقایسه و بررسی ویژگی های دو نوع ریزپوشینه برپایه مخمر نانوایی و بتاگلوکان  6

 بر پایداری اسیدهای چرب ضروری به منظور استفاده در تولید نان فراسودمند

 در دست انجام 1603

 یسفنجا کیک یها یژگیبر و ریآب پن ینیپروتئ ی زولهیاثر استفاده از ا یبررس 2

 یریگ وهیآبم کارخانجات عاتیضا ی هیشده بر پا دیتول

 در دست انجام 1603

    
 

 
 

  تحصيلي در دست راهنماييپايان نامه های 

 
 عنوان پايان نامه

مقطع 

 راهنمايي/مشاوره دانشگاه سال تحصيلي

1 

راجرفراصوتر وبر سيراثرربهرز ر   راسدهاز راشرام

 تئينرعملکرزيرپرسوکسينيلهرکرزنربرر يژ يهاير

را شن

ر4931را شا
رايشهريزانشگا رعلومرپزشک

ريبهشد
راسدازر اهنمايرا ل

6 
تعيينربرخير يژ يرهايرچها ر قمربرنجرايرانير ر

رمقايسهرتاثيررآنهاربرر يژ يهاير...
ر4935را شا

رايشهريزانشگا رعلومرپزشک

ريبهشد
راسدازر اهنمايرا ل

6 
ر تئينراشرپربر سير يژ يهار رتاثيررفيلمرتهيهرشا 

را شنربرر يژ يرهايرمانا ا يرکيکر نام
ر4935را شا

رايشهريزانشگا رعلومرپزشک

ريبهشد
راسدازر اهنمايرز م
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 عنوان پايان نامه

مقطع 

 راهنمايي/مشاوره دانشگاه سال تحصيلي

6 
بر سيراثرراسدهاز راشرپوز رآلو  اربرر يژ يرهاير

رفيزيکير رعمررمانا ا يرکيکر نام
ر4935را شا

رايشهريزانشگا رعلومرپزشک

ريبهشد
راسدازر اهنمايرا ل

2 

 يژ يرهايرضارميکر بير رآنديراکسياانيرمقايسهر

عصا  رپوس رسبزر رز رقبلر ربعاراشر يزرپوشينهر

رکرزن

ر4935را شا
رايشهريزانشگا رعلومرپزشک

ريبهشد
راسدازر اهنمايرز م

5 
بر سيرتوليارکيکربا نر لوتن،رکمرکالرير ر

رفراسوزمناربررپايهراسدهاز راشرتهالهرسيب
راسدازر اهنمايرا لرزانشگا رآشازراسالمير4931را شا

3 

بهينهرساشيرشرايطرتخميرر رعملکرزرآنزيمرترانسر

اير ر يژ يهوتاميناشربررشيس رفراهميرليزينر ل

ربافديرنانر نامرغنيرشا ربارآ زرسويايربا نرچربي

ر4935رزکدري
رايشهريزانشگا رعلومرپزشک

ريبهشد
راسدازر اهنمايرز م

9 
ژ ير يبر سيرتاثيرراسدهاز راشرپالسمايرسرزربرر

رهايرفيلمرنشاسده
ر4931را شا

رايشهريزانشگا رعلومرپزشک

ريبهشد
راسدازر اهنمايرز م

0 

لفربررمخدرياسدهاز راشرربهبوزرزهنا رهارريتأثريبر س

رربا نر لوتنربرکيکري رحسريبافدريهاريژ ي 

ربيسريتهالهررهيپا

ر4931را شا
رايشهريزانشگا رعلومرپزشک

ريبهشد
راسدازر اهنمايرا ل

0 

عصا  رررياانياکسري رآندريکر بياثررضارمريبر س

ررش شکرربررعمرا ي رپوس رساقهرسهر ونهر رشهي 

رنانريمانا ا 

راسدازر اهنمايرا لرزانشگا رآشازراسالمير4931را شا

11 
اشرهيا  کلوئياهاربرر يژ يرهايرربر سيراسدهاز 

ربررپايهريرهويجربا نر لوتنرکيک
ر4931را شا

رايشهريزانشگا رعلومرپزشک

ريبهشد
راسدازر اهنمايرز م

11 
اسدهاز راشرآ زرزانهرهايرکينوار رچياربرر يژ يرهاير

رفيزيکيرحسير رمانا ا يرهمبر ررکمر وش 
ر4931را شا

رايشهريزانشگا رعلومرپزشک

ريبهشد
راسدازر اهنمايرز م

  اهنمايرا لاسدازررزانشگا رآشازراسالمي 4931رزکدريرتوليارنوشيانيرفراسوزمنارمناسبرکوزکان 16

16 
اصالحر يژ يرهايرپر تئينرهايرآبرپنيرر ر لوتنر

رباراسدهاز راشرا لدراسونا
را شا

رايشهريزانشگا رعلومرپزشکر4931

ريبهشد

راسدازر اهنمايرا ل

12 

رايبرر شار رتوانرتولرياهي ريهااسانسريبرخرريتأث

رلوسيآسپرژريتوسطرقا چرهارAرنيسمراکراتوکس

رکوش  ميري روميليسرياکراسئوسر رپن

ر4931رزکدري
رايشهريزانشگا رعلومرپزشک

ريبهشد
رمشا  
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 عنوان پايان نامه

مقطع 

 راهنمايي/مشاوره دانشگاه سال تحصيلي

15 

آ زرزانهرآما ان ربرررينيگزياثررجاريبر س

مرهمبر ررکرييايمي رشريحسر،يبافدريهايژ ي 

ر وش رفراسوزمنا

ر4931را شا
رايشهريزانشگا رعلومرپزشک

ريبهشد
رمشا  

13 

بر سيرتاثيرراسدهاز راشرپالسمايرسرزربرر يژ ير

عملکرزيرپر تئينر لوتنر رآبرپنيرر ر يژ يرهاير

رهايرفيلمرحاصلراشرآنرها

ر4935را شا
رايشهريزانشگا رعلومرپزشک

ريبهشد
رمشا  

19 
بر سير يژ يرهايرفيزيکوشيميايير رپاياا ير

ر  غنرزانهرخرفهرتهيهرشا رز ر...
ر4931را شا

رايشهريزانشگا رعلومرپزشک

ريبهشد
رمشا  

10 
خو اکيرتهيهرشا راشربر سير يژ يرهايرفيلمر

رايز لهريرپر تئينيرآما ان 
ر4931را شا

رايشهريزانشگا رعلومرپزشک

ريبهشد
رمشا  

 
 

 زمينه های علمي مورد عالقه جهت پژوهش:  -
  ی آنهابر پایه ی غالت و بررسی ویژگی فراسودمند محصوالت غذاییفرموالسیون 

   هیدروکلوئیدها و کاربرد آنها در محصييوالت غذایی تغییر و اصييالح ویژگی های عملکردی و فیزیکوشييیمیایی

 مختلف

 کاهش ضایعات صنعت غذا و بازیافت آنها 

  نانوتکنولوژی در صنایع غذاییهای مختلف کاربرد 

 :سوابق اجرايي 

 سال عنوان

زانشکا رعلومرتعذيهر رصنايعرغذاييرزانشگا رعلومررEDOعضورکميدهر -4

 پزشکيرشهياربهشدير

ر -2 رسياس ر زا ير  رتعذيهر رصنايعرماير رعلوم پايشرآموششيرزانشکا 

 غذاييرزانشگا رعلومرپزشکيرشهياربهشدي

 عضورکميدهرآموش رهمگانيرانسديدورتحقيقاترتغذيهر رصنايعرغذايي -9

رمقطعر -1 رسه رز  رغذايي رصنايع ر  رعلوم ر شده رز  س رباشنگري مسئول

 کا شناسيرتارزکدرير

ربه -5 رباشنگريرز  سرمقطعرکا شناسيرا شار شده ااش ر رهمکا يرز 

 ايمنيرموازرغذايير

همکا يرز رفعالي رهايراجراييربو زرصنايعرغذايير ربهااش ر رايمنير -1

  موازرغذايي

 عضورکميدهرمشا  انرجوانر ياس رزانشکا  -9

(4931-4931) 

 
ر

(35-31) 
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 (4931)سالر

 
 (ازامهرزا زر-31سالر)

 (ازامهرزا زر-35سالر)
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 همکاری با هیات تحریریه مجالت

نوع همکاری با  محل انتشار مجله نام مجله 

 مجله

 مدت همکاری

پژوهشی علوم تغذیه و صنایع -علمی مجله 1

 غذایی ایران

دانشگاه علوم پزشکی شهید 

 بهشتی

 تا کنون 1606 داور

پژوهشی علوم و صنایع غذایی -علمیمجله  6

 ایران

 تا کنون 1606 داور دانشگاه تربیت مدرس

 Nutrition and Foodمجله ی  6

Science Research 

دانشگاه علوم پزشکی شهید 

 بهشتی

 تا کنون 1602 داور

 

 


