ليست مقاالت چاپ شده در سال ١٣٨٣
بھار ١٣٨٣
 .١بررسی روابط رﯾاضی مابين متغيرھای وابسته ) (IP,PXو متغيرھای مؤثر بر آن ھا
در نمونه Oil Blendھای دوتاﯾی تھيه شده از كانوال و تخم پنبه
حامد ميرحسينی  -مھرداد قوامی  -حامد صفافر  -سيدضياءالدﯾن مظھری
 .٢بررسی ميزان آلودگی نان ھای سنتی شھر تھران به تركيبات  PAHsو عوامل مؤثر
بر آن
مجتبی قدﯾری  -رسول پاﯾان  -حسين اميری
 .٣فعاليت آنتی اكسيدانی دﯾمر آلفا توكوفرول
مھرداد قوامی  -شھال شھرﯾاری  -مرﯾم قراچورلو  -چنگيز اسفندﯾاری
 .٤اثر سيستم  Chill – CooKبر ارزش تغذﯾه ای غذاھای فرموله شده
مھرداد قوامی  -براﯾان بوﯾنتون  -مرﯾم قراچورلو  -نگار بقاﯾی
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ليست مقاالت چاپ شده در سال ١٣٨٣
تابستان ١٣٨٣
 .١بررسی روند ليپوليز و اكسيداسيون پنير خامه ای پرچرب طی دوره نگھداری
محصول
نوﯾد قاضی وكيلی  -محمدرضا احسانی
 .٢بررسی اثر مواد كاھنده وﯾسكوزﯾته بر پخت  Cوضاﯾعات مالس در كارخانجات قند
چغندری
محمد حجت االسالمی  -رضا شكرانی  -احمد كرباسی  -جالل جماليان  -غالمرضا مصباحی
 .٣تاثير جيبرليك اسيد ) (GA3و كلرور كلسيم بر روی اندازه و كيفيت ميوه گيالس رقم
تك دانه مشھد
علی رضا طالﯾی  -وحيد عبدوسی
 .٤ارزشيابی و مقاﯾسه خصوصيات روغن گاوزبان و روغن گل مغربی به عنوان منابع
غنی از گاما لينولنيك اسيد
بابك غياثی طرزی – مھرداد قوامی
 .٥فرموالسيون خمير كيلكا به منظور بھبود وﯾژگی ھای ارگانولپتيك جھت فرآورده
ھای سرخ شده
سيدابراھيم حسينی – حسن المع
 .٦تركيب اسيدھای چرب و استرول ھای روغن ھای استخراج شده از بادام  ،گردو،
پسته و فندق
شاھرخ شعبانی – مرﯾم قراچورلو – مھرداد قوامی
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ليست مقاالت چاپ شده در سال ١٣٨٣
پاﯾيز ١٣٨٣
 .١توليد بيوتكنولوﯾم آنزﯾم گلوكز اﯾزومراز با استفاده از Streptomyces PTCC ١٤٥٧
 Olivochromogenesجھت توليد شربت فروكتوزی
مھناز ھاشمی روان – مھرداد آذﯾن
 .٢بررسی استخراج كارگينان ھای كاپا و المبدا از جلبك كوندروس
رسول پاﯾان  ،فرانك آذﯾن – محمدرضا حساس
 .٣مطالعه ميزان توزﯾع و پراكندگی تيپ ھای مختلف كلسترﯾدﯾوم بوتولينوم در بعضی
از ماھيان درﯾاﯾی شمال و جنوب )سفيد  ،كفال ،شورﯾده و حلوا( اﯾران
حميدرضا توكلی – ودود رضوﯾلر – داود فرج زاده
 .٤سطح ھوموسيستئين سرم وعوامل مؤثر بر آن به عنوان عوامل خطری برای
بيماری ھای قلبی و عروقی
اميرحسين ﯾارپرور – خليل علی محمدزاده
 .٥تاثير روش ھای ) مخمر نمك و ماﯾه خمير ماﯾع ( در تھيه نان لواش و مقاﯾسه وﯾژگی
ھای رئولوژﯾكی آن با نان لواش معمولی
سارا موحد – ناصر رجب زاده
 .٦اثرات پاﯾدار كنندگی توكوفرول ھا روی تالو گوسفند اﯾرانی
ليال روئين دژی – مھرداد قوامی
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ليست مقاالت چاپ شده در سال ١٣٨٣
زمستان ١٣٨٣
 .١مقاﯾسه كيفی كفيرھای توليد شده با استفاده از كشت ھای خالص ميكروبی و
دانه ھای كفير
رضوان پوراحمد – مھناز ظاھری اسدی
 .٢بررسی اثر ال – سيستئين بر روی خواص رئولوژی خمير آرد گندم
ناصر رجب زاده – گالﯾل اسدﯾان حاج آقاﯾی
 .٣بررسی عوامل موثر بر وﯾژگی ھای رئولوژﯾكی سورﯾمی
مرﯾم ميزانی
 .٤مقاﯾسه ارزﯾابی حسی صورت گرفته به روی سه نوشيدنی تخميری پروبيوتيکی در
قياس با شير ) UHTچربی(%٢/٥
نسرﯾن مؤﯾدنيا – محمدرضا احسانی – زھرا امام جمعه
 .٥ارزشيابی روغن استحصال شده از ارقام مختلف فندق ھای اﯾران
سپيده غالمحسين جوشقانی – مسعود انصاری پور
 .٦فعاليت سينرژﯾستی توكوفرول ھا با اسيد سيترﯾك  ،فسفو ليپيدھا و امولسيفاﯾر
YN
پيمان مھستی – مھرداد قوامی – مرﯾم قراچورلو
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