ليست مقاالت چاپ شده در سال ١٣٨٧

بھار ١٣٨٧
 .١تعيين وﯾژگی ھای مطلوب آرد گندم برای تھيه نان ھای مسطح
مانيا صالحی فر -مھدی سيدﯾن اردبيلی – محمدحسين عزﯾزی – فرخ دروﯾش
 .٢بررسی تاثير تغيير تركيبات شير و سن غشاء اولترافيلتراسيون بر تركيبات
پرميت
مھشيد جھادی – محمدرضا احسانی – ثرﯾا نواب پور -مھناز ھاشمی روان
 .٣تاثير مدت نگھداری فرآورده ھای گوشتی بر غلظت باقيمانده نيترﯾت سدﯾم
اميرشاكرﯾان – نوردھر ركنی – سيدشھرام شكرفروش – اشكان كمال زاده
 .٤بررسی خصوصيات چربی حاصل از اختالط فراكسيون جامد بدست آمده از
فراكسيون گيری تالوی گوسفند در دمای  oc5و روغن آفتابگردان
نسترن خدائی – مھرداد قوامی – مرﯾم قراچورلو -پروﯾز آبرومند – اميرحسين الھامی
راد
 .٥خواص مكانيكی سيب زمينی در بارگذاری شبه استاتيك
حامد افشاری – سعيد ميناﯾی
 .٦بررسی آلودگی پنيرھای تازه به بروسال در شھر جھرم و روستاھای اطراف
محمدكارگر -عبدالرضا دانشمند -فرشيد كفيل زاده – مرﯾم قدسی
 .٧بررسی اثر نوع ماﯾه  ،درجه حرارت و مدت زمان گرمخانه گذاری بر توليد
استالدئيد و تغييرات آن در طول مدت نگھداری ماست
تكتم مستقيم – محمدرضا احسانی
 .٨بررسی ارزش غذاﯾی تخمك ماھی تون ھوور )(Thunnus tonggol
شناساﯾی و اندازه گيری اسيدھای چرب موجود در آن
ھانيه ضيائيان نوربخش – سھراب معينی – امين كيوان – مھدی ﯾوسفيان
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ليست مقاالت چاپ شده در سال ١٣٨٧
تابستان ١٣٨٧
 .١تاثير روشھای مختلف خيساندن ،ھيدروترمال و تخمير در کاھش ميزان اسيدفيتيک
سبوس گندم
زھره دﯾدار ـ سيدمھدی سيدﯾن اردبيلی ـ مرﯾم ميزانی ـ محمدحسين حداد خداپرست ـ عليرضا
قائمی
 .٢اثرات پيشگيری کننده رژﯾم غذاﯾی با محدودﯾت کالری بر بروز و کنترل گليسميک دﯾابت
تجربی نوع دوم القاء شده با استرپتوزوتوسين در رتھای نر
محمدرضا ﯾزدﯾان ـ کاظم پرﯾور ـ وھاب باباپور ـ رامش احمدی
 .٣بـررسی شيوع چاقی و عوامل مرتبط با آن در زنان شاغل در بيمارستان ھای دانشگاه
علوم پزشکی ھمدان سال ١٣٨٥
ليال جمشيدی ـ سيمين حجتاالسالمی ـ مليحه عرب ـ رامين شعبانی ـ زھرا سيف ـ الھام قاسمی
نسب
 .٤بررسی پاﯾداری و بقاء باکتری  E.coli 0155:H7در طی روند توليد و نگھداری ماست
پروبيوتيکی
الھام وقاری سوران ـ محمدرضا فاضلی ـ نور امير مظفری ـ حسين جمالی فر
 .٥مدلسازی و بھينه سازی فراﯾند جذب سطحی جداسازی ناخالصیھای روغن سوﯾا با
کاربرد کربن فعال پوست سوﯾا بعنوان جاﯾگزﯾن بخشی از خاک رنگبر
اميرفرخ مظاھری ـ مھرداد قوامی ـ مرﯾم ميزانی ـ محمد چمنی ـ فرخ دروﯾش
 .٦بررسی و تعيين بقاﯾای جوش شيرﯾن در نانھای لواش با استفاده از دو روش فليم
فتومتری و تيتری متری
نادﯾا احمدی ـ محمدحسين حسنپور
 .٧مقاﯾسه ميزان آفالتوکسين  M1در شير خام دامھا در فصول زمستان و تابستان در
دامداریھای شھرستان بابل
عيسی غالمپور عزﯾزی ـ عليرضا خسروی ـ سيدجمال ھاشمی
 .٨بررسی نقش تغذﯾهای عصاره کنگر فرنگی بر ميزان کلسترول ،تری گليسرﯾد و
ليپوپروتئينھای خون در موشھای  Ratنر بالغ نژاد Wistar
پرﯾچھر ﯾغماﯾی ـ کاظم پرﯾور ـ علی پروﯾن ـ نسيم حياتی رودباری
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پاﯾيز ١٣٨٧
 .١بررسی رابطه شمار سلولھای سوماتيک و برخی از خصوصيات شيمياﯾی و ميکروبی
شير خام
مرﯾم مصلحی شاد ـ حميد عزت پناه ـ شھرﯾار دبيرﯾان ـ جليل وند ﯾوسفی
 .٢تھيه ﯾک روغن سرخ کردنی مقاوم به حرارت با استفاده از فراکسيون ماﯾع چربی دنبه
گوسفند و آنتی اکسيدانھای پلی فنل طبيعی
اميرحسين الھامی راد ـ مھرداد قوامی ـ محمدحسين حداد خداپرست ـ مھدی سيدﯾن اردبيلی ـ
اميرھومن حمصی
 .٣بررسی رابطه بين ھداﯾت الکترﯾکی با وزن مخصوص و چربی در شير خام
مھسا تبری ـ گيتی کرﯾم
 .٤ارزﯾابی ميزان نيترﯾت سدﯾم باقيمانده در برخی از فراوردهھای گوشتی
نسرﯾن موﯾدنيا ـ زھرا پيراوی ونک ـ سميرا بھراميان
 .٥ارزﯾابی اثرات پوششھای خوراکی آلژﯾنات کلسيم بر وﯾژگیھای حسی گوشت گوسفند
تازه
محمدحسين عزﯾزی ـ سميرا برنجی اردستانی ـ گيتی ظھورﯾان ـ زھرا ھادﯾان ـ زھره اميری
 .٦تعيين باقيمانده جيوه در گوشت ماھيان صيدشده از تاالب چغاخور استان چھارمحال و
بختياری
ابراھيم رحيمی ـ مھدی رئيسی ـ امير شاکرﯾان ـ وحيد عباسی گودوﯾی
 .٧بررسی فراوانی آلودگی ميکروبی و ميزان مقاومت باکتریھای جداشده از تخممرغھای
صنعتی و غيرصنعتی شھرستان گرگان
حميدرضا پردلی ـ حسين سميع االدب ـ سعيد ميکاﯾيلی
 .٨مطالعه شراﯾط توليد فرآورده پروبيوتيکی با استفاده از کشت الکتوباسيلوس
اسيدوفيلوس
محمدحسين مرحمتی زاده ـ پرﯾسا آزادنيا ـ اﯾمان کوشش ـ ابراھيم جعفری
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زمستان ١٣٨٧
 .١ارزﯾابی کيفيت نان نيمه پخت نيمه حجيم )بربری( در زمانھای مختلف انجماد
نادﯾا حجازی ـ سيدمھدی سيدﯾن اردبيلی ـ مرﯾم ميزان
 .٢بررسی امکان توليد پنير سفيد کم سدﯾم اﯾرانی با جاﯾگزﯾنی  NaClتوسط KCl
رقيه اشرفی ﯾورقانلو ـ اصغر خسروشاھی اصل ـ محمود رضازاد باری ـ محمد عليزاده
 .٣اصالح پروتئينھا به روش شيمياﯾی و بھبود خواص کاربردی آنھا در فرآورده ھای
غذاﯾی
ابراھيم حسينی ـ مرﯾم ميزانی ـ مھوش خدابنده ـ محمدحسين عزﯾزی ـ عباس گرامی
 .٤اثر ممانعت کنندگی عصاره چای سبز و سياه بر ھليکوباکتر پاﯾلوری
کسری حمدی ـ عليرضا شعاع حسنی
 .٥بھينه سازی فراﯾند خشک کردن مخوز با ھوای داغ و ماﯾکرووﯾو
ليال زﯾرجانی ـ حميد توکلی پور ـ احمد پدرام نيا
 .٦بررسی آلودگی کلی فرمی و اشرﯾشياکلی در آب مصرفی کارخانهھای توليد
فرآوردهھای گوشتی )کالباس ،سوسيس و ھمبرگرسازی( در شھرستان تبرﯾز
افشين جوادی ـ حسين پناھی
 .٧بررسی تأثير متفاوت سوکروز و مخمر نان بر بھينهسازی کيفيت نان تافتون
شاھين مردانی نژاد ـ علی مرادشاھی ـ منصوره وزﯾرپور
 .٨بررسی ميزان جداسازی اشرﯾشياکلی وروتوکسيژنيک از شير خام در شھر اﯾالم
آرمان رستم زاد ـ سيدحميد زرکش ـ جليل انتشاری
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