ليست مقاالت چاپ شده در سال ١٣٨٨

بھار ١٣٨٨
 .١رابطه شمار سلول ھای سوماتيک و تحوالت ميکروبی شير پاستورﯾزه طی دوره
ماندگاری
مرﯾم مصلحی شاد  -حميد عزت پناه  -مھدی امين افشار  -جليل وند ﯾوسفی
 .٢بررسی فاکتورھای تاثيرگذار بر افزاﯾش ميزان اسيد گلوکورونيک در کومبوچا سيب
نفيسه ﯾاوری  -مھناز مظاھری اسدی  -سيد ضياء الدﯾن حسينی مظھری  -محمد بامنی
مقدم  -کامبيز الرﯾجانی
 .٣اثر پوشش خوراکی پروتئين آب پنير -منوگليسرﯾد بر وﯾژگی ھای ميکروبی و ازت
فرار تام گوشت تازه گوسفند
سبا بلقيسی  -محمدحسين عزﯾزی  -زھرا ھادﯾان  -گيتی ظھورﯾان
 .٤ارزﯾابی ميزان سرب و کادميوم آزاد شده از سطح ظروف غذاخوری سراميکی تزئين
شده به مواد غذاﯾی
محمدصابر تھرانی -محمدھادی گيوﯾان راد  -پروﯾز آبرومند آذر  -حميد ھاشمی مقدم -
اميرحسين حقيقتی
 .٥بررسی اثر جھش زاﯾی احتمالی نوشابه کومبوچا با تست اﯾمز
فرانک بيگ محمدی  -احمد کرباسی  -جالل جماليان
 .٦قابليت ھا و کاربردھای باکتوفوگاسيون و باکتوترم
حميد عزت پناه  -محمدرضا احسانی
 .٧جداسازی و شناساﯾی باکتری ھای الکتيک موجود در ماست ھای محلی استان
گلستان
الھه کياﯾی  -نورامير مظفری  -عزت ﷲ قائمی
 .٨بررسی شراﯾط توليد خمير ترش بر رئولوژی و خصوصيات شيمياﯾی خمير نان بربری
متين خسروی  -مھدی کرﯾمی
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ليست مقاالت چاپ شده در سال ١٣٨٨
تابستان ١٣٨٨
 .١تاثير پوشش خوراکی متيل سلولزی بر انبارمانی شليل
مرﯾم ميزانی – فاطمه دارائی – فوژان بدﯾعی – عباس گرامی
 .٢تعيين ماندگاری ماست قالبی تھيه شده از شير خام کامل با سطوح مختلف سلول
ھای پيکری بر اساس وﯾژگی ھای ارگانولپتيک
نسيم آذری – حميد عزت پناه – مھدی امين افشار
 .٣افزاﯾش خاصيت سالمتی بخشی چای سياه طی فرآﯾند تخمير با الﯾه کومبوچا
نفيسه ﯾاوری  -مھناز مظاھری اسدی  -سيد ضياء الدﯾن حسينی مظھری  -محمد بامنی
مقدم  -کامبيز الرﯾجانی
 .٤مقاﯾسه تغييرات کيفی روغن سرخ کردنی طی سرخ کردن با دو روش ماﯾکرووﯾو و
متداول
مرﯾم مھدﯾانی – مرﯾم قراچورلو  -مھرداد قوامی – رضا عزﯾزی نژاد – فاطمه رضاﯾی
 .٥استفاده از آب گوجه فرنگی به جای محصوالت لبنی جھت تامين رشد پروبيوتيک
الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس
کسری حمدی – عليرضا شعاع حسنی – سيد محمد اطيابی – بھمن تبرائی
 .٦بررسی اثر ضد باکترﯾاﯾی پنج ادوﯾه راﯾج در اﯾران
ھادی کوھساری – عزت ﷲ قائمی – مرﯾم صادق شش پلی – ابوالفضل فدوی – الھه کياﯾی
– علی صادق
 .٧بررسی خصوصيات رئولوژﯾکی ژالتين فيتوفاگ و مقاﯾسه با منابع دﯾگر
ھدﯾه علوی طلب
 .٨جداسازی و شناساﯾی سوﯾه ھای توليد کننده وروتوکسين  E.Coli O 157: H 7از
شير خام گاوھای شھرستان جھرم در سال ١٣٨٤
محمد کارگر – سوسن حيدری – فرشيد کفيل زاده – سارا صادقی پور
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ليست مقاالت چاپ شده در سال ١٣٨٨
پاﯾيز ١٣٨٨
 .١تاثير غلظتھای مختلف خردل بر وﯾژگيھای شيمياﯾی ،ميکروبی و حسی سس کچاپ
مروارﯾد ﯾوسفی ،مرﯾم ميزانی ،سوسن رسولی ،مزدک عليمی ،عباس گرامی
 .٢آلودگی الشه ھای بلدرچين به سالمونال ،ليسترﯾا مونوسيتوژنز ،اشرﯾشيا کلی
 O157:H7در اصفھان
ابراھيم رحيمی ،حسن ممتاز
 .٣مقاﯾسه وﯾژگيھای فيزﯾکوشيمياﯾی روغن کنجد با روغنھای کانوال و سرخ کردنی در
طی فرآﯾند سرخ کردن چيپس سيب زمينی
شبنم قدسی ،ھوشنگ نيکوپور ،مرﯾم قراچورلو ،رضا عزﯾزی نژاد
 .٤سنجش آفالتوکسين  B1در آرد گندم نانواﯾی ھا و شيرﯾنی پزی ھای شھرستان
بابل
عيسی غالمپور عزﯾزی ،فاطره رضاﯾی ،معصومه آزرمی
 .٥بررسی مھاجرت از پالستيسول از طرﯾق فضای خالی بسته به درون ماده غذاﯾی
بسته بندی شده ماﯾع
غالمحسن اسدی  ،سيد محمد ابراھيم زاده موسوی ،حسن المع  ،فرھاد شرﯾف
 .٦مطالعه تغييرات فصلی تركيبات و خواص پرميت كارخانجات توليدكننده پنير به روش
اولترافيلتراسيون در شش منطقه كشور
سيمين اسداللھی  ،محمدرضا احسانی
 .٧ارزﯾابی اسيدھای چرب در انواعی از فرآورده ھای گوشتی
زھرا پيراوی ونک ،سميرا بھراميان ،نسرﯾن موﯾدنيا  ،مھرداد قوامی
 .٨بررسی آلودگی به پاتوژن ھای ليسترﯾا مونوسيتوژنز ،استافيلوکوکوس اورئوس و
اشرﯾشيا کلی در پنيرھای موجود در سطح توزﯾع شھرستان مشھد و قوچان
علی محمدی ثانی
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ليست مقاالت چاپ شده در سال ١٣٨٨

زمستان ١٣٨٨
 .١توليد زاﯾليتول توسط پيچيا گيلرموندی تثبيت ﯾافته بر لوفا
سميرا رازفر ـ فرزانه وھاب زاده ـ ازاده مغاره
 .٢کاربرد توام صمغ کتيرای پولکی و کيتوزان در فرموالسيون سس ماﯾونز
ثمر منصوری پور ـ مرﯾم ميزانی ـ مزدک عليمی ـ عباس گرامی
 .٣استفاده از باکتری استوباکتراستی به ھمراه ميکروفلور کفير در توليد نوشابه تخميری با
الکل ناچيز بر پاﯾه آب پنير
فرزانه عبدالملکی ـ مھناز مظاھری اسدی
 .٤استفاده از ﯾک مدل غيرخطی رﯾاضی برای پيشگوﯾی آسيب در سيب زمينی بر اثر
بارگذاری ضربه ای
حامد افشاری
 .٥توليد شير اسيدوفيلوس به عنوان ﯾک نوشيدنی شيری تخميرشده پروبيوتيکی
نسرﯾن موﯾدنيا ـ محمدرضا احسانی ـ زھرا امام جمعه ـ اميرفرخ مظاھری
 .٦انتخاب مناسب ترﯾن فلز و بازدارنده رسوب برای جلوگيری از خوردگی در تبخيرکنندهھای
کارخانه قند
سيدمھدی رفيق ـ بھروز مصيبی ـ مسعود ھنرور
 .٧بررسی اثرات پوشش دھی بر انتقال جرم در آبگيری اسمزی و ارزﯾابی شاخصھای کيفی
فرآوری نھاﯾی در فرآﯾند سرخ کردن برشھای کيوی
بھاره بھروزی ـ حامد فاطميان ـ غالمحسن اسدی
 .٨شناساﯾی مخمرھای نوعی خمير ماﯾه سنتی به نام  Oskooمورد استفاده در برخی از
روستاھای آذرباﯾجان شرقی
شعله دروﯾشی ـ محمد زارعی ـ سھيال مرادی بيگ ھندی
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