ليست مقاالت چاپ شده در سال ١٣٨۶
بھار ١٣٨٦
 .١بررسی عوامل مؤثر بر ميزان مھاجرت منومراستيرن از ليوان ھای پلی استيرنی به
درون محصوالت غذاﯾی
مرﯾم ميزانی  -سكينه ھاشمی جوادی
 .٢بررسی تركيب شيمياﯾی و اثر ضد ميكروبی اسانس گياه آوﯾشن
انوشه شرﯾفان  -زھرا امام جمعه  -نسرﯾن صمدی  -محمدحسين صالحی سورمقی
 .٣بررسی اثر سدﯾم استئاروئيل الكتيليت بر وﯾژگی ھای رئولوژﯾكی خمير نان نيمه
حجيم غنی شده با آرد سوﯾای فعال
فرناز اله وﯾردی  -سيدمھدی سيدﯾن اردبيلی
 .٤بررسی آلودگی پنير سنتی به استافيلوكوكوس اورئوس كواگوالز مثبت در
شھرستان كازرون
محمدحسين مرحمتی زاده  -گيتی كرﯾم  -رضا نيك افروز  -جميله پيكر
 .٥بررسی ميزان ژالتيه شدن نشاسته در نان لواش توسط دستگاه DSC
آرزو عرفانيان  -سيدمھدی سيدﯾن اردبيلی  -محمدحسين عزﯾزی
 .٦استخراج عصاره ھای گياھی اكليل كوھی و مرﯾم گلی با استفاده از دی اكسيد
كربن به عنوان سيال فوق بحرانی و كاربرد آن در افزاﯾش زمان ماندگاری روغن
كانوال
راحله قنبری  -مھرداد قوامی  -حامد صفافر
 .٧بررسی اثر روش اسيدی كردن مستقيم با كمك اسيدھای خوراكی مختلف بر
خصوصيات فيزﯾكوشيمياﯾی و حسين پنير موزارال
اكرم آرﯾان فر -نوشيدنی ھای ورزشی  -بابك غياثی طرزی  -خليل علی محمدزاده

Web site: jftn.srbiau.ac.ir

ليست مقاالت چاپ شده در سال ١٣٨۶
تابستان ١٣٨٦
 .١ارزﯾابی كيفيت فراكسيون ھای تالو
مرﯾم قراچورلو  -مھرداد قوامی  -پروﯾز آبرومند
 .٢بررسی وضعيت تغذﯾه نوجوانان دختر و پسر  ١٤-١٨ساله دبيرستان شھر مرند
فلور زرگری
 .٣تعيين منحنی ھای ھمدمای جذب بادام كامل و برازش مدل ھای مختلف آن
بابك بھشتی  -محمدھادی خوش تقاضا  -سعيد مينائی  -عليرضا بصيری
 .٤بررسی اثر گلوتاتيون با منشاء طبيعی بر روی خواص رئولوژﯾكی خمير حاصل از آرد
گندم نسبتا قوی
گالﯾل اسدﯾان حاج آقاﯾی  -ناصر رجب زاده
 .٥ارزشيابی روغن بذر چای شمال اﯾران
مرﯾم داور  -پيمان مھستی  -مھرداد قوامی  -مرﯾم قراچورلو
 .٦قابليت اطمينان روش  ELISAدر برابر  HPLCدر آزمون جداسازی آفالتوكسين M1
شير
محمدحسين مرحمتی زاده  -ودود رضوﯾلر -سعيد بكائی
 .٧تعيين ميزان باقيمانده كادميم و سرب در نمونه ھای عضله  ،كبد و كليه گوساله
ھای كشتار شده در كشتارگاه شھر كرد به روش اسپكترومتری جذب اتمی كوره
ابراھيم رحيمی  -امير شاكرﯾان  -نوردھر ركنی
 .٨بررسی خصوصيات ميكروبيولوژﯾكی و شيمياﯾی پنير كوزه در آذرباﯾجان غربی
مھزاد آقازاده مشكی
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ليست مقاالت چاپ شده در سال ١٣٨۶
پاﯾيز ١٣٨٦
 .١تاثير فراﯾند سرخ كردن تحت خالء بر كيفيت روغن مورد استفاده
بابك غياثی طرزی – مھرداد قوامی – عليرضا بصيری – محمدبامنی مقدم
 .٢اثر تمرﯾن ھوازی ھمراه با رژﯾم غذاﯾی منتخب بر شيوه زندگی  ،تركيب بدن و چربی
خون دانشجوﯾان زن چاق
ماندانا غالمی – حجت ﷲ نيك بخت – علی محمد اميرتاش
 .٣تاثير افزودن ھيدروكلوئيد ژالن در وﯾژگی ھای حسی و رئولوژﯾكی نوشيدنی دانه
رﯾحان
معصومه صمدی – سيدمحمدعلی ابراھيم زاده موسوی – مرﯾم ميزانی
 .٤تركيب اسيدھای چرب شير و خامه در فصل بھار
غزال اكبری دوست – محمدرضا احسانی – مھرداد قوامی
 .٥بررسی اثر سينرژﯾستيك فسفوليپيد سوﯾا در روغن ھا و چربی ھا
پروﯾن عشرت آبادی – سيد حسن فاطمی – مھرداد قوامی
 .٦بررسی نقش تغذﯾه ای عصاره كنگر فرنگی بر ميزان ھموسيستئين خون در موش
ھای  Ratنر بالغ نژاد Wistar
پرﯾچھر ﯾغماﯾی – كاظم پرﯾور – علی پروﯾن
 .٧غنی سازی گندم با استفاده از منابع مختلف كود ازته و تاثير آن در پروتئين عناصر
معدنی
حميد مظفری – سعيد وزان – محمدآقا لطف اللھی – شيرمحمد معز اردالن
 .٨خردل و خصوصيات كاربردی آن در صنعت غذا
مرتضی عادلی ميالنی – مرﯾم ميزانی – پروﯾن عشرت آبادی
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ليست مقاالت چاپ شده در سال ١٣٨۶
زمستان ١٣٨٦
 .١بررسی ميزان مھاجرت تركيب سمی بيسفنول  Aدی گالﯾسيدﯾل اتر ) (BADGEو
برخی از مشتقات آن به درون محصوالت غذاﯾی كنسرو شده
مرﯾم ميزانی – عباس گرامی – مرتضی شھرستانی – سيدعليرضا حاج سيد جوادی – فرزﯾن
شفق
 .٢بررسی اثر فرآﯾند تصفه بر وﯾژگی ھای كيفی تالواولئين
پيمانه قاسمی افشار – مھرداد قوامی – مرﯾم قراچورلو -پروﯾز آبرومند آذر – اميرحسين الھامی
راد
 .٣تاثير نگھداری كشت ماست در درجه حرارت ھای پائين بربقاء و فعاليت
الكتوباسيلوس بلگارﯾكوس و استرپتوكوكوس ترموفيلوس به عنوان باكتری ھای
آغازگر
پرﯾناز طاھری – محمدرضا احسانی – فرخ دروﯾش
 .٤بررسی ميزان ژالتينه شدن نشاسته در نان بربری توسط دستگاه DSC
آرزو عرفانيان – سيدمھدی سيدﯾن اردبيلی – محمدحسين عزﯾزی
 .٥مقاﯾسه كمی و كيفی الگوی اسيدھای آمينه در روش ھای مختلف توليد پنيرھای
رژﯾمی
سيدعلی ﯾاسينی اردكانی – سيدحسن فاطمی
 .٦بررسی وضعيت كيفی كره ھای گياھی توليد داخل كشور از نظر ميزان اﯾزومر
ترانس
سيدابراھيم حسينی – بابك غياثی طرزی – پروﯾز بشيری
 .٧مقاﯾسه اثر روغن كنجد با لسيتين بر ﯾادگيری فضاﯾی موش صحراﯾی جوان و پير
منيره شفاھی – احمدعلی معاضدی  -رحيم چينی پرداز
 .٨طراحی الگوی خصوصی سازی اداره امور بيمارستان ھای سازمان تامين اجتماعی
اميراشكان نصيری پور -خليل علی محمدزاده – شھزاد آردن – پوران رئيسی
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