ليست مقاالت چاپ شده در سال ١٣٨۵
بھار ١٣٨٥
 .١بررسی اسيدھای چرب تشكيل دھنده انواع مختلف روغن ھای گياھی ماﯾع
موجود در بازار مصرف اﯾران
بابك غياثی طرزی – ابراھيم حسينی – مھرداد قوامی
 .٢كيفيت وﯾفرھای استفاده شده در مواد غذاﯾی براساس محتوای بوراكس
موجود در آن ھا
اميرشاكرﯾان – كورش منوچھری نائينی – علی كاظمی – مجيد كدخدازاده
 .٣اندازه گيری پاﯾداری اكسيداتيو روغن ھا و چربی ھا – ارزﯾابی دستگاه
رنسميت
مھرداد قوامی – مرﯾم قراچورلو
 .٤بررسی تاثير به كارگيری باكتوفوگاسيون بر ميزان كاھش بار ميكروبی شير
علی محمدی ثانی – محمدرضا احسانی
 .٥بررسی نرم شدگی پنير فتای اﯾرانی تھيه شده به روش فرا پاالﯾش تفاوت
ميان وﯾژگی ھای فيزﯾكوشيمياﯾی بخش نرم و سفت پنير
وجيھه فدائی نوغانی – محمدرضا احسانی – محمدرضا قنادھا
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ليست مقاالت چاپ شده در سال ١٣٨۵
تابستان ١٣٨٥
 .١بررسی تاثير مس بر ميزان كلسترول  ،تری گليسرﯾد و ليپوپروتئين ھای
پالسما در  Ratھای نر بالغ
پرﯾچھر ﯾغماﯾی – شھربانو عرﯾان – الھه عظيمی
 .٢روش جدﯾد بررسی اثر سينرژﯾسم برخی از مواد محافظ بيولوژﯾكی و
شيمياﯾی در مواد غذاﯾی بر روی باكتری ليسترﯾا منوساﯾتوژنز مقاوم
آمنه نصر – روحا كسری كرمانشاھی – اﯾرج نحوی
 .٣بررسی امكان توليد آنتی اكسيدان طبيعی از گياه مرﯾم گلی و تاثير آن در
افزاﯾش زمان ماندگاری روغن دنبه  ،كانوال ،پنبه دانه
راحله قنبری – مھرداد قوامی – حامد صفافر
 .٤بيوسنسورھا در صناﯾع غذاﯾی
اميرفرخ مظاھری – محمدرضا احسانی
 .٥تعيين مقدار سدﯾم و پتاسيم بيشت نوع ميوه و سبزی بازار تھران و مقاﯾسه
نتاﯾج حاصل با داده ھای USDA
اميرحسين الھامی راد – مانيا صالحی فر -محمدمھدی متقی – مھرداد قوامی
 .٦شناساﯾی جنس ھای مھم كپك و مخمر در پنير فتای UF
علی محمدی ثانی – محمدرضا احسانی – رﯾحانه فربودی
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ليست مقاالت چاپ شده در سال ١٣٨۵
پاﯾيز ١٣٨٥
 .١اثر بتاسيكلودكسترﯾن بر كلسترول و دﯾگر خصوصيات فيزﯾكی و شيمياﯾی
تالو
مرﯾم قراچورلو -مھرداد قوامی – پروﯾز آبرومند – فرخ دروﯾش
 .٢مطالعه اثر مكمل ﯾاری وﯾتامين  Eو  Cبر ميزان كلسترول خون در موش ھای
 Ratتغذﯾه شده با كسترلو باال
ميرھادی خياط نوری – رضا جعفری بلوﯾردی
 .٣بررسی پاﯾداری انواع مختلف روغن ھای گياھی ماﯾع موجود در بازار مصرف
اﯾران
بابك غياثی طرزی – اميرحسين الھامی راد -ابراھيم حسينی – محمدسالمی نيا-
مھرداد قوامی
 .٤بررسی ميان فصلی مقادﯾر سرمی وﯾتامين  Aوبتا كاروتن و ميزان وﯾتامين A
در كبرد گاوھای نر كشتار شده در كشتارگاه تبرﯾز
اميرپروﯾز رضاﯾی صابر -افشين جوادی
 .٥بررسی اثر دوزھای مختلف  Znبر ميزان كلسترول  ،تری گليسرﯾد،HDL ،
 LDLپالسما در رت ھای نر
پرﯾچھر ﯾغماﯾی – كاظم پرﯾور – بھاره محمدی نوﯾن
 .٦بررسی وجود سالمونال در تخم مرغ ھای بومی شھرستان كازرون
مھزاد آقازاده مشگی – تقی زھراﯾی صالحی – اصغر فخاری
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ليست مقاالت چاپ شده در سال ١٣٨۵
زمستان ١٣٨٥
 .١تعيين كيفيت بھداشتی شير خام دامداری ھا بر اساس شمار كلی فرم ھا و
تعداد كپك ھا و مخمرھا
حميد عزت پناه
 .٢تخمين كيفيت چای سياه با استفاده از تجزﯾه تركيبات شيمياﯾی و آزمون
حسی
كبری عزﯾزی زاده – مھدی سيدﯾن اردبيلی – شيوا روفی گری حقيقت
 .٣مقاﯾسه چند سوﯾه مخمر نان مورد استفاده در كارخانه ھای مخمر نان اﯾران
و بھينه سازی شراﯾط كشت برای سوﯾه ھای انتخاب شده
فاطمه عالم پورسالمی – مھرداد آذﯾن – جميله نوروزی
 .٤بررسی تاثير آھن بر ميزان كلسترول  ،تری گليسرﯾد و ليپو پروتئين ھای
پالسما در  Ratھای نر بالغ
پرﯾچھر ﯾغماﯾی – شھربانو عرﯾان – الھه عظيمی
 .٥بررسی عوامل موثر بر تغييرات اسيدﯾته و  pHماست پروبيوتيكی حاوی
الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس  La-5طی مدت گرمخانه گذاری
پرﯾناز طاھری – محمدرضا احسانی – كيانوش خسروی دارانی
 .٦توليد و فرموالسيون شير گياھی بدون الكتوز از دانه خربزه و ارزﯾابی خواص
فيزﯾكوشيمياﯾی آن
مھدﯾه محمدی جعفری – محمدحسين حداد خداپرست – اميرحسين الھامی راد-
صدﯾقه ﯾزدان پناه
 .٧شناساﯾی و اندازه گيری توكوفرول ھا در روغن ھای نباتی
مھرداد قوامی – مرﯾم قراچورلو -پبمان مھستی
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