ليست مقاالت چاپ شده در سال ١٣٨۴
بھار ١٣٨٤
 .١بررسی وضع تغذﯾه به روس تن سنجی كودكان  ٢٥تا  ٦٠ماھه مھدكودك ھای
منطقه ١و ٢٠شھر تھران
سيمين وثوق – مسعود انصاری پور – مھرناز اعظمی موحد -فرھاد رضوان
 .٢شناساﯾی روغن پسته وحشی مناطقه مختلف اﯾران
آرزو عقل آرا -مھرداد قوامی
 .٣بررسی فرآﯾند توليدظروف بسته بندی مقاوم به حرارت از جنس پلی اتيلن ترفتاالت
)(PET
مرﯾم ميزانی
 .٤بررسی تاثير دماھای مختلف نگھداری برخصوصيات شيمياﯾی ارقام خرما
سيدعلی مرتضوی – مرضيه رضوی زاده – حجت كاراژﯾان
 .٥بررسی وﯾژگی ھای آنزﯾم گلوكو آميالز تثبيت شده در ژل آلژﯾنات كلسيم
غالمحسن اسدی – خسرو رستمی
 .٦نحوه فعاليت و رشد بيفيدوباكترﯾوم الكتسين در شير
نسرﯾن مؤﯾدنيا – محمدرضا احسانی – زھرا امام جمعه

Web site: jftn.srbiau.ac.ir

ليست مقاالت چاپ شده در سال ١٣٨۴
تابستان ١٣٨٤
 .١مطالعه تغييرات فركانس آلودگی سالمونال در مراحل مختلف كشتار طيور با
استفاده از سيستم HACCP
افشين جوادی – ودود رضوﯾلر – احد طالبی
 .٢ارزشيابی وﯾژگی ھای فيزﯾكوشيمياﯾی روغن سبوس برنج
ندا احمدی كمازانی – مھرداد قوامی – مرﯾم ميزانی
 .٣بررسی تاثير فرآﯾند توليد پودر خرما بر حالليت و ميان قند احيا در پودر نھاﯾی
انوشه شرﯾفان – سيدعلی مرتضوی – مسعود شفافی زنوزﯾان
 .٤مقاﯾسه بين ارزش تغذﯾه ای مواد غذاﯾی ارائه شده با سيستم  HOT - Holdingو
رژﯾم غذاﯾی متعادل اورنگ عيوض زاده
اميرفرخ مظاھری – زھره دﯾدار – خليل علی محمدزاده – مھرداد قوامی
 .٥بررسی تاثير رﯾوترﯾن توليدی توسط  Lactobacillus reuteri DSM 20016روی
برخی پاتوژن ھای جاﯾزه اھميت در سالمت غذاﯾی
علی محمدی ثانی – محمدرضا احسانی – مھناز مظاھری اسدی
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ليست مقاالت چاپ شده در سال ١٣٨۴
پاﯾيز ١٣٨٤
 .١ارزﯾابی كيفيت تغذﯾه ای بيسكوﯾت
پيمان مھستی
 .٢بررسی وضعيت تكنولوژﯾكی چغندرقند در مناطق مختلف استان ھای اصفھان و
چھارمحال بختياری
مسعود ھنرور -اﯾرج عليمرادی – محمد عبداللھيان نوقابی
 .٣كاربرد خاكستر پوسته برنج در رنگبری روغن ھای خوراكی
مرﯾم اميری – مھرداد قوامی – حامد صفافر
 .٤بررسی علل مراجعه به مشاور تغذﯾه در مناطق ١و ٣شھرداری تھران به تفكيك
سن و جنس طی سالھای  ١٣٧٨الی ١٣٨٣
مسعود انصاری پور – سيمين وثوق – فرھاد رضوان
 .٥كاربرد مواد كاھنده وﯾسكوزﯾته در كارخانه ای توليد شكر و تاثير آنھا بر رنگ شكر
پخت  Cو درجه خلوص مالس
محمد حجت االسالمی – رضا شكرانی – احمد كرباسی – جالل جماليان – غالمرضا مصباحی
 .٦بررسی فرموالسيون امولسيون نوشابه سازی
الھام رضوانی – مھين آذر – عليرضا طاھرﯾان
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ليست مقاالت چاپ شده در سال ١٣٨۴
زمستان ١٣٨٤
 .١استفاده از عوامل جھش زا بر سوﯾه ھای استوباكتربومی جھت توليد اسيد استيك
ﯾا بازدھی باال در صنعت سركه سازی
مھناز ھاشمی روان  -مھرداد آذﯾن
 .٢بررسی اثر مكمل دھی حاد با ال – كارنيتين بر عملكرد فيزﯾكی در آستانه بی
ھوازی در تكواندوكاران مرد نخبه اﯾران
مھرداد شعاع كاظمی – مسعود كيمياگر -مھران سررشته – رضا راست منش – فروغن اعظم
طالبان
 .٣بررسی خواص ضد باكترﯾاﯾی استارترھای ماست ھای بومی
رضوان پوراحمد – مھناز مظاھری اسدی – سيدسعيد ميردامادی
 .٤تاثير فراﯾند فشار ھيدروستاتيك باال بر كيفيت مواد غذاﯾی
بابك غياثی طرزی – سيدمھدی سيدﯾن اردبيلی
 .٥بررسی ميزان آلودگی سالمونالﯾی سطح خارجی پوسته و محتوﯾات تخم مرغ ھای
خوراكی در مرغداری ھای تخمگذار اطراف شھرستان تبرﯾز
محمدحسين موثق غازانی
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