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1389- 1391. 

 .1391-1389 ).ناظر: سمت( تولید پروبیوتیک در مقیاس پایلوت در تغذیه طیور -12



: سمت(تاثیر فرآوري غذایی بر میزان باقیمانده سموم دفع افات نباتی در سیب زمینی فرایند شده  -13
    .  1392 -1389 .)ناظر

 
     پروژه هاي تحقیقاتی در حال اجرا

 .1397-1395). مجري: سمت( سنتتیکرنگجايبهآن و جایگزینی سبزخوراکیرنگ تولیدامکانبررسی -1

 در شرایط سردخانه(.Cydonia oblonga Mill)  بررسی قابلیت انبارمانی پنج ژنوتیپ امیدبخش به -2
 .1395 -1393 .)همکار: سمت(

  . 1395 -1393 .)همکار: سمت( ارزیابی افت و کسري محصوالت کشاورزي در مرحله انبارداري -3
 

  نشریات فنی و ترویجی  
 موسسه تحقیقات فنی و . کاهش اسید فیتیک سبوس گندم به روش هیدراتاسیون گرم. 1392. مشرف، ل

 . 41شماره . مهندسی کشاورزي

 1392، هاي آزمون ها و روش ویژگی –سبوس گندم مورد مصرف براي انسان  :تدوین استاندارد ملی ، 

  . 17028 شماره د ایران، سازمان ملی استاندار
  دستورالعمل اجرایی تولید محصول سالم : گزارش فنی)GAP پیاز،  -)یا عملیات خوب کشاورزي

  .سازمان جهاد کشاورزي اصفهان .1395
  

 پایان نامه و داوري مشاوره  ی، راهنمای
 وري سبوس بررسی و مقایسه چند روش فرا.  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی

دانشگاه  ).راهنما: سمت( 1389 .گندم و تاثیر آن ها بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و تغذیه اي سبوس
 .سبزوار آزاد اسالمی واحد

 بررسی اثر آرد سنجد بر خواص رئولوژیکی،  .پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی
 .قوچاندانشگاه آزاد اسالمی واحد  ).راهنما: سمت( 1390 .شیمیایی، حسی و ماندگاري نان سنگک

  بررسی اثر جایگزینی درصدهاي مختلف آرد  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی
 1393 ،حسی و رئولوژیکی بیسکویت کاکائویی ،شیمیائی ،سنجد با پودر کاکائو بر خواص فیزیکی

 .انقوچدانشگاه آزاد اسالمی واحد   .)راهنما: سمت(



   بررسی توزیع فراوانی آفالتوکسین در . مواد غذایی بهداشت و ایمنینامه کارشناسی ارشد رشته پایان
.  آردهاي استفاده شده براي تهیه نان سنگک و اثر فرایندهاي تخمیر و پخت بر باالترین آلودگی موجود

 . صفهاندانشگاه علوم پزشکی ا. و علوم غذایی دانشکده تغذیه ).راهنما: سمت(1394

  بررسی توزیع فراوانی آفالتوکسین در . رشته بهداشت و ایمنی مواد غذاییپایان نامه کارشناسی ارشد
آردهاي استفاده شده براي تهیه نان حجیم در استان اصفهان و اثر فرایندهاي تخمیر و پخت بر باالترین 

 .نشگاه علوم پزشکی اصفهاندا. و علوم غذایی دانشکده تغذیه ).راهنما: سمت(1394 .آلودگی موجود

 بررسی اثر غنی سازي آرد با فول فت سویا بر . پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ).راهنما: سمت( 1394. خصوصیات کیفی و آنتی اکسیدانی نان سنگک

 . شهرضا

  تاثیر جایگزینی آردهاي مختلف بر روي . یپایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذای
دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ).راهنما: سمت( 1395. ویژگی هاي حسی و ماندگاري دونات بدون گلوتن

 . شهرضا

 بررسی جایگزینی پودر کاکائو با پودر میوه . پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی
 . شهرضادانشگاه آزاد اسالمی واحد  ).راهنما: سمت( 1395. سنجد در تولید کیک فراسودمند

 مشاور: سمت( 1395. تولید آبمیوه حاوي دانه هاي گیاهی .رساله دکتري رشته علوم و صنایع غذایی.( 
 .دانشگاه ارومیه

 تبریز دانشگاه ).راهنما: سمت(. 1395. دوره فرصت مطالعاتی مقطع دکتري اکولوژي گیاهان زراعی.  

 شهید باهنر کرمان دانشگاه ).راهنما: سمت(. 1395. مهندسی شیمیطالعاتی مقطع دکتريدوره فرصت م. 

 خواص رئولوژي صمغ دانه بارهنگ و بررسی . پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی
 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد ).داورناظر و : سمت( 1391. امکان استفاده آن در مواد غذایی

 بررسی تاثیر کاربرد توام صمغهاي متیل سلولز و . پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی
هیدروکسی پروپیل سلولز در شرایط مختلف فیزیکی و شیمیایی بر روي رفتار رئولوژیک محلول صمغ 

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد ).داورناظر و : سمت( 1391 .آلژینات سدیم

 زانتان و (رسی تاثیر کاربردتوام از صمغهابر. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی
در شرایط مختلف فیزیکی و )  wpc(واینولین بر روي خصوصیات رئولوژیکی کنسانتره آب پنیر) گوآر

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد ).داورناظر و : سمت( 1391 .)، امالح pH(شیمیایی



 مطالعه تخمیر، نیم پخت کردن و نگهداري نان سنگک به .  رساله دکتري رشته علوم و صنایع غذایی
 .دانشگاه صنعتی اصفهان ).داور امتحان جامع: سمت( 1391. صورت منجمد و غیر منجمد

 اثر اگزوپلی ساکاریدهاي میکروبی خمیرترش بر خواص  .رساله دکتري رشته علوم و صنایع غذایی
 .دانشگاه صنعتی اصفهان ).داور امتحان جامع: سمت( 1391. ولوژیک خمیر نان مسطحرئ

 لیپیدي نانوساختار حاوي آستازانتین هاي حاملتولید و ارزیابی .رساله دکتري رشته علوم و صنایع غذایی
 .دانشگاه صنعتی اصفهان ).جامعداور امتحان: سمت(1393. با آن)الشعیرماء(الکلآبجو بدونسازي و غنی

 رقم  8ها و پیوندهاي موجود در رابطه ساختاري پروتئین. رشته علوم و صنایع غذایی رساله دکتري
 .صنعتی اصفهان دانشگاه ).امتحان جامع داور: سمت(1394. از آنهاحاصلنان تافتونکیفیت باگندم ایرانی
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 1382 ،مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان اصفهان برتر پژوهشگر 

 1382 ،استان اصفهان برتر پژوهشگر 

 1393 ،بانوان مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان اصفهان برتر پژوهشگر 

 1394 ،کشاورزي و منابع طبیعی استان اصفهانمرکز تحقیقات  برتر پژوهشگر 
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