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  تا کنون( 3134تازه ) یها یسبزعضو کمیته متناظر کدکس میوه و 

  مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی)کایزن( عضو کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادات  

 3131تا 3123دسی کشاورزی، و مهن یقات فنیقات موسسه تحقیتحق یعضو شورا 

  عضو کارگروه تخصصیFAO ای وضعیت فنآوری پس از برداشت در منطقه غرب و جنوب  برای تهیه گزارش منطقه

 غربی آسیا

 عضو کمیته فنی تخصصی HACCP وزارت جهاد کشاورزی– کشمش 

 فرآوری کشمش ستمیتقرار سن کار اسییس آیش نویه پیته تهیعضو کم 

 (HACCPاجرایی سیستم  یزیر برنامه)زیر مجموعه کمیته کشوری هماهنگی و 

 وزارت جهاد کشاورزی -روغنی یها دانهش یه برنامه ده ساله افزایته تهیعضو کم 

  سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی-روغنی یها دانهعضو کمیته تدوین برنامه راهبردی تحقیقات 

 و کمیته تدوین برنامه راهبردی کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی و دامی در مراحل پس از برداشت، فذراوری  عض

 سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی--و توزیع 

  عضو کمیته استانداردهایTC34  زیر شاخهSC2 

 3124. منتخب مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در مجموعه خبرگان تحقیقات 

 

 ها شپژوه

. پایذان  ونیدروژناسذ ینذد ه ین فرایگزیبه عنوان جا ینبات یها روغن یتصادف ییایمیردن شک یاربرد استرکان کام یررسب .3

 نامه کارشناسی ارشد )استاد راهنما: دکتر پروین زندی(
 

 ارکذ هم. )ونیدروژناسذ یند هین فرایگزیبه عنوان جا ینبات یروغنها یتصادف ییایمیردن شک یاربرد استرکان کام یررسب .8

 شورک ییع غذایو صنا یا هیقات تغذیتو تحقیانست اصلی(
 

 جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی  پژوهشی برگزیده دومین یها طرحاحراز رتبه اول در بین

 شهید بهشتی
 

و  یقذات فنذ  یسسذه تحق ؤ( ممسئول یمجر) یمیرژ یها ه نانیطعام در ته کن نمیگزیم به عنوان جاید پتاسیلرکاربرد ک .1

 یشاورزک یمهندس
 

مصاحبه تلویزیونی برای   -دستاورد شاخص تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 معرفی دستاوردهای طرح
 

 یمجذر ) نذان  یش زمذان مانذدگار  یت و افذزا یذ فکیها به منظور بهبذود   ر مناسب استفاده از نگهدارندهین نوع و مقادییتع .4

 خاتمه یافته -یشاورزک یو مهندس یقات فنیسسه تحقؤ( ممسئول
 

و  یقذات فنذ  یسسذه تحق ؤ( ممسذئول  یمجذر ) بررسی امکان استفاده از سویا و مغز دانه آفتابگردان در بهبود کیفیت نان .3

 خاتمه یافته - یشاورزک یمهندس
 



 

  

 یشاورزک یسو مهند یقات فنیسسه تحقؤ( ممسئول یمجر) د نانی( در تولکیبر خورایان استفاده از سلولز )فکام یبررس .6

 خاتمه یافته -
 

سسذه  ؤ( ممسذئول  یمجذر ) روغنی در مراحل پس از برداشت، فرآوری و توزیذع  یها دانهطرح راهبردی کاهش ضایعات  .5

 خاتمه یافته - یشاورزک یو مهندس یقات فنیتحق
 

 مجری() طرح راهبردی کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی )باغی، زراعی، سبزی و صیفی( در مراحل پس از برداشت .2

 خاتمه یافته - یشاورزک یو مهندس یقات فنیسسه تحقمؤ
 

و  یقات فنیسسه تحقؤ( مهمکارمتیل سیکلو پروپن بر خواص کیفی، ماندگاری و کاهش ضایعات سیب ) -3بررسی تأثیر  .3

 خاتمه یافته -یشاورزک یمهندس
 

مجذری  ) نذان  یا هیذ ور بهبذود ارزش تغذ بذه منظذ   (Fe, Zn, Ca) یمواد معدن یریارگکر استفاده و نحوه به ین مقادییتع .31

 خاتمه یافته - یشاورزک یو مهندس یقات فنیسسه تحقؤ( ممسئول
 

و  یقات فنذ یسسه تحقؤ( مهمکارآلبالو ) یانبارمانهای کیفی و  بر خشک شدن، ویژگی یساز آمادههای  ثیر روشأبررسی ت .33

 خاتمه یافته – یشاورزک یمهندس
 

)سذایر   نآی انجیر خشک منطقه اسذتهبان بذه منظذور بهبذود کیفیذت و پایذداری       بررسی برخی از خواص فیزیکوشیمیای .38

 خاتمه یافته - یشاورزک یو مهندس یقات فنیسسه تحقؤان( میمجر
 

 ها آنمحصوالت کشاورزی و بررسی خصوصیات  یبند بستهنشاسته به منظور  تینانوکامپوزقابل بازیافت  یها لمیفتولید  .31

 خاتمه یافته -یشاورزک یو مهندس یفن قاتیسسه تحقان( مؤیمجر)سایر 
 

بذه   هذا  آنو کذاربرد   هذا  آنپوششی خوراکی از مواد سلولزی و بررسی برخی خواص فیزیکی و مکذانیکی   یها لمیفتهیه  .34

 خاتمه یافته -یشاورزک یو مهندس یقات فنیسسه تحقؤان( میمجر)سایر منظور افزایش ماندگاری دو محصول باغی
 

بذا اتمسذفر    یهذا  بسذته و مرطذوب شذده درون    کر رقم سبز استهبان به صورت خشذ یوه انجیم ییایمیر شیغ ینگهدار .33

 خاتمه یافته  -یشاورزک یو مهندس یقات فنیسسه تحقؤان( میمجر)سایر  تغییریافته
 

 -یشذاورز ک یو مهندس یقات فنیسسه تحقؤان( میمجر)سایر  کنسرو کرفس یپروسس برا و زمان یند حرارتین فراییعت .36

 فتهخاتمه یا
 

 یو مهندسذ  یقات فنیسسه تحقؤان( میمجر)سایر م فتومتریدر نان لواش با استفاده از فل نیریش جوش یایبقا یریگ اندازه .35

 خاتمه یافته - یشاورزک
 

ان( یذ مجر)سذایر  ریخم یآور عمذل ت آرد و بهبود یها به منظور تقو بهبود دهنده یریارگکر استفاده و نحوه به ین مقادییتع .32

 خاتمه یافته - یشاورزک یو مهندس یفن قاتیسسه تحقؤم
 

 یو مهندسذ  یقذات فنذ  یسسذه تحق ؤان( میذ مجر)سذایر   شذور کارقام غالب گنذدم   یا هیو ارزش تغذ یفکیخواص  یبررس .33

 خاتمه یافته - یشاورزک

 یشاورزک یو مهندس یقات فنیسسه تحقؤان( میمجربر خواص کمی و کیفی آفتابگردان )سایر  یورز خاک یها روشاثر  .81

 اتمه یافتهخ –
 



 

  

 یو مهندسذ  یقذات فنذ  یسسذه تحق ؤان( میذ مجرقزوینی به روش میکروویذو )سذایر    هپست کردن خشکبررسی و ارزیابی  .83

 خاتمه یافته – یشاورزک
 

 خاتمه یافته –یکشاورز  یمهندس و  یفنقات یسسه تحقؤن )همکار( مکش فندق دستگاه یابی، ساخت و ارزیطراح .88
 

و  یقذات فنذ  یسسذه تحق ؤان( میذ مجروت آفتابی برای محصوالت کشاورزی )سذایر  پایل کن خشکساخت و ارزیابی یک  .81

 خاتمه یافته - یشاورزک یمهندس
 

و  یقات فنیسسه تحقان( مؤیمجرگیاهی موجود در ایران )سایر  یها گونهتعیین خواص سوخت بیودیزل تولیدی از برخی  .84

 خاتمه یافته -شرکت مگاموتور -یشاورزک یمهندس
 

و  یقذات فنذ  یسسذه تحق ان( مؤیذ مجر)سذایر   ینیزم بیسلید نان حجیم با استفاده از مخلوط آرد گندم و بررسی امکان تو .83

 خاتمه یافته – یشاورزک یمهندس
 

ارزیذابی خذواص کمذی و کیفذی آن )سذایر       ومختلف تجذاری   یها تهیوارروش تولید مالت )سمنو( از  نیتر مناسبتعیین  .86

 خاتمه یافته – یورزشاک یو مهندس یقات فنیسسه تحقان( مؤیمجر
 

 Malus) تابسذتانه  متیل سیکلو پروپن بر افزایش ماندگاری و کاهش ضایعات سیب ارقام بذومی  -3بررسی تأثیر کاربرد  .85

domestica Borkh.( در شرایط مختلف رسیدگی )یشاورزک یو مهندس یقات فنیسسه تحق( مؤهمکار. 

. )همکار(. معاونت آب و خاک و صنایع. معرفی راهکارهای مناسب جهت شستشو وکاهش آلودگیهای خرمای مضافتی 
 خاتمه یافته -وزارت جهاد کشاورزی

مطلوب با استفاده از  یفکی یها یژگیوه ماست با ی( بر پاMedical Foodدارو )-ون غذایفرموالس یساز نهیبه .92
 دکترا( نامه انیپا) کیتم ژنتیالگور یمدلساز

 

 مقاالت
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ا و یآفتابگردان، سو یها روغنردن ک یاستر یبررس. 3128. ینیحس ک.و  نتیخوش ط خ. ،یبهمد ه.، یگلدان .مزندی پ.،  .1
 .252-222(. یمیش ی)مهندس 33 -. سال چهاردهم جلدر(یبکریام یر )دانشگاه صنعتیبکریام. یمه صنعتین یدر مبنا دانه پنبه

بررسی اثر رطوبت زمان برداشت و دماهای مختلف خشک کردن . 3126 .بهمدی ه.و  خواه نیحس .، رع. میرمجیدی هشتجین .9
 .3-35. 1شماره  ،2. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلدبر کیفیت روغن دانه کانوال و بذر آن

 مجله. ایسو یکبازساخته از مخلوط روغن آفتابگردان و فل ید چربیتول. 3126 .قوامی .گلدانی و م .زندی، م .، پ.ه بهمدی .3
 .33-83. 5شماره ، 8جلد . ایرانو صنایع غذایی علوم تغذیه

با  یبند دکربن در بستهیاکس ید یباال یها ر غلظتیتأث. 3126. بهمدی .هعباسی و  س.حمیدی اصفهانی،  .، زز. شعار دهقان .4
 .341-336. 4ماره ، ش2جلد . مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. ریرقم سا یت خرمایفیشده بر کاتمسفر اصالح

زایی ارقام تجاری عدس دیم ایران و بررسی و تعیین میزان نفخ. 3126 .بهمدی ه.و  هشتجین میرمجیدیع. ، ا. عزیزی .5
 .313-331.(3)ویژه نامه  سال سیزدهم. پژوهشی علوم کشاورزی-مجله علمی. ایکاردا

مجله تحقیقات . زانگبین به روش دینامیکیمطالعه همدماهای جذب آب گ. 3125.بهمدی .هفرحناکی و  .، عف. بدیعی .6
 .23-33. 3، شماره 3جلد . مهندسی کشاورزی

. فیلم پروتئینی ایزوله سویافیزیکی و مکانیکی های  نقش گلیسرول بر ویژگی . 3122 .بهمدی ه.بدیعی و  ف.، ز. شعار دهقان .7
 .3-33. 3. شماره 6. دوره مجله علوم و صنایع غذایی ایران

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/707311
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/707311
file:///D:/h.behmadi/My%20Documents/ehsan/mordad86%20without%20high%20light.doc
file:///D:/h.behmadi/My%20Documents/ehsan/mordad86%20without%20high%20light.doc
file:///D:/h.behmadi/My%20Documents/ehsan/mordad86%20without%20high%20light.doc
file:///D:/h.behmadi/My%20Documents/فعلن/dhghanshoar-control%20atmospher.doc
file:///D:/h.behmadi/My%20Documents/فعلن/dhghanshoar-control%20atmospher.doc
file:///D:/cv/22-8-86/copy%20flashe%20jadid/cv/cv%20persian/adas-dr%20azizi.doc
file:///D:/cv/22-8-86/copy%20flashe%20jadid/cv/cv%20persian/adas-dr%20azizi.doc
file:///D:/h.behmadi/My%20Documents/ehsan/Gaz%20angubin%20paper.doc


 

  

خوراکی فعال بر پایه متیل سلولز بر ماندگاری گوجه  یها پوشش. اثر 3123و ب. بازیار.  ه. بهمدی.، ف. بدیعی، م پور یصادق .8
 فرنگی. مجله علوم و صنایع غذایی ایران. 

شیمیایی، فیزیکی و حسی  یها یژگیو. مقایسه برخی 3131. بهمدی .هامین افشار و  .عباسی، م .، سپناه عزت .حم.، نوری،  .2
سال سیزدهم. شماره در دوره نگهداری. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی.  پرچربو  یچرب یببا شیر  دار بافت یچرب یبشیر 

 43. ص. 4
 یچرب یبفیزیکی ماست قالبی  شیمیایی و یها یژگیو. بررسی پایداری 3131. ه. بهمدی، س. عباسی و پناه عزتنوری، م.، ح.  .11

 . علوم و صنایع غذایی ایرانمجله در دوره نگهداری.  دار بافتحاوی شیر 

( بر افزایش MAP) شده اصالحبا اتمسفر  یبند بسته. اثر استفاده از فناوری 3131و ل. جوکار.  ، ه. بهمدیجوکار، ا.، ح. زارع .11
 35 ،1سال دوازدهم، شماره منطقه استهبان. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی.  مرطوب مهینعمر انبارمانی انجیر 

بررسی اثر ماریناد کردن آنزیمی و سدیم تری پلی فسفات بر نیروی برش، . 3133 .یبهمده. و  رحمنم.،ع.  ،م.  .،س.ا،ینیحس .19
pH  .31-45ص  ،33، سال پنجم، شماره ییغذا یدر علوم و فناور یصلنامه نوآورفو افت پخت گوشت گاو. 

ان استفاده از پودر کام یبررس . 3133.یدوسفر .ر و یبهمد ه.، یداران یخسرو ک.زاده،  یشهبازس. ، ، م.فر یصالح .13
 .58-61 .ص85ران، شماره یا ییع غذایه و صنایفصلنامه علوم تغذ. یصنعت هکلوچد یس در تولینا پالتنسیرولیاسپ کزجلبیر

 ییمایوشیکزیف یها یژگیواز  یاثر نشاسته اصالح شده بر برخ . 8138. یبهمد ه. وفر  یصالحم. ، ینیحس س.ا.، ، س.ییرسا .14
 . 23 ص ،8، سال ششم، شماره کیقات دامپزشیمجله تحق.م چربکهمبرگر  یو حس

با استفاده  یلوچه صنعتک یساز یان غنکام یررس. ب3138. یبهمد ه. و یداران یخسرو .کزاده،  یشهباز م.، س.فر، یصالح .15
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 .(35-81). 328شماره . سال هجدهم. د و تحقیقات صنعتی ایران(ماهنامه استاندارد )مؤسسه استاندار. تراریخته
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فیبر چغندر قند و پسیلیوم بر  ریتأثبررسی و مقایسه . 1931رفیعی درسنگی. ز. شواخی و ف. ، .بهمدی ه .1

 01و  02بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. . رئولوژیکی خمیر نان بربری یها یژگیو

 . مشهد.آبان ماه

بررسی تعیین بازده عصاره،  خاصیت ضد اکسایشی . 1931 بهمدی.ه. حسینی و س.ا. زینالی ، ف. ، ف ،ریاضی .0
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. 1939. بهمدیه. مرتضویان و ا. ،  موسوی موحدع.ا. ،  رفیعی تهرانیم. ،  امام جمعهز. ز،  ،مهدیزاده برزکی .1

شدن یونی از مشتقات تیوله  یا ژلهانسولین خوراکی به روش  مدل سازی و بهینه سازی تولید نانوذرات

 بهمن ماه. دانشگاه تهران. 92تا  02کیتوزان. پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی. 

عنوان  بررسی امکان استفاده از تفاله انگور قرمز به. 1939 .بهمدیه. حسینی و س.ا. زینالی ، ف. ، ف ،ریاضی .5

ماه.  ید 11. ییع غذایدر صنا نینو یها یفناورو  علوم یمل شیهما. چرب یس کمجایگزین چربی در تولید سوس

 .هیدریتربت حواحد  .یدانشگاه آزاد اسالم

فیزیکوشیمیایی، خاصیت ضد  های ویژگیتعیین . 1931 .بهمدیه. حسینی و س.ا. زینالی ، ف. ، ف ،ریاضی .6

سومین همایش بزرگ علوم و . یاه سردشتس هواریتاکسایشی و میزان فنول کل پسماند خشک انگور قرمز 

 صنایع غذایی

. بررسی تأثیر نگهدارنده های طبیعی و مصنوعی 1939ش.  ،و کوشکی بهمدیه.  ، مرتضویع. ، .ن ،کوشکی .7

ابان. دانشگاه  07تا  06بر ویژگیهای رئولوژیکی نان تافتون. سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی ایران. 

 وچان.آزاد اسالمی. واحد ق

 (Medical Foods)داروهای -معرفی غذا. 1939. کمالی نژاد .مو  یارمند .س .م ،امام جمعه .ز ،ه. بهمدی، .2

 مناسب برای بهبود اختالالت خواب. هفتمین همایش سراسری اختالالت خواب. دانشگاه علوم پزشکی ساری.

یکردهای طب مکمل در درماان اخاتالالت   رو. 1939. کمالی نژاد .مو  یارمند .س .م ،امام جمعه .ز ،بهمدی، ه. .3

 خواب. هفتمین همایش سراسری اختالالت خواب. دانشگاه علوم پزشکی ساری.

بر بهبود  یا هیتغذ یها مکملاثربخشی . 1939. کمالی نژاد .مو  یارمند .س .م ،امام جمعه .ز ،بهمدی، ه. .12

 وم پزشکی ساری.اختالالت خواب. هفتمین همایش سراسری اختالالت خواب. دانشگاه عل

 هاصالح شد نشاستهاز  هاثر استفاد. 1930. بهمدی .هو  سیدین اردبیلی .م .حسینی، س .ا .س م.، ،یپارس  .11

آبان.  3-7نگره ملی علوم و صنایع غذایی. بیست و یکمین ک . سیسوس یو حس ییایمیش یها یژگیوبرنج بر 

 دانشگاه شیراز.

متیل  1ثیر أت.  1930. بهمدی ه. و اسدی .سیدین اردبیلی، غ .م .شواخی، س .حاج نجار، ف .ح ب.، پاشازاده، .10

بیست و یکمین کنگره ملی سیکلوپروپن و نانو جاذب اتیلن بر خصوصیات کیفی و ماندگاری دو رقم سیب. 

 آبان. دانشگاه شیراز. 3-7غذایی. علوم و صنایع 

. بررسی اثر خشک کردن به روش میکروویو تناوبی بر شاخصهای کیفی پسته. 1930. بهمدی ه.و ، ع.م کرمانی .19

 یستم( و مکانیزاسیون ایران. هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی )بیوس

اقتصادی و ایمنی تولید ریز  یها جنبه. بررسی 3133. بهمدی ه. و صالحی فر .خسروی دارانی، م .ک س.، شهبازی زاده، .34

 (یو صنعت ی، دامیاهیران )گیا یشاورزک ینولوژکوتیب یش ملین همایسوم جلبک اسپیرولینا پالتنس.

 برنج شده اصالح نشاسته از استفاده. 3133. پژند نوروز .ع و بهمدی .ه اردبیلی، سیدین .م .س پارسی،م.   س.ا.، حسینی، .33

. کنگره ملی پژوهشگران و سوسیس وحسی شیمیایی فیزیکو ویژگیهای برخی بر فرنگی گوجه فراوری صنایع پسماند و

 بهمن ماه. 11نخبگان ایمنی مواد غذایی )از مزرعه تا سفره(. 
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 شیمیایی ترکیبات بر سوریمی تولید مراحل اثر بررسی. 3133. پژند .عو  بهمدی .ه حسینی، .ا .سش.   نائینی، باقر حاجی .36

کنگره ملی  (. MDPM) مکانیکی بطور شده استخوانگیری گوشت طیور میوفیبریلی یها نیپروتئ الکتروفورزی الگوی و

 بهمن ماه. 11پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی )از مزرعه تا سفره(. 

ل مولفه یه و تحلیتجز یکنک( و تzNose) یکیترونکال ینیاربرد بک. 3131. یبهمد .هو  یمحمدغزال .ح، ف.، یاخشو .35

 ایران. صنایع غذاییملی ن کنگره یستمیب. دوک یمیشده آنز یمحصوالت فرآور ی( در گروه بندPCA) یاصل یها

. بررسی امکان استفاده از اسپیرولینا پالتنسیس 3131. بهمدی .ه و صالحی فر .خسروی دارانی، م .ک س.، اده،شهبازی ز .32

 ایران. صنایع غذاییملی ن کنگره یستمیببه عنوان غنی کننده پروتئین در تولید کلوچه صنعتی. 

مکذان اسذتفاده از تذوده زیسذتی     . بررسذی ا 3131. بهمذدی  ه. و خسذروی دارانذی   .صالحی فر، ک م. س.، شهبازی زاده، .33

 83-81اسپیرولینا پالتنسیس به عنوان ماده رنگی در تولید کلوچه صنعتی. نخستین همایش ملی جلبک شناسذی ایذران.   

 (پوستر. دانشگاه شهید بهشتی. )3131شهریور ماه 

از ریز جلبذک اسذپیرولینا    تأثیر استفاده ی. بررس3131 ه. بهمدی و خسروی دارانی .صالحی فر، ک م. س.، شهبازی زاده، .81

. 3131مهرمذاه   81-33نگره ملی نقش زیست فنذاوری در صذنایع غذذایی.    کپالتنسیس بر رنگ و بافت کلوچه صنعتی. 

 معاونت غذا و دارو. دانشگاه علوم پزشکی گیالن. 

  همایش  برترسخنرانی 

 یعمرانبارماندر افزایش  کلوپروپنیسمتیل  -3کاربرد تجاری  یها تیمحدودو  ها یتوانمند. 3131. بهمدی .هم. و  نوری، .83

و کاهش ضایعات پس از برداشت توت فرنگی. پنجمین همایش ملی بررسی ضذایعات محصذوالت کشذاورزی. دانشذگاه     

 تربیت مدرس. )خالصه مقاالت(.

 

22. Ezzatpanah H., Nouri M., Abbasi S., Aminafshar M., Behmadi H. and Shah, N. 2011. 

Chemical, physical and sensory properties of renneted skim milk. The 9
th
 International 

Conference of Food sciences and Technology. 27-29 May. Hangzhou, China.(Not presented)  *
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23. Ezzatpanah H., Nouri M., Abbasi S., Aminafshar M. and Behmadi H. 2011. Application of 

renneted skim milk in non fat yoghurt. The 9
th
 International Conference of Food sciences and 

Technology. 27-29 May. Hangzhou, China.(Not presented) 
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شهریور ایران. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.  بومی دار دنبه و بیدنبه
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 و گوشذت  کیفیذت  بذر  الشذه  وزن ثیرأتذ  . مطالعذه 3123. ه. بهمذدی یوسفی ع.، ح. کهرام، ا. زارع شذحنه، ع. نیکخذواه و    .85

شال. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. پردیس کشذاورزی و منذابع طبیعذی     نر گوسفندان یپالسما چربی یها فراسنجه

 دانشگاه تهران. شهریور. کرج.
 

در انجیذر مرطذوب:    شذده  اصالحبا اتمسفر  یبند بسته. استفاده از فنآوری 3123و ل. جوکار.  ه. بهمدی.، ح. زارع، ا جوکار .82

 . دانشکده فنی دانشگاه تهران.23آبان  81-88نوزدهمین کنگره صنایع غذایی. جایگزینی مناسب برای متیل بروماید. 
 

های روغنی در مراحل پس از برداشت، فذرآوری   ی و کیفی دانه. بررسی و تحلیل علل ایجاد ضایعات کم3122 .ه بهمدی .83

 . دانشگاه تربیت مدرس.22آبان  81و توزیع. چهارمین همایش ملی کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی.
 

وزارت  هذا و راهبردهذای   . اسذتراتژی 3122افدیذده.   .ا .مینذایی و ع  .شاهدی، س .، مبهمدی .ه، ع. هشتجین میرمجیدی .11

. چهذارمین همذایش   ازبرداشتدر مراحل پس  یکشاورز محصوالتبرای مدیریت تولید و کاهش ضایعات  یجهادکشاورز

 . دانشگاه تربیت مدرس.22آبان  81ملی کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی.
 

. برنامذه راهبذردی کذاهش ضذایعات     3122 افدیذده.  .ا. شذاهدی و ع  .مینایی، م .، سبهمدی .ه ،ع. هشتجین میرمجیدی .13

. چهارمین همایش ملی کاهش ضذایعات  کشاورزی)باغی، زراعی و سبزی و صیفی( در مراحل پس از برداشتمحصوالت 

 . دانشگاه تربیت مدرس.22آبان  81محصوالت کشاورزی.
 

مهذر   35-32. اولین همایش ملی نمذک.  نمک خوراکی در صنایع غذایی یها نیگزیجاکاربرد . 3125 .آذر .و م ه.بهمدی  .18

 .دانشگاه سمنان. 25
 

و مخاطرات مصرف نمک خوراکی برای سذالمتی انسذان. اولذین همذایش ملذی       ها یسودمند. 3125 آذر. م.و  ه.بهمدی  .11

 . دانشگاه سمنان.25مهر  35-32نمک. 
 

-34.بات ایذران دومین همایش ملی حبو. های مصرف حبوبات در رژیم غذاییسودمندی. 3126معدنی.  ص.و  ه.بهمدی  .14

 .واحد علوم و تحقیقات-دانشگاه آزاد اسالمی. 26آذر  33
 

بررسی و تعیین میزان نفخ زایی ارقام تجاری عذدس دیذم ایذران و    . 3126 بهمدی. ه.، نیهشتج یدیرمجیم ع.، ا. عزیزی .13

 .واحد علوم و تحقیقات-دانشگاه آزاد اسالمی. 26آذر  33-34. دومین همایش ملی حبوبات ایران. ایکاردا
 

دومذین همذایش   . ت حبوبذات یذ فیبه منظور کنترل ک ینید ماشید یها استفاده از روش. 3126 بهمدی. .هو ز.  شعار دهقان .16

 .تواحد علوم و تحقیقا-دانشگاه آزاد اسالمی. 26آذر  33-34.ملی حبوبات ایران
 

37. Manafi, M. Zohri, M. and Behmadi, H. 2007. Evaluation of Effective Kefir in Human Health. 2 
nd

 International congress on Food and Nutrition. 24-26 Oct.Istanbul, Turkey. 
 

. مذواد غذذایی   یمنذ یو راهکارهذای وزارت جهذاد کشذاورزی بذرای تذأمین ا     ها چالش. 3126شعار.  دهقان .و ز ه. بهمدی .12

 .دانشگاه ارومیه. 26آبان  86-84. هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران
 


 مقاله برتر هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران

 

. هفدهمین ای شدن آنزیمی آلوی خشکباریی طبیعی در کنترل قهوهکاربرد اسیدهای آل. 3126 بهمدی. ه.و  ص. معدنی .13

 . دانشگاه ارومیه.26آبان  86-84کنگره ملی صنایع غذایی ایران. 
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هفدهمین کنگره ملی . های فیلم سویا بررسی اثر گلیسرول بر برخی ویژگی. 3126 بهمدی. .هبدیعی و  .، فز. شعار دهقان .41

 . دانشگاه ارومیه.26آبان  86-84 .صنایع غذایی ایران
 

هفدهمین کنگره . مطالعه همدماهای جذب آب گزانگبین به روش دینامیکی. 3126 .بهمدی .هفرحناکی و  .، عف. بدیعی .43

 . دانشگاه ارومیه.26آبان  86-84 .ملی صنایع غذایی ایران
 

هفدهمین . های بومی ایرانزندهها با استفاده از ریزتجزیه زیستی باقیمانده سموم در سبزی. 3126 .بهمدی .هو  ا. عزیزی .48

 . دانشگاه ارومیه.26آبان  86-84 .کنگره ملی صنایع غذایی ایران
 

43. Behmadi, H. and Dehghan Shoar, Z. 2007. Effects of phenylalanine/tyrosine on human brain 

function, mood and performance. The First International Conference of Food, Nutrition & 

Health. 20-21 Aug. Tehran, Iran. 
 

دانشگاه . 23شهریور 31-36.نهمین کنگره تغذیه ایران. (GAP)ایمنی مواد غذایی در حیطه کشاورزی . 3123 ه. بهمدی .44

 )سمپوزیوم ایمنی مواد غذایی(. علوم پزشکی تبریز
 

ه (. نهمین کنگذر GMF. ارزیابی خطرات احتمالی و فواید مواد غذایی تغییر ژنتیکی یافته )3123 بهمدی. .هو ف. شواخی  .43

 . دانشگاه علوم پزشکی تبریز.23شهریور 31-36تغذیه ایران.
 

-36. نهمین کنگره تغذیذه ایذران.  کم نمک یمید نان لواش رژیون و تولی. فرموالس3123 آذر.. ایرانی و م .، په. بهمدی .46

 . دانشگاه علوم پزشکی تبریز.23شهریور 31
 

 تولیذد لیپیذدهای بازسذاخته مناسذب بذرای مارگذارین از مخلذوط        . 3123 قذوامی.  .و م یگلذدان  .، میزنذد  .پ ،ه. بهمدی .45

شذهریور   83-81. دومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذذایی.   دانه و سویا در مقیاس پایلوتهای آفتابگردان، پنبهروغن

 .دانشگاه صنعتی اصفهان. 23
 

سنجش بقایای جوش شیرین در نان لواش با استفاده از فلیم فتومتر.  دومین  .3123 .بهمدی .همعدنی و  .، صپ. ایرانی .42

 . دانشگاه صنعتی اصفهان.23شهریور  83-81همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی.  
 

ن ینزدهم. شاییایمیکردن ش یاسترهای نباتی با کاربرد های روغنیژگیر وییتغ. 3123 .گلدانی .زندی و م .، په. بهمدی .43

 . دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.23فروردین  81-84.ییغذا عیصنا یا منطقهن کنگره یو اول کنگره ملی
 

و  ن کنگذره ملذی  ینزدهمشا .سیستم بازرسی خودکار در ارزیابی مواد غذایی دید ماشینی:. 3123 شواخی. .و ف ه. بهمدی .31

 . دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.23فروردین  81-84.ییغذا عیصنا یا منطقهن کنگره یاول
 

 ارزش: اسذتراتژی موفذق بذرای کذاهش ضذایعات محصذوالت کشذاورزی.       هذای  زنجیره. 3123 شواخی. .و ف. هبهمدی  .33

. دانشگاه علذوم کشذاورزی و منذابع    23فروردین  81-84 .ییغذا عیصنا یا منطقهن کنگره یو اول ن کنگره ملیینزدهمشا

 طبیعی گرگان.
 

ن کنگذره  ینزدهمشا کاربردی برای کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی. یها یاستراتژ. 3123 بهمدی. .هو ف. شواخی  .38

 . دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.23فروردین  81-84 .ییغذا عیصنا یا منطقهن کنگره یو اول ملی
 

اس یذ ا در مقیهای آفتذابگردان و سذو  دهای بازساخته از مخلوط روغنیپید لیتول. 3124 .گلدانی .زندی و م .، په. بهمدی .31

 ییع غذایو صنا یا هیتغذقات یتو تحقیانست .24بهشت یارد 33-38 .ییغذا عین کنگره ملی صنایپانزدهم. لوتیپا
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ش ملذی  ین همذا یاولذ . ختذه یاهان تراریکشاورزی حاصل از گ یها فراوردهمنی یابی ایارز. 3121 .بهمدی .هو ف. شواخی  .34

 تکنولوژی کشاورزیویقات بیموسسه تحق .21بهمن  83-82. ستی کشوریمنی زیا

بذه عنذوان    یشذگاه یاس آزمایذ در مق ینبذات  یهاروغن ییایمیردن شک یاستر .3121 .یگلدان .و م یزند .پ ،ه. یبهمد .33

 .رازی یها شیهماسالن . 21ور یشهر 36-33. رانیه اینگره تغذکن یهشتم. ونیدروژناسین هیگزیجا
 

 یو پژوهشذ  یش علمذ ین همایدوم .ییع غذایدر صنا یمصنوع یعصب یها شبکهاربرد ک .3121 .یشواخ .ف و ه. یبهمد .36

 .ت مدرسیدانشگاه ترب .21ور یشهر .شورکسراسر  یشاورزکان علوم یدانشجو
 

 یو پژوهشذ  یش علمذ ین همذا یدومذ  .ییع غذذا ین در صذنا ینذو  ی: فنذآور ینولوژکنذانوت . 3121 .یبهمد .ه وف.  یشواخ .35

 .ت مدرسیدانشگاه ترب .21ور یشهر .شورکسراسر  یشاورزکان علوم یشجودان
 

 .تهران. 23آذر . گندم یالملل نیبنگره کن یاول .ت گندمیفکیع یسر یابیارز یبرا NIRاستفاده از روش  .3123ه.  یبهمد .32
 

ن یاولذ  .گنذدم  یفذ کی و ارتقذاء  یاقتصذاد  یور بهرهش ی( در افزایخارج یاجرا ی)جداساز ینقش بوجار .3123 .ه یبهمد .33

 .تهران.23آذر  .گندم یالملل نیبنگره ک
 

ن یگزیبذه عنذوان جذا    یتصذادف  ییایمیش کردن یاسترند یاربرد فرآک .3121 .یقوام .م و یزند. پ ،یگلدان .م ،ه. یبهمد .61

شذگاه آزاد  . واحد علذوم تحقیقذات. دان  21مهرماه . ییع غذایصنا ینگره ملکن یدوازدهم .ینبات یها روغنردن کدروژنه یه

 اسالمی.
 

. واحد 21مهرماه . ییع غذایصنا ینگره ملکن یدوازدهم. بازساخته یدهایپیاربرد لکد و یتول .3121 .یگلدان .م و ه. یبهمد .63

 علوم تحقیقات. دانشگاه آزاد اسالمی.
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. پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات محصوالت کشاورزی. و کاهش ضایعات پس از برداشت توت فرنگی یعمرانبارمان
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یک دهه تالش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشذاورزی )همکذاری در تذدوین بخذش صذنایع غذذایی(. ناشذر: مؤسسذه         
 .  3123تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 
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تالش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشذاورزی )همکذاری در تذدوین بخذش صذنایع غذذایی(. ناشذر: مؤسسذه         م دودهه 
 .3134تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 

در کشور. کمیته کشذوری همذاهنگی و برنامذه ریذزی      HACCPو استقرار سیستم   (GAPآیین کار عملیات مناسب زراعی )
 )تک نگاشت( HACCPاجرایی سیستم 
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 قیر و تشویتقد

 3153. ارشد یارشناسکل ممتاز مقطع یفارغ التحص -کیر بهداشت، درمان و آموزش پزشیوز .3
 

ده )رتبذه  یذ طذرح برگز  یدر اجذرا  یارکذ هم یر برایجهت تقد -شور ک ییع غذایو صنا یا هیتغذقات یتو تحقیاست انستیر .8

 3121. ید بهشتیدانشگاه شه ینخست( جشنواره پژوهش
 

 یهذا  روغذن شذیمیایی   کذردن  یاستربرای اجرای موفقیت آمیز طرح  -مدیر عامل شرکت سهامی عام روغن نباتی پارس .1

 3121نباتی در مقیاس پایلوت و صنعتی. 
 

-عنذوان مذدیر داخلذی مجلذه علمذی     جهت تقدیر از عملکرد بذه  -سسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزیؤسرپرست م .4

 3123پژوهشی تحقیقات مهندسی کشاورزی. 
 

تقدیر از ارائه مقاله برتر در هفذدهمین کنگذره ملذی صذنایع غذذایی       برای -دبیر علمی کنگره و استاندار آذربایجان غربی .3

 3126ایران. 
 

گذاه عمذل آوری و بهداشذت محصذوالت     برگزاری کاربرای تقدیر از  -. وزارت جهاد کشاورزیها وهیمامور مدیر کل دفتر  .6

 3122سردسیری. 

 

 آموزشی یها دورهشرکت در 

 تدریس

 آموزشکده کشاورزی شهریار( -ساعت 34ارزیابی مواد غذایی ) .3

 موزش عالی مهرگان(آمؤسسه  -واحد 1گیاهان دارویی معطر ) یآور عملو  یساز آماده .8

 (مهرگان یعالموزش آمؤسسه  -واحد 1اهان دارویی )و تجهیزات استحصال مواد مؤثره گی آالت نیماشآشنایی با  .1

)مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشذاورزی(   برقراری نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و بیان راهکارهای موفقیت آن .4

 3123 بهمن

 

 آموزشی یها کارگاهبرگزاری 

 3122 رماهو بهداشت محصوالت سردسیری )مرکز آموزش عالی امام خمینی( مه یآور عملکارگاه  .3

 3122 کارگاه صنایع غذایی در کشورهای توسعه یافته )مرکز آموزش عالی امام خمینی( دیماه .8



 

  

 3123تحقیقاتی(  یها افتهیبا استفاده از کلرید پتاسیم )هفته انتقال  نمک کمتهیه نان رژیمی  .1

 3126تحقیقاتی(  یها افتهیایمنی محصوالت کشاورزی از تولید تا مصرف )هفته انتقال  .4

 3123تحقیقاتی(  یها افتهینان با منابع پروتئین گیاهی )هفته انتقال  یساز یغن .3

 3123تحقیقاتی(  یها افتهیتولید نان رژیمی با فیبر باال )هفته انتقال  .6

 

 )دارای مدرک معتبر( گذرانده شده یها دوره

 دانشگاه تهران( -اتیده ادبکدانش -ی)جهاددانشگاه یراستاریدوره جامع و .3

 3123و  3124 یها سال(  IOOCحسی روغن زیتون )برگزارکننده: شورای بین المللی روغن زیتون ارزیابی  .8

 Neuralو   MATLAB افزار نرمآموزش مبانی مدلسازی و تحلیل  .1

(، FISاستنتاج فازی ) یها ستمیس(، ANNs)عصبی مصنوعی  یها شبکهو هوش مصنوعی ) MATLABبرنامه نویسی  .4

 ( MATLABبا استفاده از   (GAs(، و الگوریتمهای ژنتیک )SVMsبردار پشتیبان ) یاه نیماش(، ANFISنروفازی )

5. Information Seeking Competencies in E-resources Training Course 

6. ENDNOTE X7 Training Course 

 بیولوژیک یها ستمیسمدلسازی ریاضی فرایندهای زیستی و  .5

 پس از برداشت یها یورفنآدر تحقیقات صنایع غذایی و  RSMکاربرد  .2

 در ارزیابی خواص حرارتی مواد غذایی DSCکاربرد  .3

 SPSS افزار نرمآشنایی با  .31

 ISO17025مدیریتی و  یها سامانهدوره آموزشی  .33

 (Training of TA instrumentsکارگاه آنالیز حرارتی ) .38

 مواد غذایی (یحس یابیارز یها روشت )یفکینترل ک .31

 )شرکت لکسلر( یشگاهیآزمازات یل و تجهیون وسایبراسیالک .34

 و نقش آن در تحقیقات )کارگاه آموزشی( یریگ اندازهکالیبراسیون تجهیزات  .33

 HACCPبا  ییآشنا یارگاه تخصصک .36

 یشاورزکمحصوالت  یکیزیوفیخواص ب .35

 کشاورزی، آبیاری و صنایع غذایی یها نیماشوری در آفن کاربرد نانو .32

 استراتژیک تحقیق یزیر برنامه .33

 ISIمجالت و پایگاه اطالعات محصوالت  آشنایی با نظام .81

 آشنایی با نظام دسترسی یکپارچه مجالت و منابع التین .83

 استانداردهای تدوین نشریات علمی و فنی .88

 غالت یها فرآوردهکاربردی تعیین کیفیت  یها روش .81

 ییمواد غذا یها یافزودنو  ها ندهیآال .84

 در صنایع غذایی HPLCکاربرد  .83

 زی در تحقیقات فنی و مهندسیکاربرد طرح آزمایشات کشاور .86

 نوین در صنایع غذایی یها یفنآور .85



 

  

 کشاورزی یها نیماشکاربرد نانو فنآوری در  .82

 کاربرد نانو فنآوری در صنایع غذایی .83

 کاربرد طرح آزمایشات کشاورزی در تحقیقات فنی و مهندسی  .11

 صنایع غذایی در خشکبار و غالت اصول کاربردی .13

 یکاربرد نانوتکنولوژی در کشاورز .18

 پار( آنتون)شرکت  Multiwave 3000کارگاه آشنایی با دستگاه مایکروویو مدل  .11

 کارگاه آموزشی تجاری سازی تحقیقات .14

 خشک شده یها دانهو ادوات سورتینگ کشمش و  ها کیتکن .13

 (3) یشاورزکشات یطرح آزما .16

 Power Point یشزدوره أمو .15

 یاتبات ادارکم .12

 یپژوهش – یعلم یها مقالهو  ها گزارشن نگارش ییآ .13

 کارگاه متدولوژی تحقیق .41

، پردازها واژهشامل: مفاهیم فناوری اطالعات، ارائه مطلب، اطالعات و ارتباطات،  -ICDL هفتگانه کامپیوتر ) یها مهارت .43

 (ها گسترده، صفحه ها داده، پایگاه ها لیفاکاربرد کامپیوتر و مدیریت 

 مدیریت زمان )غیر حضوری( .48

 آشنایی با نظام پیشنهادات .41

 Endnote نایی با نرم افزار فهرست نویسیآش .44

  (3) قوانین و مقررات مرتبط با سالمت اداری .43

 بسته بندی مبتنی بر فناوری نانویی .46

 ها پروژهکارگاه پایش  .45

پیشذگیری از آن؛ اصذالح سذاختار واحذدهای      یهذا  راهبررسی میذزان ضذایعات نذان و    ترویجی متعدد از جمله:  یها دوره .42

علمذی تهیذه    یهذا  روش؛ حبوبذات در سذطر روسذتاهای کشذور     و غذالت حفظ  جهت مناسبگوی شالیکوبی برنج؛ارائه ال

 ها وهیمتخمیری از سیب و سایر  یها سرکه

 ISO9000آشنایی با مفاهیم اصلی استانداردهای سری  .43

 

 و مقاالت ها گزارشداوری 

، قیقذات، آمذوزش و تذرویج کشذاورزی    نهایی مؤسسات تحقیقاتی زیر مجموعذه سذازمان تح   یها گزارشو  ها پروپوزالارزیابی 

 و صنایع غذایی یا هیتغذو انستیتو تحقیقات پژوهشگاه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 

 

 ها کنگرهداوری مقاالت برای مجالت علمی پژوهشی و 

 مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی،

 علوم کشاورزی ایران )دانشگاه تهران(،



 

  

 ،پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی

 ،(و صنایع غذایی کشور یا هیتغذمجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران )انستیتو تحقیقات 

 مجله پژوهش و سازندگی،

 مجله علوم دامی،

 3126 ،هفدهمین کنگره بین المللی صنایع غذاییعضو کمیته علمی 

 3131هیات داوران بیستمین کنگره بین المللی صنایع غذایی، عضو 

 3134کنگره بین المللی صنایع غذایی،  یست و سومینبعضو کمیته علمی 

 International Journal of Biotechnology and Food Science, IJBFSداوری مجله 

  Nutrition  and Food Science Research داوری مجله

 
 

 مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

دانشذگاه   -ی افزایش حجم بستنی )دانشذکده مهندسذی بیوسیسذتم   و امولسیفایرها بر رو ها دارکنندهیپابررسی اثر متقابل  .3

 : شهرام خسروی قوشخانه: دفاع شده(تهران
 

طبیعی و مصنوعی روی نان تافتون برای افزایش زمذان مانذدگاری و بهبذود کیفیذت      یها نگهدارندهبررسی اضافه کردن  .8

 (: نفیسه کوشکی: دفاع شدهواحد سبزوار -)دانشگاه آزاد اسالمی
 

خوراکی بر پایه متیل سلولز به منظور بهبود کیفیت و افزایش عمر انباری گوجه فرنگی )دانشذگاه آزاد   یها پوششرد کارب .1

 (: دفاع شدهپور یصادق: مهناز واحد علوم و تحقیقات -اسالمی
 

واحد علذوم   -رئولوژیکی و حسی سوسیس )دانشگاه آزاد اسالمی یها یژگیوبر  ینیزم بیس تغییریافتهبررسی اثر نشاسته  .4

 ( : مریم عباسی: دفاع شدهتحقیقات
 

 -)دانشذگاه آزاد اسذالمی   بر خواص فیزیکی، شیمیایی، رئولوژیکی و حسی ماست کذم چذرب   دار بافت یچرب یبتأثیر شیر  .3

 (: مرجان نوری: دفاع شدهواحد علوم تحقیقات
 

ت نذان حجذیم )تسذت( )دانشذگاه آزاد     بررسی اثرات افزودن مالس خام و تیمار شده بر خواص رئولوژیکی خمیر و کیفیذ  .6

 : عالیه هاشمی خبره: دفاع شده(ورامینواحد  -اسالمی
 

 یو حس ییایمی، شیکیزیف یها یژگیل بر ویو زنجب یوکیآناناس،  یها و عصاره فسفات یپل یتر توأمر کاربرد یتأث یبررس .5

 (86/33/3131دفاع:  تاریخ: ملیحه معینی: واحد علوم تحقیقات -گوشت گاو )دانشگاه آزاد اسالمی
 

و بهبود کیفیذت گوشذت.    یآور عملانتقال و نفوذ محلول  یر آن رویو تأث یآور عملدر بهبود  یکاربرد امواج اولتراسونک .2

 (85/33/3131تاریخ دفاع : محدثه صدیقی طامه:واحد علوم تحقیقات -)دانشگاه آزاد اسالمی
 

بذه عنذوان   و سذوریمی  در فرموالسیون سوسیس  Mechanically Deboning Poultry Meat)) MDPMاستفاده از  .3

 (3131تاریخ دفاع: : نایینی باقر یحاجشیرین علوم تحقیقات:  واحد-یاسالم)دانشگاه آزاد جایگزین گوشت قرمز
 



 

  

واحذد علذوم    -)دانشذگاه آزاد اسذالمی  میسد دیذ لرک و فسذفات  همذراه  بذه  مویل آب از استفاده با گاو گوشت ردنک نادیمار .31

 (86/33/3131تاریخ دفاع سمیرا ملکیان: : تحقیقات
 

واحد  -)دانشگاه آزاد اسالمید کلوچه صنعتییبررسی امکان استفاده از پودر میکروجلبک اسپیرولینا پالتنسیس در تول .33
 (3/3/3131تاریخ دفاع : سعیده شهبازی زاده: شهرقدس

 

شذهر  واحذد   -)دانشذگاه آزاد اسذالمی  م چذرب  فیزیکوشیمیایی و بافتی همبرگر ک یها یژگیواثر نشاسته اصالح شده در  .38
   (31/5/3131تاریخ دفاع: قدس: سپیده رسایی: 

 حاصذل از آرد سذتاره و آرد سذبوس دار   . رئولوژیکی خمیذر و نذان تسذت    یها یژگیوافزودن آنزیم همی سلوالز بر  ریتأث .31

 (3131تاریخ دفاع /: محمد شهید مدنیواحد علوم تحقیقات:  -)دانشگاه آزاد اسالمی

بررسی امکان جایگزینی نسبی نیتریت با استفاده از عصاره زرشک و پسماند خشذک انگذور قرمذز و تذأثیر آن بذر برخذی        .34

 .(3131: تاریخ دفاع دانشگاه ارومیه: فاطمه ریاضی)خواص فیزیکوشیمیایی و حسی 

فرموالسذیون سوسذیس   بررسی امکان استفاده از انواع نشاسته اصالح شده سیب زمینی به عنوان جذایگزین فسذفات در    .33

 ملک زاده( زهراواحد علوم تحقیقات: -)دانشگاه آزاد اسالمی

فرموالسیون و ارزیابی برخی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، حسی، رئولوژیکی و ریز ساختاری بستنی کم چرب حذاوی شذیر    .36

 واحد علوم تحقیقات: عاطفه سجاسی(-بی چربی بافت دار. )دانشگاه آزاد اسالمی
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