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7 
پایان نامه كارشناسی ارشد به عنـوان طرح ملـی تحقیقاتی انستیتو تحقیقات تغذیـه ای و صنایع 

 غـذایی كشـور ) همکار طرح(

انستیتو  طرح ملـی تحقیقاتی

تحقیقات تغذیـه ای و صنایع 

 غـذایی كشـور

8 
پایان نامه دكتری به عنـوان طرح تحقیقاتی انستیتو تحقیقات تغذیـه ای و صنایع غـذایی كشـور 

 ) مجری دوم(
طرح تحقیقاتی انستیتو تحقیقات 

 تغذیـه ای و صنایع غـذایی كشـور

5 
، ایتوژنسلیستریا منوسبررسی اثرات ضدمیکروبی اسانس زنیان و فاكتورهای رشد بر باكتری های 

 )همکار طرح( استافیلوكوكوس اورئوسو  باسیلوس سرئوس، اشرشیاكلی

طرح تحقیقاتی انستیتو تحقیقات 

 تغذیـه ای و صنایع غـذایی كشـور

 به نام خدا
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3 
ویشن شیرازی، مرزنجوش و خالواش و مطالعه اثرات آنتی اكسیدانی و ضدباكتریایی اسانس آ

 )همکار طرح(انتركوكوس فکالیس برخی فاكتورهای رشد بر باكتری 
طرح تحقیقاتی انستیتو تحقیقات 

 تغذیـه ای و صنایع غـذایی كشـور

3 
ر پنیر د لیستریا منوسایتوژنسمقایسه اثرات ضدمیکروبی نیسین آزاد و ریزپوشانی شده بر 

 گوسفندی رسیده در آب نمک )همکار طرح(

طرح تحقیقاتی انستیتو تحقیقات 

 تغذیـه ای و صنایع غـذایی كشـور

6 
یلم های فی سرد بر ویژگیهای عملکردی پروتئینهای آب پنیر و گلوتن گندم و پالسماتیمار اثر 

  )مجری اول( آنهابسته بندی بدست آمده از 

تغذیـه ای و  دانشکده علومطرح 

 صنایع غـذایی

1 
مقایسه و بررسی ویژگی های دو نوع ریزپوشینه برپایه مخمر نانوایی و بتاگلوكان بر پایداری 

 اسیدهای چرب ضروری به منظور استفاده در تولید نان فراسودمند )مشاور(

تغذیـه ای و  دانشکده علومطرح 

 صنایع غـذایی

2 
   جهت ریز پوشانی ویتامین  ساكارومایسس سروزیه توسعه و طراحی ریزپوشینه بر پایه مخمر 

3D)مشاور( 

و  یا ـهیطرح دانشکده علوم تغذ

 ییغـذا عیصنا
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 دانشگاه سمت پايان نامهعنوان 

7 
 اسانس های دارای ارزنین ئفیلم های بر پایه ی پروت ویژگیبررسی تولید و 

 بدون نگهدارنده كیکماندگاری  و اثر ضد قارچی آنها  بر دارچین و زنجبیل
 استاد راهنما

دانشگاه علوم پزشکی 

 شهید بهشتی

8 
وكسی متیل كربشده با پوشش داده  پلی پروپیلن هایتولید و تعیین ویژگی فیلم

 یید غذاموا ضدمیکروبی دارای اسانس آویشن شیرازی بعنوان بسته بندیسلولز 
 استاد راهنما

دانشگاه علوم پزشکی 

 شهید بهشتی
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5 

تعیین اثر فیلمهای پلی پروپیلن پوشش داده شده با كربوكسی متیل سلولز دارای 

اسانسهای آویشن شیرازی و مرزه بر زمان ماندگاری گوشت مرغ نگهداری شده 

 در دمای یخچال

 استاد راهنما
دانشگاه علوم پزشکی 

 شهید بهشتی

3 

با  C°3  فیله ماهی قزل آال نگهداری شده در دمایزمان ماندگاری  افزایش

بکارگیری فیلمهای ضدمیکروبی پلی اتیلن با دانسیته كم پوشش داده شده با 

 كیتوزان دارای اسانس سیر-آلژینات

 استاد راهنما
دانشگاه علوم پزشکی 

 شهید بهشتی

3 
ر كم همبرگبررسی اثر افزودن آرد دانه گیاه آمارانت بر ویژگیهای بافتی و حسی 

 گوشت فراسودمند
 استاد راهنما

دانشگاه علوم پزشکی 

)بین شهید بهشتی

 الملل(

6 
بررسی استفاده از صمغ بومی بالنگو به منظور كاهش جذب روغن و بهبود بافت 

 یمرغ سوخاردر فیله 
 استاد راهنما

دانشگاه علوم پزشکی 

 شهید بهشتی

1 
یلم ف مکانیکی، بازدارندگی و ساختاری ی سرد بر ویژگیهایپالسماتیمار اثر 

  پروتئینهای آب پنیر و گلوتن گندمزیست تخریب پذیر بر پایه های 
 استاد راهنما

دانشگاه علوم پزشکی 

 شهید بهشتی

 استاد راهنما اثر تیمار پالسمای سرد بر ویژگیهای فیلمهاینشاسته ای 2
دانشگاه علوم پزشکی 

 شهید بهشتی

9 
شیرازی و موسیر بر میزان تشکیل های آویشنآلژینات، عصاره بررسی تاثیر

 زمینیآمید در چیپس سیبآكریل
 استاد راهنما

دانشگاه علوم پزشکی 

 شهید بهشتی

71 
های كیفی فیلم خوراكی بر پایه كربوكسی تولید آزمایشگاهی و بررسی ویژگی

 های پروبیوتیکمتیل سلولز حاوی باكتری
 استاد راهنما

علوم پزشکی  دانشگاه

 شهید بهشتی

77 

آمارانت  اهیفعال گ ستیز ینیپروتئ لمیف ییایمیش کویزیف یها یژگیو یبررس

 یپاتوژن ها یآن بر رو  یکروبیو اثرات ضد ماسانس مرزه خوزستانی  یحاو

 ییغذا
 استاد راهنما

دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران

78 
صاره دارای اسانس و ع بررسی اثر فیلم های ضدمیکروبی كربوكسی متیل سلولز

 گیاهی بر زمان ماندگاری گوشت ران مرغ
 آزاد اسالمیدانشگاه  استاد راهنما

75 
بررسی اثر نوع و غلظت پالستی سایزر بر ویژگی های فیزیکی ومکانیکی فیلم 

 های خوراكی كاپاكاراگینان
 آزاد اسالمیدانشگاه  استاد راهنما

73 
های مختلف درخت بلوط و كاربرد آنها در قسمتبررسی اثر ضدمیکروبی عصاره 

 فیلم بر پایه بتاگلوكان
 استاد راهنما

دانشگاه علوم پزشکی 

 شهید بهشتی

73 
تعیین اثر تیمار پالسمای سرد بر بار میکروبی و ویژگیهای فیزیکوشیمیایی پودر 

 سیر در مقایسه ی با پرتودهی گاما
 استاد راهنما 

دانشگاه علوم پزشکی 

 بهشتیشهید 

76 
اثر افزودن آرد دانه كینوا بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، حسی و ماندگاری 

 همبرگر كم گوشت

دانشگاه علوم پزشکی  استاد راهنما

 شهید بهشتی

71 
تولید و بررسی ویژگیهای فیلم پری بیوتیک برپایه بتاگلوكان و كربوكسی متیل 

 سلولز

دانشگاه علوم پزشکی  استاد راهنما

 بهشتیشهید 

72 
جایگزینی اسانسهای طبیعی با نگدارنده های سنتزی بر ماندگاری ساالد الویه 

 بسته بندی شده و نگهداری شده در دمای یخچالی

دانشگاه علوم پزشکی  استاد راهنما

 شهید بهشتی

79 
بررسی اثر فیلم فعال صمغ دانه مرو حاوی اسانس آویشن شیرازی بر تولید 

 ماهی شوریدهمیکروبی هیستامین در 

دانشگاه علوم پزشکی  ستاد راهنماا

 شهید بهشتی
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81 

ر فراصوت و سوكسینیله كردن ب استفاده از امواج بررسی تاثیر اصالح به دو روش

ی پروتئین ارزن و امکان استفاده از آن به عنوان خصوصیات عملکردی ایزوله

 جایگزین تخم مرغ در تهیه كیک

 مشاور
دانشگاه علوم پزشکی 

 شهید بهشتی

87 
خمیری یک فراورده لبنی ت "اسپار"بررسی تغییرات فیزیکوشیمیایی و میکروبی 

 سنتی در طی دوره رسیدن ) مشاور طرح(
 مشاور

دانشگاه علوم پزشکی 

 شهید بهشتی

 مشاور پلی ساكارید در بافت پنیر سفید ایرانی كم چرب -مطالعه ی برهم كنش پروتئین 88
دانشگاه علوم پزشکی 

 شهید بهشتی

85 
بررسی پایداری روغن دانه خرفه حاوی اسیدهای چرب ضروری ریزپوشانی شده 

 در سلولهای ساكارومایسس سروزیه
 مشاور

دانشگاه علوم پزشکی 

 شهید بهشتی

83 
مقایسه ویژگی های ضد میکروبی و آنتی اكسیدانی عصاره پوست سبز گردو قبل 

 و بعد از ریز پوشینه كردن
 مشاور

دانشگاه علوم پزشکی 

)بین  شهید بهشتی

 الملل(

 مشاور بررسی اثر دما، زمان و نوع دانه قهوه بر تشکیل اكریالمید در فراوری قهوه 83

دانشگاه علوم پزشکی 

)بین  شهید بهشتی

 الملل(

86 
به داخل  HDPEبررسی میزان مهاجرت تركیبات شیمیایی از بطری پلی اتیلنی 

 های  خوراكی  روغن
 مشاور

دانشگاه علوم پزشکی 

)بین  شهید بهشتی

 الملل(

 مشاور بررسی اثر افزودن آلوورا بر خصوصیات بافتی و ماندگاری كیک فراسودمند 81

دانشگاه علوم پزشکی 

)بین  شهید بهشتی

 الملل(

82 
بررسی تركیبات و اثر آنتی باكتریال اسانس های آویشن شیرازی، میخک و 

 اشرشیاكلی و استافیلوكوكوس اورئوسدارچین بر دو باكتری 
 مشاور

دانشگاه علوم پزشکی 

)بین  شهید بهشتی

 الملل(

89 
ای كربوكسی متیل سلولز دار تولید و تعیین ویژگیهای فیلمهای ضدمیکروبی

 های مرزه خوزستانی، آویشن شیرازی، سیر و زیره سیاه اسانس و عصاره
 آزاد اسالمیدانشگاه  مشاور

51 
در كاهش میزان اكریل آمید سیب  NaClبررسی تاثیر غوطه وری در محلول 

 زمینی سرخ كرده
 آزاد اسالمیدانشگاه  مشاور

 آزاد اسالمیدانشگاه  مشاور بررسی اثر مخمر و الكتوباسیوسها بر كاهش میزان اكریالمید در نان بربری 57

58 
ه عصاره دارچین در بستبررسی اثر ضد قارچی فیلم نشاسته سیب زمینی حاوی 

 بندی برش های نان حجیم
 آزاد اسالمیدانشگاه  مشاور

55 
تعیین اثر پوشش های خوراكی بر پایه بتاگلوكان و كیتوزان بر پایداری اكسیداتیو 

 مغزه های بادام زمینی
 مشاور

دانشگاه علوم پزشکی 

 شهید بهشتی

53 
جهت ریز  ساكارومایسس سروزیه توسعه و طراحی ریزپوشینه بر پایه مخمر 

 3Dپوشانی ویتامین 
 مشاور

دانشگاه علوم پزشکی 

 شهید بهشتی

53 
آنتی اكسیدانی و پایداركنندگی كیتوزان در  ،بررسی هم زمان اثر نگهدارندگی

 مایونز
 مشاور

دانشگاه علوم پزشکی 

 شهید بهشتی

56 
 یحس و یبافت یها یژگیمختلف بر و یاستفاده از  بهبود دهنده ها ریتأث یبررس

 بیس یتفاله  هیبدون گلوتن بر پا کیك
 مشاور

دانشگاه علوم پزشکی 

 شهید بهشتی
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