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 ت انگلیسیالمقاله های چاپ شده در مج
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 پژوهشی-علمی التمقاله های چاپ شده در مج

تو يد شير و ماست رژيمي كم سديم ، بررسي  .1123. و كرباسي،ا. ، امين الري،م.، اما يان،ج. شاه امیريان،م -1

-81.دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم وتحقيقات–مجله صنايع غذايي و تغذيه . تركيبات و صووصيات ارگانو  پتيك آنها

18(1)2 
 و شيميايي فيزيكو صووصيات بر یاسمز یها¬محلول ريتاث یبررس. 1135. اوکار،ل ،.آزاد،ن مفتون ،.ان،میریام شاه -8

 (.رشیپذ حال در.)رانیا ییغذا عیصنا و علوم مجله. کردن صشک ندیفرآ در زنجبيل معطر تركيبات

بررسی اثر مقادیر مختلف آب آبياری بر عملشرد و کيفيت . 1135. و عليان غياثی،ع ،.شاه امیریان،م، .ع.شاهرخ نيا،م -1

 (پذیرش شده. )مجله آبياری و زهششی ایران. ارقام گواه فرنگی تحت کاشت نشایی

 مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی کنفرانس های داخلی

 کنفرانس های داخلی

او یين  . بررسي تاثير شرايط محيطي و كشاورزي بیر مقیدار آنتیي اكسیيدانت هیاي موایود در گوایه فرنگیي .شاه امیريان،م -1

 .،مشهد، ايران 1127بهمن  81-88. كنگره  ملي تو يد و فن آوري گواه فرنگي

 م و حیالل او یين همیايش ملیي تو يید غیذاي سیا.بررسي شرايط بهينه اهت تو يد محووالت غله اي حالل. شاه امیريان،م-   8

 .،شيراز،ايران1122ارديبهشت  11-83.

او ين همايش ملیي تو يید غیذاي سیا م و حیالل . .بررسی شرایط بهينه اهت تهيه فرآورده های  بنی  حالل   .شاه امیريان،م -1

 .،شيراز،ايران1122ارديبهشت  11-83.

فيزيكوشيميايي فراورده  فرايندهاي مختلف بر صووصياتبررسي  صووصيات  تغذيه اي  آ وورا ، تاثير      .شاه امیريان،م-   8

 .، تهران،ايران1122آذرماه . او ين همايش توسعه صنعت گياهان دارويي  ايران. هاي آن و كاربرد آن در صنايع غذايي

سیومين . ت بیاغيبررسي امكان سنجي استفاده از زايدات محووال. و زارع، ا. زارعي فرد، م. مفتون آزاد، ن ،.شاه امیريان، م -5

 .، اصفهان، ایران1127اردیبهشت  8-8. كنگره ملي بازيافت و استفاده از منابع آ ي تجديد شونده در كشاورزي

بررسی تغييرات فاکتورهیای کيفیی و رنیو روغین زيتیون حاصیل از . بنيان پور، ع  و. ، اوكار، ل.مفتون آزاد، ن ،.شاه امیريان، م -6

 .، تهران، ایران1123آبان  88-81نوزدهمين کنگره ملی صنایع غذایی، . چهار رقم زيتون در استان فارس در شرايط مختلف نگهداري

 –بهينه سازي فرآيند صشك كردن اسمزي انجير در محلو ل هیاي شیكر . و زارع، ح. ا ، اوكار،.شاه امیريان، م، .مفتون آزاد، ن -7

 .، تهران، ایران1123آبان  88-81نوزدهمين کنگره ملی صنایع غذایی، . نمك با استفاده از متدو وژي سطح پاسخ

عاتی در تو يد انجير پرسي و مربیاي انجيیر بررسی امشان استفاده از انجيرهای ضای. زارع، ا  و. ، مفتون آزاد، ن.شاه امیريان، م -2

 ، تهران، ایران1123آبان  88-81نوزدهمين کنگره ملی صنایع غذایی،  SWOT .با استفاده از آنا يز 

مطا عیه سیينتيك تغييیرات رنیو در حیين تو يیید  .شااه امیريااان،مو  .حسیيني، ا ،. ، فرحنیاكي، ع.، فروزنیده،  .مفتیون آزاد، ن -3

 .، تهران، ایران1123آبان  88-81نوزدهمين کنگره ملی صنایع غذایی، . منطقه استهبان 1يرهاي دراه كنسانتره از انج

نیوزدهمين . تعيين شرايط بهينه صشیك كیردن انجيیر سیبز اسیتهبان. ، روستاپور، ا .شاه امیريان، م، .، اوكار، ا.مفتون آزاد، ن -11

 .یران، تهران، ا1123آبان  88-81کنگره ملی صنایع غذایی، 

بررسیی امشیان اسیتفاده از انجيرهیای ضیایعاتی در تو يید انجيیر پرسیي و مربیاي . زارع، ا  و. مفتون آزاد، ن ،.شاه امیريان، م -11

 .، تهران، ایران1123آبان  88-81نوزدهمين کنگره ملی صنایع غذایی،  SWOT .انجير با استفاده از آنا يز 



در مراحیل پیا از برداشیت ميیوه صرمیا بیا  HACCPسيسیتم . شاهپوريان، م. شاهرصي، ا ،.شاه امیريان، م، .مفتون آزاد، ن -18

 .، اصفهان، ایران23آبان  13-81او ين همایش ملي كشاورزي پايدار و تو يد محوول سا م، . هد  تو يد محوول سا م

در حين فرآیند ( رقم سياه)وه انجير کامل مطا عه چروکيدگی مي. و روستاپور، ا. اوکار، ا ،.شاه امیریان، م، .مفتون آزاد، ن -11

 .، تهران، ایران1131آذر  1-1بيستمين کنگره ملی صنایع غذایی، . صشک کردن

در كاهش ضايعات پا از برداشت  HACCPو GMP،GAP  بررسي کاربرد سيستم های . شاه امیریان، م، .مفتون آزاد، ن -18

 .، تهران، ایران1131آذر  1-1غذایی، بيستمين کنگره ملی صنایع . صرما در استان فارس

بررسی تاثير ساکارز و پشتين بر . شاه امیریان، مو . ، حسينی، ا.، فرحناکی، ع.، بدیعی،  .، فروزنده،  .مفتون آزاد، ن -15

تهران، ، 1131آذر  1-1بيستمين کنگره ملی صنایع غذایی،   .تغييرات رنو، ویژگيهای ارگانو پتيک و صواص حرارتی شربت انجير

  .ایران

. استفاده از تشنيک پردازش توویر در مطا عه چروکيدگی سيب زمينی. و مفتون آزاد، ن .شاه امیریان، م، .روستاپور، ا -16

  .، تهران، ایران1131آذر  1-1بيستمين کنگره ملی صنایع غذایی، 

غذايي در كاهش باقي مانده سموم دفع آفات بررسي امكان استفاده از روشهاي مختلف فراوري مواد  .شاه امیريان، م -17

 .، تهران، ایران1131آذر  1-1بيستمين کنگره ملی صنایع غذایی،  .نباتي

بيستمين کنگره  . .بررسي نقش كلسيم در افزايش ماندگاري ميوه اات و سبزيجات تازه و كم فراوري شده .شاه امیريان، م -12

 .یران، تهران، ا1131آذر  1-1ملی صنایع غذایی، 

او ين همايش ملي . بررسي صواص تغذيه اي بادام و تاثير فرايند بو دادن برصووصيات فيزيكو شيميايي آن .شاه امیريان، م -13

 .، شهركرد،ايران1131مهر .بادام

رارتي بر بررسي تركيبات و ارزش تغذيه اي ميوه عناب و ضايعات آن و تاثير انواع بسته بندي و فرايند ح. شاه امیريان، م -81

 .، بيراند، ايران1131آبان  12-13او ين همايش ملي زرشك و عناب،. صووصيات فيزيكو شيميايي آن

بررسي تاثير غالت اوانه زده بر ويژگيهاي فيزيكي  .مريم شاه امیرياناكبر اوكار،علي رضا نوروزي پژند، صغري معدني،  -81

 .، تهران، ایران1131آذر  1-1بيستمين کنگره ملی صنایع غذایی،  .شيميايي و حسي سوسيا

بررسي امكان استفاده از آرد غالت مختلف در تو يد  .مريم شاه امیرياناكبر اوكار، محمد اواد تقي پور، عسگر فرحناكي،  -88

 .، تهران، ایران1131آذر  1-1بيستمين کنگره ملی صنایع غذایی، . نان  واش

. استفاده از پوشش هاي صوراكي حاوي تركيبات فعال براي حفظ كيفيت ميوه هاي برش صورده تازه.ان،مريمشاه امیري -81

 ايران –شيراز . 1131بهمن .او ين همايش ملي فيزيو وژي پا از برداشت

پا از برداشت به منظور حفظ صووصيات كيفي (  MAP)استفاده از بستهخ بندي با اتمسفر تغيير يافته . شاه امیريان،مريم -88

 .ايران –شيراز . 1131بهمن .او ين همايش ملي فيزيو وژي پا از برداشت. قارچ

هفتمين . بررسي شرايط بهينه صشك كردن اساليا  يمو. ، و اوكار،ا.،اوكار،ل.، روستاپور،ا.، مفتون آزاد،ن.شاه امیريان،م -85

 .ايران. شيراز. 1131ريور شه 18-16.كنگره ملي مهندسي ماشين هاي كشاورزي و مكانيزاسيون

بررسي اثر صشك كردن اسمزي بر صووصيات فيزيكو شيميايي و تركيبات معطر . ، اوكار،ل.مفتون آزاد،ن ،.شاه امیریان ،م -86

 ایران-شيراز-38آبان  7-3. بيست و یشمين کنگره ملی علوم و صنایع غذایی. زنجبيل

، بررسي تغييرات تركيبات اسانا اساليا  يموترش در حين صشك كردن .ا، روستاپور،.مفتون آزاد،ن ،.شاه امیریان ،م -87

 ایران-شيراز-38آبان  7-3. بيست و یشمين کنگره ملی علوم و صنایع غذایی 

بيست و یشمين کنگره ملی . بررسي اثر شرايط صشك كردن بر صووصيات  كيفي اساليا  يمو ترش ،.شاه امیریان ،م -82

 ایران-شيراز-38آبان  7-3. علوم و صنایع غذایی



بررسي تاثير برصي تركيبات بر تغييرات رنو  و صووصيات كيفي اساليا سيب . ، اوكار،ل.مفتون آزاد،ن ،.شاه امیریان ،م -83

 ایران-شيراز-38آبان  7-3. بيست و یشمين کنگره ملی علوم و صنایع غذایی . دنترش در حين صشك كر

کاربرد ماشين بينایی سنجی در تعين ميزان رطوبت ورقه های ميوه سيب   ،.شاه امیریان ،م، .، صفی یاری،ح.روستاپور،ا -11

بيست و یشمين کنگره ملی علوم . زاویه تابشگالب در پی فرایند آبزدایی در صشک کن صورشيدی ترکيبی مجهز به مشانيزم تغيير 

 ایران-شيراز-38آبان  7-3. و صنایع غذایی

دومين کنگره ملی پژوهشگران . بررسی اهميت منابع غذایی پلی فنل ها، صووصيات و کاربردهای آنها. شاه امیریان،م-11

 .ایران-تهران-38آذرماه 8- 5ایمنی غذا ، 

دومين کنگره ملی پژوهشگران . عملشردی انواع هيدروکلوئيد ها  در  مواد غذایی مختلف بررسی صووصيات. شاه امیریان،م -18

 .ایران-تهران-38آذرماه 8- 5ایمنی غذا ، 

به منظور حفظ صووصيات کيفی ميوه های برش ( طبيعی و شيميایی)بررسی استفاده از ترکيبات مختلف .  شاه امیریان،م -11

 .ایران-تهران-38آذرماه 8- 5وهشگران ایمنی غذا ، دومين کنگره ملی پژ. صورده تازه

بررسی فيتوکميشال های مواود در سيب زمينی ، مطا عه صواص تغذیه ای آنها و تاثير فاکتور های موثر بر  .شاه امیریان،م -18

 .ایران-تهران-38آذرماه 8- 5دومين کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا ، . ميزان این ترکيبات

دومين کنگره . بررسی کاربرد های عواره چای سبز و هسته انگور در افزایش کيفيت و ایمنی مواد غذایی .ریان،مشاه امی -15

 .ایران-تهران-38آذرماه 8- 5ملی پژوهشگران ایمنی غذا ، 

 وهيم یماندگار در یصوراک  یها پوشش در  آن کاربرد و توزانيک اتيصووص مورد در نینو یها افتهی مطا عه .شاه امیریان ،م -16

پارک علم و فن آوری .31 رماهيت 85-11. نخستين همایش ملی ا شترونيشی دستاورد های نوین در علوم غذایی. جاتیسبز و اات

 .ایران-سيستان و بلوچستان

 در  آنها یشروبيم ضد اتيصووص و یاهيگ یها اسانا ، یعيطب یها نگهدارنده کاربرد، .مفتون آزاد،ن ،.شاه امیریان ،م -17

پارک .31 رماهيت 85-11. نخستين همایش ملی ا شترونيشی دستاورد های نوین در علوم غذایی. یگوشت یها فراورده و گوشت

 .ایران-علم و فن آوری سيستان و بلوچستان

 نقش و آن  یها فراورده و بلوط وهيم مختلف ارقام یشیو وژيب و یا هیتغذ باتيترک یبررس، .مفتون آزاد،ن ،.شاه امیریان ،م -12

 .ایران -دانشگاه یاسوج -31شهریور ماه  18-11. او ين همایش ملی انگل های بلوط . انسان ییغذا میرژ در آنها

-11. او ين همایش ملی انگل های بلوط . . بلوط مختلف ارقام روغن ییايميش شویزيف اتيصووص یبررس ،.شاه امیریان ،م -13

 .ایران -دانشگاه یاسوج -31شهریور ماه  18

شهریور  12-13. او ين همایش ملی انجير دیم. بررسی صووصيات فيتوکميشال های مهم  مواود در انجير ،.شاه امیریان ،م -81

 .ایران-دانشگاه شيراز -31ماه 

-13 .او ين همایش ملی انجير دیم. ريانج یشروبيم ضد و یدانتياکس یآنت صواص یبررس، .مفتون آزاد،ن ،.شاه امیریان ،م -81 

 .ایران-دانشگاه شيراز -31شهریور ماه  12
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