
1

جوکار، اکبر

سوابق

سوابق تحصیلی

صنایع غذایی، تکنولوژی مواد غذاییرشته و گرایش: 

.١٣٩۴)، ایران، تھران، تربیت مدرس، (دانشگاه تکنولوژی مواد غذاییدكترا، 

.١٣٨٣، ايران)، شیراز، شیراز، (دانشگاه صنایع غذاییلیسانس، فوق

.١٣٧۵، ايران)، ارومیه، ارومیه، (دانشگاه صنایع غذاییلیسانس، 

سوابق شغلی

 تا کنون.١٣٨۴عضو ھیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، از سال

سوابق اجرایی

سوابق تدریس

.١٣٨۵-١٣٨٧"، دانشگاه آزاد مرودشت، ییمواد غذایمیي لیسانس، " شدوره

.١٣٨۵-١٣٨٧دانشگاه آزاد مرودشت، "، ییمواد غذایولوژیکروبیلیسانس، " ميدوره

.١٣٨۶"، دانشگاه آزاد مرودشت، ییمواد غذاتیفیلیسانس، " کنترل کيدوره

. ١٣٨۶غالت و روغن)"، دانشگاه آزاد مرودشت، ات،ی(لبن١ییغذاعیلیسانس، " صنايدوره

.١٣٨۶شت، (کنسرو، قند و گوشت)"، دانشگاه آزاد مرود٢ییغذاعیلیسانس، " صنايدوره

.١٣٨۶"، دانشگاه آزاد مرودشت، یمیوشیبیلیسانس، " مھندسيدوره

.١٣٨۶"، دانشگاه آزاد مرودشت، یعمومیولوژیکروبیلیسانس، " ميدوره

.١٣٨۶-١٣٨٧"، دانشگاه آزاد مرودشت، یمحصوالت کشاورزیلیتبدعیلیسانس، " صنايدوره

.١٣٨۶بعثت، یکاربردیگوشت، دانشگاه علمعیصنایلیسانس، " اصول مھندسيدوره

.١٣٨٩"، دانشگاه آزاد کازرون، ییمواد غذایمیلیسانس، " شيدوره

.١٣٨٩"، دانشگاه آزاد فسا، ییغذاعیصنایلیسانس، " اصول مھندسيدوره

.١٣٨٩غالت"، دانشگاه آزاد فسا، عیلیسانس، " صنايدوره

.١٣٨٩بعثت، یکاربردی"، دانشگاه علمییامواد غذیمیلیسانس، " شيدوره



2

.١٣٨٩بعثت، یکاربردی"، دانشگاه علمیو محصوالت لبنریاستاندارد شیھالیسانس، " ازمونيدوره

.١٣٨۶"، دانشگاه آزاد مرودشت، یمحصوالت کشاورزیلیتبدعی" صنا،یکاردانيدوره

.١٣٨٣بعثت، یکاربردیدانشگاه علم،یو محصوالت لبنریشتیفی" کنترل ک،یکاردانيدوره

.١٣٩۵بعثت، یکاربردی"، دانشگاه علمریپنآبی"تکنولوژ،یکارشناسدوره

.١٣٩۶راز،ینور شامی"، دانشگاه پ١ییغذاعیصنای"اصول مھندس،یکارشناسدوره

.١٣٩۶راز،ینور شامی"، دانشگاه پ٢ییغذاعیصنای"اصول مھندس،یکارشناسدوره

اختراعات ثبت شده

مقاالت

انگلیسیمقاالت چاپ شده در مجالت 

1- Jokar, A., M.H. Azizi, and Z. Hamidi Esfehani. 2017. The Interaction Effects of
Montmorillonite and Glycerol on the Properties of Polyvinyl Alcohol-montmorillonite
Films. Nutrition and Food Sciences Research, 4(2): 25-34.

2- Jokar, A., M.H. Azizi, Z. Hamidi Esfehani, and Abassi, S. 2017. Effects of
ultrasound time on the properties of methylcellulose-montmorillonite films.
International Nano Letter, 7 (1): 59-68. doi:10.1007/s40089-017-0202-6

3- Jokar, A., M.H. Azizi, and Z. Hamidi Esfehani. 2015. Effects of ultrasound time on
the properties of polyvinyl alcohol-based nanocomposite films. Nutrition and Food
Sciences Research, 2 (4): 29-38.

4- Jokar, A. and A. Karbassi. 2011. In-house Production of Lactose-hydrolyzed milk by
Beta- galactosidase. Journal of Agricultural Science and Technology, 13: 577-584.

5- Jokar, A. and A. Karbassi. 2009. Determination of proper condition of
betagalactosidase using Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus. Journal of
Agricultural Science and Technology, 11: 301-308.

پژوھشی–مقاالت چاپ شده در مجالت علمی 

آرد و یزده به جا. استفاده از آرد گندم جوانه١٣٩۶م. و زارع، م. ان،یریص.، شاه ام،یپ.، معدن،یجوکار، ا.، نوروز-١
شده.رفتهی. فصلنامه علوم و صنايع غذايي. پذسیسوسدینشاسته در تول

آن بر ریتاثیزده و بررسبا استفاده از آرد جو جوانهسیسوسدی. تول١٣٩۶م. و زارع، م. ان،یریجوکار، ا.، شاه ام-٢
شده.رفتهیغذايي. پذیدر علوم و فناوری. فصلنامه نوآورسیسوستیفیو کییایمیکوشیزیفیھایژگیو
. استفاده از آرد لوبیا چیتي جوانه ١٣٩١. ینیو س.م. حسیزاده، ع. فرحناکل. قناعتنصب،یجوکار، ا.، آ. ھاشم-٣

- ١١٨، صفحات ١، شماره ٧زده به جاي آرد گندم در تولید سوسیس آلماني. مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران، جلد 
١١١.

كن . تعیین شرايط بھینه خشك كردن دانه انار در خشك١٣٩١آزاد و ل. جوکار. ن. مفتونان،یمردجوکار، ا.، ع. ز-۴
. ۵٧-٧٢، صفحات ١، شماره ١٣جلد ،یخورشیدي با استفاده از روش سطح پاسخ. مجله تحقیقات مھندسي كشاورز

فیزيكي -مد محلول و دما بر خواص حرارتي. تاثیر درصد ماده جا١٣٩١روستاپور، ا.، ا. جوکار، ح.ر. گازر و ل. جوکار. -۵
.٧٧-٩١، صفحات ٣٧، شماره ٩آب انار شفاف. فصلنامه علوم و صنايع غذايي، جلد 

) بر MAPشده (بندي با اتمسفر اصالح. اثر استفاده از فناوري بسته١٣٩٠و ل. جوکار. یجوکار، ا.، ح. زارع، ه. بھمد-۶
. ۵٧-٧٠، صفحات ٣، شماره ١٢جلد ،یة استھبان. مجله تحقیقات مھندسي كشاورزمرطوب منطقعمر ماندگاري انجیر نیمه

و شھد خرما. علوم دهیفراپالریتراوه شر،یشده از شهیتھیدنی. نوش١٣٨۵. یو ا. کرباسیجوکار، ا.، م.ت. گلمکان-٧
.۴٣٢-۴٢٧(ب)، صفحات ۴، شماره ١٠جلد ،یعیو منابع طبیو فنون کشاورز

ترویجی–مقاله ھای چاپ شده در مجالت علمی 

نی) و کاربرد آن در کنترل آفالتوکسHACCP(یخطر و نقاط کنترل بحرانلیو تحلهیتجزستمی. س١٣٨۶جوکار، ا. .١
صفحه.٢٧پسته. نشريه ترويجي. 

صفحه.١٩و محصوالت متنوع آن. نشريه ترويجي.ی. گوجه فرنگ١٣٨۶ج. ،یمانیجوکار، ا. و سل.٢
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و خارجیمقاالت ارائه شده در کنفرانس ھای داخلی

کنفرانس ھای داخلی

یھالمیفیکروبیضدمیژگیبر وشنیو آونیدارچیھااسانسریز. تاث،یاصفھانیدیم.ح. و حم،یزیجوکار، ا.، عز.١
. رانی، کرج، ا١٣٩۶ری. تیدر کشاورزینانوفناورشیھمانیچھارم. الکللینیویو پلسلولزلیمتیتینانوکامپوز

آنھا در یبندخرما با بستهوهیمتیفیو کیعمرماندگارشیز. افزا،یاصفھانیدیم.ح. و حم،یزیجوکار، ا.، عز.٢
. رانی، کرج، ا١٣٩۶ری. تیدر کشاورزینانوفناورشیھمانیفعال. چھارمیتینانوکامپوزیھالمیف

یفیکراتییتغکینتیص. مطالعه س،یزدانیم.، جوکار، ا. و ان،یریامف.، شاه،یعیم.، بد،یآزاد، ن.، ھاشممفتون.٣
، کرج، ١٣٩۶ری. تیدر کشاورزینانوفناورشیھمانی. چھارمتوزانیکهیبر پاونیپوشش داده شده با نانوامولساهیسریانج

. رانیا

یپوشش خوراکریتاثیص. بررس،یزدانیم.، جوکار، ا. و ان،یریامف.، شاه،یعیم.، بد،یآزاد، ن.، ھاشممفتون.۴
، ١٣٩۶ری. تیدر کشاورزینانوفناورشیھمانیرطب رقم کبکاب. چھارمیماندگارشیدر افزاتوزانیکهیبر پاونینانوامولس

. رانیکرج، ا

The interactionز. ،یاصفھانیدیم.ح. و حم،یزیجوکار، ا.، عز.۵ effects of montmorillonite and glycerol on the
properties of methyl cellulose-montmorillonite filmsییغذایھافرآوردهیماندگارشیافزایھاروششیھمانی. دوم .

.رانی، تھران، ا١٣٩۵اسفند 

. ییغذایھافرآوردهیماندگارشیافزایھاروششیھمانیدوغ. دومیدارسازیپایھاروشیجوکار، ا. بررس.۶
.رانی، تھران، ا١٣٩۵اسفند 

Production and optimization of a new bilayer nanocompositeز. ،یاصفھانیدیم.ح. و حم،یزیجوکار، ا.، عز.٧
film for food packagingرانی، سنندج، ا١٣٩۴وری. شھررانیایالیمیشناریسمنیو سومستی. ب .

Effects of ultrasound time on the properties of methylز. ،یاصفھانیدیم.ح. و حم،یزیجوکار، ا.، عز.٨
cellulose-based nanocomposite filmsرانی، سنندج، ا١٣٩۴وری. شھررانیایالیمیشناریسمنیو سومستی. ب .

١-٣،ییغذاعیصنایکنگره ملنیستمیتولید نان لواش. بجوکار، ا.، . بررسي امكان استفاده از آرد غالت مختلف در .٩
.رانی، تھران، ا١٣٩٠آذر 

یکنگره ملنیستمیجوکار، ا.، . بررسي تاثیر غالت جوانه زده بر ويژگیھاي فیزيكي شیمیايي و حسي سوسیس. ب.١٠
.رانی، تھران، ا١٣٩٠آذر ١-٣،ییغذاعیصنا

نی) در حاهیکامل (رقم سریانجوهیمیدگیم.، جوکار، ا. و روستاپور، ا. مطالعه چروکان،یریمفتون آزاد، ن.، شاه ام.١١
.رانی، تھران، ا١٣٩٠آذر ١-٣،ییغذاعیصنایکنگره ملنیستمیخشک کردن. بندیفرآ

ھوا و ضخامت بر روند خشک شدن دانه انار یدبریم. مطالعه تاث،ینیع.، مفتون آزاد، ن. و حسان،یجوکار، ا.، زمرد.١٢
.رانی، تھران، ا١٣٩٠آذر ١-٣،ییغذاعیصنایکنگره ملنیستمی. بیدیدر خشک کن خورش

خشک کردن دانه اناردر خشک کن نهیبھطیشرانییم. و مفتون آزاد، ن. تع،ینیجوکار، ا.، روستاپور، ا.، حس.١٣
.رانی، تھران، ا١٣٩٠آذر ١-٣،ییغذاعیصنایکنگره ملنیستمی. بینتیکاب

مرطوب ریبا اتمسفر اصالح شده در انجیبسته بندیه. و جوکار، ل. استفاده از فن آور،یجوكار، ا. زارع، ح.، بھمد.١۴
.رانی، تھران، ا١٣٨٩آبان ٢٢-٢٣،ییغذاعیصنایکنگره ملنی. نوزدھمدیبرومالیمتیمناسب براینیگزیجا

خرمالو و بررسي خواص فیزيكي، شیمیايي، و - م. تولید شیر،ینیس.، رنجبر، ز. و حس،یجوكار، ا. محمد.١۵
.رانی، تھران، ا١٣٨٩آبان ٢٢-٢٣،ییغذاعیصنایکنگره ملنیارگانولپتیكي آن. نوزدھم

ع. استفاده از پودر لوبیاي جوانه زده در تولید ،یم و فرحناک،ینیزاده، ل.، حسنصب، آ.، قناعتیجوكار، ا. ھاشم.١۶
.رانی، تھران، ا١٣٨٩آبان ٢٢-٢٣،ییغذاعیصنایکنگره ملنیسوسیس. نوزدھم

م. استفاده از عصاره نعناع و آويشن در افزايش عمر ماندگاري توت ،ینیع. و حس،یم.، فرحناک،یجوكار، ا. جعفر.١٧
.رانی، تھران، ا١٣٨٩آبان ٢٢-٢٣،ییذاغعیصنایکنگره ملنیفرنگي. نوزدھم

مفتون آزاد، ن.، شاه امیريان، م.، جوكار، ا. و زارع، ح. بھینه سازي فرآيند خشك كردن اسمزي انجیر در محلو ل .١٨
.رانی، تھران، ا١٣٨٩آبان ٢٢-٢٣،ییغذاعیصنایکنگره ملنینمك با استفاده از متدولوژي سطح پاسخ. نوزدھم–ھاي شكر 



4

خشك كردن انجیر سبز استھبان. نهیشرايط بھنیی، روستاپور، ا. تعمفتون آزاد، ن.، جوكار، ا.، شاه امیريان، م..١٩
.رانی، تھران، ا١٣٨٩آبان ٢٢-٢٣،ییغذاعیصنایکنگره ملنینوزدھم

خشک کردن در دانه انار در خشک کن نهیبھطیشرانییع.، مفتون آزاد، ن. و جوکار، ل. تعان،یجوكار، ا. زمرد.٢٠
.رانی، تھران، ا١٣٨٩آبان ٢٢-٢٣،ییغذاعیصنایکنگره ملنیسطح پاسخ. نوزدھمهیبا استفاده از رویدیخورش

، ١٣٨۶وریشھر،ییغذاعیعلوم و صنایسراسرشیو محصوالت متنوع آن. ھمایفرنگم. گوجه،یجوکار، ا. و جعفر.٢١
.رانیان،یورام

. جاتیجات و سبزوهیمیعمر ماندگارشیجھت افزایخوراکیم. استفاده از پوشش ھا،یجوکار، ا. و جعفر.٢٢
.رانیان،ی، ورام١٣٨۶وریشھر،ییغذاعیعلوم و صنایسراسرشیھما

یملشیھمانیپسته. اولنیدر کنترل آفالتوکسیخطر و نقاط کنترل بحرانلیو تحلهیتجزستمیجوکار، ا. کاربرد س.٢٣
.رانی، مشھد، ا١٣٨۶پسته، آذر یو بسته بندیفرآور

Determination of Proper Conditions for The Production of Crude Beta-galactosidaseا. ،یجوکار، ا. و کرباس.٢۴
Using Lactobacilluse delbruickii ssp. Bulgaricusرانیاه،ی، اروم١٣٨۶آبان ،ییغذاعیصنایکنگره ملنی. ھفدھم .

خارجیکنفرانس ھای 

1. Jokar, A., Azizi, M.H. and Hamidi Esfehani, Z. 2017. Increasing the shelf life and quality of date fruits by
packaging them in activated nanocomposite films. 31th EFFoST International Conference, Melia Sitges, Sitges, Spain.

2. Jokar, A., noruzipazhand, A., Madani, S. Shaamirian, M. 2017. Applying germinated cereal flours in sausage and
evaluation of its chemical, physical, microbiological, and sensorial properties. 31th EFFoST International Conference,
Melia Sitges, Sitges, Spain.

3. Maftoonazad, N., Roustapour, O.R. and Joukar, A. Osmotic Dehydration of Fig Fruits (Ficus carica, cv. Siah) in
Ternary Systems Followed by Air Flow Drying. The First Middle East Drying Conference, Februarary 19-20, 2012,
Mahshahr, Iran.

4. Maftoonazad, N., Shahamirian, M., Jokar, A. and Zare, H. Optimization of Osmotic Dehydration of Fig Fruits
(Ficus carica, cv. Sabz) in Sucrose-salt Solutions Using Response Surface Methodology. 2011 CIGR Section VI
International Symposium on Towards a Sustainable Food Chain Food Process, Bioprocessing and Food Quality
Management, April 18-20, 2011, Nantes, France.

5. Jokar, A., Azizi, M.H. and Hamidi Esfehani, Z. The interaction effects of montmorillonite and glycerol on the
properties of polyvinyl alcohol-montmorillonite films. First International and 24th Iranian Food Science and
Technology, Tehran, Iran.

پروژه ھای تحقیقاتی

پروژه ھای تحقیقاتی اجرا شده

ریتاثی. بررس١٣٩۵ش. و زارع، م. زاده،یح.، بخش،یف.، جوکار، ل.، جوکار، ا.، زرگر،یعیشاه امیريان، م.، مفتون آزاد، ن.، بد.١
خرما. انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج كشاورزي. در حال گرفتن یمصنوعدنیو انجماد بر رسانكیاستدیاسد،یكلرامیسد

شماره.

یزيكوشیمیايي بررسي اثر شرايط خشك كردن بر خصوصیات  ف١٣٩۴ف. .،یشاه امیريان، م.، جوكار، ا.، جوکار، ل.، و عباس.٢
. ۵/۵/٩۴خیتار۴٧۴١٩اساليس لیمو. انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج كشاورزي. شماره ثبت 

. تعیین شرايط بھینه خشك كردن ارقام انجیر سبز و سیاه ١٣٩٣مفتون آزاد، ن.، شاه امیريان، م. و جوكار، ا.، زارع، ح، و جوکار، ل. .٣
.١۴/٠۴/٩٣مورخ ۴۵۴٩۶تحقیقات، آموزش و ترويج كشاورزي. شماره استھبان. انتشارات سازمان 

هیبر پاونینانوامولسیپوشش خوراکریتاثی. بررس١٣٩٣مفتون آزاد، ن.، بديعي، ف.، ھاشمي، م.، شاه امیريان، م. و جوكار، ا. .۴
قیقات، آموزش و ترويج كشاورزي. شماره ثبت مرطوب استان فارس. انتشارات سازمان تحیسه رقم خرمایماندگارشیدر افزاتوزانیک

.٧/١١/٩٣خیتار۴۶۵٣۵
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هیبر پاونینانوامولسیپوشش خوراکریتاثی. بررس١٣٩٣مفتون آزاد، ن.، بديعي، ف.، ھاشمي، م.، شاه امیريان، م. و جوكار، ا. .۵
خیتار۴۶۶٨٣زش و ترويج كشاورزي. شماره ثبت استھبان. انتشارات سازمان تحقیقات، آمواهیسریانجیماندگارشیدر افزاتوزانیک
۴/١٢/٩٣.

. بررسي امكان تولید نان مسطح با مخلوطي از آرد غالت مختلف. ١٣٩٢ف. ،یم. و حسنان،یریامم.ج.، شاهپور،یجوكار، ا.، تق.۶
.٢٣/١١/١٣٩٢مورخ ۴۴۴٠٨انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج كشاورزي. شماره 

زده در سوسیس به منظور افزايش . استفاده از پودر غالت جوانه١٣٩٢م. ان،یریامص. و شاه،یع.ر.، معدنپژند،یا.، نوروزجوكار، ٧
.٢٣/١١/١٣٩٢مورخ ۴۴۴٠۶اي. انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج كشاورزي. شماره ارزش تغذيه

خشک کردن دانه انار در خشک کن تونلي و خشك كردن آفتابي. انتشارات ی. بررس١٣٩٠جوكار، ا.، مفتون آزاد، ن.، جوكار، ل. .٨
.۵/٣/٩٠موررخ ۵٢٠/٩٠سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج كشاورزي. شماره 

ندیآب انار دانه قرمز استان فارس به منظور کاربرد در کنترل فرآیکیزیف-یخواص حرارتنیی. تع١٣٩٠روستاپور، ا. و جوکار، ا. .٩
.٣٠/۶/٩٠موررخ ٣٩٣٢۶. انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج كشاورزي. شماره ظیتغلیحرارت

. بررسي خشك كردن دانه انار با خشك كردن خورشیدي و خشك كردن آفتابي (انار ١٣٨٩جوكار، ا.، مفتون آزاد، ن.، جوكار، ل. .١٠
.٢٧/۶/٨٩مورخ ٧٢٣/٨٩اره دانه). انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج كشاورزي. شم

رقم سبز استھبان به صورت خشک و ریانجوهیمییایمیشریغی. نگھدار١٣٨٩ه. و جوكار، ل. ،یجوكار، ا.، زارع، ح.، بھمد.١١
.١٣٨٩موررخ ١٢۶۶/٨٩با اتمسفر اصالح شده. انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج كشاورزي. شماره ییھامرطوب شده در بسته

محصول در مدت یکروبیفلور منییوتعافتهیرییتغیرطب با استفاده از اتمسفرھای. بسته بند١٣٨٩ح. و جوکار، ا. ان،یفاطم.١٢
. انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج كشاورزي.یزمان نگھدار

در دست اجراپروژه ھای تحقیقاتی 

و ترجمه کتابتالیف

کتاب

تالیف و ترجمه

غ.، سرحدي، ح.، جوکار، ا. و مھرجردي،ییاسایم.، الري،نیج.، امزدي،یزادهیس.م.، صادق،ینیم.ه.، حس،یناج-١
صفحه.١٠۶شیراز، ايران. راز،یروغن. انتشارات ارم شیینھای: پرکنیروغن ھا ھا و چربهی. تصف١٣٩٢د. ،یساالرباش

غ.، سرحدي، ح.، جوکار، ا. و مھرجردي،ییاسایج.، زدي،یزادهیپناه، ح.، صادقس.م.، عزت،ینیم.ه.، حس،یناج-٢
صفحه.١١٠شیراز، ايران. راز،ی). انتشارات ارم شییکلزدایو نونیدروژناسی(ھھایروغنھا و چربهی. تصف١٣٩٢م. ،یقیخل

غ.، سرحدي، ح.، جوکار، ا. مھرجردي،ییاسایج.، زدي،یزادهیم.، صادق،یم.ه.، قوام،یس.م.، ناج،ینیحس-٣
صفحه.١٠٠شیراز، ايران. راز،ی). انتشارات ارم شییایقلهی(تصفھایروغنھا و چربهی. تصف١٣٩٢

م. ،یقیج.، و خلزدي،یزادهیغ.، صادقمھرجردي،ییاسایپناه، ح.، جوکار، ا.، م.، عزت،یالرنیم.ه.، ام،یناج-۴
١٣٩٢) .CIPصفحه.١٧۵شیراز، ايران. راز،یدرجا. انتشارات ارم شییالت مرتبط با شستشوو اشکای) نقاط حساس، طراح

غ.، سرحدي، ح.، جوکار، ا. و مھرجردي،ییاسایج.، زدي،یزادهیپناه، ح.، صادقس.م.، عزت،ینیم.ه.، حس،یناج-۵
شیراز، ايران. راز،یانتشارات ارم ش. یروشھاي بازرس-زی: آنالی. آزمونھاي کاربردي روغن ھا ھا و چرب١٣٩٢م. ،یقیخل

صفحه.٢٢٩

. اصول نگھداري تخصصي گوشت و ١٣٩٠س.ع. و جوکار، ا. ،ینیآ.، حسا،یپناه، ح.، آرس.م.، عزت،ینیحس-۶
صفحه.١٩١شیراز، ايران. راز،ی. انتشارات ارم شEcoli O157:H7نگاھي بر میكروارگانیسم 

راھنمایی و مشاوره پایان نامه

استفاده از پودر لوبیای جوانه زده در تولید سوسیس (راھنما).-1

(راھنما).استفاده از پودر گندم جوانه زده در تولید سوسیس -2

عمل آوری گوشت (راھنما).-3
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(راھنما).خرمالو -بررسی امکان تولید نوشیدنی شیر-4

(راھنما).دوغدرپایدارسازیبررسی اثر ھیدروکلوئیدھا-5

(مشاور).خرمالو -اصالح شده و صمغ عربی در تولید دسر لبنیاتی شیراستفاده از نشاسته -6

ھای فیزیکوشیمیایی، لینک استیله، کنسانتره پروتئین آب پنیر و مخلوط آنھا بر ویژگی-بررسی تاثیر نشاسته کراس-7
زده (مشاور).رئولوژیکی، و حسی ماست کم چرب ھم

(راھنما).روغن طی فرآیند سرخ کردن عمیق قطعات بادمجانمطالعه اثرپیش تیمار آبگیری اسمزی بر کاھش جذب -8

(راھنما).امکان تولید نان باگت با مخلوطی از آرد گندم، ذرت و چاودار -9

(راھنما).امکان تولید نان باگت با مخلوطی از آرد گندم، ذرت و بلوط -10

عضویت در مجامع علمی

تشویقات

.١٣٧٩در سال هیدانشگاه ارومییغذاعیدانشجوي ممتاز گروه صنا-

١٣٨٣دانشگاه شیراز در سال .ییغذاعیدانشجوي نمونه بخش صنا-

.١٣٩٠در سال رانیاییغذاعیکنگره صنانیستمیپوستر برتر بزهیجا-

.١٣٩۵درسال رانیاییغذایھافرآوردهیماندگاریھاروششیھمانیپوستر برتر دومزهیجا-

سایر موارد

رس و كاربرد آن در -الکلوینیلپلی-ارزيابي و بھینه سازي تولید فیلم نانوكامپوزيتي فعال سلولزرساله دکتری:عنوان.١
، ايران.تھران، تربیت مدرس، دانشگاه دکتریي ي دورهپايان نامهنگھداري خرما.

lactobacilluseگاالکتوسیداز توسط -تعیین شرایط بھینه تولید آنزیم بتافوق لیسانس: نامهپایانعنوان .٢ delbruickii به
، دانشگاه شیراز، شیراز، ايران.فوق لیسانسي ي دورهپايان نامهمنظور تولید شیر با الکتوز ھیدرولیز شده.


