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 .73-24(: 3) 52اسیدچرب رد تشخیص غقلی روغن زیتون فوث بکر با روغن آفتابگردان. علوم غذایی  و غغذهی. 

ي  شنننننننننك  یشنننننننننده بننا روو. ارزیننا ی پننایننداري فیزس رورد زنننننننیر  شنننننننننك5235و رفیعی ردسنننننننن ی، ز. .بنندیعی، فبیننات، ف.،  .34

 .23-25(: 5)74كردن انجمادي و جریان هواي گرم. مجله مهندسی  ب وسیستم اریان.



  

ي وننوتی  ی. ارزیا ی انبارمادی سننیگ بالب با روو5235 بدیعی، ف.رور، ع.، مبلی، ح.، ایوادی، ا. و بیاتی، م.ر.، رجبی .33
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)علوم  ب وسنننننننیسنننننننتم اریانهندسنننننننی م  یي کیفی و ظارهي سنننننننیگ رقم بالب مدتز رد ادت انبارداري، مجله افزایش ماندباري و وژیگی

 .552-532(: 3)75. كشاورزي اریان(

. ربرسنننننننی اتثیر تیمنننار یي مختلف رد   ترل  5237و حسنننننننینی، س.ا.  بننندیعی،ف.آزاد،ن.، فرحننننا ی، ع.، فرجی، ن.، مفتون .22

 .545-532(: 53)74مجله علوم و صناعی غذایی اریان. اي شدن انجیر نیمه مرطوب )رپسی( رقم زبز استهبان. قهوه

بندي . ارث  سننننته5232سننننیدرن اردبیلی، س.م.،  ی ننننمی، م.، احمدي، ز. و حسننننینی، س. ا.  بدیعی، ف.،.، كشنننناورزیان، ف .25

(: 2)3غننذهی و صنننننننننناعی غننذایی اریان، رس  رب کیفیننت و منناننندبنناري آن، مجلننه علوم غ -اتیلنانن تسننننننننت  بننا فیلم اننوكننا، وزیننت پلی

522-32. 

یزیکوشنننننننیمیایی  یي ف . ربرسنننننننی اتثیر امواج فراونننننننوت رب وژیگی5232 ف. بدیعی،زاده، ن.، فرحنا ی، ع. و مجذو ی، م.، سنننننننیف .23
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 .33-525(: 52)23. مجله علوم و صناعی غذایی. پاسخ سطح
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(: 5) 3انبار. علوم غغذهی و صنننننناعی غذایی اریان.  رد نگهداري  طی انول اتمسنننننون رپغقال اكسنننننیدادیآنای فعاایت و فعال زیسنننننت

354-323 . 

-. اتثیر روشش اننو5233، ، محمدحسینی، ز.، احمدي وومعه،  . و تناتی،  . بدیعی، ف.عشوی، س.،  ی می، م.، محمدي، ع.،  .24

. علوم غغذهی و صناعی غذایی  یي کیفی ، وه توت فرن ی پس از ربداشتامواو ون  اوي   توزان رب افزایش ماندباري و وژیگی

 .3-53(: 3) 3اریان. 

فرن ی. گوهجدباري سننننننلوان رب مانارث روشننننننوننننننهاي شورا ی ربپاهی م  ل .5235.، بو بازیار ، ه.بهمدي ،بدیعی، ف. م.، رور،صنننننناد ی .23

 .33-33(: 3)25مجله علوم و صناعی غذایی. 

صنننن     یي شورا ی ربپاهیربرسننننی كارربد روشننننش . 5235و حسننننینی، س.ا. بدیعی، ف.آبادي، م.، مفتون آزاد، ن.، رضننننایی غوی .23

 .532-527(: 3)24یوا كابانت ) تیرا( رد افزایش ماندباري ، وه ک وي. مجله علوم و صناعی غذایی. 



  

سننلوان ربي و روشننوننهاي هیدروكلو یدي م  لاتثیر آزنیم. 5232. ، عو حشننمای ، م.،قراچورلو .،بدیعی، ف، ، و.ديآباحسننین .72

 . 45-35(: 7) 0. شده. علوم غغذهی و صناعی غذایی اریانزمینی سرخ و  تیرا رد میزان جذب روغن و شواص کیفی سیگ

مطنننالعنننه ارث روشنننننننش رب پننناهی ازیوهل  .5232.، فگوردزي و  ن. ،آزادمفتون، ، م.ر.احسننننننننننادی .بننندیعی، ف، ، د.زادهسنننننننراننندي .75

ایی اریان. رپوتئین سنننننننویننا رب شواص خالل سنننننننیننگ زمینی سنننننننرخ شنننننننننده بننا اسنننننننعی نناده از روو پنناسنننننننخ سنننننننطح. مجلننه علوم غغننذهی و صنننننننننناعی غننذ

0(3:)30-45. 

ربرسنننننی شواص  م گر و حرارتی  .5232، د.زادهو سنننننرادي ، م.ر.، احسنننننادی، ن.مفتون آزاد ،.بدیعی، ف، ، آ.عامري شنننننهرا ی .73

 .53-73(: 2)0 نسانتره و ازیوهل رپوتئین نخود و سویا. مجله علوم غغذهی و صناعی غذایی اریان. 

. عوامل مؤرث رب نیرو و ارنژي رباي جدا كردن زریه از بوهت زریه زنننننبز. 5233. بدیعی، ف فر، ا. وراد، م.ح.، طباطباییسنننننعیدي .72

 .73-53(:3)55زي. مجله تحقیقات مهندسی كشاور

گیهننناي سننننننننننازیر رب رب ی وژی. ارثات افزودن مواد پالسنننننننای5233 ، ع.و گرامی ، م.، میزادی بننندیعی، ف ف.، افطمنننه دارایی، .77

کانیکی و شیمی فیزس فیلم م  ل  .74-57، 2سلوان شورا ی. مجله علوم غغذهی و صناعی غذایی اریان. م

مجله علوم  ل ل.م  ل سنننلوان رب انبارمادی  ننن . اتثیر روشنننش شورا ی5233. ، عگرامیو  .بدیعی، ف ف.، دارایی، م.، میزادی، .75

 .3-55، 2غذایی و غغذهی. 



  

نی سویا. مجله علوم و صناعی  یي فیلم رپوتئی . ربرسی ارث بلیسرول رب رب ی وژیگی5233. ، هو بهمدي بدیعی، ف. ز.، شعار،دهقان .70

 .3-5( 5)0غذایی. 

کننانیکی دای زریه. مجلننه تحقیقننات .5234 .بنندیعی، ف و ، ا.فرطبنناطبننایی م.ح.، راد،سنننننننعینندي .74  ربرسنننننننی عوامننل مؤرث رب مقنناودننت م

 .27-32( 2)3مهندسی كشاورزي.

جلننه تحقیقننات م  مطننالعننه شواص جننذب بردننارآب رد گنانوشین هب روو دینننامیکی. 5234. ، هو بهمنندي ، ع.، فرحنننا ی.بنندیعی، ف .73

 .37-35( 5)3مهندسی كشاورزي.مهندسی كشاورزي. مجله تحقیقات 

 4ي. . غغییرات انتننای ی ژالتین رد زمننان نگهننداري رد  ننایننت   اي. مجلننه تحقیقننات مهننندسنننننننی كشننننننننناورز5230 .بنندیعی، ف .73

(2 :)552-524. 

ارث یي ،عیقننا ننل تیمننار یي گرمننادهی, كلروركلسنننننننیم و هورمون  .5243 .، صو صننننننننري معننددی ننننننننناه بیننك، م. ع. , .بنندیعی، ف .52

2,4-D .3(53)5رب  مر نگهداري سیگ رددلیشس.مجله تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزي. 

رقم  ربرسنننننننی ارث كلروركلسنننننننیم و گرمادهی م ناوب ربروي کیفیت و  مرانباري سنننننننیگ. 5243، م. ع. و  ننننننناه بیك بدیعی، ف .55

صصی تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزي.  -رددلیشز. مجموهع مقاالت علمی   .50-30(52)7تخ

صصی تحقیقات فنی و مهندسی  -. نشاسته  یي غغییریافته و كارربد یي آنها)ربرسی كلی(. مجموهع مقاالت علمی 5244.ف بدیعی، .53 تخ

 .22-55(52)2كشاورزي. 



  

ویا.مجموهع مقاالت . ربرسنننی شواص  نسنننانتره  یي رپوتئینی سنننبوس ربنک و مقایسنننه آنها با فرآورده  یي رپوتئینی سننن 5240.بدیعی، ف .52

صصی -علمی   .33-70( 4)3تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزي.  تخ

کان تویید غلیظ شده5245 .، فبدیعی  و ، م  اادي .57  .55-22 (2-7 ) 3اهی.ي رپوتئینی از سبوس ربنک.مجله علوم پ. ربرسی ام

 مقاالت اراهئ شده رد کنفرانس
1. Eshghi, S., Hashemi, M., Mohammadi, A., Badii, F., Mohammad Hoseini, Z., 

Ahmadi, K. Chitosan nano-emulsion coating as a potential natural compound to 

storability and control postharvest quality of strawberry. 5th International 

Symposium on Food Packaging, Berlin, Germany,  14-16 November 2012. 

2. Tarrahi Tabrizi, Sh., Hajnajari, H., Badii, F. Comparison of the pectin biosynthesis 

in Azayesh (a local apple cultivar) with some important commercial apple cultivars 

in Iran. 6th International Postharvest Symposium, Antalya, Turkey, 8-12 April 2009. 

3. Farzaneh Kouchaki, M., Hajnajari, H., Badii, F. Genetic variability of ascorbic acid 

biosynthesis in native and introduced apple cultivars.  6th International Postharvest 

Symposium, Antalya, Turkey, 8-12 April 2009. 

4. Badii, F. Mechanical relaxation of glassy gelatin films. 18th National Congress on 

Food Technology, Mashhad, Iran, 15-16 Oct. 2008. 

5. Badii, KH., Amini, F.L., Gerayeshnejad, M., Tonekaboni, S.Z.S., Nooshin Rastkari, 

Badii, F., Marandi, A. Statistical investigation of effective parameters on 

bioaccumulation of tributyltin chloride (TBTCl) in Scat Fish in simulated 

environment of Persian Gulf. 2nd International Congress of Biological Sciences, 

Olympic Hotel, Tehran, Iran, 5-6 Feb. 2008. 

6. Badii, KH., Hashemi, S.M., Ahmadi Moghadam, H.,  Arabi, A.M., Jebeli Moein, 

S., Abdoulreza, S., Badii, F. Surface Coating of Glass Reactors with Nano Titanium 

Dioxide for Propose of Advanced Oxidation Process of Organic Colorants in 

Aqueous Environments: Comparison between Surface Coatings by Polymeric 

Glues and Surface Preparation Methods. International Catalyst Conference, Tehran, 

Iran, P111., 28-30 April, 2008. 



  

7. Badii, F., MacNaughtan, W. and Farhat, I.A. Enthalpy relaxation of gelatin in the 

glassy state. The First International Symposium on Delivery of Functionality in 

Complex Food SystemsLausanne, Switzerland: Nestle Research Center, 2005.  

8. Badii, F., MacNaughtan, W. and Farhat, I.A. DSC studies of physical ageing in 

gelatin. Thermal Analysis & Calorimetry (TAC), John Moores University, 

Liverpool: Royal Society of Chemistry. 2004.  

9. Shavakhi, F. and Badii, F. 2001. Investigation on the effect of harvest time on the 

physico-chemical properties of pear cultivars (Dutchess and Tabrizy) in Iran.  

International Conference on Agricultural Science and Technology (ICAST), 

Beijing, China, 2001. 

ري  رد كشننننننننناورزي،  ی نننننننمی، م. تویینند اننوایینناف رپوتئینی و كننارربد آن رد صنننننننننناعی غننذایی.  هننارمین  مننایش اننو فننناوبنندیعی، ف. و  .01

گاه ب وتکنولوژي كشاورزي اریان، كرج، تیرماه  .5230ژپوهش

-آباف رپوتئین اتثیر غلظت رب ساختار و شواص حرارتی  اننوایی م. ،یو  ی م ، احسادی، م.ر. ف.  ،یع ی بدفر ی، ف.،  .00

گاه ب  ،ي رد كشاورز  ي اننو فناور شی  ما نی .  هارم پ یر  .5230رماهی كرج، ت  ان،ریا ي كشاورز يوتکنولوژ  ژپوهش
یرات کیفی امیریننان، م.، کوكننار، ا. و زیدادی، ص. مطننالعننه سنننننننین یننك غغی  نننننننناه ف. ،یع ی بنند، م ،ی ی نننننننم آزاد، ن.،،مفتون .01

گننناه ب  ،ي رد كشنننننننننناورز  ي اننو فنننناور شی  منننا نی .  هنننارم   توزانشننننننننننده بنننا اننوامواوننننننن ون ربپننناهی دادهانجیر سنننننننیننناه روشنننننننش  يوتکنولوژ  ژپوهشننننننن

 .5230رماهی كرج، ت  ان،ریا ي كشاورز

 شورا ی  روشش یراتث  ربرسیص.  ،یداد زیم.، کوكار، ا. و  ان،یری ام  ف.  اه ،یع ی م ، بد ،یمفتون،آزاد، ن.،  ی م  .01
کاب توزان     هیربپا ون  اننوامواو  گاه  ،ي رد كشاورز  ي نو فناوران شی  ما نی .  هارم رد افزایش ماندباري رطب رقم کب ژپوهش

 .5230رماهی كرج، ت  ان،ریا ي كشاورز يوتکنولوژ  ب 



  

ب بنننا دو روو آگوسننننننن یکی و ارزینننا ی انبنننارمنننادی سنننننننینننگ بال بننندیعی، ف.رور، ع.، مبلی، ح.، ایوادی، ا. و بیننناتی، م.ر.، رجبی .01

 .5233ماه وهد، بهمن یي كشاورزي )ب وسیستم(، دااگشنه فردوسی م کنگره ملی مهندسی ماشین. هشتمین نفوذسنجی

ملی  کنگره و یکمین بیست .و ا میت آن g(T(اي پایداري مواد غذایی  شك رد طی نگهداري: دماي ااقتنل   بدیعی، ف. .01

 كلیدي(.)سخترادی  .5233ماه  آبان،شیرازعلوم و صناعی غذایی اریان،  دااگشنه 

بندي  سننته،نظور وزیت نشنناسننته هبوژیگیهاي فیلم اننوكا،   ربرسننی .ه، نسننبشننریف و.ز، رفیعی ،آزاد، ن.مفتون، بدیعی، ف. .01

 .5233ماه  آبان،رازشی کنگره ملی علوم و صناعی غذایی اریان،  دااگشنه  و یکمین بیست .محصوالت كشاورزي 

السنییسنازیر ماوتودكرنتررن رب ازیویوم پ اتثیر آنای .م، نیاکورثي و بدیعی، ف. م.،،نصنوري ههرادی، ن.، فرحنا ی، ع.، مجذو ی،  .01

 .5233ماه  آبان،یرازش کنگره ملی علوم و صناعی غذایی اریان،  دااگشنه  و یکمین بیست .جذ ی  رورد شیره خرما

گاه گرماسنک رویشی غ اضلی  بدیعی، ف. و ، م.دانشفهیم.، ف، شوا ی.، آ، پا ایی .01 جهت تشخیص غقلگ (DSC) كارربد دس 

 .5233ماه  آبان،شیرازاگشنه کنگره ملی علوم و صناعی غذایی اریان،  دا  و یکمین بیست .روغن زیتون فوق بکر با روغن گیاهی

سنننننننلوان رب منننانننندبننناري و اهی م  نننلپنننارزینننا ی ارث روشنننننننش شورا ی رب   رور، ع. و مبلی، ح. ، رجبی.ا، ایوادی .بننندیعی، ف..، م، بیننناتی .01

 .5233ماه  آبان،یرازش کنگره ملی علوم و صناعی غذایی اریان،  دااگشنه  و یکمین بیست .رسیدگی سیگ بالب



  

روشش اننو  توزان   اوي مس رب  اتثیر محمدحسینی، ز. و احمدي وومعه،  . ،بدیعی، ف. ،  ی می، م.، محمدي، ع. .،س، عشوی .11

نگره ملی علوم و صننننننننننناعی غنننذایی اریان،  ک  و یکمین بیسننننننننننت .داري فرن ی رد زمنننان ن نننهحفظ کیفینننت ، وه توتافزایش منننانننندبننناري و 

 .5233ماه  آبان،شیرازدااگشنه 

. ربرسنننننننی اتثیر سننننننننناكننارز و ، مامیریننانو  ننننننننناه، فرحنننا ی، ع.،  حسنننننننینی، س.ا. بنندیعی، ف. ب.، فروزنننده،آزاد، ن.، مفتون .10

ره ملی علوم و صننننننننننناعی غنننذایی ي اربنننانویک ینننك و شواص حرارتی شنننننننربنننت انجیر. بیسنننننننتمین کنگ پکیین رب غغییرات رننننو، وژیگیهنننا

 .5232اریان،  دااگشنه تهران، آرذ ماه 

اي فرآینندرب شواص ربرسنننننننی و اندل كردن اتثیر رطوبنت دای رذت و دمن بندیعی، ف.و  ، م.مجنذو ی ع.،  فرحننا ی، م.، رور،علی .11

 .5232رذ ماه کنگره ملی علوم و صناعی غذایی اریان،  دااگشنه تهران، آکورن. بیستمین فیزیکوشیمیایی پاپ

-بندي با فیلم اننوكا، وزیت پلی. ارث  سته، س.او حسینی ، م. ی می س.م.، اردبیلی،سیدرن بدیعی، ف. ف.، كشاورزیان، .11

 .5235ماه از، آبانررس رب ماندباري انن تست کو.  مایش ملی بهداشت و ایمنی غذا، دااگشنه آزاد، شی  -اتیلن

صنننننننننناعی  گره ملی علوم وارث رطوبننت مطیرب رب پننایننداري فیزس انجیر  شنننننننننك. نوزد مین کن ، فرحنننا ی، ع. و بهمنندي، ه. بنندیعی، ف. .11

 .5233اریان، دااگشنه تهران، آرذماه غذایی 

 یي وتئین نخود با فرآوردهرپ . مقایسنننه خصنننوصنننیات  نسنننانتره و ازیوهلآزاد، نو مفتون ، م.ر.،احسنننادی بدیعی، ف.، ، آ.عامري .11

 .5233رپوتئینی سویا. نوزد مین کنگره ملی علوم و صناعی غذایی اریان، دااگشنه تهران، آرذماه 



  

ی ، وه ک وي رد حین ارث روشنننننننش شورا ی  تیرا رب خصنننننننوصنننننننیننننات کیف و حسنننننننینی، ا.  بنننندیعی، ف.رضننننننننننایی، م.، مفتون آزاد، ن.،  .11

 .5233اریان، دااگشنه تهران، آرذماه صناعی غذایی ملی علوم و کنگره نگهداري. نوزد مین 

کننانیکی و عننت. ارزیننا ی افکتور یي مؤرث رب خصنننننننوصنننننننیننات ممننان ، او حسنننننننینی بنندیعی، ف. ن.، مفتون آزاد، م.، رضننننننننایی، .11  نننندگی، م

ان، دااگشنه تهران، ی اری یي ربپاهی  تیرا با اسننننننعی اده از متدولوژي سننننننطح پاسننننننخ. نوزد مین کنگره ملی علوم و صننننننناعی غذای کدورت فیلم

 .5233آرذماه 

ریان. دااگشنه علوم   نننننکی شنننننیراز. ا غغذهییازد مین کنگره مروري رب روشنننننهاي تویید مواد غذایی با  داآل فرآوري.  بدیعی، ف. .11

 .5233آبانماه  52-52

ی سنننننننیگ رد شنننننننرا رب آب و  یي شنننننننیمیایی و حمنننننننی ر رقم جدید تجارت ربرسنننننننی وژیگی، بدیعی، ف.و  ، ح.نجار اج م.، فرزای کوچکی، .11

 .5233تیرماه  33-35ششمین کنگره علوم باغبادی اریان، دااگشنه گیالن، هوایی كرج، 

ی و بنافنت ، وه و ب وسننننننن تز پکیین رد رب ی اراقم بوم  pHربرسنننننننی   نیب ، بندیعی، ف.و  ، ح.نجنار ناج و.، طراحی کوچکی، .11

 .5233تیرماه  33-35ارجی سیگ، ششمین کنگره علوم باغبادی اریان، دااگشنه گیالن، خ

ایی نشنننننناسننننننته گندم با ا  نننننناالت تویید و ربرسننننننی شواص فیزیکوشننننننیمی بدیعی، ف.و  ج. جماییان ع.، فرحنا ی،م.، مجذو ی،  م.، رادي، .10

 .5234مهرماه  37-35فرعی، هجد مین کنگره ملی صناعی غذایی، موهد، 



  

 عبننداارضنننننننننا، .،و جبلی معین، ا.م.،ارعا ی،  ح.، احمنندي مقنندم، ف.، اد می، ا.، اکبرزاده، س.م.،  ی نننننننمی، خ.، بنندیعی، .11

ت فرآیند اكسنننیداسننن ون پیشنننرفته اي با اننورذات دي اكسنننیدتیتام وم جه دهی سننن وح رآکتور یي  مقایسنننه روشنننش بدیعی، ف. و. و

یننش مننلننی تننکنننننولننوژي نننورننن رد سننننننننننازي سننننننننطننح   ،  ننمننننا یي پننلننیننمننري و هب روو آمننننادهچسننننننننننب آ ننی بننننا اسننننننننعینن نننناده ازرنننگنننا یي آ ننی رد مننطننیننرب 

 .5230اسفندماه  57و 5زیست، تهران، اریان، ص مطیرب

نگره ملی صننننننننننناعی مطنننالعنننه  مننندمنننا یي جنننذب آب گنانوشین هب روو دیننننامیکی. ه ننند مین ک  ، فرحننننا ی، ع. و بهمننندي، ه.بننندیعی، ف. .11

 .30ماه آبان 32-37غذایی. ارومیه 

. ه د مین کنگره ملی صنننننننناعی یاربرسنننننننی ارث بلیسنننننننرول رب رب ی وژیگی  یي فیلم رپوتئینی سنننننننوو بهمدي، ه.  بدیعی، ف.شنننننننعار، ز.، دهقان .11

 .30ماه آبان 32-37غذایی. ارومیه 

ان. دااگشنه یوبیت دسنننی شنننیمی اری یي انز  ژالتین. یازد مین کنگره ملی مهنارث سننناختمان مولکو ی رب جذب آب فیلم، بدیعی، ف. .11

 .5235آرذماه  4-3ادرس تهران 

قاالت.دوازد مین کنگره بهبود کیفیت و افزایش  مر انباري  ل ل رفعای صارداتی با روو گرمادهی م ناوب.مجموهع م ، بدیعی، ف. .11

 .5232مهرماه 54-53ملی صناعی غذایی اریان.دااگشنه آزاد اسالمی تهران.



  

 یي رپوتئینی سننننننویا. شننننننشننننننمین ده یي رپوتئینی سننننننبوس ربنک و مقایسننننننه آنها با فرآورشواص  نسننننننانترهربرسننننننی  اادي، م. و  ،بدیعی، ف. .11

 .5240آرذماه  53-52گرد مایی ربنک كشور. اصفهان مركن آموزو كشاورزي کبویو آباد. 
کننان تویینند  نسننننننننانتره رپوتئینی از سنننننننبوس ربنک. دومین کنگره ملی  .بنندیعی، ف نناانندي، م  و  .11 هننندسنننننننی شنننننننیمی. دااگشنه  ننننننننعای م ربرسنننننننی ام

 .5245اسفندماه  0-3امیر بیر )پلی تکنیك( تهران 

 

 

، چاپ 52237بت: آشنننننایی با اوننننول  سننننته بندي محصننننوالت بازیف انشننننر: نشننننر آموزو كشنننناورزي،  ننننماره    با عنوان نشننننرهی یوو جی

 .5234اول، 

  یي دانشجویی:انهمپایان

 انهم دکتري(ایانپ   یي عصبی مصنوعی )مشاورهب روو شبکه غعیین ادل مربوط هب ر خصوصیت زریه زبز .5

 هم كارشناسی ارشد(انتهیه ازیوهل رپوتئینی از نخود و مطالعه شواص  م کردي و شواص فیلم شورا ی آن )راهنمایی پایان  .3

کانیکی آن )راهنمایی پایان .2   هم كارشناسی ارشد(انتهیه فیلم شورا ی از ازیوهل رپوتئین سویا و ربرسی شواص فیزس و م

انهم كارشناسی پایان  )مشاورج رك  ربرسی تنوع ژن یك ص ات مرفولوژیك، رومولوژیك و میزان پکیین اراقم سیگ رد .7

 ارشد(



  

ك اسنننید رد ربرسنننی تنوع ژن یك رب ی اراقم سنننیگ از رت  ردرت سنننردانباري، رومولوژي، ب وسننن تز و غغییرات آسنننکوربی .5

 ناسی ارشد(انهم كارش پایان  كرج )مشاور

مننینننننی سننننننننرخ شننننننننننده هب روو ز یي سننننننننیننننگربرسننننننننی ارث ح تننیننمننننار حننرارتننی و رننوشننننننننش شننورا ننی رب كنننناهننش جننننذب روغننن رد خننالل .0

 انهم كارشناسی ارشد( م ق)راهنمایی پایان

ایننش منننناننننندبنننناري ،نن ننوه  یي شننورا ننی ربپنننناهی صننننننننن نن  یوابنننناكننننانننننت ) ننتننیننرا( و ربري كننننارربد آن رد افننزارزیننننا ننی تننویننینننند فننیننلننم رننوشنننننننننش .4

 انهم كارشناسی ارشد(پایان   ک وي)مشاور

انهم فرن ی آن )راهنمننایی پننایننانوهجسنننننننلوان هب ،نظور بهبود کیفیننت و افزایش  مر انبنناري گ  یي شورا ی ربپنناهی م  ننلكننارربد روشنننننننش .3

  كارشناسی ارشد(

انهم كارشناسی ایانپ  ربرسی و ادل كردن تأثیر رطوبت دای رذت و دماي فرآیند رب شواص فیزیکوشیمیایی پاپ کورن)مشاور  .3

 ارشد(

کانیکی آنها و كارربد آنها هب ،نظور اتهیه روشنننننننش .52 فزایش ماندباري  یي شورا ی از مواد سنننننننلواني و ربرسنننننننی رب ی شواص فیزس و م

 انهم كارشناسی ارشد(انمحصول  ل ل )راهنمایی پای

بیننناتی انن تسننننننننننت )راهنمنننایی  میکرو   توزان رب زمنننان منننانننندبننناري و-ربرسنننننننی و مطنننالعنننه ارث روشنننننننش كننناغنننذي تهینننه شننننننننننده رب پننناهی اننو .55

 انهم كارشناسی ارشد(پایان



  

کانیکی رباي ربرسننننی ماندباري سننننیگ بالب  ننننرهب .53 ده با یده و روشننننش داده شنننندمقایسننننه روشننننهاي آیرمترب آگوسنننن یکی و مترب م

 انهم دکتري(پایان  سلوان )مشاورم  ل

انهم پننناینننان ربرسنننننننی شواص فیزیکو شنننننننیمینننایی مقننناودنننت هب  نننننننرهب و شننننننننندت تنفس رب ی اراقم بومی و وارداتی سنننننننینننگ )راهنمنننایی .52

 كارشناسی ارشد(

 Cydonia oblonga)خننننت هب  یي اریادی ردارزیننننا ی مورفولوژس، فیزیولوژس و مولکو ی رب ی اراقم و ژنوتینننن  .57

Mill.) انهم كارشناسی ارشد(پایان  )مشاور 

 هم كارشناسی ارشد(اناتثیر روشش اننوامواو ون رب پاهی   توزان رد افزایش ماندباري سیگ رقم بالب مدتز )راهنمایی پایان .55

 ناسی ارشد(هم كارش انبهینه سازي تهیه رورد خرما و مطالعه شواص فیزیکوشیمیایی آن هب روو سطح پاسخ )راهنمایی پایان .50

انهم پایان  مشاور) امواو ون تهیه شده ربپاهی   توزان رب رب ی وژیگی  یي کیفی ، وه توت فرن ی ردطول انبارمادی-اننو ارث .54

 كارشناسی ارشد(

كسنننننننینندادی و رب ی وژیگیهنناي کیفی اارث دو نوع روشنننننننش اننوامواوننننننن ون رب پنناهی   توزان رب یو یبننات زیسنننننننننت فعننال، فعنناایننت آنای .53

 انهم كارشناسی ارشد(پایان  اتمسون و رپغقال شودی رد طی انبارمادی )مشاور رپغقال

 اتثیر شرا رب مطیطی )دما و رطوبت نسبی( رب خصوصیات اننوایی دای گندم )مشاور پایان انهم دکتري( .53

 پایان انهم دکتري(  اننوسلوان )مشاور-تویید، بهینه سازي و ربرسی وژیگی  یي فیلم اننوكا، وزیای فعال ربپاهی پکیین .32



  

  یي تحقیقاتی:رپوژه

 خاتمه یافته 

 غعیین و ربرسی علل رو ی واریته سیگ رقم رددلیشز رد انبار یي سرد و راههاي پیشگیري از آن )مجري( .5

 ربرسی و غعیین ارث اترخی ربداشت و روو گرمادهی م ناوب رد افزایش  مر انبارداري ، وه هلو و  ل ل )مجري( .3

کار(ربرسی ارث  .2  زمان ربداشت رب شواص فیزیکوشیمیایی و  مر انباري بال ی دوشس و تبرزیي كرج ) م

 جري(ربرسی رب ی از شواص فیزیکوشیمیایی انجیر  شك ،نطقه استهبان هب ،نظور بهبود کیفیت و پایداري آن )م  .7

کانیکی آنها و كتهیه روشننننننش .5 رربد آنها هب ،نظور افزایش ماندباري دو ا یي شورا ی از مواد سننننننلواني و ربرسننننننی رب ی شواص فیزس و م

 محصول باغی )مجري(

 حصوالت كشاورزي و ربرسی خصوصیات آنها )مجري(بندي م ،نظور  سته یي اق ل بازیافت اننوكا، وزیت نشاسته هبتویید فیلم .0

کا-ربرسی دو نوع روشش میکرو .4  ن )مجري(ب اننوامواو ون ربپاهی   توزان رد افزایش ماندباري انرن ی محلی تن

 ري(اننوامواو ون ربپاهی   توزان رد افزایش ماندباري رپغقال اتمسون و شودی )مج -ربرسی روشش میکرو .3

 (موئول ربرسی اتثیر یك نوع روشش اننوامواو ون ربپاهی   توزان رد افزایش ماندباري سیگ رقم بالب مدتز )مجري .3

 )مجري( فیزیکوشیمیایی آنتهیه رورد از خرماي ردهج دو و مطالعه شواص  .52

کان تهیه فرآورده .55   یي رپوتئینی از نخود )مجري(ربرسی ام



  

کار(بهینه .53  سازي تویید  نسانتره از انجیر یي  شك ردهج ر ،نطقه استهبان ) م

کار( .52  اراهئ روشهاي سرعی غعیین غقلگ روغن زیتون ) م

کار(مرط اسعی اده از محلولهاي اسمزي و هواي گرم رد تهیه انجیر نیمه .57  وب )رپسی( ) م

 تست )مجري( اري اننرب افزایش ماندب رس-اتیلنبا فیلم اننوكا، وزیت پلی ربرسی ارث  سته بندي  .55

 وه توت فرن ی رد طول ربرسننننی اتثیر نوعی روشننننش اننوامواونننن ون تهیه شننننده رب پاهی   توزان رد افزایش ماندباري و رب ی وژیگیهاي ،  .50

 انبارمادی )مجري(

کانیکی رباي ربرسی ماندباري سیگ بالب  رهب دیده و روش مقایسه روشهاي  .54 ش داده شده با م  ل آیرمترب آکوس یکی و مترب م

 سلوان )مجري(

کار .53  (ربرسی اتثیر روشش شورا ی اننوامواو ون ربپاهی   توزان رد افزایش ماندباري انجیر سیاه استهبان) م

رقم خرمنناي مرطول )رطننب( اسنننننننتننان افرس 3رد افزایش منناننندبنناري  ربرسنننننننی اتثیر روشنننننننش شورا ی اننوامواوننننننن ون ربپنناهی   توزان .53

کار( کاب( ) م  ) ا یدی و کب

 

 رد دست اجرا 

 سازیر یمرطوب تویید شده با اسعی اده از پالسیی  یي انجیر نیمهمطالعه شواص حرارتی و پایداري  نموی .5



  

 ا  اننوسلوان و اتثیر آن رب ماندباري  گوشتبسازي و  ربرسی وژیگیهاي فیلم پکیینی ضدمیکرو ی غقویت شده تویید، بهینه .3

بننا روو كنناویتنناسننننننن ون هینندرودینننامیننك و ربرسنننننننی شواص  م کردي آن رد فرموالسننننننن ون  تهیننه اننوایینناف از رپوتئین آب پ یر .2
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 5235رد سال  خرما مجري دستاورد تحقیقاتی با عنوان  دانش فنی تویید رورد  .5

کار ربگنیده مؤسسه .3  5232رد سال  یقات فنی و مهندسی كشاورزي ق تح   م

 5233رد سال یقات فنی و مهندسی كشاورزي ق مؤسسه تح ژپوهشگر نموی  .2


