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 غذایي. قوچان. صنایع و علوم ملي همایش دومين زميني. سيب ي شده خشك قطعات

 وزن و رطوبت ويبرر خالء تحت بندي بسته اثردونوع ي مطالعه. 1392نظارت، س. . ضياءالحق، حشکوري، ش.، توكلي پور، ح.،  .23

 غذایي. قوچان. صنایع و علوم ملي همایش دومين آب. با شده تيمار پيش ي شده خشك زميني سيب مخصوص

 با و اتانل حالل با گردو همراه مختلف بخشهاي فنلي تركيبات و اكسيداني آنتي فعاليت . مطالعه1395.ضياءالحق، حزارع، س.،  .24

 سالم. كرج. تغذیه و غذایي صنایع در نوین دستاوردهاي ملي كنفرانس اولتراسوند. نخستين دستگاه از استفاده

 با و آب حالل با گردوهمراه مختلف بخشهاي فنلي تركيبات و اكسيداني آنتي فعاليت . بررسي1395.ضياءالحق، حزارع، س.،  .25

 سالم. كرج. یهتغذ و غذایي صنایع در نوین دستاوردهاي ملي كنفرانس اولتراسوند. نخستين دستگاه از استفاده

 با همراه دیباج ي منطقه گردوي مختلف بخشهاي فنلي تركيبات و اكسيداني آنتي فعاليت . مطالعه1395.ضياءالحق، حزارع، س.،  .26

 سالم. كرج. تغذیه و غذایي صنایع در نوین دستاوردهاي ملي كنفرانس اولتراسوند. نخستين دستگاه از استفاده بدون آب حالل

 حالل با همراه گردو پوست با مقایسه و گردو مغز فنلي تركيبات و اكسيداني آنتي فعاليت . بررسي1395.ق، حضياءالحزارع، س.،  .27

 سالم. كرج. تغذیه و غذایي صنایع در نوین دستاوردهاي ملي كنفرانس اولتراسوند. نخستين دستگاه از استفاده بدون اتانل

هاي حسي كرم زیتون. هفتمين همایش ملي ایده هاي نو در ویژگي بررسي. 1396.، نصيري، ن.، ضياءالحق، س.حكرمي، ه.،  .28

 . اصفهان.1396اسفند  15كشاورزي با رویکرد توليد غذاي سالم. 

هاي بافتي كرم زیتون به روش بك اكستروژن. هفتمين همایش . بررسي ویژگي1396.، نصيري، ن.، ضياءالحق، س.حكرمي، ه.،  .29

 . اصفهان.1396اسفند  15یکرد توليد غذاي سالم. ملي ایده هاي نو در كشاورزي با رو

. بررسي پارامترهاي رنگ كرم زیتون. دومين كنگره بين المللي و بيست و پنجمين 1397.، نصيري، ن.، ضياءالحق، س.حكرمي، ه.،  .30

 كنگره ملي علوم و صنایع غذایي ایران. ساري.

اي رئولوژیکي كرم زیتون. دومين كنگره بين المللي و بيست و . بررسي ویژگيه1397.، نصيري، ن.، ضياءالحق، س.حكرمي، ه.،  .31

 پنجمين كنگره ملي علوم و صنایع غذایي ایران. ساري.

 خاللهاي رنگ كيفيت بر مایکروویو و اسمزي تيمار پيش اثر بررسي. 1397، ع. نافچي محمدي و ضياءالحق، س.ح.ن.،  جعفري، .32

 و غذایي صنایع علوم اي منطقه علمي همکاریهاي توسعه المللي بين همایش. پاسخ سطح روش از استفاده با زميني سيب خشك

 . مشهد.كشاورزي
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 بين همایش. سردخانه در گوگرددهي از استفاده بدون شاهرود فخري سرخ انگور نگهداري امکان مطالعه. 1397 ضياءالحق، س.ح. .33

 مشهد. .كشاورزي و غذایي صنایع علوم اي منطقه علمي همکاریهاي توسعه المللي

علوم  يالملل نيكنفرانس ب نيچهارم .یيمواد غذا يسرد در بسته بند يپالسما يكاربردها .1399 .ح .س ،قحلاءايض ،.ا ،يفرشا .34

 .سيلفت .ناتسجرگ .ريت 27 .یيغذا تيو امن كيارگان ي،كشاورزیيغذا عیصنا

 

 بين الملليكنفرانسهاي 

1. Habibi Najafi, M., Ziaolhagh, H. 2000. Study on the quality and storability of raisins and dried 

apricot in different packagings. Second International Symposium on Food Packaging. November. 

Vienna, Astrich. 

2. Ziaolhagh, H. 2011. Study on the best packaging material and packaging conditions on the 

rancidity of almond kernels. The 1st international symposium on mycotoxins in nuts and dried 

fruits. 10-12 September. Damghan. Iran. 

3. Mirmohseni,S.R., Beheshti, B., Almasi, M., Borghei, A.M., Mohammadi Moghadam, M. and 

Ziaolhagh, H. The effect of bed thickness on the protein and lipid contents of pistachios dried on 

a batch dryer. The 1st international symposium on mycotoxins in nuts and dried fruits. 10-12 

September. Damghan. Iran. 

4. Mirmohseni,S.R., Beheshti, B., Almasi, M., Borghei, A.M., Mohammadi Moghadam, M. and 

Ziaolhagh, H. 2011. The effect of drying temperature on the protein and lipid contents of 

pistachios dried on a batch dryer. The 1st international symposium on mycotoxins in nuts and 

dried fruits. 10-12 September. Damghan. Iran. 

 ه هاي تحقيقاتيژپرو

 پروژه هاي تحقيقاتي اجرا شده

 .1380-1382)مجري(.  ضایعات كاهش جهت زميني سيب قطعات كردن خشك بهينة روش تعيين .1

-1384گوگرد )مجري(.  حذف و كيفي خواص بهبود منظور به توليد مناطق در زردآلو برگة توليد سنتي هاي روش سازي بهينه .2

1381. 

 .1386-1388بادام )مجري(.  مغز نگهداري در پوشش بهترین تعيين منظور به موجود هاي پوشش انواع مقایسة و بررسي .3

 .1389-1391فخري )مجري(.  سرخ انگور نگهداري در گوگرد حذف یا كاهش امکان يمطالعه .4

مناسب  بنديبسته و غيرشيميایي هايروش طریق از گردو مغز صادراتي ارزش و ماندگاري زمان افزایش مناسب راهکارهاي معرفي .5

 .1390-1393)مجري(. 

 .1379-1381زميني )همکار(.  سيب كيفيت و كميت قارچي، هاي بيماري بر ازت كود و آب مختلف سطوح اثر بررسي .6

 .1379-1381)همکار(. فرنگي  گوجه ارقام كيفيت و عملکرد بر رشد مختلف مراحل در آبياري كم اثرات .7

 .1393-1395گردو )مجري(.  كرم مناسب فرموالسيون معرفي .8

 .1396-1397)مجري(.  معرفي روش مناسب توليد پاستيل و لواشك از سمنو .9

 

 پروژه هاي تحقيقاتي در حال اجرا

 .1397-1398(. يآن)مجر يو تازگ تيفيسنجد به منظور حفظ ك يروش مناسب بسته بند نييتع .1

 1398-1401)همکار اصلي(.  بهاره دیررس سرماي به متحمل هايژنوتيپ به دستيابي منظور به زردآلو جدید هيبریدهاي ارزیابي .2
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 یةبر پا یيدارو اهانيو اسانس گ CMC و  ورابر ژل آلوئه يمبتن يخوراك يها¬پسته تازه با استفاده از پوشش يزمان ماندگار شیافزا .3

 1399-1400 .(يرجم) و مرزه شنیآو

 

 اختراعات

-100143فکري. . قوة قضایيه. مركز مالکيت گردو اسپرید فرموالسيون و توليد فرایند. 1398ضياءالحق، س.ح.، مظاهري طهراني، م.  .1

06/11/1398. 

 يافتۀ قابل ترويج

هاي قابل ترویج سال . نگهداري انگور سرخ فخري در سردخانه بدون استفاده از عمليات گوگرددهي. یافته1396ضياءالحق، س.ح.  .1

 .100-101: 52278سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج كشاورزي. دفتر امور پژوهشي سازمان.  1392

 تأليف و ترجمه كتاب

 تأليف

 ص. 370انشارات مرز دانش.  غذایي. صنایع واحدهاي در بهداشت رعایت اصول.1384. ضياءالحق، حمظاهري تهراني، م.، حبيبي، م. و  .1

 ص. 240. انتشارات مرز دانش. فرنگي گوجه فرآوري و توليد. 1386. و قندي، ا. ضياءالحق، حمظاهري تهراني، م. مرتضوي، ع.  .2

 ص. 270انتشارات مرز دانش. فرنگي. گوجه فرآوري در كيفي ویژگيهاي.1386. و قندي، ا.ضياءالحق، حهري تهراني، م.مرتضوي،ع. مظا .3

 ص. 171انتشارات مرز دانش.  گندم. آرد سازي غني. 1388. ضياءالحق؛ حمظاهري تهراني، م. و  .4

 ص. 276آموزش عالي علمي كاربردي جهاد كشاورزي.انتشارات مؤسسه  غذایي. صنایع مهندسي اصول. 1392. ضياءالحق، ح .5

هاي مورد استفاده در صنایع غذایي. انتشارات دانشگاه . راهنماي كامل افزودني1399، جاللي، ح.، اشرفي، ا. ح..ضياءالحق، س .6

 ص.576فردوسي مشهد. 

 ترجمه

 685. انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد. دهمچاپ  غذایي. مواد ميکروبيولوژي .1396. ضياءالحق، حع.، كاشاني نژاد، م. و  مرتضوي، .1

 ص.

. چاپ سوم. انتشارات دانشگاه غذایي مواد نگهداري حرارتي غير روشهاي. 1390. ضياءالحق، حمرتضوي، ع.، معتمدزادگان، ع. و  .2

 ص. 387فردوسي مشهد. 

دوم. انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد.  چاپ كشاورزي. محصوالت فراوري در واحد عمليات. 1389. ضياءالحق، حپورآذرنگ، ه. و  .3

 ص. 515

 ص. 332انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد.  مركبات. جانبي هاي فراورده فراوري فناوري. 1383. ضياءالحق، حمرتضوي، ع. و  .4

 ص. 680انتشارات سناباد.  غذایي. فرآیندهاي سازيمدل. 1386.  ضياءالحق، حمرتضوي، ع. و  .5

 ص. 793 انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد. چاپ پنجم. اول. جلد مدرن غذایي ميکروبيولوژي. 1393. ، حضياءالحقمرتضوي، ع. و  .6

 ص. 478 انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد.چاپ پنجم.  دوم. جلد مدرن غذایي ميکروبيولوژي. 1393. ضياءالحق، حمرتضوي، ع. و  .7

 .یيمواد غذا يو نگهدار يمنیسرد در ا يپالسما يصورت گرفته دركاربردها يهاشرفتيپ .1400 اشرفي، ا. و ح..ضياءالحق، س .8

 .پاچ تسد رد انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد.

 ويراستاري
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دانشگاه آزاد اسالمي واحد  ها.سبزي و هاميوه در هامایکوتوكسين. 1388، ح. افشاري، ح.، مرادي قهدریجاني، م. و حکم آبادي .1

 ص.468دامغان. 

 ص.563دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان.  درختي. هايميوه خشك. 1389عباسپور، ح. افشاري، ح.  .2

 ص. 220انتشارات مرز دانش.  سبز. فضاي براي آبياري هايسيستم طراحي اصول. 1389نادري، ن.  .3

 ص. 230. فنون سنجش از دور در كشاورزي. انتشارات تحقيقات آموزش كشاورزي و منابع طبيعي.1394شم آبادي، ز.  .4

 راهنمايي و مشاوري پايان نامه

 راهنما -الف   

  كيك حسي و فيزیکوشيميایي خواص . پایان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم و صنایع غذایي. بررسي1393قدیري، الناز.  .1

 . دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان.راهنماروغني.  وبيوتيكپر

 كيتوزان و كتيرا صمغ حاوي خوراكي پوشش . پایان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم و صنایع غذایي. كاربرد1394كنعاني، سوده.  .2

 . دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان.راهنمازردآلو.  ميوه نگهداري در

سویا.  روغن روي موم بره اكسيداني آنتي اثر یان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم و صنایع غذایي. بررسي. پا1394زارعي، امير.  .3

 . دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان.راهنما

 روغن بر موم بره اكسيداني آنتي اثر . پایان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم و صنایع غذایي. بررسي1394اسفندیاري، مازیار.  .4

 . دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان.راهنماگردان. آفتاب

 بخشهاي فنلي تركيبات و اكسيداني آنتي فعاليت . پایان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم و صنایع غذایي. مطالعه1394زارع، سيما.  .5

   . دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان.راهنماگردو.  مختلف

 يبر ماندگار توزانيچ يحاو يخوراك ياثر پوششهاشناسي ارشد رشته علوم و صنایع غذایي. پایان نامه كار. 1394عابدیان، ميثم.  .6

 . دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان.راهنما. يصادرات يزردآلو 

پایان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم و صنایع غذایي. بهبود كيفيت حبه هاي خشك سيب زميني با استفاده  .1396جعفري، ناهيد.  .7

 . دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان.راهنماپيش تيمارهاي اُسمزي و مایکروویو.  از

 هاييژگیو ي: بررستونیكرم ز ونيفرموالس پایان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم و صنایع غذایي.. 1396كرمي، هدي.  .8

 مؤسسه آموزش عالي مهرآیين.راهنما. . يو خواص حس یيايميکوشیزيف

 هاييژگیو يو بررس ديتول .يژولويبورکيم شیارگ يیاذغ عیانص و مولع هتشر يرتكد همان نایاپ .1399 .نسحمديس ،يوضترم .9

 .ناغماد دحاو يمالسا دازآ هاگشناد .مود يامنهار .شتر ريش هیبر پا كيوتيبسن رييتخم يدنينوش يکروبيو م یيايميکوشیزيف

 

 مشاور   -ب   

 سه روي زردآلو برگه كردن خشك مختلف روش 5 اثر بررسي. پایان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم باغي. 1388براهيمي، حسين. ا .1

 . مشاور. دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج.زردآلو رقم

 تکنولوژي از استفاده با بيوتيكسين ماست توليد. پایان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم و صنایع غذایي. 1390نوریان، سيمين.  .2

 . مشاور. دانشگاه آزاد اسالمي واحد سبزوار.پروبيوتيك ارگانيسم ریزپوشاني

 هوا، جریان با كردن خشك روشهاي مقایسه. پایان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم و صنایع غذایي. 1390یعقوبيان، مرجان.  .3

 شاور. دانشگاه آزاد اسالمي واحد سبزوار.م شاهرود. مجن منطقه باراكا زميني سيب تركيبي و مایکروویو
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 روي بر بندي بسته مختلف روشهاي بررسي.پایان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم و صنایع غذایي. 1390شکوري، شهرزاد.  .4

 . مشاور. دانشگاه آزاد اسالمي واحد سبزوار.انبارماني دوره طي در مایکروویو با شده خشك زميني سيب كيفي پارامترهاي

 در موجود انتریتيدیس سالمونال آلودگي ميزان بررسي. پایان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم و صنایع غذایي. 1392ري، محبوبه. نظ .5

 مشاور. دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان. .PCR روش با شاهرود شهرستان در شده عرضه گوشتي هايفرآورده

 استخراج روي بر مختلف روشهاي اثر د رشته علوم و صنایع غذایي. بررسي. پایان نامه كارشناسي ارش1391قاسمي، سمانه.  .6

 فلفل. مشاور. دانشگاه آزاد اسالمي واحد سبزوار. از كاپسایسينوئيدها

 بر سبز چاي عصاره با تيمار پيش تاثير بررسيپایان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم و صنایع غذایي. . 1392امير عباسي، سميه.  .7

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سبزوار.مشاور.  زميني. سيب چيپس ماندگاري و فيكي خصوصيات

 بر زانتان صمغ و كاكوتي اسانس تأثير بررسيپایان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم و صنایع غذایي. . 1392مهرابي، علي اكبر.  .8

 . دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان.. مشاورنگهداري زمان طول در دوغ در الكتيس بيفيدوباكتریوم ماندگاري قابليت

 ویژیگيهاي بر كاراژینان صمغ و كنجد روغن تاثيرپایان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم و صنایع غذایي. . 1392قادري، نشميل.  .9

 مشاور. دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان. فتا. پروسس پنير ریزساختار و رئولوژي

 مواد فاقد رژیمي بيسکوئيت نوع یك فرموالسيونكارشناسي ارشد رشته علوم و صنایع غذایي. پایان نامه . 1393ساغري، ویدا.  .10

 . مشاور. دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان.انگور شيره با نگهدارنده
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 .1380، رئيس دانشگاه تهران، بابت كتاب برتر سال دانشگاه تهران، منصور خليلي عراقي دریافت لوح تقدیر از آقاي دكتر .1
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