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 پضٍّؾیتحصیلی ٍ  عَاتق

 دکتز الْام هْذیاى

 استادیار گزٍُ علَم ٍ صٌایع غذایی داًشگاُ آساد اسالهی ٍاحذ قَچاى
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 پضٍّؾی-علوی هقاالت

 فعالیت ٍ رؽذ تز ؽیز یچزت هیشاى اثز . ( 1385 ). رضا کاراصیاى، ٍ ،.هصطفی تْزاًی، هظاّزی ،.الْام هْذیاى، 1-

 شوارُ سيشدّن، جلذ گزگاى، داًشگاُ طبيعی هٌابع ٍ کشاٍرسی علَم هجلِ ،هاعت کیفیت ٍ گز آغاس ّاي تاکتزي

 .164-173 صفحات ، 1385 اسفٌذ-بْوي ششن،

 عالیتف ٍ رؽذ تز ؽیز چزتی هیشاى اثز. ( 1385 ). رضا کاراصیاى، ٍ ،.هصطفی تْزاًی، هظاّزی ،.الْام هْذیاى، 2-

 داًشگاُ ایزاى، غذایی صٌایع ٍ علَم پضٍّشی ٍ علوی ًاهِ فصل ؽذُ، غلیظ هاعت کیفیت ٍ گز آغاس ّاي تاکتزي

 .59-66 صفحات ، 85 بْار ، 1 شوارُ ، 3 دٍرُ هذرط، تزبيت

 ، تاکتزیْاي رؽذ تز ؽیز ؽیز کل جاهذ هادُ اثز. ( 1386 ). هصطفی تْزاًی، هظاّزی ٍ ،.الْام هْذیاى، 3-

 59 -صفحات 3 شوارُ ، 4 دٍرُ ایزاى، غذایی صٌایع ٍ علَم پضٍّشی ٍ علوی ًاهِ فصل هاعت، کیفیت ٍ آغاسگز
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 ؽذُ، غلیظ هاعت تَلیذ هغتقین رٍػ عاسي تْیٌِ. ( 1386 ). هصطفی تْزاًی، هظاّزی ٍ ،.الْام هْذیاى، 4-

 .45-52 صفحات ، 4 ارُشو ، 4 دٍرُ ایزاى، غذایی صٌایع ٍ علَم پضٍّشی ٍ علوی ًاهِ فصل

 عَیا کاهل آرد کارتزد اثز تزرعی (. 1391) فخزی شْيذی، ٍ ،.هصطفی تْزاًی، هظاّزی ،.الْام هْذیاى، 5-

 صفحات . 31 شوارُ ،8 دٍرُ ایزاى، غذایی صٌایع ٍ علَم پضٍّشی ٍ علوی ًاهِ فصل تغتٌی، رئَلَصیك تزخصَصیات

114-111. 

 خصَصیات تز چزتی ّاي جایگشیي تأثیز تزرعی . 1392 .ساًاس صبزی، ٍ ضار کاراصیاى، ،.الْام هْذیاى، -6

 .43-51(: 4)5، غذایی فٌاٍری ٍ علَم ًاهِ فصل چزب، کن تغتٌی تافتی ٍ رئَلَصیکی

 هایًَش عظ تافتی ٍ رئَلَصیکی ٍیضگیْاي. 1391. الْام هْذیاى، ٍ حجت کاراصیاى، ،.افساًِ آبادی، فيض هعيٌی -7

 .55-64(: 3)5 غذایی، فٌاٍری ٍ علَم ًاهِ فصل ،ؽاّی داًِ صوغ حاٍي
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تزرعی اثز افشٍدى فیثز  حاصل اس ضایعات . 1393رضا ٍ حالجاى، سويِ.  کاراصیاى،هيالًی، الٌاس.، ،.الْام هْذیاى، -8

چغٌذر  قٌذ تز خصَصیات رئَلَصیکی، فیشیکَؽیویایی ٍ قاتلیت سًذُ هاًی تاکتزي الکتَتاعیلَط 

 .47-58(: 3)6 غذایی، فٌاٍری ٍ علَم ًاهِ فصلر هاعت هٌجوذ پزٍتیَتیك، اعیذٍفیلَط د

تزرعی اهکاى تَلیذ . 1393طاّزُ.  ٍاقعی، رضا.،  ٍ کاراصیاى، ، . هعصَهِ آتش، سٌگ هْزباى ، . الْام  هْذیاى، -9

-BB م تیفیذٍمتیفیذٍتاکتزیَچغٌذرقٌذ ٍ تاکتزي  ضایعات تیَتیك تا اعتفادُ اس فیثز حاصل اس  تغتٌی عیي

 .115-128(: 2)3 ًشزیِ پضٍّش ٍ ًَآٍری در علَم ٍ صٌایع غذایی،، 12

تْیٌِ عاسي ؽزایط تَلیذ کف پایذار چغٌذر قزهش تا . 1394. عباسی، آرسٍ.، هحبی، هحبت ٍ هْذیاى، الْام. 10

 .77-87(: 1)11، علَم ٍ صٌایع غذایی ایزاىًشزیِ پضٍّشْای ، اعتفادُ اس رٍػ عطح پاعخ

تزرعی اثز فزایٌذ ریشپَؽاًی در تغتز آلضیٌات کلغین ٍ طاّزُ.  ٍاقعی، رضا.،  ٍ کاراصیاى، ، . الْام  هْذیاى، -11

ٍ  LC-01افشٍدى فیثز حاصل اس تفالِ چغٌذرقٌذ تز قاتلیت سًذُ هاًی تاکتزي الکتَتاعیلَط کاسئی 

 .65-75(: 3)7  غذایی، فٌاٍری ٍ علَم ًاهِ فصل، خصَصیات کیفی هاعت پزٍتیَتیك

ّاي پزٍرػ گزیي در آب گیزي تزلیٌتپیؼ تغلیظ ٍ اًذاسُ، ٍ دّقاًی هحوذآبادی، هليحِ.  . الْام  هْذیاى،. 12

هاّی تا رٍػ هیکزٍاعتخزاج تؾکیل حالل در هحل تز پایۀ هایعات یًَی ّوزاُ تا اعپکتزٍفَتَهتزي 

 .چاپ ًَبت در ی،ًشزیِ پضٍّش ٍ ًَآٍری در علَم ٍ صٌایع غذایهزئی، -فزاتٌفؼ

ارسیاتی خاصیت ضذهیکزٍتی عصارُ الکلی گیاُ رًٍاط صخزُ الْام.   . گزهِء، بْوي.، ٍ هْذیاى،13

 .چاپ ًَبت در علَم ٍ صٌایع غذایی ایزاى،هجلِ . تز تاکتزي ّاي تیواریشاي هَاد غذایی  (Rubia Florida)سي

 

 عوَهی-علوی هقاالت

هجلِ  .تغتٌی حغی ٍ فیشیکَؽیویایی خصَصیات تز عَیا کاهل آرد دکارتز اثز .1391. الْام هْذیاى، 1-

 .49-59(، 2)1 غذایی، هَاد تَليذ ٍ فزآٍری
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 داخلی ّوایؾْاي در ؽذُ ارائِ هقاالت

 تَلیذ فزآیٌذ ؽزایط عاسي تْیٌِ .( 1384 ) . رضا کاراصیاى، ٍ ، . هصطفی تْزاًی، هظاّزی ، . الْام هْذیاى، -1

 هحصَالت ضایعات بزرسی هلی ّوایش دٍهيي ضایعات، حذف ّذف تا ؽذُ تغلیظ ؽیز اس چکیذُ هاعت

 . ذرطه تزبيت داًشگاُ ، تْزاى ، کشاٍرسی

 فعالیت ٍ رؽذ تز چزتی هیشاى اثز .( 1385 ) . رضا کاراصیاى، ٍ ، . هصطفی تْزاًی، هظاّزی ، . الْام  هْذیاى،-2

 . گزگاى ایزاى، غذایی صٌایع هلی کٌگزُ شاًشدّويي هعوَلی، هاعت کیفیت ٍ آغاسگز ّاي تاکتزي هتاتَلیکی

 تخویز رًٍذ تز ؽیز کل جاهذ هادُ افشایؼ اثز .( 1385 ) . هصطفی تْزاًی، هظاّزی ٍ ، . الْام هْذیاى،-3

 . گزگاى ایزاى، غذایی صٌایع هلی کٌگزُ شاًشدّويي ؽذُ، غلیظ هاعت

 ؽذُ، غلیظ هاعت تَلیذ هغتقین رٍػ عاسي تْیٌِ .( 1385 ) . هصطفی تْزاًی، هظاّزی ٍ ، . الْام  هْذیاى، -4

 . اصفْاى صٌعتی اُداًشگ غذایی، صٌایع بشرگ ًوایشگاُ ٍ ّوایش دٍهيي

 ؽذُ غلیظ هاعت در آغاسگز تاکتزیْاي اعیذیفیکاعیَى ٍ رؽذ ًحَُ هطالعِ .( 1388 ) . الْام هْذیاى، -5

 . سَادکَُ ٍاحذ اسالهی آساد داًشگاُ غذایی، اهٌيت ای هٌطقِ سويٌار پٌجويي هحصَل، کیفیت تا آى ارتثاط ٍ
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 خارج عاکاریذ پلی کٌٌذُ تَلیذ الکتیك اعیذ یْايتاکتز عولکزدّاي .( 1388 ) . الْام هْذیاى، -6

 . سَادکَُ ٍاحذ اسالهی آساد داًشگاُ غذایی، اهٌيت ای هٌطقِ سويٌار پٌجويي لثٌی، ّاي فزاٍردُ در علَلی

 عَیا کاهل آرد کارتزد اثز تزرعی .( 1389 ) . هصطفی تْزاًی، هظاّزی ٍ ، . هحوذ ًَبْاری، ، . الْام  هْذیاى، -7

 غذایی، صٌایع در هصزف ٍ تَسیع تَليذ، سًجيزُ سی سا بْيٌِ فزاهلی ّوایش ًخستيي ،تغتٌی رئَلَصیك صیاتخصَ تز

 . گزگاى

 ٍ پزٍتیَتیك تاکتزیْاي پَؽاًی ریش رٍؽْاي ارسیاتی .( 1389 ) . الْام هْذیاى، ٍ ، . هحوذ ًَبْاری، -8

 . تْزاى ایزاى، بيَتيك پزی ٍ َتيكپزٍبي هلی کٌگزُ ًخستيي لثٌی، ّاي فزاٍردُ در آًْا کارتزد

 تغتٌی تَلیذ جْت تغتٌی ٍ هاعت هخلَط عاسي تْیٌِ .1390. هصطفی تْزاًی، هظاّزی ٍ ، . الْام  هْذیاى، -9

 .شزیف صٌعتی داًشگاُ تْزاى، ایزاى، غذایی صٌایع ٍ علَم هلی کٌگزُ بيستويي عَیا، پایِ تز هاعتی

 تزخصَصیات چزتی ّاي جایگشیي تأثیز تزرعی  .1390.ساًاس . صبزی، ٍ ، . ضار کاراصیاى، ، . الْام  هْذیاى، -10

 . قَچاى ٍاحذ اسالهی آساد داًشگاُ غذایی، صٌایع هلی ّوایش چزب، کن تغتٌی حغی ٍ فیشیکَؽیویایی

 یغذای ّاي فزاٍردُ تَلیذ ٍ تیَاکتیَ تزکیثات ریشپَؽاًی .1391.هجيذ لَ، هصطفی ٍ ، . الْام  هْذیاى،- 11

 . سَادکَُ ٍاحذ اسالهی آساد داًشگاُ غذایی، اهٌیت هلی عویٌار دٍهیي عولگزا،

 عیي تغتٌی تَلیذ اهکاى تزرعی . 1391. طاّزُ ٍاقعی، ٍ ، . هعصَهِ آتش، سٌگ هْزباى ، . الْام  هْذیاى، -12

 ٍ بْذاشت هلی ّوایش پزٍتیَتیك، ّاي تاکتزي ٍ قٌذ چغٌذر تفالِ اس حاصل فیثز اس اعتفادُ تا تیَتیك

 .شيزاس غذا، ایوٌی

 چغٌذر تفالِ اس حاصل فیثز اثز تزرعی  .1391. طاّزُ ٍاقعی، ٍ ، . هعصَهِ آتش، سٌگ هْزباى ، . الْام  هْذیاى، -13

 ٍ بْذاشت هلی ّوایش پزٍتیَتیك، تغتٌی فیشیکَؽیویایی ّاي ٍیضگی ٍ رئَلَصیك خصَصیات تز قٌذ

 .شيزاس غذا، ایوٌی

 ضایعات اس حاصل رصیوی فیثزّاي افشٍدى تأثیز .1391 .سويِ حالجاى، ٍ الٌاس هيالًی، ، . الْام  هْذیاى، -14

 .شيزاس غذا، ایوٌی ٍ بْذاشت هلی ّوایش هاعتی، تغتٌی رئَلَصیکی خصَصیات تز پزتقال ٍ چغٌذرقٌذ

 رؽذ تز قٌذ چغٌذر ضایعات اس حاصل فیثز کارتزد اثز  .1391.سويِ حالجاى، ٍ الٌاس هيالًی، ، . الْام  هْذیاى،-15

 هلی ّوایش پزٍتیَتیك، هٌجوذ هاعت در اعیذٍفیلَط الکتَتاعیلَط تاکتزي هاًی سًذُ ٍقاتلیت

 .شيزاس غذا، ایوٌی ٍ بْذاشت
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اثز آرد عَیا ٍ هیکزٍاًکپغَالعیَى تز قاتلیت سًذُ هاًی تاکتزي  .1392رضا.  ٍ کاراصیاى، ،.الْام هْذیاى،-16

بيست ٍ یکويي کٌگزُ هلی علَم ٍ صٌایع غذایی در تغتٌی هاعتی پزٍتیَتیك.  LA5ذٍفیلَط الکتَتاعیلَط اعی

 ایزاى، شيزاس. 

اثز ًَع ٍ هیشاى تزکیة پایذارکٌٌذُ/اهَلغیفایز تز خصَصیات  .1392رضا.  ٍ کاراصیاى، ،.الْام هْذیاى،-17

 صٌایع غذایی ایزاى، شيزاس. بيست ٍ یکويي کٌگزُ هلی علَم ٍ فیشیکَؽیویایی ٍ حغی تغتٌی هاعتی. 

تزرعی خصَصیات فیشیکَؽیویایی ٍ قاتلیت سًذُ هاًی تاکتزي  .1392رضا.  ٍ کاراصیاى، ،.الْام هْذیاى،-81 

. اٍليي الکتَتاعیلَط اعیذٍفیلَط در هاعت هٌجوذ پزٍتیَتیك حاٍي فیثز  حاصل اس ضایعات چغٌذر قٌذ

 ى، داًشگاُ آساد اسالهی ٍاحذ خَی.ّوایش هٌطقِ ای فزاٍردُ ّای لبٌی سٌتی ایزا

تزرعی اثز افشٍدى فیثز حاصل اس ضایعات هیَُ . 1393رضا.، ٍ عزفاًی، سيذ هْذی.  کاراصیاى،  ،.الْام هْذیاى، -19

 بيست ٍ دٍهيي کٌگزُ هلی علَم ٍ صٌایع غذایی ایزاى، گزگاى.جات تز خصَصیات رئَلَصیکی هخلَط تغتٌی، 

تزرعی اثز افشٍدى فیثز حاصل اس ضایعات هیَُ . 1393رضا.، ٍ عزفاًی، سيذ هْذی.  اصیاى،کار  ،.الْام هْذیاى، -20

بيست ٍ ، در تغتٌی پزٍتیَتیك LC-01جات تز قاتلیت سًذُ هاًی تاکتزي پزٍتیَتیك الکتَتاعیلَط کاسئی 

 دٍهيي کٌگزُ هلی علَم ٍ صٌایع غذایی ایزاى، گزگاى.

 
 

 تحقیقاتی طزح 

 تغلیظ هاعت کیفی ٍیضگیْاي تز تغلیظ رٍػ ٍ جاهذ هادُ اثز تزرعی" پضٍّشی طزح در اصلی ّوکار -8

  .هشْذ داًشگاّی جْاد غذایی صٌایع پضٍّشی گزٍُ ،1382-1383سالْای ،931-10 کذ "ؽذُ

 ؽیویایی فیشیکَ خصَصیات تز ّا پایذارکٌٌذُ ٍ چزتی جایگشیٌْاي اثز تزرعی " پضٍّشی طزح هجزی-2

 .یافتِ خاتوِ ،قَچاى ٍاحذ اسالهی آساد داًشگاُ ، 1391 "بچز کن تغتٌی حغی ٍ

چغٌذرقٌذ  تفالِ اس حاصل فیثز افشٍدى ٍ هیکزٍاًکپغَالعیَى فزایٌذ اثز تزرعی " پضٍّشی طزح هجزی -3

 1391 . " كپزٍتیَتی تهاع یکیف یاتخصَص ٍ اسئیک الکتَتاعیلَط تاکتزي هاًی سًذُ قاتلیت تز

 .یافتِ خاتوِ - قَچاى ذٍاح اسالهی آساد داًشگاُ

تزرعی اهکاى تَلیذ تغتٌی عیي تیَتیك تا اعتفادُ اس فیثز حاصل اس ضایعات هیَُ "پضٍّشی  هجزی طزح -4

 .یافتِ خاتوِ - قَچاى ٍاحذ اسالهی آساد داًشگاُ، 1392   "جات ٍ تاکتزي پزٍتیَتیك الکتَتاعیلَط کاسئی
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ًذاسُ گیزي هقادیز ًاچیشتزلیٌت گزیي تا اعتفادُ اس جذاعاسي، پیؼ تغلیظ ٍ ا "پضٍّشی هجزی طزح -5

هیکزٍ اعتخزاج تؾکیل حالل در هحل تز پایِ هایعات یًَی در  ًوًَِ ّاي گًَاگًَی اس آتْاي رٍػ 

 .یافتِ خاتوِ – قَچاى ٍاحذ اسالهی آساد داًشگاُ، UV-Vis1394,    تَعط اعپکتزٍفتَهتزيپزٍرػ هاّی 

 


