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-بهداشت و ايمني مواد غذايي 901223001 زنجاني سمن يحيوي

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

20/12/93 

 دکتر مهران محسني راهنما:

 دکتر کورش کمالي مشاور:

اثر باکتريهاي پروبيوتيک)بيفيدوباکتريوم الکتيس، الکتوباسيلوس اسيدو فيلوس(بر تجمع 

 سرب در مغز موشهاي صحرايي

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 901223002 عليزاده عادل ميرزا 2

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

12/9/92 

دکتر            -دکتر مهران محسني راهنما:

 عباسعلي زماني

 دکترکورش کمالي مشاور:

 مقدار باقيمانده سديم هيدر سولفيت در قند به روش سنجش ولتامتريک تعيين

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 901223003 زينب صداقت 3

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

21/5/93 

دکتر             -دکتر  مريم حسني   راهنما:

 مهران محسني

 دکتر کورش کمالي مشاور:

فلفل -بررسي ميزان آلودگي ادويه هاي عرضه شده بصورت فله و بسته بندي )فلفل سياه

 دارچين( به اسپورهاي هوازي در استان زنجان-سماق-قمز

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 901223004 رقيه زارع 4

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

7/8/93 

دکتر            -دکتر مهران محسني راهنما:

 محمدرضا اسکندري

دکتر               -دکتر سحر مظلومي مشاور:

 کورش کمالي

 بررسي اثر دريافت باکتريهاي پروبيوتيک بر تجمع کادميوم در کبد موشهاي صحرائي

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 901223005 سيامک شمس اسفند آباد 5

 ارشدکارشناسي 

 فارغ التحصيل

21/11/93 

دکتر       -دکتر محمد رضا مهراسبي راهنما:

 سحر مظلومي

 دکتر مهران محسني مشاور:

غني سازي برشهاي سيب حاوي اينولين و بدون اينولين باالکتوباسيلوس اسيدوفيلوس و 

 بيفيدوباکتريوم الکتيس و مقايسه ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي و ميکروبي آنها

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 901223006 هوتن ياوري برچلويي 6

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

22/6/93 

غالمرض دکتر  -  کوروش کمالي دکتر راهنما:

 جاهد

 حميد عابديدکتر مشاور: 

بررسي اثر بخشي استقرار سيستم تجزيه و تحليل خطر و کنترل نقاط بحراني در بهبود 

 بهداشتي يکي از کتيرينگ هاي هوايي شهر تهرانکيفيت ميکروبي و 

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 911223001 جواد ملکي 7

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

16/2/94 

 دکتر سيد جمال حسيني راهنما:

 دکتر مهرداد حميدي مشاور:

( موجود در ايران با استفاده Infant Formulaاندازه گيري ميزان مالمين در شير خشک)

 HPLCاز دستگاه 
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-بهداشت و ايمني مواد غذايي 911223002 جمال يوسفي

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

16/2/94 

 دکتر سيد جمال حسينيراهنما:

 :  ــــــــــــمشاور

آبميوه انگور با نامه هاي تجاري موجود در در   Aراه اندازي روشي براي تعيين اکراتوکسين 

 HPLCبازار با دستگاه 

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 911223003 سوسن زماني 9

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

4/12/93 

دکترايرج        -دکتر مهران محسني راهنما:

 جعفري انارکولي

 : دکتر کورش کماليمشاور

بررسي اثر دريافت باکتريهاي پروبيوتيک برتجمع کادميوم در بيضه موشهاي صحرائي 

 مواجهه شده با کادميوم

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 911223004 سجاد چمن دوست 10

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

9/10/93 

 دکتر سيد جمال حسينيراهنما:

دکتر               -:دکتر کوروش کماليمشاور

 محمدرضا مهراسبي

تعيين غلظت نيترات و نيتريت در نمونه هاي شيرفرآوري شده با استفاده از دستگاه يون 

 کرماتوگرافي

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 911223005 هاله اکبري 11

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

5/12/93 

 دکتر مهران محسني راهنما:

 : دکتر حبيب ضيغميمشاور

ارزيابي وجود جهش زايي مستقيم رنگ هاي خوراکي طبيعي مورداستفاده در مواد غذايي 

 Amesبه روش تست 

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 911223006 وحيد مرادي مهر 12

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

5/12/93 

 دکتر مهران محسني راهنما:

 :دکتر فخري حقيمشاور

طعم دهنده هاي مصنوعي خوراکي پر مصرف با  ارزيابي وجود خاصيت جهش زايي مستقيم
AMES TEST 

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 911223007 اقدس مقدم 13

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

18/12/1394 

دکتر               -دکتر حسن زاد آذر راهنما:

 محمد مسعود وکيلي

 : دکتر فاطمه جعفريمشاور

بررسي آگاهي، نگرش و عملکرد دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان خرمدره در 

 زمينه بهداشت و ايمني مواد غذايي

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 921223001 آزاده بياتي 14

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

8/8/95 

 دکتر سيد جمال حسيني راهنما:

 : دکتر حسن حسن زاد آذرمشاور

ايزوسيتريک و يون هاي معدني)آنيون،  –مقايسه ميزان نسبت اسيد سيتريک/ اسيد د 

 کاتيون( موجود در آبليموهاي طبيعي و صنعتي عرضه شده در بازار
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-بهداشت و ايمني مواد غذايي 921223002 احسان متقيان پور 15

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

28/6/95 

 دکتر سيد جمال حسيني راهنما:

 : دکتر محمدرضا مهراسبيمشاور

ايران با استفاده از  ردر نمونه هاي غذاي کودک موجود در بازا  B1ارزيابي ميزان آفالتوکسن 

 1393در سال  HPLCروش 

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 921223004 الهه ربيعي 16

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

22/8/95 

 دکترربيعيان -دکترمحمدرضا مهراسبيراهنما: 

 دکترحسن زاد آذر-: دکترکورش کماليمشاور

 فلورايد در خاک زراعي، گوجه فرنگي و پياز بررسي ميزان

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 921223005 زهرا ترکي 17

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

16/12/94 

 دکتر سيد جمال حسيني راهنما:

 : دکتر محمدرضا مهراسبيمشاور

شهرهاي  ارزيابي ميزان فلزات سنگين سرب و کادميوم در انواع تخمه هاي جمع آوري شده از

 مختلف با استفاده از دستگاه جذب اتمي مدل کوره

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 921223006 عهديه سليم 18

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

24/12/95 

 دکترصمد ندري -دکتر مهران محسنيراهنما: 

دکتر حسن  -: دکتر سيد جمال حسينيمشاور

 رکني زاده

تعيين اثر محافظتي باکتري پروبيوتيک الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس بر سميت ناشي از 

 Caco-2مايکوتوکسين بيووريسين در رده سلولي 

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 931223001 سارا بني خادمي 19

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

6/8/96 

دکتر محمدرضا  -دکتر مجيد امين زارع راهنما:

 مهراسبي

 : دکتر حسن زاد آذرمشاور

ارزيابي خواص آنتي اکسيداني گياه زولنگ)( در شرايط آزمايشگاهي و اثرات آن بر روي 

 (Oncorhnchus My Kissخصوصيات شيميايي گوشت ماهي قزل آالي رنگين کمان )

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 931223002 مهدي فتح الهي 20

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

10/11/96 

دکتر مهران  -دکتر حسن زاد آذر راهنما:

 محسني

 :دکتر مجيد امين زارعمشاور

 Pistacia atlanticaو آنتي اکسيداني گياه پسته کوهي       بررسي اثرات ضد ميکروبي

spp.kurdica   بر روي ويژگي هاي ميکروبي شيميايي و حسي گوشت ماهي قزل آالي

 Oncorhynchus m ykiss رنگين کمان

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 931223003 فرشاد کريمي ظفرآبادي 21

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

29/11/96 

دکتر  -دکتر حسن زاد آذر راهنما:

 محمدسليمان سلطانپور

 : دکترمجيد امين زارعمشاور

و  بررسي شيوع، سروتيپ و مقاومت ميکروبي سالمونالهاي جدا شده از تخم مرغ هاي محلي

 صنعتي سطح عرضه شهر زنجان
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-بهداشت و ايمني مواد غذايي 931223004 سپيده سادات مير احمدي

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

10/11/96  

 

 دکتر مجيد امين زارعراهنما:

 : دکتر کورش کماليمشاور

( در شرايط Eryngium caerulemبررسي خواص ضد ميکروبي اسانس ارنجيوم سرليوم )

آزمايشگاهي و اثرات آن بر روي ويژگي هاي ميکروبي، حسي و ليستريامونوسيتوژنز تلقيحشده در 

 گوشت ماهي

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 941223001 الهام اميري 23

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

10/7/97  

 

 دکتر حسن زاد آذر -دکتر امين زارع راهنما:

 :دکتر محمدرضا مهراسبيمشاور

آثرات آنتي اکسيداني فيلم زيست تخريب پذير نشاسته ذرت حاوي نانو ذرات اسانس آويشن 

 ت چرخ کرده گاوشيرازي غني شده با سينامالدهيد در گوش

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 941223002 زينب خوشنام وند 24

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

31/6/97  

 

دکتر سيد جمال  -دکتر مهران محسني راهنما:

 حسيني

 : دکترمحمدرضا مهراسبيمشاور

در نمونه هاي غذاي کودک موجود در بازار ايران با استفاده از   Aاندازه گيري ميزان اکراتوکسين 

 HPLCدستگاه 

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 941223003 شهنازصوفي 25

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

27/11/97  

 

دکتر حسن -دکتر مجيد امين زارع راهنما:

 حسن زاد آذر

 دکتر کورش کمالي :مشاور

ذرات اسانس آويشن شيرازي غني شده با سينامالدهيد در  بررسي خواص ضد ميکروبي نانو

 شرايط آزمايشگاهي

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 941223004 برزو طعامي 26

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

31/6/98  

 

دکتر کبري  -دکتر حسن حسن زاد آذرراهنما:

 رستمي زاده

 دکتر مجيد امين زارع :مشاور

بررسي اثرات انتي اکسيداني فيلم نشاسته زيست تخريب پذير حاوي نانوامولسيون اسانس زيره 

 غني شده بت سينامالدهيد

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 941223005 صميره زهرا عباسي 27

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

29/7/97  

 

دکتر کبري -دکتر مجيد امين زارع راهنما:

 رستمي زاده

 دکتر حسن زاد آذر: مشاور

اثرات پوشش خوراکي نشاسته ذرت حاوي نانو ذرات اسانس آويشن شيرازي غني شده با 

 سينامالدهيد بر روي کيفيت ميکروبي گوشت مرغ

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 941223007 پريسا فرهومند 28

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

27/11/97  

 

دکتر  -دکتر حسن حسن زاد آذر راهنما:

 محمدسليمان سلطانپور

 دکتر مجيد امين زارع :مشاور

بررسي شيوع، ژئوتايپينگ و مقاومت آنتي بيوتيکي پاتوزن هاي مواد غذايي در انواع گوشت 

 PCRتازه)گاو، مرغ( عرضه شده در سطح شهر زنجان به روش 
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-بهداشت و ايمني مواد غذايي 941223009 فريبا مرداني 29

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

22/7/97 

دکتر مجيد امين  -دکتر حسن زادآذر راهنما:

 زارع

 دکتر مهران محسني :مشاور

نشاسته زيست تخريب پذير حاوي نانوامولسيون زيره سياه غني  تعيين اثرات ضد ميکروبي فيلم

 شده با سينامالدهيد بر پاتوژن هاي مواد غذايي

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 951223002 فرشته احمديان 30

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

4/9/98 

 دکتر حسن حسن زاد آذر راهنما:

 دکتر مجيد امين زارع :مشاور

اي تأثير آنتي اکسيداني اسانس ميخک و اوژنول بر پايداري اکسيداتيو روغن  بررسي مقايسه

 آفتابگردان

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 951223003 الهام انصاريان 31

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

4/9/98 

 دکتر مجيد امين زارع راهنما:

 دکتر حسن حسن زاد آذر :مشاور

نانو کامپوزيت صمغ بذر ريحان غني شده با اسانس ميخک و  بررسي اثرات آنتي اکسيداني فيلم

 رزوراترول در گوشت شتر

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 961223001 زهرا الهياري 32

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

5/5/1400 

دکتر حسين -دکتر مهران محسني  راهنما:

 دانافر

 دکتر حسن حسن زاد اذر :مشاور

 در دوغ mPEG_PCLتعيين پايداري پروبيوتيک بيفيدوباکتريوم الکتيس ريز پوشاني شده با 

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 961223002 زيبا سليم نژاد 33

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

5/5/1400 

 دکتر حسن حسن زاد آذر راهنما:

 دکتر مجيد امين زارع :مشاور

و   O157:H7بررسي اثرات ضد ميکروبي اپينيسيدين بر ماندگاري باکتري هاي اشريشيا کلي 

 استافيلوکوکوس اورئوس تلقيح شده در شير نگهداري شده در يخچال

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 961223003 سيده رويا منيري 34

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

5/5/1400 

دکتر مجيد -آذردکتر حسن حسن زاد راهنما:

 امين زارع

 دکتر محمد رضا مهراسبي:مشاور

بررسي اثرات آنتي اکسيداني و ضد ميکروبي فيلم زيـست تخريـب پذير کربوکسي متيل سلولز 

 حاوي رزوراترول و اوژنول در شرايـط آزمايشگاهي

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 961223004 امين ميريان 35

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

4/12/99 

 دکتر حسن حسن زاد آذر راهنما:

 دکتر مجيد امين زارع :مشاور

اثر پوشش کيتوزان حاوي تيمول و اوژنول برروي ماندگاري ليستريا مونوسيتوژنز و اشرشيا 

 تلقيح شده در فيله گوشت مرغ نگهداري شده دردماي يخچال H 157O:7کلي
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-بهداشت و ايمني مواد غذايي 961223005 سحر نظري دارابخاني 36

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

13/10/99  

 

دکتر جالل -دکتر مجيد امين زارع راهنما:

 حجازي

 دکتر محمد مسعود وکيلي :مشاور

تأثير برنامه ي جامع آموزش غذا و تغذيه بر امنيت و ايمني غذايي زنان سرپرست خانوار تحت 

 پوشش بهزيستي شهرستان زنجان

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 961223006 سيده مهسا هاشمي 37

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

4/12/99  

 

 دکتر مجيد امين زارع راهنما:

 دکتر حسن حسن زاد آذر :مشاور

اثرات ضد ميکروبي، آنتي اکسيداني و حسي فيلم هاي زيست تخريب پذير آلژينات سديم غني 

 شده با رزواترول و تيمول بر روي ماندگاري کالباس مارتادال

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 961223012 سيده سميرا يوسفي زاده 38

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

12/12/99  

 

دکتر -دکتر حسن حسن زاد آذر راهنما:

 مجيد امين زارع

 -------- :مشاور

بررسي اثرات ضد ميکروبي و آنتي اکسيداني پوشش کيتوزان حاوي تيموکينون و اوژنول بر 

 Onchorhynchus))کمان آالي رنگينهاي ميکروبي، شيميايي و حسي فيله ماهي قزلويژگي

mykiss (نگهداري شده در دماي يخچال˚C4) 

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 971223001 فرناز اسمي کمانج 39

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

25/11/1400  

 

دکتر مهران  -دکتر جمال حسينيراهنما:

 محسني

دکتر -دکتر محمدرضا مهراسبي :مشاور

 جعفر تاران

در دمنوش چاي سبز و بابونه با روش A راه اندازي روش براي تعيين ميزان اکراتوکسين 

 (HPLCکروماتوگرافي مايع با کارايي باال)

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 971223002 سمانه دژانگاه 40

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

25/11/1400  

 

 

دکتر -دکتر سيد جمال حسينيراهنما:

 محمدرضا مهراسبي

 دکتر کورش کمالي :مشاور

خطر با نيترات از طريق مصرف انواع سبزي در شهر ارزيابي مواجهه و 

 زنجان

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 971223003 ياسر شاهي مريدي 41

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

30/6/1401  

 

 دکتر حسن حسن زاد آذر راهنما:

 دکتر مجيد امين زارع :مشاور

قره باغي و تيمول  بررسي اثرات آنتي اکسيداني پوشش کيتوزان حاوي اسانس آويشن

 در فيله مرغ نگهداري شده در يخچال

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 971223004 ليال فتحي 42

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

30/6/1401  

 

دکتر -دکتر سيد جمالي حسينيراهنما:

 محمدرضا مهراسبي

 : دکتر کورش کماليمشاور

روش جذب اتمي  بررسي ميزان غلظت سرب در نکتار ميوه پر مصرف با

 کوره اي

 

 

 

 

 

 

 



 گزارش دفاع از پایان نامهعنوان  و  نام اساتید راهنما و مشاور وضعیت تحصیلی رشته و مقطع شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی دانشجو ردیف

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 971223005 اسما قاسمي ثاني 43

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

30/6/1401  

دکتر -دکتر سيد جمال حسيني راهنما:

 مهران محسني

 دکتر علي کالنتري :مشاور

متيل ايميدازول در غذاهاي  4مکانيسم سميت دخيل در مواجهه تحت مزمن با 

 فرآوري شده با ارزيابي پاتولوژي و استرس اکسيدتيو

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 971223101 سپهر ابدال بيگي 44

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

14/6/1400 

 دکتر مجيد امين زارع راهنما:

 دکتر حسن حسن زاد آذر :مشاور

بررسي اثرات آنتي اکسيداني و ضد ميکروبي وحسي پوشش کيتوزان حاوي اسانس 

 مرزه بختياري و رزوراترول بر عمر ماندگاري گوشت مرغ در دماي يخچال

-غذاييبهداشت و ايمني مواد  981223001 افسر ليمو 45

 کارشناسي ارشد

دکتر  -آذر زاد¬حسن حسن دکتر راهنما: در حال تحصيل

 سعیده شجاعی

 دکتر مجيد امين زارع :مشاور

 و (Ferula golbaniflua) باريجه صمغ برپايه نانوکامپوزيت پوشش اثر بررسي

 افزايش بر  (Satureja khuzestanica)خوزستاني مرزه اسانس حاوي نانوسلولز

 ميگو ماندگاري

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 981223002 فائزه بيات 46

 کارشناسي ارشد

 راهنما: در حال تحصيل

 :مشاور

 

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 981223003 سعيده سلطان احمدي 47

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

23/8/1401  

 

دکتر حسن  -دکتر مجيد امين زارع راهنما:

 حسن زاد آذر

 ناصر نيک فرجام دکتر :مشاور

بررسي اثرات آنتي اکسيداني، ضد ميکروبي و حسي نانو الياف زئين/پلي وينيل الکل 

حاوي رزوراترول و تيموکينون بر عمر ماندگاري فيله ماهي قزل آالي رنگين کمان 

 در دماي يخچال

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 981223004 فرزانه مظفر 48

 کارشناسي ارشد

 دکتر - آذر زاد حسن حسن دکتر: راهنما در حال تحصيل

 فرجام نیک ناصر

 زارع امین مجید دکتر: مشاور

 قره آويشن اسانس حاوي رس نانوذرات/  ذرت ي نشاسته نانوکمپوزيت اثر  بررسي

 سالمونال و مونوسيتوژنز ليستريا هاي باکتري  برماندگاري تيموکينون و باغي

 يخچال دماي در شده داري نگه  مرغ ي فيله در اينتريديس

 

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 981223005 سارا نباتي 49

 کارشناسي ارشد

 فارغ التحصيل

23/8/1401 

دکتر مهران  -دکتر مجيد امين زارع راهنما:

 محسني

دکتر شاهين  -دکتر حسن حسن زاد آذر :مشاور

 روحي نژاد

الياف زئين/پلي وينيل الکل بررسي اثرات آنتي اکسيداني، ضد ميکروبي و حسي نانو 

حاوي رزوراترول و تيموکينون بر عمر ماندگاري فيله ماهي قزل آالي رنگين کمان 

 در دماي يخچال

 

 

 

 

 

 



 گزارش دفاع از پایان نامهعنوان  و  نام اساتید راهنما و مشاور وضعیت تحصیلی رشته و مقطع شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی دانشجو ردیف

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 981223006 آزاده نورمحمدي 50

 کارشناسي ارشد

دکتر -دکتر حسن حسن زاد آذر  راهنما: در حال تحصيل

 مجيد امين زارع

 دکتر ناصر نيک فرجام :مشاور

 و باغي قره آويشن امولسيون نانو با شده غني پنير آب پروتئين پوشش اثرات بررسي

 پروفايل مونوسيتوژنز، ليستريا و کالي اشريشيا هاي پاتوژن سرنوشت بر رزوراترول

 يخچال در شده نگهداري ايراني سفيد پنير حسي ويژگي و اکسيداسيون ميکروبي،

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 991223001 علي احمدي 51

 کارشناسي ارشد

 راهنما: در حال تحصيل

 :مشاور

 

-ايمني مواد غذاييبهداشت و  991223002 روشنک حسني 52

 کارشناسي ارشد

 راهنما: در حال تحصيل

 :مشاور

 

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 991223003 عاطفه کريمي 53

 کارشناسي ارشد

 راهنما: در حال تحصيل

 :مشاور

 

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 991223004 علي محمد زاده 54

 کارشناسي ارشد

 راهنما: در حال تحصيل

 :مشاور

 

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 991223101 حسن برخورداري 55

 کارشناسي ارشد

 راهنما: در حال تحصيل

 :مشاور

 

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 14001223001 سارا قاسمي 56

 کارشناسي ارشد

 راهنما: در حال تحصيل

 مشاور

 

 

 

 

 

 

 



 

 گزارش دفاع از پایان نامهعنوان  و  نام اساتید راهنما و مشاور وضعیت تحصیلی رشته و مقطع شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی دانشجو ردیف

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 14001223002 کوثر گرامي 57

 کارشناسي ارشد

 راهنما: در حال تحصيل

 :مشاور

 

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 14001223003 سعيد واحدي 58

 کارشناسي ارشد

 راهنما: در حال تحصيل

 :مشاور

 

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 14001223015 سميرا مردانيان جغناب 59

 کارشناسي ارشد

 راهنما: در حال تحصيل

 :مشاور

 

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 14011223002 سميرا کتي 60

 کارشناسي ارشد

 راهنما: در حال تحصيل

 :مشاور

 

-ايمني مواد غذاييبهداشت و  14011223003 مينا ملک پور آذر 61

 کارشناسي ارشد

 راهنما: در حال تحصيل

 :مشاور

 

-بهداشت و ايمني مواد غذايي 14011223101 خديجه عباسي 62

 کارشناسي ارشد

 راهنما: در حال تحصيل

 :مشاور

 

 


