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 سارا بنی خادمی
 دکتر مجید امین زارع

 مهراسبیدکتر محمد رضا 
 دکتر حسن حسن زاد آذر

ثرات آن ارینجیوم در شرایط آزمایشگاهی و ا ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی اسانس گیاه

 بر روی خصوصیات شیمیایی گوشت ماهی قزل آالی رنگین کمان
 خاتمه یافته

منتشر شده در 

 مجله:
Functional 

Foods in 

Health and 

Disease 

 مهدی فتح الهی
 حسن زاد آذردکتر حسن 

 دکتر مهران محسنی
 دکتر مجید امین زارع

-ویژگی انس گیاه پسته کوهی )بنه( بر رویبررسی اثرات ضدمیکروبی وآنتی اکسیدانی اس

 های میکروبی، شیمیایی و حسی گوشت ماهی قزل آالی رنگین کمان
 خاتمه یافته

منتشر شده در 

 مجله:
Veterinary 

Research 

Forum 

فرشاد کریمی 

 ظفر آبادی

 دکتر حسن حسن زاد آذر
پوردکتر محمد سلیمان سلطان   دکتر مجید امین زارع 

حلی بررسی شیوع، سروتیپ و مقاومت میکروبی سالمونالهای جداشده از تخم مرغهای م

 و صنعتی شهر زنجان
 خاتمه یافته

منتشر شده در 

 مجله:
Journal of 

Food Safety 

 

سپیده سادات 

 میراحمدی

 مجید امین زارعدکتر 

 دکتر حسن حسن زاد آذر
 دکتر کوروش کمالی

ن بر آبررسی خواص ضد میکروبی اسانس گیاه ارینجیوم در شرایط آزمایشگاهی و اثرات 

 روی پروفایل میکروبی و لیستریا مونوسیتوژنز تلقیح شده در گوشت ماهی
 خاتمه یافته

منتشر شده در 

 مجله:
Journal of 

Food Safety 
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 الهام امیری
 دکتر مجید امین زارع

 دکتر حسن حسن زاد آذر
 دکتر محمد رضا مهراسبی

س اثرات آنتی اکسیدانی فیلم زیست تخریب پذیر نشاسته ذرت حاوی نانوذرات اسان

 آویشن شیرازی غنی شده با سینامآلدهید در گوشت چرخ کرده گاو
 خاتمه یافته

منتشر شده در 

 مجله:
Meat Science 

 مردانیفریبا 
 دکتر حسن حسن زاد آذر

 دکتر مجید امین زارع
 دکتر مهران محسنی

یاه سبررسی اثرات ضد میکروبی فیلم نشاسته زیست تخریب پذیر حاوی نانوذرات زیره 

 آلدئید بر انواع باکتریهای پاتوژن در مواد غذایی غنی شده با سینام
 در حال انتشار خاتمه یافته

 زهرا عباسی
 امین زارعدکتر مجید 

 دکتر کبری رستمی زاده
 دکتر حسن حسن زاد آذر

ا باثرات پوشش خوراکی نشاسته ذرت حاوی نانوذرات اسانس آویشن شیرازی غنی شده 

 سینامآلدهید بر روی کیفیت میکروبی گوشت مرغ
 خاتمه یافته

منتشر شده در 

 مجله:
Journal of 

Food Science 

and 

Technology 

 شهناز صوفی
 مجید امین زارعدکتر 

 دکتر حسن حسن زاد آذر
 دکتر محمد رضا مهراسبی

 بررسی خواص ضد میکروبی نانو ذرات آویشن شیرازی غنی شده با سینامالدهید در

 شرایط آزمایشگاهی
 خاتمه یافته

منتشر شده در 

 مجله:
The Natural 

Products 

Journal 

 پریسا فرهومند
 دکتر حسن حسن زاد آذر
پوردکتر محمد سلیمان سلطان   دکتر مجید امین زارع 

نواع گوشت اهای مواد غذایی در مقاومت آنتی بیوتیکی پاتوژن بررسی شیوع، ژنوتایپینگ و

     ماهی( عرضه شده در سطح شهر زنجان  مرغ، تازه )گاو،

 

 خاتمه یافته

منتشر شده در 

 مجله:
Iranian 

Journal of 

Microbiology 

طعامیبرزو   
 دکتر حسن حسن زاد آذر

 دکتر کبری رستمی زاده
 دکتر مجید امین زارع

سانس نانو ذرات ا یحاو ریپذ بیتخر ستینشاسته ز لمیف یدانیاکس یاثرات آنت یبررس

  دیآلدئمانیشده با س یغن اهیس رهیز

 

 در حال انتشار خاتمه یافته

زینب خوشنام 

 وند

 دکتر جمال حسینی

 
 زدستگاهادر غذای کودک موجود در ایران با استفاده A  نیاکراتوکس اندازه گیری میزان مهراسبیدکتر محمد رضا 

HPLC 
 خاتمه یافته

منتشر شده در 

 مجله:
Journal of 

Food Science 
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 الهام انصاریان
 دکتر مجید امین زارع

 

 دکتر ماندانا بی مکر

 دکتر محمد رضا مهراسبی

سانس زیست تخریب پذیر صمغ بذر ریحان حاوی نانوذرات ااثرات آنتی اکسیدانی فیلم 

 میخک غنی شده با رزوراترول در گوشت شتر

 

 در حال انتشار خاتمه یافته

 فرشته احمدیان
 دکتر حسن حسن زاد آذر

 

 دکتر مهران محسنی

 دکتر سید جمال حسینی

بر پایداری   Syzygium aromaticum)تاثیر آنتی اکسیدانی اسانس میخک )

 اکسیداتیو روغن آفتابگردان

 

 در حال انتشار خاتمه یافته

1396 

سحر نظری 

 داراب خانی

 دکتر مجید امین زارع

 دکتر جالل حجازی
 دکتر محمد مسعود وکیلی

 پرستسر زنان و ایمنی غذایی امنیت بر تغذیه آموزش غذا و جامع ی برنامه تاثیر

 زنجان شهرستان بهزیستی پوشش تحت خانوار
 در حال انتشار یافتهخاتمه 

 دکتر حسن حسن زاد آذر دکتر مجید امین زارع مهسا هاشمی
 میدس ناتیآلژ پذیر تخریب زیست های فیلماثرات ضد میکروبی، آنتی اکسیدانی و حسی 

 و تیمول بر روی عمر ماندگاری کالباس مارتادال رزوراترول با شده یغن
 ----- در حال اجراء

 سیده رویا منیری
 مجید امین زارع دکتر

 دکتر حسن حسن زاد آذر
 دکتر محمد رضا مهراسبی

 بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی فیلم زیست تخریب پذیر

 کربوکسی متیل سلولز حاوی رزوراترول و اوژنول در شرایط آزمایشگاهی
 ----- در حال اجراء

سیده سمیرا 

 یوسفی زاده

 دکتر حسن حسن زاد آذر

 امین زارعدکتر مجید 
 دکتر کوروش کمالی

ژنول اکسیدانی پوشش کیتوزان حاوی تیموکینون و اوبررسی اثرات ضدمیکروبی و آنتی

ری شده کمان نگهداآالی رنگینهای میکروبی، شیمیایی و حسی فیله ماهی قزلبر ویژگی

 در دمای یخچال

 ----- در حال اجراء

 مجید امین زارعدکتر  دکتر حسن حسن زاد آذر امین میریان
ریشیا پوشش کیتوزان حاوی تیمول و اوژنول بر لیستریا مونوسیتوژنز و اش بررسی اثر

 یخچالی تلقیح شده در فیله گوشت مرغ نگهداری شده دردمای H157O:7کلی
 ----- در حال اجراء

 زیبا سلیم نژاد
 دکتر حسن حسن زاد آذر

 
 دکتر مجید امین زارع

های کتریفیلم کیتوزان غنی شده با اپینیسیدین بر انواع با بررسی اثرات ضد میکروبی 

 پاتوژن در گوشت چرخ کرده نگهداری شده در دمای یخچال
 ----- در حال اجراء

 زهرا الهیاری
 دکتر مهران محسنی

 دکتر حسین دانافر

 دکتر حسن حسن زاد آذر

 

 mPEG-PCLتعیین پایداری پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم الکتیس پوشش داده شده با 

 در لواشک تهیه شده از زردآلو 
 ----- در حال اجراء
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 فریناز اسمی
 جمال حسینیدکتر 

 دکتر محمد رضا مهراسبی
 دکتر جعفر تاران

ع با در دمنوش های گیاهی با روش کروماتوگرافی مای Aاندازه گیری میزان اکراتوکسین

 کارایی باال در ایران
 ----- در حال اجراء

 دکتر جمال حسینی لیال فتحی
 دکتر محمد رضا مهراسبی

 دکتر کوروش کمالی

 -راج مایعروش استخ آبمیوه مصرفی دربازارایران باانواع  سرب درغلظت  اندازه گیری میزان

 مایع پخشی و دستگاه جذب اتمی کوره ای
 ----- در حال اجراء

 

 سپهر ابدال بیگی
 دکتر مجید امین زارع

 دکتر حسن حسن زاد آذر

 

مرزه  بررسی اثرات آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی و حسی پوشش کیتوزان حاوی اسانس

ال ( و رزوراترول بر عمر ماندگاری فیله ماهی قزل آSatureja bachtiarica) بختیاری

 در دمای یخچالی

 ----- در حال اجراء

یاسر شاهی 

 مریدی

 دکتر حسن حسن زاد آذر

 
 دکتر مجید امین زارع

در  بررسی اثرات آنتی اکسیدانی پوشش کیتوزان حاوی اسانس آویشن قره باغی و تیمول

 شده در یخچال فیله مرغ نگهداری
 ----- در حال اجراء

 

 اسماء قاسمی

 

 دکتر جمال حسینی

 دکتر مهران محسنی
 دکتر بهرامی

رضه عراه اندازی روشی جدید  برای اندازه گیری میزان اکریل آمید در نان های سنگک 

 (IMSشده در شهر زنجان با دستگاه طیف سنج تحرک یونی )
 ----- در حال اجراء

  سمانه دژانگاه

 

 دکتر جمال حسینی

 دکتر محمد رضا مهراسبی
 دکتر کوروش کمالی

 نجان خطر  و مواجهه با نیترات از طریق مصرف  انواع سبزی در شهر زاحتمال ارزیابی 

 
 ----- در حال اجراء

 

 

 

 

 

 


