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 تخصص سازمان نام خانوادگی نام عنوان ردیف

 leila Nateghi دکتر 1
Department of Food Science and Technology, 
Faculty of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, 

Islamic Azad University, Varamin, Iran 
food science and technology 

 دکتر 2
seyed mohammad 

bagher 
hashemi  و صنایع غذایی علوم  

 Mohammad B. Habibi Najafi  Food Microbiology/biotechnology پروفسور 3

 علوم و صنایع غذایی  حقیقی منش سروش آقای 4

 Mohsen bEIGI  Drying, Energy دکتر 5

 رحیمی سمیه دکتر 6
Iranian Research Organization for Science and 

Technology (IROST) 
های غذایی، رنگدانه های هیدروکلوئید

 غذایی، روش های نوین استخراج

 علوم و صنایع غذایی  بخش آبادی حمید آقای 7

 ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزادشهر نادی فاطمه دکتر 8

 Morteza Sadeghi  Post harvest Technology دکتر 9

 نبارداری، غالتبسته بندی، نانوفناوری، ا دانشگاه بوعلی سینا امامی فر آریو دکتر 10

 علوم و صنایع غذایی  سیاه مشته فاطمه خانم 11

 علوم و صنایع غذایی  عالیشاهی علیرضا دکتر 12

 علوم و صنایع غذایی  شیخ االسالمی زهرا دکتر 13

 فرآوری آبزیان دانشگاه تهران حسینی سید ولی دکتر 14

 مواد غذاییتکنولوژی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان Elham Mahdian دکتر 15

 علوم و صنایع غذایی  محمدی گل رضا دکتر 16

 علوم و صنایع غذایی  mahmoud yolmeh دکتر 17

 food formulation and food technology دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری رفتنی امیری زینب پروفسور 18
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 رنجبر ندامانی آزاده دکتر 19
Sari Agricultural Sciences & Natural Resources 

University 

استخراج ترکیبات موثره و رنگدانه ها، 
مدلسازی انتقال حرارتی، تکنولوژی مواد 

 غذایی

 دانشگاه فردوسی مشهد شهیدی فخری دکتر 20
میکروبیولوژی مواد غذایی و تکنولوژی مواد 

 غذایی

 یمهندسی صنایع غذای دانشگاه ازاد اسالمی واحد تبریز آصفی نارمال دکتر 21

 صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسالمی خورشیدپور بیژن دکتر 22

  hossein bagherpour دکتر 23
Design of Farm Machinery, Precision 

Farming 

 علوم و صنایع غذایی  داراب زاده نازنین دکتر 24

 علوم و صنایع غذایی  کدخدایی رسول  25

 ابع طبیعی خوزستاندانشگاه علوم کشاورزی و من مهرنیا محمدامین دکتر 26
امولسیون ها، بررسی ویزگی های آنتی 

 اکسیدانی، رئولوژی

 رئولوژی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی حصاری نژاد محمد علی دکتر 27

 قاسمی مصطفی دکتر 28
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 

 استان قزوین
 تنش در گیاهان باغی

 علوم و صنایع غذایی  یهمتیان سورک عبدهللا دکتر 29

 reza پروفسور 30
esmaeilzadeh 

kenari 
 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

-آنتی اکسیدان-روغن-شیمی مواد غذایی
 فناوری نوین

 روغنهای خوراکی دانشگاه جهرم javad tavakoli دکتر 31

 دانشگاه ارومیه، گروه علوم و صنایع غذایی مولودی فایق دکتر 32
مواد غذایی، بهداشت مواد  شیمی

غذایی، اسانس ها، ونگهدارنده های 
 غذایی، لبنیات، روغن زیتون

 دکترا دانشگاه بوعلی سینا دعوتی نفیسه دکتر 33

 فرآوری محصوالت شیالتی علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان پورعاشوری پرستو دکتر 34

 علوم و صنایع غذایی  زاهدی یونس دکتر 35
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 علوم و صنایع غذایی  باطباییط فریده دکتر 36

 علوم و صنایع غذایی  اجاق سید مهدی دکتر 37

 مواد و طراحی صنایع غذایی دانشگاه بوعلی سینا صالحی فخرالدین دکتر 38

 علوم و صنایع غذایی  محمدی ثانی علی دکتر 39

 علوم و صنایع غذایی  امیری عاطفه دکتر 40

 علوم و صنایع غذایی  رجایی احمد دکتر 41

 تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان برزگر حسن دکتر 42

 Esmaeil Ataye salehi دکتر 43
گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، 

 دانشگاه آزاد اسالمی، قوچان، ایران
 شیمی مواد غذایی و تکنولوژی غالت

 خواص فیزیکی مواد غذایی دانشگاه فردوسی مشهد -ی گروه علوم و صنایع غذای تقی زاده مسعود دکتر 44

 علوم و صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس عزیزی محمد حسین کترد 45

 پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی صابریان حامد دکتر 46
نوشیدنی های -افزودنی های غذایی

فناوری های نوین استخراج و نگه -گیاهی
 مدلسازی خشک کردن-داری

 گروه صنعتی و پژوهشی زر سیدیعقوبی امین دکتر 47
غالت، آرد، ماکارونی، کانفکشنری و 

بیکری و فرآورده های آن، نانوتکنولوژی، 
 تکنولوژی پس از برداشت

 تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه آزاد اصفهان فاضل محمد دکتر 48

 مواد غذایی تکنولوژی شرکت فنی و مهندسی ساواالن صنعت شرق تبریز رفیعی زهرا دکتر 49

 علوم و صنایع غذایی  قادری قهفرخی مریم دکتر 50

 تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه تبریز بدبدک صمد دکتر 51

 تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه ازاد اسالمی واحدایت ا... آملی آریایی پیمان دکتر 52

 علوم و صنایع غذایی  mehdi torki-harchegani آقای 53
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 Mehdi Farhoodi  Food packaging پروفسور 54

 دانشگاه آزاد اسالمی بیگ محمدی زهرا دکتر 55
تکنولوژی، بیوتکنولوژی، میکروبیولوژی 

 موادغذایی

 Agricultural Engineering Research Institute تاج الدین بهجت دکتر 56
Food Science & 

Technology.Packaging Engineering 

  حسینی محمدیار دکتر 57
ایع آبمیوه، نوشیدنیها، صن -رئولوژی

 تخمیری

 علوم و صنایع غذایی  آقاجان زاده سورکی سارا خانم 58

 علوم و صنایع غذایی تربیت مدرس Mohammad Ali Sahari دکتر 59

 هافیزیولوژی پس از برداشت فراورده دانشگاه جیرفت میغانی حسین دکتر 60

 دانشگاه ولی عصر رفسنجان ناظوری فاطمه دکتر 61
ی و تکنولوژِی پس از برداشت فیزیولوژ

 محصوالت باغبانی

 تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه شهید باهنر کرمان اخوان حمیدرضا دکتر 62

 علوم و صنایع غذایی  سیف زاده مینا خانم 63

 میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان اکبری علویجه صفورا دکتر 64

 Vajiheh Fadaei  Dairy/ Food Chemistry دکتر 65

 علوم و صنایع غذایی  باباخانی لشکان آریا دکتر 66

 علوم و صنایع غذایی  Javad Keramat دکتر 67

 فرآوری محصوالت شیالتی دانشکده منابع طبیعی -دانشگاه گیالن زکی پور رحیم آبادی اسحق دکتر 68

  Abolfazl Golshan Tafti دکتر 69
Food Technology & Postharvest 

Technology 

 مهندسی صنایع غذایی دانشگاه شهید باهنر کرمان Mohammad Balvardi دکتر 70

 علوم و صنایع غذایی  مظلومی کیاپی سیده نرگس خانم 71

 میکروبیولوژی فروسی مشهد farideh tabatabaei yazdi دکتر 72
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 تخصص سازمان نام خانوادگی نام عنوان ردیف

 تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه تبریز پیغمبردوست سیدهادی پروفسور 73

 مهندسی شیمی صنایع غذایی دانشگاه صنعتی قوچان محمدپور کاریزکی وحید آقای 74

  آریان فر اکرم دکتر 75
کاربرد هیدروکلوئیدها و -ریزپوشانی

 امولسیفایرها در صنایع غالت.

   بصیری شادی دکتر 76

 صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد اولیایی سیّد امیر دکتر 77

 تکنولوژی پنیر و ماست -بنیصنایع ل  وزیری محرم دکتر 78

 تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه بوعلی سینا Narjes Aghajani دکتر 79

 علوم و صنایع غذایی  گنجه محمد آقای 80

 دانشگاه صنعتی شاهرود جهان بین کامبیز پروفسور 81
پلی ساکاریدهای غذایی، صمغ های 

غذایی، ترکیبات قندی، روش های نوین 
 فرآوری مواد غذایی

 دانشگاه ایالم حسن زاده اوچتپه حامد دکتر 82
 -نانو درون پوشانی ترکیبات زیست فعال

 غذاهای فراسودمند

 علوم و صنایع غذایی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری معتمدزادگان علی دکتر 83

 Rezvan Pourahmad  Dairy Science and Technology دکتر 84

صنایع غذایی علوم و محقق اردبیل کاوه محمد دکتر 85  

 رئولوژی و کلوئیدهای غذایی دانشگاه تربیت مدرس نجاتیان محمد آقای 86

 قدس روحانی محسن دکتر 87
, Khorasan Razavi Agricultural and Natural 
Resources Research and Education Center, 

AREEO, Mashhad, Iran 
 شیمی مواد غذایی -لبنیات

 نی های طبیعیافزود  بلوریان شادی خانم 88

 بیوتکنولوژی )صنایع غذایی( دانشگاه تربیت مدرس zohreh hamidi-esfahani دکتر 89

 میکروبیولوژی مواد غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان صادقی علیرضا دکتر 90
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 غالت دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات toktam hejrani دکتر 91

 تخصص سازمان نام خانوادگی نام عنوان ردیف

 شکالت و لبنیات دانشگاه علوم پزشکی تبریز انرسولی پیروزی هانیه دکتر 92

 رضا دکتر 93
حاجی محمدی 

 فریمانی
 میکروبیولوژی مواد غذایی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 شیمی مواد غذایی دانشگاه فسا عابدی الهه دکتر 94

 علوم و صنایع غذایی  توکلی عاطفه  95

 علوم و صنایع غذایی اسالمی واحد آیت ا... آملی دانشگاه آزاد شهیدی سید احمد دکتر 96

 رئولوژی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی حصاری نژاد محمدعلی دکتر 97

 بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی مواد غذایی فارغ تحصیل پژوهشکده صنایع غذایی عابدفر عباس دکتر 98

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اسمعیلی خاریکی مینا دکتر 100
ترکیبات  -محصوالت شیالتیفرآوری 

پپتیدهای زیست  -زیست فعال دریایی 
 فعال

 علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اثنی عشری مریم دکتر 101

 علوم و صنایع غذایی  امینی فر مهرناز  102

 علوم و صنایع غذایی  نقی پور فریبا دکتر 103

اییعلوم و صنایع غذ  متولی علی دکتر 104  

 روغن ها و چربی های خوراکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری فرمانی جمشید دکتر 105

 صنایع غذایی واحد تهران شمال  -آزاد اسالمی  حسین آبادی شایسته خانم 106

 دانشگاه تبریز نقوی عنایت هللا آقای 107
مدل سازی و شبیه سازی، خشک کردن، 

 سازی آبگیری اسمزی، سرخ کردن، بهینه

 علوم و صنایع غذایی  اشرفی یورقانلو رقیه دکتر 108

 علوم و صنایع غذایی  Mahsa Tabari دکتر 109
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  هدایتی سارا دکتر 110
تکنولوژی غالت، نشاسته های اصالح 
شده، پوشش های خوراکی، تکنولوژی 

 پس از برداشت

 تخصص سازمان نام خانوادگی نام عنوان ردیف

 علوم و صنایع غذایی - موحد سارا دکتر 111

و صنایع غذایی علوم  امیری پریان جعفر دکتر 112  

 Hossein Mirsaeedghazi  Juice processing دکتر 113

 علوم و صنایع غذایی  جوینده حسین دکتر 114

 علوم و صنایع غذایی  جوکار کاشی فرشته دکتر 115

   عزیزی اصالن دکتر 116

 بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی شهید چمران اهواز فضل آرا علی دکتر 117

 میکروبیولوژی شهید بهشتی وظیفهمحمدزاده  مجتبی دکتر 118

 صنایع لبنی  کرمی مصطفی دکتر 119

 گوشت و فراورده های گوشتی  بقایی هما دکتر 120

 مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران امام جمعه زهرا دکتر 121

 علوم و صنایع غذایی  قدس ولی علیرضا  122

  سردرودیان مریم خانم 123
بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی گیاهان 

 ییدارو

 علوم و صنایع غذایی  صمدلوئی حمیدرضا  124

 زمردی شهین دکتر 125
مزکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی 

 آذربایجان غربی
 صنایع غذایی

 تکنولوژی فرآورده های شیالتی  نیکو مهدی دکتر 126

 میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذایی دانشگاه ارومیه امیری صابر دکتر 127
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 Isfahan(Khorasgan)Branch, IAU, Isfahan,Iran گلی مدمح دکتر 128
تکنولوژی مواد  -شیمی مواد غذایی 

 نرم افزار سطح پاسخ -غذایی

 تخصص سازمان نام خانوادگی نام عنوان ردیف

  قاسم پور زهرا  129

 ;shyفرایندهای نوین مواد غذایی روش&
های دستگاهی تجزیه مواد غذایی 
ترکیبات زیست فعال محصوالت لبنی 
)ماست( بیوتکنولوژی مواد غذایی 

 بیوتیک)پرو

 دانشگاه شهرکرد محمدرزداری آیت دکتر 130
فناوری های پس از برداشت، ماشین 

های صنایع غذایی، پرتودهی، انالیزهای 
 الکتروشیمایی، کنترل کیفیت مواد غذایی

 شیرینی و شکالت -کمپوت و کنسرو   اسحاقی محمد رضا دکتر 131

 یزیولوژی پس از برداشت میوه و سبزیف دانشگاه هرمزگان میرزاعلیان دستجردی عبدالمجید دکتر 132

 شیمي و تجزيه مواد غذايي دانشگاه تبریز آزادمرد دمیرچی صدیف پروفسور 133

 Kazem Alirezalu  Food Technology دکتر 134

 نجف نجفی مسعود دکتر 135
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابعطبیعی 

 خراسان رضوی
 تکنولوژی مواد غذایی

 رئولوژی مواد غذایی تربیت مدرس دهاری یزدیقن امیرپویا آقای 136

 علوم و صنایع غذایی -- احمدی چناربن حسین دکتر 137

  حسینی حامد آقای 138
اکسایش روغن های خوراکی و اصالح 

 آنزیمی چربی

  حسینی فرشته دکتر 139
بسته بندی، افزودنی های غذایی، 

 میکروبیولوژی مواد غذایی

 تکنولوژی مواد غذایی کشاورزی و منابع طبیعی ساری دانشگاه علوم فرهمندفر رضا دکتر 140

 Hadi Razavi  Food Biotechnology پروفسور 141
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 دانشگاه آزاد اسالمی واحد سوادکوه خادمی شورمستی داریوش دکتر 142
' پوشش  -فراوری گوشت -گیاهان دارویی

فراورده های غذایی با  -خوراکی های
 منشا دامی

 SHIRAZ UNIVERSITY هاشمی گهرویی هادی آقای 143
هیدروکلوئیدها، امولسیون ها، غنی 
سازی محصوالت لبنی و فیلم های 

 خوراکی

 تخصص سازمان نام خانوادگی نام عنوان ردیف

 شیر و لبنیات ، بهداشت مواد غذایی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور مهدوی عادلی حمید رضا دکتر 144

 دانشگاه ارومیه علیرضالو ابوالفضل دکتر 145
گیاهان دارویی و استخراج ترکیبات 

 فیتوشیمیایی

 موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی اکبری احسان آقای 146
 -کپسوالسیون -سیستم های کاوئیدی

خشک  -سموم موجود در مواد غذایی
 کردن

  سلیمانی فرد منصوره خانم 147
نانو تکنولوژی، آنتی اکسیدان، بهینه 

 سازی، رهایش؛ غالت، پلی ساکاریدها،

 فردوسی مشهد مالکی محمد دکتر 148
ن هوای داغ کینتیک اسمز خشک کرد

 میکروبیولوژیمیکروبیولوژی

 دانشگاه صنعتی اصفهان غریب بی باالن سعدی دکتر 149
تکنولوژی قند و  -شیمی مواد غذایی

 صنایع وابسته

 روغن قند فردوسی مشهد حداد خداپرست محمد حسین پروفسور 150

 صنایع غذایی دانشگاه آزاد ساری محسنی نازنین مریم خانم 151

 مهندسی و مدل سازی دانشگاه آزاد تهران شمال جهانبخشیان نفیسه دکتر 152

 تکنولوژی لبنیات  شهاب لواسانی علیرضا  153

 کاراژیان رضا آقای 154
پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی جهاددانشگاهی 

 مشهد
 میکروبیولوژی مواد غذایی

 علوم پزشکی کرمانشاه MARYAM AZIZI lalabadi دکتر 155
food science and technology, quality 

control 

 استخراج ترکیبات زیست فعال Qazvin azad university شریفی اکرم دکتر 156

 Postharvest دانشگاه کردستان Mahmoud Koushesh saba دکتر 157
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 تکنولوژی مواد غذایی  عزیزی ندا خانم 158

 علوم و صنایع غذایی  مقصودلو یحیی پروفسور 159

160  Mohsen Barzegar Tarbiat Modares University Food Analysis and Chemistry 

 علوم و صنایع غذایی  صارم نژاد سولماز دکتر 161

 تخصص سازمان نام خانوادگی نام عنوان ردیف

 علوم و صنایع غذایی  جوکار اکبر آقای 162

  دیدار زهره دکتر 163

شیمی مواد غذایی،  -میکروبیولوژی
رئولوژی مواد غذایی، بسته بندی مواد 

غذایی، اسانس ها، سم شناسی مواد 
 مواد غذاییغذایی، مهندسی 

 University of Mohaghegh Ardabili فتحی آچاچلویی بهرام دکتر 164
تکنولوژی لبنیات و  -شیمی مواد غذایی 

 تجزیه مواد غذایی

 شیمی مواد غذایی دانشگاه ارومیه امجدی ساجد دکتر 165

 تکنولوژی لبنیات  نژاد رزمجوی اخگر راحله  166

غذاییعلوم و صنایع   روفه گری نژاد لیال دکتر 167  

 علوم و صنایع غذایی زابل توکلی محمود دکتر 168

 بهمدی هما دکتر 169
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان 

 تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
فرموالسیون غذاهای فراسودمند و غذا 

 گیاهان دارویی-روغنها و چربیها -داروها

 تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه زنجان گنجلو علی دکتر 170

 بیوتکنولوژی مواد غذایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان شیرازی نژاد علیرضا دکتر 171

 علوم وصنایع غذایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد زرین دشت لشکری حنان دکتر 172

 علوم و صنایع غذایی  حجتی محمد دکتر 173

 شیمی مواد غذایی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه علوم کشاورزی صادقی ماهونک علیرضا دکتر 174
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 دانشگاه تهران زارعین محمد دکتر 175
Bio-Energy, Biodiesel, Microwave 

Technology, Post-Harvest 
Technology, Food Processing 

  پورخانعلی خدیجه خانم 176
محیط  -بیوتکنولوژی  -صنایع غذایی 

 زیست

 mohsen Dalvi-Isfahan  freezing دکتر 177

  جلیل زاده عباس دکتر 178
های خوراکی، صنایع فراصوت، پوشش

 لبنی

 تخصص سازمان نام خانوادگی نام عنوان ردیف

  شاددل رضوان دکتر 179

تکنولوژی روغن، آنتی اکسیدان ها و 
آنتوسیانین ها، استخراج با آب مادون 

بحرانی و سیاالت مافوق بحرانی، 
 تکنولوژی های نوین، میکروانکپسوالسیون

نایع غذاییعلوم و ص  Seyed Ali Yasini Ardakani دکتر 180  

 تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه علوم کشاورزی و منایع طبیعی ساری یگانه سکینه دکتر 181

 دانشگاه جامع علمی کاربردی هاشمی ندا دکتر 182
فرموالسیون، اکستروژن، انکپسوالسیون، 

 خشک کردن

  شاهقلیان نرگس دکتر 183
شیمی مواد غذایی، کاربرد فراصوت در 

ها، نانوفناوری و صنایع غذایی، بیوپلیمر
 ریزپوشانی، و آنالیز دستگاهی

 لبنیات ، ژالتین  مهجوریان عباس دکتر 184

 باقری فرود آقای 185
گروه علوم  -دانشکده کشاورزی -دانشگاه آزاد اسالمی

 و صنایع غذایی
پس از -نشاسته -هافیلم ها و پوشش

 برداشت

 رئولوژی مواد غذایی Sari Agriculture Sciences and Natural Res میرعرب رضی سعید دکتر 186

 nanothechnology in food science دانشگاه تبریز aktram pezeshki دکتر 187

 تکنولوژی مواد غذایی واحد آیت ا... آملی دانشگاه آزاد اسالمی قربانی حسن سرایی آزاده دکتر 188

 دانشگاه محقق اردبیلی شاددل رضوان آقای 189

ها و تکنولوژی روغن، آنتی اکسیدان 
آنتوسیانین ها، استخراج با آب مادون 

بحرانی و سیاالت مافوق بحرانی، 
 تکنولوژی های نوین، میکروانکپسوالسیون
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 بسته بندی و ضایعات صنایع غذایی  جوانمرد مجید دکتر 190

 دانشگاه زابل میری محمد امین دکتر 191
تکنولوژی شیر و  -نانوالیاف-الکتروریسی

 فرآوردههای لبنی

 صنایع قند، رئولوژی  حجت آالسالمی مدمح دکتر 192

  آقاجانی عبدالرضا آقای 193
صنایع لبنیات )فرآورده های فراسودمند، 

 شیرهای تخمیری(

 تخصص سازمان نام خانوادگی نام عنوان ردیف

 دانشگاه محقق اردبیلی تقی نژاد ابراهیم دکتر 194
خشک کن و برنج نیم جوش، ماشین 

بویایی، ماشین بینایی، پردازش تصویر، 
 شبکه عصبی،

 تکنولوژی روغن واحد علوم و تحقیقات -انشگاه آزاد اسالمی د قراچورلو مریم دکتر 195

 میکروبیولوژی مواد غذایی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی مهربان معصومه دکتر 196

 ضیاءالحق سیدحمیدرضا دکتر 197

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز 
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان 

د(، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج سمنان )شاهرو
 کشاورزی، شا

میوه های خشک، مغزهای آجیلی، 
فرموالسیون مواد غذایی )با پایه گیاهی(، 
بسته ندی مواد غذایی، تکنولوژی پس از 

 برداشت، فراوری و تبدیل محصوالت

  حسین نیا محمود آقای 198
انکپسوالسیون و کاربرد آن در فرموالسیون 

 محصوالت غذایی

 علوم و صنایع غذایی  صحرائیان بهاره خانم 199

 علوم و صنایع غذایی  شهیدی فخری پروفسور 200

 هیدروکلوئیدها دانشگاه علوم کشاورزی ساری محمدزاده میالنی جعفر دکتر 201

 RIFST Food Technology یگانه زاد سمیرا دکتر 202

   مرتضوی علی پروفسور 203

یعلوم و صنایع غذای  برنجی سمیرا دکتر 204  

 علوم و صنایع غذایی  آذری کیا فاطمه دکتر 205

 علوم و صنایع غذایی  الماسی هادی دکتر 206
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 علوم و صنایع غذایی sajad pirsa urmia university دکتر 207

208  Journal Admin  علوم و صنایع غذایی 

 علوم و صنایع غذایی  احمدی عماد  209

 علوم و صنایع غذایی  همتا افشین دکتر 210

 تخصص سازمان نام خانوادگی نام عنوان ردیف

 تکنولوژی موارد غذایی فردوسی مشهد کوچکی آرش پروفسور 211

 Processing and Food Engineering دانشگاه شیراز نصیری سید مهدی دکتر 212

 بیوتکنولوزی مواد غذایی واحد سبزوار -دانشگاه آزاد اسالمی  پدرام نیا احمد دکتر 213

 تاش شمس آبادی حسینعلی دکتر 214
Faculty of Water, Soil, and Machine Engineering. 
University of Agricultural Sciences and Natural 

Resources, Gorgan, Iran. 
 صنایع غذایی. بیوسیستم

 علوم و صنایع غذایی دانشگاه ارومیه آرژه ادریس آقای 215

 علوم و صنایع غذایی و زمینه های وابسته دانشگاه تربیت مدرس جاللی مهدی دکتر 216

 علوم و صنایع غذایی ازاد اسالمی، واحد الهیجان فهطای ماندانا پروفسور 217

218  Seyed mehdi Seyedin  علوم و صنایع غذایی 

 علوم و صنایع غذایی  Amir Mortazavian دکتر 219

 علوم و صنایع غذایی  Mahdi Karimi دکتر 220

 علوم و صنایع غذایی  Mehdi Davoodi پروفسور 221

ع غذاییعلوم و صنای  mir hosein payman دکتر 222  

223  majid rezayi  علوم و صنایع غذایی 

 علوم و صنایع غذایی  مختاریان محسن دکتر 224

 علوم و صنایع غذایی  خوش طینت خدیجه  225



علوم و صنایع غذایی ایران داوران مجله  
(1/4/1401)آخرین به روزرسانی:  

 

 علوم و صنایع غذایی  Rahim Ebrahimi دکتر 226

 علوم و صنایع غذایی  احمدی گاولیقی حسن دکتر 227

 hassan rashidi دکتر 228
ورزی و منابع طبیعی مرکز تحقیقات و آموزش کشا

 خراسان رضوی
 تكنولوژي غذايي

 دانشگاه صنعتی خاتم االنبیا بهبهان ضیایی نژاد سعید دکتر 229
تکثیر و پرورش آبزیان، پروبیوتیک، پری 

 بیوتیک، پرورش میگو

 تخصص سازمان نام خانوادگی نام عنوان ردیف

 علوم و صنایع غذایی  خسروشاهی اصل اصغر پروفسور 230

 علوم و صنایع غذایی  سرافراز امین دکتر 231

 food chemistry موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی نیازمند ضیهرا دکتر 232

 علوم و صنایع غذایی  اعلمی مهران  233

 صنایع غذایی دانشگاه ازاد اسالمی Orang Eyvazzadeh دکتر 234

 الهامی راد امیرحسین دکتر 235
عضو هیات علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه آزاد 

 اسالمی واحد سبزوار
علوم و صنايع –مهندسي کشاورزي 
 غذايي

 ضد اکساینده ها تربیت مدرس سیف زاده نگین دکتر 236

 میکروبیولوژی مواد غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان علیزاده بهبهانی بهروز دکتر 237

 علوم و صنایع غذایی  قیطران پور آرش دکتر 238

 فرآوری محصوالت شیالتی علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ذوالفقاری مهدی دکتر 239

 صنایع لبنی دانشگاه تربیت مدرس کریمی رضا دکتر 240

 اصول مهندسی آزاد اسالمی کاراژیان حجت دکتر 241

 تکنولوژی مواد غذایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی میرمجیدی عادل دکتر 242

 مهندسی علوم و صنایع غذایی علوم پزشکی نیشابوردانشگاه  امیریوسفی محمد رضا دکتر 243

  شیراز نیاکوثری مهرداد دکتر 244

   خراسانی سپیده دکتر 245
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 seafood processing technology دانشگاه ارومیه رحمانی فرح کاوه دکتر 246

 علوم و صنایع غذایی  میرزایی حبیب هللا دکتر 247

 Parviz دکتر 248
Ahmadi 

Moghaddam 
 کنترل کیفیت محصوالت کشاورزی دانشگاه ارومیه

249  Reihaneh Ahmadzadeh  علوم و صنایع غذایی 

 تخصص سازمان نام خانوادگی نام عنوان ردیف

 علوم و صنایع غذایی  Leila Mir-Moghtadaie دکتر 250

 بسته بندی مواد غذایی دانشگاه زنجان شهابی قهفرخی ایمان دکتر 251

 علوم و صنایع غذایی  کردجزی معظمه دکتر 252

 میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذایی سی مشهددانشگاه فردو نوربخش سید حمید دکتر 253

 علوم و صنایع غذایی  محمدزاده جالل دکتر 254

 علوم و صنایع غذایی  نورالهی زهره  255

 علوم و صنایع غذایی  اختالط مریم دکتر 256

 علوم و صنایع غذایی  رهبری مهشید خانم 257

 علوم و صنایع غذایی  فرج زاده میرعلی  258

 واحد گنبد کاووس، دانشگاه آزاد اسالمی ییرضا راحیل دکتر 259
تکنولوژی مواد غذایی، لبنیات، 

 میکروبیولوژی

 تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون عطایی داوود دکتر 260

 ريزپوشاني -اسانس هاي روغني  دانشگاه آزاد یاسوج Mohsen Radi دکتر 261

 Seyed Hassan Jalili دکتر 262
پروری پژوهشکده آبزی-ت فرآوری آبزیانبخش تحقیقا

موسسه تحقیقات علوم شیالتی -های داخلیآب
 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی-کشور

Fish Processing Technology 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان شهیری طبرستانی هدی دکتر 263
شیمی هیدروکلوئیدهای غذایی، 

 نواکتیوکامپوزیتالکتروریسندگی، نا
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 علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان نوشاد محمد دکتر 264

 فردوسی مشهد نجفی وحید دکتر 265
آنتی اکسیدان ها، روغن های خوراکی، 

 مهندسی موادغذایی

 Badii Fujan دکتر 266
Agricultural Engineering Reseasrch Institute 

(AERI) 
Food Processing and Packaging 

 علوم و صنایع غذایی  کریم گیتی پروفسور 267

 تخصص سازمان نام خانوادگی نام عنوان ردیف

 علوم و صنایع غذایی دانشگاه زنجان حق نظری سیمین خانم 268

 علوم و صنایع غذایی  دبیریان شهریار دکتر 269

 علوم و صنایع غذایی  حسینی هدایت دکتر 270

 علوم و صنایع غذایی  مرحمتی زاده محمدحسین دکتر 271

 علوم و صنایع غذایی  سرابی همحبوب دکتر 272

 شیمی مواد غذایی دانشگاه ارومیه کریمی ثانی ایرج مهندس 273

 تکنولوژی مواد غذایی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای برنجی اردستانی سمیرا دکتر 274

 صنايع غذايي پژوهشکده پسته شاکر اردکانی احمد دکتر 275

 گیاهان دارویی دانشگاه ارومیه    276

 لبنیات، بیوتکنولوژی غذایی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول عباسی اله حبیب دکتر 277

 آزاد اسالمی واحد شهرضا اعرابی اعظم دکتر 278
تکنولوژی مواد  -علوم و صنایع غذایی
 غذایی

 هاشمی نیا سیده معصومه دکتر 279
استادیار ، گروه زراعت و اصالح نباتات، واحد رودهن، 

 ، ایران.دانشگاه آزاد اسالمی، رودهن 
 حشره شناسی کشاورزی

 علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد نیاستی سارا دکتر 280

 تکنولوژی پس از برداشت  درویشی حسین آقای 281

  مظاهری مونا خانم 282
شیمی و فنآوری گوشت  -تکنولوژی روغن

 و محصوالت گوشتی
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 غذایی مهندسی علوم و صنایع دانشگاه تبریز خاکباز حشمتی مریم دکتر 283

 علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان اسدی قارنه حسینعلی دکتر 284

 تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه زنجان بی مکر ماندانا دکتر 285

 میکروبیولوژی دانشگاه پیام نور قمری مهدیه خانم 289

 آموزش و ترویج کشاورزی  علیزاده ندا خانم 290

 تخصص سازمان نام خانوادگی نام عنوان ردیف

 دکتری صنایع غذایی فردوسی مشهد پورحاجی فاطمه دکتر 291

 تکنولوژی های نوین در صنعت غذا عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی بصیر حسن زاده آسیه دکتر 292

 دکتری تربیت مدرس فرهادیان همایون آقای 293

 صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری رضوی راضیه دکتر 294

 ارومیه قادرمزی رضا آقای 295
 -اکنشهای بین پلیمریو -هیدروکلویید

 -فیلم و پوشش خوراکی -انکپسوالسیون
 شیم-خواص آنتی اکسیدانی

 تکنولوژی موادغذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مهاجر خراسانی سیما خانم 296

 دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت اله آملی گلستان لیال دکتر 297

 تکثیر پرورش آبزیان موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور احتشامی فریبرز ردکت 298

  زنده بودی فاطمه خانم 299
تکنولوژی های نوین، فرموالسیون مواد 

 غذایی و مدل سازی

 میکروبیولوژی مواد غذایی -صنایع غذایی دانشگاه ارومیه نصرهللا زاده احمد آقای 300

 کانادادانشگاه گوئلف  نجاریان افسانه دکتر 301
شیمی و اصول نگهداری مواد غذایی 

انواع تکنولوزیهای مواد  -بیوتکنولوژی
 غذایی

 برنجی شیال دکتر 302
گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد 

 پیشوا، دانشگاه آزاد اسالمی، ورامین، ایران-ورامین
 دکترای تخصصی علوم تغذیه

 شیمی  شکرابی آزاده خانم 303

 شیمی تجزیه  اخالقی اشمسید ه آقای 304
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 غالت، رئولوژی، هیدروکلوئید  معززی شیما دکتر 305

 شیری محمد علی دکتر 306
پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری، 

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
پس از برداشت، تغذیه گیاهی، تنش های 

 محیطی،

 بیوتكنولوژى-صنايع غذايى  اوتادی مریم دکتر 307

 گیاهان دارویی  حضرتی سعید دکتر 308

 تخصص سازمان نام خانوادگی نام عنوان ردیف

 بهداشت مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان امین زارع مجید دکتر 309

 دانشگاه تهران موسی زاده مراد دکتر 310
 -مطالعه برهمکنش هیدروکلوئیدها

درون پوشانی  -اسانس -صمغ -امولسیون
 فیلم خوراکی -کردن

 شیمی مواد غذایی -تکنولوژی روغن  جعفری ولدانی مریم دکتر 311

 تکنولوژی مواد غذایی  زایرزاده الهام دکتر 312

 فردوسی مشهد جاویدی فاطمه خانم 313
 -بستنی -هیدروکلوئیدها -رئولوژی

 امولسیون -نشاسته

 علوم و صنایع غذایی  فرجی علیرضا دکتر 314

  محمدیان مهدی آقای 315
فرآورده های غالت، لبنیات، امولسیون و 

 ژل ها

 Bu-Ali Sina Uinversity Food Hygiene and Quality Control پژوهی امحمد رض آقای 316

 دانشگاه تربیت مدرس آهنگرنژاد نگار دکتر 317
خواص مهندسی  -فناوری خشک کردن
مدلسازی و پیش  -محصوالت کشاورزی

 بینی

 صنایع غذایی دانشگاه ارومیه طالبی انیس خانم 318

 دانشگاه شهرکرد یوسفیان سیده هدی دکتر 319
ش های غیر مخرب بررسی کیفیت مواد رو

غذایی  تکنیک های غیرمخرب و 
 غیرتهاجمی در ارزیابی و فراوری

 تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز قره خانی مهدی دکتر 320

 علوم و صنایع غذایی  بهمن پور هومن آقای 321
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 را صنایع غذاییدانشجو دکت دانشگاه آزاد واحد دامغان مرادی مهدیس خانم 322

 روغن ها و چربی های خوراکی پژوهشگاه استاندارد پیراوی ونک زهرا دکتر 323

 غالت اداره کل دامپزشکی استان البرز بذرافشان مسعود دکتر 324

 شیمی مواد غذایی -صنایع غذایی دانشگاه ارومیه پیری قشالقی شیما دکتر 325

 انکپسوالسیون تکنولوژی موادعذایی یموسسه پژوهشی علوم و صنایع غذای بستان آرام دکتر 326

 تخصص سازمان نام خانوادگی نام عنوان ردیف

 تکنولوژی پس از برداشت  صفی الدین  اردبیلی سید محمد آقای 327

  اسالمی زاد سمیرا خانم 328
آنالیز سموم در مواد غذایی و ایمنی مواد 

 غذایی

 Pistachio Research Centr Horticulture افروشه مریم خانم 329

 غذايي فرموالسیون مواد  بصیری علی رضا آقای 330

 موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی نیک نیا نوشین دکتر 331
سامانه های ژلی و امولسیونی، کاربرد 

 هیدروکلوئیدها در محصوالت غذایی

  لوایی ادریانی رسول آقای 332
تحقیقات علوم اجتماعی در حیطه امنیت 

 غذایی )کشاورزی ارگانیک و تراریخته(

 کنترل کیفیت مواد غذایی -لوژی فیزیو دانشیار حسن پور حمید آقای 333

 قدمی سید ابوالقاسم دکتر 334
گروه بیوتکنو.لوژی دانشکده علوم زیستی دانشگاه 

 الزهرا
بیولوژی  -زمینه تخصصی بیوشیمی

 کشت سلول -مولکولی 

 علوم گیاهی دانشکده علوم زیستی دانشگاه الزهرا کشاورزی مریم دکتر 335
برسی تغییرات  -سیستماتیک گیاهی

 ی در تنشهای گیاهی وژنتیک

 بهداشت مواد غذایی، صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا لک زاده لیال دکتر 336

  غیاثی طرزی بابک دکتر 337
تکنولوژی  -تکنولوژی روغن  -صنایع غذایی 

 غالت

 ولوژی روغنتکن -صنایع غذایی  دانشگاه آزاد اسالمی استان زنجان)واحد هیدج( قاسمی افشار پیمانه دکتر 338

 دانشگاه تبریز هاشمی نیا سیده مریم دکتر 339
فیلمهای خوراکی، بسته بندی مواد 
غذایی، میکروبیولوژی مواد غذایی، 

 اسانسها
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 تکنولوژی مواد غذایی ارومیه فرجی نسرین دکتر 340

 : مهندسی فرآیندهای غذایی دانشگاه کردستان نوربخش هیمن دکتر 341

 یه سازیانرژی و شب  مبتکر حسن دکتر 342

 ماشین های صنایع غذایی دانشگاه زنجان نامداری مجید دکتر 343

 شیالت و آبزیان  حسینی سید پژمان دکتر 344

 تخصص سازمان نام خانوادگی نام عنوان ردیف

 دانشگاه گیالن پور فرزاد امیر دکتر 345
علوم و صنایع غذایی، گرایش تکنولوژی 

 مواد غذایی

 دانشگاه لرستان حزباوی عیسی آقای 346
کنترل کیفیت  -ماشین آالت صنایع غذایی

 واد غذاییم

  محمدی گل رضا آقای 347
کنترل کیفیت  -ماشین آالت صنایع غذایی
 مواد غذایی

 متخصص صنایع غذایی )تکنولوژی( دانشگاه آزاد اسالمی نور و سواد کوه جعفریان سارا دکتر 348

 بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا جعفرپور درنوش دکتر 349

350    

Safiabad Agricultural Research and Education and 
Natural Resources Center, Agricultural Research, 
Education and Extension Organization (AREEO), 

Dezful 

Plant Pathology and Mycology 

 نگهداری مواد غذایی؛ هیدروکلوییدها  آقایی زهرا خانم 351

 
352 

 ییعلوم و مهندسی صنایع غذا  تمجیدی فردین دکتر

 میکروبیولوژی مواد غذایی-بیوتکنولوژی فردوسی مشهد وسیعی علیرضا دکتر 353

  آذری کیا فاطمه دکتر 354
فناوری صنایع غذایی و رئولوژی)کیفیت 

 سنجی

 کنترل کیفی –صنایع غذایی   علیزاده آیناز دکتر 355

 دانشگاه ارومیه خادمی پیمان آقای 356
میکروبیولوژی مواد غذایی، بیماریهای 

انسان و دام )زئونوز(، مشترک 
 های مولکولی،¬تکنیک
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 سلول شناسی  کربالیی سمانه دکتر 357

 دانشگاه تبریز فرمانی بیوک آقا دکتر 358
تکنولوژی مواد غذایی: تکنولوژی قند، 
نوشیدنی ها، غذاهای فراسودمند، 

 نگهداری مواد غذایی

 لبنیات، روغن و تقلبات  حسینی الهه سادات خانم 359

 قبانیی مسعود دکتر 360
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 

 خراسان رضوی
 تکنولوژی غالت

 تخصص سازمان نام خانوادگی نام عنوان ردیف

 استادیار آزاد اسالمی جعفریان سارا دکتر 361

 صنایع غذایی و بهداشت مواد غذایی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس شریفی سلطانی مهدی دکتر 362

  جهان بخشی احمد دکتر 363
پردازش تصویر . 2ردن فناوری خشک ک .1
کاربرد بینی و زبان . 3ماشین بینایی  و

 الکترونیک در بررسی

 فیزیولوژی درختان میوه و پس از برداشت دانشگاه شهید باهنر پاک کیش زهرا دکتر 364

 غذاهای فراسودمند و میکروبیولوژی  قره یخه سپیده دکتر 365

  مفتون آزاد ندا دکتر 366
نولوژی تکلنولوژی پس از برداشت و تک

 مواد غذایی

 علوم تغذیه و امنیت غذایی  سحرگاهی بدریه خانم 367

  زمانی بهرام آبادی الهه دکتر 368
زیست شناسی سلولی و تکوینی 

 گیاهی

 بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی  پارسایی مهر مهنوش دکتر 369

370    Lorestan university lorestan 

 ژی و بیوتکنولوژی مواد غذاییمیکروبیولو  پهلوانلو ابوالفضل دکتر 371

 فیزیولوژی و اصالح میوه ها دانشگاه شاهد شرفی یاور دکتر 372

 پژوهشکده  مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری قاسمی مالک دکتر 373
فیزیولوژی و اصالح میوه های گرمسیری و 

 نیمه گرمسیری

 لبنیات  ایرانمنش مهدیه دکتر 374
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 ها، ریزپوشانی، لبنیات آنتی اکسیدان  شهدادي فاطمه دکتر 375

 علوم و صنایع غذایی  قاسمی معصومه دکتر 376

 علوم باغبانی  اسماعیل پور بهروز آقای 377

  ابراهیمی محمدعلي آقای 378
مدلسازي فرايندهاي غذايي )انتقال  (1

( 3( رئولوژي مواد غذايي 2حرارت(  جرم و
 بهبود کیفیت و عمر

 تخصص سازمان نام خانوادگی نام عنوان ردیف

 مهندسی، مدلسازی  نورانی مولود دکتر 379

 فردوسی مشهد مظفرپور رسول آقای 380
سیستم های -هیدروکلوئیدهای غذایی 

  -انکپسوالسیون  -امولسیونی و ژل ها 
 محصوالت زی-پروتئین ها 

 مهندسی علوم و صنایع غذایی فردوسی مشهد کاشانی نژاد مرتضی دکتر 381

  بهروزی خزاعی ناصر دکتر 382
مدلسازی و بهینه سازی فرآیندهای پس 

 هوش مصنوعی از برداشت،

 جاللی مهدی دکتر 383
گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد 

 اسالمی، سبزوار، ایران
 علوم و صنایع غذایی

  زیارتی پریسا دکتر 384
آالينده هاي مواد غذايي به ويژه فلزات 

ترکیبات زيست فعال و مکمل  -سنگین
 هاي غذايي و مباحث مرت

 بسته بندی مواد غذایی دانشگاه ارومیه یعبدالستار پریسا خانم 385

 روغن و چربي  غیاثی فاطمه دکتر 386

 تکنولوژی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد احمدی سیده فاطمه خانم 387

 دانشگاه بصیر -دانشگاه فرهنگیان  یزدان خواه سمیرا دکتر 388
صنایع غالت، فرآورده های لبنی، غذاهای 

سازی مواد غذایی و فراسودمند ، غنی 
 کاربرد اسانس و عصار

 شیمی مواد غذایی دانشگاه گیالن مهرگان نیکو علیرضا دکتر 389

 فراوری پس از برداشت، هوش مصنوعی  حسین زاده سامانی بهرام دکتر 390

391    University of Tehran horticulture 
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 UOK قادری عبدالرحمن دکتر 392
مدل سازی ریاضی و شبیه سازی پدیده 

های انتقال )مومنتوم، حرارت و جرم( 
 ،خشک کردن ،سرخ کردن

 تغذیه newyork university خیابانی بهروز دکتر 393

  غالمحسین پور علی اکبر دکتر 394
فراورده های لبنی، آنتی اکسیدان ها و 

 پوشش های خوراکی

 تخصص سازمان نام خانوادگی نام عنوان ردیف

  حضوری محمد دکتر 395
تغذیه ورزش و رژیم درمانی، مباحث تغذیه 

 ای و بهداشتی

  گودرزی فرزاد تردک 396
نگهداری و خشک کردن محصوالت 

 کشاورزی

 
397 

 مهندسی فرایندهای غذایی  فاطمیان حامد دکتر

 مهندسي مكانیك بیوسیستم  عباسپور گیالنده يوسف دکتر 398

  بهرامی کیا سیف اله دکتر 399
بیوشیمی گیاهان دارویی جداسازی 

ترکیبات و اسانس های گیاهی اکسیداتیو 
 ا. دیابتاسترس و بیماریه

  مرحمتی زاده محمد حسین دکتر 400
بهداشت مواد غذایی میکروب مواد غذایی 

 گوشت لبنیات

 تکنولوژی غالت  هدایتی سارا دکتر 401

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور یوسفی جمشید آقای 402
دانشجوی دکتری مهندسی علوم و صنایع 

 غذایی

 صنايع غالت و رئولوژي  مولوي هومان دکتر 403

 روغن، رئولوژي  صداقت بروجني لیال دکتر 404

  هاشمی محمد باقر دکتر 405
میکروبیولوژی مواد غذایی، آنتی اکسیدان 

 ها، روغن های خوراکی

 صنایع غذایی  غفوری اسگوئی حامد دکتر 406

 شیمی صنایع غذایی  شریفی معصومه دکتر 407
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 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران کیانی حسن آقای 408
. کنترل 2ز برداشت فناوری های پس ا .1
. سنجش تقلبات 3مواد غذایی  کیفیت

. کاربرد حسگرها4روغن   

 قارچ شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال الری پور محدثه دکتر 409

 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل توریان فهیمه دکتر 410
کنترل کیفیت و ایمنی و بهداشت مواد 

 غذایی

 پرورش انگور  عبادی محمدتقی دکتر 411

 تخصص سازمان نام خانوادگی نام عنوان ردیف

 ها، بیوتکنولوژی،پروبیوتیکها، فیلمپوشش فردوسی مشهد دردمه نازیال خانم 412

 پس از برداشت میوه ها  کریمی سهیل دکتر 413

  جنتی زاده عباسعلی دکتر 414
تکلنولوژی پس از برداشت و تکنولوژی 

 مواد غذایی

 زیفناوری نوین کشاور دانشگاه فاوری های نوین منادی علیرضا دکتر 415

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین احمدی کمازانی ندا دکتر 416
شیمی مواد غذایی، تکنولوژی روغن های 
خوراکی، استخراج ترکیبات زیست فعال، 

 Functional Foodsغذاهای فراسودمند 

 Islamic Azad University Laboratory Science قائمی پیمان دکتر 417

 نایع غذاییعلوم و ص  زارعی ابوالفضل دکتر 418

 علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری رزم پور محمد آقای 419

 کنترل غذا و دارو  نعمتی محبوب دکتر 420

 دانشجوی دکتری صنایع غذایی دانشگاه ارومیه شب خیز محمدعلی آقای 421

 فیزیولوژی پس از برداشت  مستوفی یونس دکتر 422

 فیزیولوژی پس از برداشت  ییار فتانه دکتر 423

 فیزیولوژی پس از برداشت و میوه کاری  فرخزاد علیرضا دکتر 424

 بیوشیمی  شاکری راحله خانم 425

 بهداشت موادغذایی دانشگاه آزاداسالمی واحد آیت هللا آملی احمدی محمد دکتر 426
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 علوم و صنایع غذایی  عطایی مریم دکتر 427

 ع غذاییعلوم و صنای  کوهدار ولی اله دکتر 428

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال یوسفی مروارید دکتر 429
غذاهای  -علوم و صنایع غذایی 
 فراسودمند

 هیدروکلوئیدها، میکروب غذایی  فتحی مرتضی دکتر 430

 شیمی مواد غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان کاوه شیما مهندس 431

 تخصص سازمان نام خانوادگی نام عنوان ردیف

  میرآقائی سمیه دکتر 432
یون، نانوذرات، رهایش، غنی انکپسوالس

سازی، بسته بندی، فیلم ها و پوشش 
 های خوراکی و صنایع لبنی

 دانشگاه هرمزگان حسینی مال سیدمحمد دکتر 433
آوری پس ازبرداشت فیزیولوژی و فن

 محصوالت باغبانی

 علوم و صنایع غذایی  حکیم زاده وحید دکتر 434

  خوشدونی فراهانی زهرا دکتر 435
ایی، محصوالت فراسودمند لوم و صنایع غذ

)شامل آنتی اکسیدان ها(، 
 هیدروکلوئیدها و صمغ های غذایی

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشگاه تهران بابالنی مقدم نیما دکتر 436

 صنعتی اصفهان صانعی مجتبی آقای 437
علوم و صنایع غذایی روغن امولسیون 

 هیدروکلوید ژل کف

  پایداری سعید دکتر 438
نانو ذرات، خاصیت انتی بسته بندی، 

اکسیدان مواد غذایی، امولسیون ها و نانو 
 امولسیون ها

 دانشگاه صنعتی اصفهان میرزاآقایی کیاکالیی مرضیه خانم 439
Ø امولسیون Ø امولسیفایر Ø  اصالح

سازی آبمیوهشفاف Ø نشاسته  

  رواقی مریم دکتر 440
های محصوالت پروتئینی سویا، رنگ

ایدارسازی پوشانی، پطبیعی، درون
 ترکیبات طبیعی، افزایش ماندگا

 میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذایی  بهمنش مریم دکتر 441

 علوم و مهندسي صنايع غذايي  عادلي میالني مرتضي دکتر 442
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  علیمردان مهتاب دکتر 443
انکپسوالسیون و نانولیپوزوم های غذایی، 
کاربرد عصاره های گیاهی در محصوالت 

 کسیدانغذایی)آنتی ا

 بیوتکنولوژی صنایع غذایی  مباهی نیما دکتر 444

 علوم و صنایع غذایی  بایگان عباس دکتر 445

  بشارتی سیدانی طیبه دکتر 446
 -روغن زیتون  –شیمی آلی  –شیمی 

شیمی  -روغن ها و چربی های خوراکی 
 مواد غذایی

 تخصص سازمان نام خانوادگی نام عنوان ردیف

 علوم و مهندسي صنايع غذايي  قاسمی افشار پیمانه دکتر 447

 علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال رادیم منا دکتر 448

 صنايع غذايی و بهداشت مواد غذايی  آخوندزاده افشین دکتر 449

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مقصودلو الهه مهندس 450

های نوین استخراج اکسایش ¬روش
لیپیدی مکانیسم و فعالیت 

ها و ¬برد اسانسها  کار¬اکسیدان¬آنتی
 عصا

 خواص مکانیکی و رئولوژی مواد غذایی دانشگاه رازی غالمی رشید دکتر 451

  رضوی فرهنگ دکتر 452
فیزیولوژِی پس از برداشت محصوالت 

 باغبانی

  حسن پور حمید دکتر 453
فیزیولوژی و اصالح میوه به ویژه ریز میوه 

 ها

  فتاحی محمد دکتر 454
ی، ادویه فیزیولوژی و اصالح گیاهان داروی

 ای و عطری

  نیری محمد امین مهندس 455
کاهش و بازیافت پسماندها و ضایعات 
صنعت غذا روشهای نوین فرآوری و 
 نگهداری مواد غذایی مهندسی م

  فرخ آتوسا دکتر 451
محصوالت پروبیوتیک، بسته بندی، 

 فرموالسیون مواد غذایی

 فردوسی مشهد قاسمی کیا آال خانم 452
علوم و صنایع  دانشجو دکتری مهندسی

 غذایی
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  صفری رضا دکتر 453
بیوتکنولوژی فراورده های شیالتی، 

 میکروبیولوژی مواد غذایی

  عبداللهی مریم مهندس 454
فناوری مواد غذایی )تکنولوژی روغن، 

فرموالسیون مواد غذایی و 
 انکپسوالسیون(

 خاک شناسی  حسنی اکبر دکتر 455

 ذاییمیکروبیولوژی مواد غ  حسینی فرزانه دکتر 456

 تخصص سازمان نام خانوادگی نام عنوان ردیف

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان نصرهللا زاده آذین دکتر 457
علوم و صنایغ غذایی ) شیمی مواد 

 غذایی (

  خضرلو آرزو دکتر 458
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده 

 علوم تغذیه و صنایع غذایی

  عبدالملکی خدیجه دکتر 459
علوم و صنایع غذایی ، الئو ژل ها ، مواد 

 ییبسته بندی غذا

  عرفانی عارف مهندس 460
فیلم ها و پوشش های خوراکی، 

 بندی مواد غذاییانکپسوالسیون، بسته

 نانو کپسوالسیون -علوم و صنایع غذایی دانشگاه تبریز عبادی مهدی آقای 461

 تکنولوژی مواد غذایی  نجفی سحر مهندس 462

 یمیکروبیولوژی مواد غذای دانشگاه فردوسی مشهد رهنماوثوق پریا دکتر 463

 گیاهان دارویی  یزدی فر شهرام دکتر 464

 زراعت گرایش گیاهان دارویی  اسدی صنم سمانه دکتر 465

  قطب زاده کرمانی سپیده دکتر 466
اصالح نباتات، بیوتکنولوژی، فیزیولوژی، 

 زراعت، باغبانی

  قنبری جهرمی مرضیه دکتر 467
تکنولوژی و فیزیولوژی پس از برداشت 

یوه، گل و محصوالت باغبانی )دارویی، م
 سبزی ها(

 انگل شناس -میکروب شناس   طایفی نصرآبادی نادیا دکتر 468

 مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی   جعفری جید عباس دکتر 469
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 مهندسی صنایع غذایی، نانو تکنولوژی  موسوی بایگی فاطمه دکتر 470

 


