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 مدارک و سوابق تحصیلی

 

علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفیت دانشگاه شهید بهشتی ورودی بهمن  PhDدانشجوی  -

 1393ماه 

 اتیل اولئوژلهای: یافته ساختار روغنی های سامانه سازی بهینه و تولید بررسی: رسالهعنوان 

 پایین اشباع چرب اسید با مارگارین در هیدروکلوئید ی پایه بر اولئوژل و بتاسیتواسترول و سلولز

 (1391-1393فوق لیسانس علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفیت دانشگاه شهید بهشتی ) -

 ، قدرت یونی و دمای نگهداری بر پایداری و ویژگی هایpHاثر بررسي  عنوان پایان نامه:

در حضور صمغ کتیرا گونه آستراگالوس گوسیپینوس  فیزیکوشیمیایی امولسیون روغن درآب

(A.G) 

 (1387-1391لیسانس علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفیت دانشگاه شهید بهشتی ) -

 

 کسب شدهتجربیات و عناوین 

 1391علوم و مهندسی صنایع غذایی  کسب رتبه شش کشوری در آزمون ارشد -

 1391علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفیت  کسب رتبه یک کشوری در آزمون ارشد -

 1393علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفیت  PhDکسب رتبه یک کشوری در آزمون  -

 2010آلمان  TUVو ممیزی از  GMP  ،HACCP ،ISO22000 دوره های تخصصیاخذ گواهینامه  -

دانشجوی برتر معرفی به بنیاد ملی نخبگان از طرف دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در  -

   1395 و 1394سال های

دانشگاه  تدریس آزمایشگاه تجزیه مواد غذایی و همکاری در تدریس کنترل کیفیت مواد غذایی -

 علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

 

 

 

 

 

 



 تحقیقاتی یطرح ها

 

فیزیکوشیمیایی امولسیون  ، قدرت یونی و دمای نگهداری بر پایداری و ویژگی هایpHاثر بررسي  -

 در حضور صمغ کتیرا گونه آستراگالوس گوسیپینوس روغن درآب

اثر نوع روغن بر پایداری و ویژگی های فیزیکوشیمیایی امولسیون روغن در آب در حضور صمغ  -

 گوسیپینوسکتیرا گونه 

امولسیون روغن در  Cox Merzبررسی وابستگی دمایی ویژگیهای رئولوژیکی پایا، ناپایا و قانون  -

 آب پایدار شده با صمغ کتیرا

 پنیربه عنوان بسته بندي زيستي براي نگهداري  ز پوشش های خوراکیاستفاده ا -

 مطالعه ي فاکتور هاي مؤثر بر گرفتگي غشا در فراورده هاي لبني -

 بررسی استفاده از صمغ کتیرا به عنوان پوشش گردو جهت ممانعت از اکسیداسیون -

 

 کتب

 درسنامه جامع صنایع غذایی  -

 مجموعه نکات کنکور صنایع غذایی -
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