
 لیست داوران مجله علوم و صنایع غذایی ایران 
(1401رین به روز رسانی : اسفندماه آخ )  

 تخصص نام خانوادگی نام عنوان Title First name Last name ردیف

1 Dr leila Nateghi دکتر leila Nateghi food science and technology 

2 Dr seyed mohammad bagher hashemi دکتر 
seyed mohammad 

bagher 
hashemi food science and technology 

3 Prof Mohammad B. Habibi Najafi پروفسور Mohammad B. Habibi Najafi Food Microbiology/biotechnology 

 food science and technology حقیقی منش سروش آقای    4

5 Dr Mohsen bEIGI دکتر Mohsen bEIGI Drying, Energy 

6 Dr somayeh rahimi هیدروکلوئیدهای غذایی، رنگدانه های غذایی، روش های نوین استخراج رحیمی سمیه دکتر 

7 Mr hamid bakhshabadi یبخش آباد حمید آقای food science and technology 

8 Dr Fatemeh Nadi ماشینهای کشاورزی نادی فاطمه دکتر 

9 Dr Morteza Sadeghi دکتر Morteza Sadeghi Post harvest Technology 

10 Dr aryou emamifar بسته بندی، نانوفناوری، انبارداری، غالت امامی فر آریو دکتر 

11 Mrs fatemeh siahmoshteh سیاه مشته فاطمه خانم food science and technology 

 food science and technology عالیشاهی علیرضا دکتر    12

 food science and technology شیخ االسالمی زهرا دکتر    13

14 Dr Seyed Vali Hosseini فرآوری آبزیان حسینی سید ولی دکتر 

15 Dr Elham Mahdian دکتر Elham Mahdian تکنولوژی مواد غذایی 

 food science and technology محمدی گل رضا دکتر    16

17 Dr mahmoud yolmeh دکتر mahmoud yolmeh food science and technology 

18 Dr Zeynab Raftani Amiri رفتنی امیری زینب فسورپرو food formulation and food technology 

19 Dr Azadeh Ranjbar Nedamani رنجبر ندامانی آزاده دکتر 
استخراج ترکیبات موثره و رنگدانه ها، مدلسازی انتقال حرارتی، تکنولوژی 

 مواد غذایی

20 Dr fakhri shahidi نولوژی مواد غذاییمیکروبیولوژی مواد غذایی و تک شهیدی فخری دکتر 
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21 Dr Narmela Asefi مهندسی صنایع غذایی آصفی نارمال دکتر 

22 Dr Bijan Khorshidpour صنایع غذایی خورشیدپور بیژن دکتر 

23 Dr hossein bagherpour دکتر hossein bagherpour Design of Farm Machinery, Precision Farming 

 food science and technology داراب زاده نازنین دکتر    24

 food science and technology کدخدایی رسول     25

26 Dr Mohammad Amin Mehrnia امولسیون ها، بررسی ویزگی های آنتی اکسیدانی، رئولوژی مهرنیا محمدامین دکتر 

27 Dr Mohammad Ali Hesarinejad رئولوژی حصاری نژاد محمد علی دکتر 

28 Dr Mostafa Ghasemi تنش در گیاهان باغی قاسمی مصطفی دکتر 

29 Dr Abdollah Hematian Sourki همتیان سورکی عبدهللا دکتر food science and technology 

30 Prof reza esmaeilzadeh kenari پروفسور reza 
esmaeilzadeh 

kenari 
 فناوری نوین-آنتی اکسیدان-روغن-شیمی مواد غذایی

31 Dr javad tavakoli دکتر javad tavakoli روغنهای خوراکی 

32 Dr Fayegh Moulodi مولودی فایق دکتر 
هداشت مواد غذایی، اسانس ها، ونگهدارنده های شیمی مواد غذایی، ب

 غذایی، لبنیات، روغن زیتون

33 Dr nafiseh davati دکترا دعوتی نفیسه دکتر 

34 Dr Parastoo Pourashouri فرآوری محصوالت شیالتی پورعاشوری پرستو دکتر 

 food science and technology زاهدی یونس دکتر    35

 food science and technology طباطبایی فریده دکتر    36

37 Dr seyed mahdi ojagh اجاق سید مهدی دکتر food science and technology 

38 Dr Fakhreddin Salehi مواد و طراحی صنایع غذایی صالحی فخرالدین دکتر 

39 Dr Ali Mohammadi Sani محمدی ثانی علی دکتر food science and technology 

 food science and technology امیری عاطفه دکتر    40
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 food science and technology رجایی احمد     41

42 Dr Hassan Barzegar تکنولوژی مواد غذایی برزگر حسن دکتر 

43 Dr Esmaeil Ataye salehi دکتر Esmaeil Ataye salehi شیمی مواد غذایی و تکنولوژی غالت 

44 Dr Masoud Taghizadeh خواص فیزیکی مواد غذایی تقی زاده مسعود دکتر 

45 Dr Mohammad Hossein Azizi عزیزی محمد حسین دکتر food science and technology 

46 Dr hamed saberian صابریان حامد دکتر 
وین استخراج فناوری های ن-نوشیدنی های گیاهی-افزودنی های غذایی

 مدلسازی خشک کردن-و نگه داری

47 Dr Amin Seyed Yagoubi سیدیعقوبی امین دکتر 
غالت، آرد، ماکارونی، کانفکشنری و بیکری و فرآورده های آن، 

 نانوتکنولوژی، تکنولوژی پس از برداشت

48 Dr Mohammad Fazel تکنولوژی مواد غذایی فاضل محمد دکتر 

49 Dr Zahra Rafiee تکنولوژی مواد غذایی رفیعی هراز دکتر 

 food science and technology قادری قهفرخی مریم دکتر    50

51 Dr Samad Bodbodak تکنولوژی مواد غذایی بدبدک صمد دکتر 

52 Dr peiman ariaii تکنولوژی مواد غذایی آریایی پیمان دکتر 

53 Mr mehdi torki-harchegani آقای mehdi torki-harchegani food science and technology 

54 Prof Mehdi Farhoodi رپروفسو Mehdi Farhoodi Food packaging 

55 Dr Zahra Beigmohammadi تکنولوژی، بیوتکنولوژی، میکروبیولوژی موادغذایی بیگ محمدی زهرا دکتر 

56 Dr Behjat Tajeddin تاج الدین بهجت دکتر Food Science & Technology.Packaging Engineering 

 ه، نوشیدنیها، تخمیریصنایع آبمیو -رئولوژی حسینی محمدیار دکتر    57

58 Mrs sara 
Aghajanzadeh 

Suraki 
 food science and technology آقاجان زاده سورکی سارا خانم

59 Dr Mousa Rasouli دکتر Mousa Rasouli میوه های خشک -باغبانی 

60 Dr Mohammad Ali Sahari دکتر Mohammad Ali Sahari food science and technology 
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61 Dr Hossein Meighani هااوردهفیزیولوژی پس از برداشت فر میغانی حسین دکتر 

62 Dr fatemeh nazoori فیزیولوژی و تکنولوژِی پس از برداشت محصوالت باغبانی ناظوری فاطمه دکتر 

63 Dr Hamid-Reza Akhavan تکنولوژی مواد غذایی اخوان حمیدرضا دکتر 

 food science and technology سیف زاده مینا خانم    64

65 Dr Safoura Akbari-Alavijeh یوتکنولوژی مواد غذاییمیکروبیولوژی و ب اکبری علویجه صفورا دکتر 

66 Dr Vajiheh Fadaei دکتر Vajiheh Fadaei Dairy/ Food Chemistry 

 food science and technology باباخانی لشکان آریا دکتر    67

68 Dr Javad Keramat دکتر Javad Keramat food science and technology 

69 Dr Eshagh 
Zakipour 

Rahimabadi 
 فرآوری محصوالت شیالتی زکی پور رحیم آبادی اسحق دکتر

70 Dr Abolfazl Golshan Tafti دکتر Abolfazl Golshan Tafti Food Technology & Postharvest Technology 

71 Dr Mohammad Balvardi دکتر Mohammad Balvardi مهندسی صنایع غذایی 

 food science and technology مظلومی کیاپی سیده نرگس خانم    72

73 Dr farideh tabatabaei yazdi دکتر farideh tabatabaei yazdi میکروبیولوژی 

74 Prof Seyed Hadi Peighambardoust تکنولوژی مواد غذایی پیغمبردوست سیدهادی پروفسور 

75 Dr vahid 
mohammadpour 

arizaki 
 مهندسی شیمی صنایع غذایی محمدپور کاریزکی وحید آقای

 کاربرد هیدروکلوئیدها و امولسیفایرها در صنایع غالت.-ریزپوشانی آریان فر اکرم دکتر    76

 food science and technology بصیری شادی دکتر    77

78 Dr Seyed Amir Oleyaei صنایع غذایی اولیایی سیّد امیر دکتر 

79 Dr moharam vaziri moradian تکنولوژی پنیر و ماست -صنایع لبنی وزیری محرم دکتر 

80 Dr Narjes Aghajani دکتر Narjes Aghajani تکنولوژی مواد غذایی 
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 food science and technology گنجه محمد آقای    81

82 Prof Kambiz Jahanbin جهان بین کامبیز ورپروفس 
پلی ساکاریدهای غذایی، صمغ های غذایی، ترکیبات قندی، روش های 

 نوین فرآوری مواد غذایی

83 Dr Maryam Azizkhani بهداشت و ایمنی مواد غذایی عزیزخانی مریم دکتر 

84 Dr Hamed Hassanzadeh های فراسودمندغذا -نانو درون پوشانی ترکیبات زیست فعال حسن زاده اوچتپه حامد دکتر 

85 Dr Ali Motamedzadegan علوم و صنایع غذایی معتمدزادگان علی دکتر 

86 Dr Rezvan Pourahmad دکتر Rezvan Pourahmad Dairy Science and Technology 

87 Dr Mohammad Kaveh کاوه محمد دکتر food science and technology 

88 Mr Mohammad Nejatian رئولوژی و کلوئیدهای غذایی نجاتیان محمد آقای 

89 Dr mohsen ghodsrohani شیمی مواد غذایی -لبنیات قدس روحانی محسن دکتر 

90  bolourian bolourian افزودنی های طبیعی بلوریان شادی خانم 

91 Dr zohreh hamidi-esfahani دکتر zohreh hamidi-esfahani )بیوتکنولوژی )صنایع غذایی 

92 Dr Alireza Sadeghi وژی مواد غذاییمیکروبیول صادقی علیرضا دکتر 

93 Dr toktam hejrani دکتر toktam hejrani غالت 

94 Dr Haniyeh Rasouli Pirouzian شکالت و لبنیات رسولی پیروزیان هانیه دکتر 

95 Dr Reza 
Hajimohammadi 

Farimani 
 رضا دکتر

حاجی محمدی 
 فریمانی

 میکروبیولوژی مواد غذایی

96 Dr Elahe Abedi واد غذاییشیمی م عابدی الهه دکتر 

 food science and technology توکلی عاطفه     97

98 Dr Seyed-Ahmad Shahidi علوم و صنایع غذایی شهیدی سید احمد دکتر 

99 Dr Mohammad Ali Hesarinejad رئولوژی حصاری نژاد محمدعلی دکتر 

100 Dr Abbas Abedfar بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی مواد غذایی عابدفر عباس دکتر 
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101 Dr Mina Esmaeili Kharyeki اسمعیلی خاریکی مینا دکتر 
پپتیدهای  -ترکیبات زیست فعال دریایی  -فرآوری محصوالت شیالتی

 زیست فعال

102 Dr Maryam Asnaashari علوم و صنایع غذایی اثنی عشری مریم دکتر 

 food science and technology امینی فر مهرناز     103

 food science and technology نقی پور فریبا دکتر    104

 food science and technology سلیمی آزاده دکتر    105

 food science and technology متولی علی دکتر    106

107 Dr Jamshid Farmani روغن ها و چربی های خوراکی فرمانی جمشید دکتر 

108 Dr Shayesteh Hosseinabadi صنایع غذایی حسین آبادی شایسته خانم 

109 Dr Enayat-Allah Naghavi نقوی عنایت هللا آقای 
مدل سازی و شبیه سازی، خشک کردن، آبگیری اسمزی، سرخ کردن، 

 بهینه سازی

110 Dr roghieh ashrafi yourghanloo اشرفی یورقانلو رقیه دکتر food science and technology 

111 Dr دکتر تبری مهسا Mahsa Tabari صنایع غذایی 

 هدایتی سارا دکتر    112
تکنولوژی غالت، نشاسته های اصالح شده، پوشش های خوراکی، 

 تکنولوژی پس از برداشت

113  movahhed2 movahhed2 موحد سارا دکتر food science and technology 

 food science and technology امیری پریان جعفر دکتر    114

115 Dr Hossein Mirsaeedghazi دکتر Hossein Mirsaeedghazi Juice processing 

 food science and technology جوینده حسین دکتر    116

117 Dr fereshteh Jookar kashi جوکار کاشی فرشته دکتر food science and technology 

 food science and technology عزیزی اصالن دکتر    118

119 Dr ALI FAZLARA بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی فضل آرا علی دکتر 
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120 Dr Mojtaba 
Mohmmadzadeh 

Vazifeh 
 میکروبیولوژی محمدزاده وظیفه مجتبی دکتر

 صنایع لبنی کرمی مصطفی دکتر    121

 گوشت و فراورده های گوشتی بقایی هما دکتر    122

123 Prof Zahra Emam-Djomeh مهندسی صنایع غذایی امام جمعه زهرا دکتر 

124 Dr Alireza Ghodsvali  قدس ولی علیرضا food science and technology 

 خاصیت آنتی اکسیدانی گیاهان داروییبررسی  سردرودیان مریم خانم    125

  صمدلوئی حمیدرضا     126

127 Dr Shahin Zomorodi صنایع غذایی زمردی شهین دکتر 

 تکنولوژی فرآورده های شیالتی نیکو مهدی دکتر    128

129 Dr Saber Amiri میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذایی امیری صابر دکتر 

130 Dr Mohammad Goli نرم افزار سطح پاسخ -تکنولوژی مواد غذایی -شیمی مواد غذایی  یگل محمد دکتر 

 قاسم پور زهرا     131
های دستگاهی تجزیه مواد  ;shyفرایندهای نوین مواد غذایی روش&

غذایی ترکیبات زیست فعال محصوالت لبنی )ماست( بیوتکنولوژی مواد 
 غذایی )پروبیوتیک

132 Dr ayat Mohammad-Razdari رزداریمحمد آیت دکتر 
فناوری های پس از برداشت، ماشین های صنایع غذایی، پرتودهی، 

 انالیزهای الکتروشیمایی، کنترل کیفیت مواد غذایی

133 Dr mohamadreza eshaghi شیرینی و شکالت -کمپوت و کنسرو  اسحاقی محمد رضا دکتر 

134 Dr Abdolmajid Mirzaalian Dastjerdi عبدالمجید دکتر 
میرزاعلیان 

 دیدستجر
 فیزیولوژی پس از برداشت میوه و سبزی

135 Prof Sodeif Azadmard_damirchi شیمي و تجزيه مواد غذايي آزادمرد دمیرچی صدیف پروفسور 

136 Dr Kazem Alirezalu دکتر Kazem Alirezalu Food Technology 

137 Dr Masoud Najaf Najafi تکنولوژی مواد غذایی نجف نجفی مسعود دکتر 

138 Dr amir pouya ghandehary yazdi رئولوژی مواد غذایی قندهاری یزدی امیرپویا آقای 
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139  ahmadi292 ahmadi292 احمدی چناربن حسین دکتر food science and technology 

140 Dr Hamed Hosseini حسینی حامد دکتر 
روغن های خوراکی، آنتی اکسیدان، انکپسوالسیون، رهایش تدریجی، و 

 اصالح آنزیمی چربی

 شیمی مواد غذایی-مهندسی صنایع غذایی-رئولوژی-انوتکنولوژین مهریار الله دکتر    141

 بسته بندی، افزودنی های غذایی، میکروبیولوژی مواد غذایی حسینی فرشته دکتر    142

143 Dr Reza Farahmandfar تکنولوژی مواد غذایی فرهمندفر رضا دکتر 

144 Prof Hadi Razavi پروفسور Hadi Razavi Food Biotechnology 

145 Dr dariush khademi shurmasti خادمی شورمستی داریوش دکتر 
' پوشش های -فراوری گوشت -گیاهان دارویی فراورده های  -خوراکی 

 غذایی با منشا دامی

146 Dr Hadi Hashemi Gahruie هاشمی گهرویی هادی آقای 
هیدروکلوئیدها، امولسیون ها، غنی سازی محصوالت لبنی و فیلم های 

 خوراکی

147 Dr Hamid Reza Mahdavi Adeli شیر و لبنیات ، بهداشت مواد غذایی مهدوی عادلی حمید رضا دکتر 

148 Dr Abolfazl Alirezalu گیاهان دارویی و استخراج ترکیبات فیتوشیمیایی علیرضالو ابوالفضل دکتر 

149 Mr ehsan akbari اکبری احسان آقای 
 -اییسموم موجود در مواد غذ -کپسوالسیون -سیستم های کاوئیدی

 خشک کردن

150 Mrs mansooreh soleimani fard سلیمانی فرد منصوره خانم 
نانو تکنولوژی، آنتی اکسیدان، بهینه سازی، رهایش؛ غالت، پلی 

 ساکاریدها،

151 Dr mohammad maleki اسمز خشک کردن هوای داغ کینتیک میکروبیولوژیمیکروبیولوژی مالکی محمد دکتر 

152 Dr Saadi Gharib-Bibalan تکنولوژی قند و صنایع وابسته -شیمی مواد غذایی غریب بی باالن سعدی دکتر 

153 Prof Mohammad hossein 
Haddad 

khodaparast 
 روغن قند حداد خداپرست محمد حسین پروفسور

154 Ms dr nazanin dr nazanin صنایع غذایی محسنی نازنین مریم خانم 

155 Dr Nafiseh Jahanbakhshian مهندسی و مدل سازی نبخشیانجها نفیسه دکتر 

 تکنولوژی لبنیات شهاب لواسانی علیرضا     156

157 Dr Sedigheh Babaei تغذیه آبزیان، زیست فناوری ماکروجلبکها بابایی سیده صدیقه دکتر 
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158 Mr reza karazhyan میکروبیولوژی مواد غذایی کاراژیان رضا آقای 

159 Dr MARYAM AZIZI lalabadi دکتر MARYAM AZIZI lalabadi food science and technology, quality control 

160 Dr Akram Sharifi استخراج ترکیبات زیست فعال شریفی اکرم دکتر 

161 Dr Mahmoud Koushesh Saba دکتر Mahmoud Koushesh saba Postharvest 

 تکنولوژی مواد غذایی عزیزی ندا خانم    162

163 Prof yahya maghsoudlou مقصودلو حییی پروفسور food science and technology 

164 Prof Mohsen Barzegar  Mohsen Barzegar Food Analysis and Chemistry 

 food science and technology صارم نژاد سولماز دکتر    165

166 Mr Akbar Jokar جوکار اکبر آقای food science and technology 

 دیدار زهره دکتر    167
شیمی مواد غذایی، رئولوژی مواد غذایی، بسته بندی  -میکروبیولوژی

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

168 Dr Bahram Fathi-Achachlouei تکنولوژی لبنیات و تجزیه مواد غذایی -شیمی مواد غذایی  فتحی آچاچلویی بهرام دکتر 

169 Dr sajed amjadi شیمی مواد غذایی امجدی ساجد دکتر 

 تکنولوژی لبنیات نژاد رزمجوی اخگر راحله     170

 food science and technology نژاد روفه گری لیال دکتر    171

172  mtavakkoli_z mtavakkoli_z توکلی محمود دکتر food science and technology 

173 Dr Homa Behmadi بهمدی هما دکتر 
گیاهان -روغنها و چربیها -فرموالسیون غذاهای فراسودمند و غذا داروها

 دارویی

174 Dr zahra nazari تکنولوژی غالت نظری زهرا دکتر 

175 Dr Ali Ganjloo یتکنولوژی مواد غذای گنجلو علی دکتر 

176 Dr Alireza Shirazinejad بیوتکنولوژی مواد غذایی شیرازی نژاد علیرضا دکتر 
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177 Dr hannan lashkari علوم وصنایع غذایی لشکری حنان دکتر 

 food science and technology حجتی محمد دکتر    178

179 Dr Alireza Sadeghi Mahoonak شیمی مواد غذایی صادقی ماهونک علیرضا دکتر 

180 Dr Mohammad Zarein عینزار محمد دکتر 
Bio-Energy, Biodiesel, Microwave Technology, Post-Harvest 

Technology, Food Processing 

181 Mrs khadijeh pourkhanali محیط زیست -بیوتکنولوژی  -صنایع غذایی  پورخانعلی خدیجه خانم 

182 Dr mohsen Dalvi-Isfahan دکتر mohsen Dalvi-Isfahan freezing 

 های خوراکی، صنایع لبنیفراصوت، پوشش زاده جلیل عباس دکتر    183

 شاددل رضوان دکتر    184
تکنولوژی روغن، آنتی اکسیدان ها و آنتوسیانین ها، استخراج با آب 

مادون بحرانی و سیاالت مافوق بحرانی، تکنولوژی های نوین، 
 میکروانکپسوالسیون

185 Dr Seyed Ali Yasini Ardakani دکتر Seyed Ali Yasini Ardakani  

186 Dr Sakineh Yeganeh تکثیر و پرورش آبزیان یگانه سکینه دکتر 

187 Dr Neda Hashemi فرموالسیون، اکستروژن، انکپسوالسیون، خشک کردن هاشمی ندا دکتر 

 شاهقلیان نرگس دکتر    188
شیمی مواد غذایی، کاربرد فراصوت در صنایع غذایی، بیوپلیمرها، 

 یز دستگاهینانوفناوری و ریزپوشانی، و آنال

189 Dr abbas mahjoorian لبنیات ، ژالتین مهجوریان عباس دکتر 

190 Dr Foroud Bagheri پس از برداشت-نشاسته -هافیلم ها و پوشش باقری فرود آقای 

191 Dr Saeed Mirarab Razi رئولوژی مواد غذایی میرعرب رضی سعید دکتر 

192 Dr aktram pezeshki دکتر aktram pezeshki nanothechnology in food science 

193 Dr Azade 
Ghorbani-

HasanSaraei 
 آزاده دکتر

قربانی حسن 
 سرایی

 تکنولوژی مواد غذایی

194 Dr Rezvan Shaddel شاددل رضوان آقای 
تکنولوژی روغن، آنتی اکسیدان ها و آنتوسیانین ها، استخراج با آب 

ن، مادون بحرانی و سیاالت مافوق بحرانی، تکنولوژی های نوی
 میکروانکپسوالسیون
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 بسته بندی و ضایعات صنایع غذایی جوانمرد مجید دکتر    195

196 Dr mohammad amin Miri تکنولوژی شیر و فرآوردههای لبنی -نانوالیاف-الکتروریسی میری محمد امین دکتر 

197 Dr Mohammad Hojjatoleslamy صنایع قند، رئولوژی حجت آالسالمی محمد دکتر 

198 Mr Abdoreza Aghajani صنایع لبنیات )فرآورده های فراسودمند، شیرهای تخمیری( آقاجانی عبدالرضا آقای 

199 Dr Ebrahim Taghinezhad تقی نژاد ابراهیم دکتر 
خشک کن و برنج نیم جوش، ماشین بویایی، ماشین بینایی، پردازش 

 تصویر، شبکه عصبی،

200 Dr Maryam Gharachorloo وژی روغنتکنول قراچورلو مریم دکتر 

201 Dr masoomeh 
Mehraban 
sangatash 

 میکروبیولوژی مواد غذایی مهربان معصومه دکتر

202 Dr seyedhamidreza ziaolhagh ضیاءالحق سیدحمیدرضا دکتر 
میوه های خشک، مغزهای آجیلی، فرموالسیون مواد غذایی )با پایه 

ی و گیاهی(، بسته ندی مواد غذایی، تکنولوژی پس از برداشت، فراور
 تبدیل محصوالت

203 Mr Mahmoud Hosseinnia انکپسوالسیون و کاربرد آن در فرموالسیون محصوالت غذایی حسین نیا محمود آقای 

 food science and technology صحرائیان بهاره خانم    204

  شهیدی فخری پروفسور    205

206 Prof Jafar Milani هیدروکلوئیدها محمدزاده میالنی جعفر دکتر 

207 Dr Samira Yeganehzad یگانه زاد یراسم دکتر Food Technology 

208 Prof غذایی -بیوتکنولوژی  -میکروبیولوژی  مرتضوی سید علی پروفسور مرتضوی سید علی 

 food science and technology برنجی سمیرا دکتر    209

 food science and technology آذری کیا فاطمه دکتر    210

 food science and technology الماسی هادی دکتر    211

212 Dr sajad pirsa دکتر sajad pirsa food science and technology 

213 Dr Journal Admin  Journal Admin food science and technology 
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 food science and technology احمدی عماد     214

 food science and technology همتا افشین دکتر    215

216 Prof Arash Koocheki تکنولوژی موارد غذایی کوچکی آرش پروفسور 

217 Dr Seyed Mehdi Nassiri نصیری سید مهدی دکتر Processing and Food Engineering 

218 Dr Ahmad Pedram Nia بیوتکنولوزی مواد غذایی پدرام نیا احمد دکتر 

219 Mr Hossein Ali Shamsabadi صنایع غذایی. بیوسیستم تاش شمس آبادی حسینعلی دکتر 

220 Mr Edris Arjeh آرژه ادریس آقای food science and technology 

221 Dr mehdi jalali علوم و صنایع غذایی و زمینه های وابسته جاللی مهدی دکتر 

222 Dr mandana tayefe علوم و صنایع غذایی طایفه ماندانا پروفسور 

223 Dr Seyed mehdi Seyedin آقای Seyed mehdi Seyedin علوم و صنایع غذایی 

224 Dr Amir Mortazavian دکتر Amir Mortazavian  

225 Dr Mahdi Karimi دکتر Mahdi Karimi  

226 Prof Mehdi Davoodi پروفسور Mehdi Davoodi food science and technology 

227 Dr mir hosein payman دکتر mir hosein payman food science and technology 

228 Dr majid rezayi  majid rezayi food science and technology 

229 Mr Hamidreza Kheiri Manjili انتقال دارو -سرطان  خیری منجیلی حمیدرضا آقای 

230 Dr Mohsen Mokhtarian مختاریان محسن دکتر food science and technology 

231 Dr Khadijeh Khoshtinat  خوش طینت خدیجه food science and technology 

232 Dr Rahim Ebrahimi دکتر Rahim Ebrahimi food science and technology 

 food science and technology احمدی گاولیقی حسن دکتر    233
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234 Dr hassan rashidi دکتر hassan rashidi تكنولوژي غذايي 

235 Dr Saeed Ziaei-nejad تکثیر و پرورش آبزیان، پروبیوتیک، پری بیوتیک، پرورش میگو ضیایی نژاد سعید دکتر 

 food science and technology خسروشاهی اصل اصغر پروفسور    236

 food science and technology سرافراز امین دکتر    237

238 Dr Razieh Niazmand نیازمند راضیه دکتر food chemistry 

 food science and technology اعلمی مهران     239

240 Dr Orang Eyvazzadeh دکتر Orang Eyvazzadeh صنایع غذایی 

241 Dr Amir Hossein Elhamirad علوم و صنايع غذايي–مهندسي کشاورزي  الهامی راد امیرحسین دکتر 

242 Dr negin seifzadeh ضد اکساینده ها سیف زاده نگین دکتر 

243 Dr Behrooz Alizadeh behbahani بیولوژی مواد غذاییمیکرو علیزاده بهبهانی بهروز دکتر 

 food science and technology قیطران پور آرش دکتر    244

245 Dr mehdi zolfaghari فرآوری محصوالت شیالتی ذوالفقاری مهدی دکتر 

246 Dr Reza Karimi صنایع لبنی کریمی رضا دکتر 

247 Dr Hojjat Karazhiyan اصول مهندسی کاراژیان حجت دکتر 

248 Dr Adel Mirmajidi د غذاییتکنولوژی موا میرمجیدی عادل دکتر 

249 Dr Mohammad Reza Amiryousefi مهندسی علوم و صنایع غذایی امیریوسفی محمد رضا دکتر 

250  niakosar niakosar نیاکوثری مهرداد دکتر food science and technology 

251 Dr khorasany_mak khorasany_mak خراسانی سپیده دکتر food science and technology 

252 Dr Kaveh Rahmanifarah رحمانی فرح کاوه دکتر seafood processing technology 

 food science and technology میرزایی حبیب هللا دکتر    253
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254 Dr Parviz Ahmadi Moghadam دکتر Parviz 
Ahmadi 

Moghaddam 
 کنترل کیفیت محصوالت کشاورزی

255 Dr Reihaneh Ahmadzadeh  Reihaneh Ahmadzadeh food science and technology 

256 Dr Leila Mir-Moghtadaie دکتر Leila Mir-Moghtadaie food science and technology 

257 Dr Iman 
Shahabi-

Ghahfarrokhi 
 بسته بندی مواد غذایی شهابی قهفرخی مانای دکتر

 food science and technology کردجزی معظمه دکتر    258

259 Dr Hamid Noorbakhsh میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذایی نوربخش سید حمید دکتر 

 food science and technology محمدزاده جالل دکتر    260

261 Dr Leila Nouri صنایع غذایی نوری لیال دکتر 

 food science and technology نورالهی زهره     262

 food science and technology اختالط مریم دکتر    263

 food science and technology رهبری مهشید خانم    264

 food science and technology فرج زاده میرعلی     265

266 Dr Rahil Rezaei تکنولوژی مواد غذایی، لبنیات، میکروبیولوژی رضایی راحیل دکتر 

267 Dr davoud ataei تکنولوژی مواد غذایی عطایی داوود دکتر 

268 Dr Mohsen Radi دکتر Mohsen Radi  ريزپوشاني -اسانس هاي روغني 

269 Dr Seyed Hassan Jalili دکتر Seyed Hassan Jalili Fish Processing Technology 

270 Dr Hoda Shahiri Tabarestani شیمی هیدروکلوئیدهای غذایی، الکتروریسندگی، نانواکتیوکامپوزیت شهیری طبرستانی هدی دکتر 

271 Dr Mohammad Noshad علوم و صنایع غذایی نوشاد محمد دکتر 

272 Dr Vahid Najafi آنتی اکسیدان ها، روغن های خوراکی، مهندسی موادغذایی نجفی وحید دکتر 

273 Dr Badii Fojan دکتر Badii Fujan Food Processing and Packaging 
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274 Prof Guity Karim کریم گیتی پروفسور food science and technology 

275 Mrs simin haghnazari علوم و صنایع غذایی حق نظری سیمین خانم 

276 Dr Shahriar Dabirian دبیریان ارشهری دکتر food science and technology 

 food science and technology حسینی هدایت دکتر    277

 food science and technology مرحمتی زاده محمدحسین دکتر    278

 food science and technology سرابی محبوبه دکتر    279

280 Dr iraj karimi sani شیمی مواد غذایی کریمی ثانی ایرج دکتر 

281 Dr Samira Berenji Ardestani تکنولوژی مواد غذایی برنجی اردستانی سمیرا دکتر 

282 Dr Ahmad Shakerardekani صنايع غذايي شاکر اردکانی احمد دکتر 

283 Dr Moazzameh Ramezani    گیاهان دارویی 

284 Dr Habibollah Abbasi لبنیات، بیوتکنولوژی غذایی عباسی حبیب اله دکتر 

285 Dr aazam aarabi تکنولوژی مواد غذایی -علوم و صنایع غذایی اعرابی اعظم دکتر 

286 Dr Seyedeh Masoomeh Hasheminia حشره شناسی کشاورزی هاشمی نیا ده معصومهسی دکتر 

287 Dr sara Niasti علوم و صنایع غذایی نیاستی سارا دکتر 

288 Mr hosein darvishi تکنولوژی پس از برداشت درویشی حسین آقای 

289 Ms Mona Mazaheri شیمی و فنآوری گوشت و محصوالت گوشتی -تکنولوژی روغن مظاهری مونا خانم 

290 Dr Maryam Khakbaz Heshmati مهندسی علوم و صنایع غذایی خاکباز حشمتی مریم دکتر 

291 Dr Hossein Ali Asadi-Gharneh علوم باغبانی اسدی قارنه حسینعلی دکتر 

292 Dr Mandana Bimakr تکنولوژی مواد غذایی بی مکر ماندانا دکتر 

293 Mrs mahdiye ghamary میکروبیولوژی قمری مهدیه خانم 

294 Ms Neda Alizade آموزش و ترویج کشاورزی علیزاده ندا خانم 
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295 Dr fathemeh pourhaji دکتری صنایع غذایی پورحاجی فاطمه دکتر 

296 Dr Asieh hasanzadeh تکنولوژی های نوین در صنعت غذا حسن زاده آسیه دکتر 

297 Mr homayon farhadian دکتری فرهادیان همایون آقای 

298 Dr Razie Razavi نایع غذاییص رضوی راضیه دکتر 

299 Dr Reza Ghadermazi قادرمزی رضا آقای 
فیلم و پوشش  -انکپسوالسیون -واکنشهای بین پلیمری -هیدروکلویید

 شیم-خواص آنتی اکسیدانی -خوراکی

300 Miss sima mohajer khorasani تکنولوژی موادغذایی مهاجر خراسانی سیما خانم 

301 Ms Leila Golestan تخصصی بهداشت مواد غذایی دکترای گلستان لیال دکتر 

302 Dr Fariborz Ehteshami تکثیر پرورش آبزیان احتشامی فریبرز دکتر 

303 Ms Fateme zendebodi تکنولوژی های نوین، فرموالسیون مواد غذایی و مدل سازی زنده بودی فاطمه خانم 

304 Mr Ahmad Nasrollahzadeh ی مواد غذاییمیکروبیولوژ -صنایع غذایی نصرهللا زاده احمد آقای 

305 Ms Afsane Najarian نجاریان افسانه دکتر 
انواع تکنولوزیهای مواد  -شیمی و اصول نگهداری مواد غذایی بیوتکنولوژی

 غذایی

306 Dr shila berenjy دکترای تخصصی علوم تغذیه برنجی شیال دکتر 

307 Ms   شیمی شکرابی آزاده خانم 

308 Mr   شیمی تجزیه اخالقی سید هاشم آقای 

309 Mr shima moazezi غالت، رئولوژی، هیدروکلوئید معززی شیما دکتر 

310 Dr Mohammad Ali Shiri پس از برداشت، تغذیه گیاهی، تنش های محیطی، شیری محمد علی دکتر 

311 Dr Mahsa kavousi زیست شناسی کاوسی مهسا دکتر 

312 Mrs Tayebe shahi علوم و صنایع غذایی شاهی طیبه خانم 

313 Dr Maryam otadi بیوتكنولوژى-صنايع غذايى اوتادی مریم دکتر 

314 Dr saeid Hazrati گیاهان دارویی حضرتی سعید دکتر 
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315 Dr Majid Aminzare بهداشت مواد غذایی امین زارع مجید دکتر 

316 Dr Morad mousazadeh موسی زاده مراد دکتر 
درون  -اسانس -صمغ -امولسیون -مطالعه برهمکنش هیدروکلوئیدها

 فیلم خوراکی -شانی کردنپو

317 Mr Maryam jafari valdani شیمی مواد غذایی -تکنولوژی روغن جعفری ولدانی مریم دکتر 

318 Dr elham zaerzade تکنولوژی مواد غذایی زایرزاده الهام دکتر 

319 Mrs fatemeh javidi امولسیون -نشاسته -بستنی -هیدروکلوئیدها -رئولوژی جاویدی فاطمه خانم 

320 Mr Alireza Faraji فرجی علیرضا دکتر food science and technology 

321 Mr Mahdi mohamadian فرآورده های غالت، لبنیات، امولسیون و ژل ها محمدیان مهدی آقای 

322 Dr Mohammadreza Pajohi-Alamoti پژوهی محمد رضا آقای Food Hygiene and Quality Control 

323 Dr Negar Ahangarnejad آهنگرنژاد نگار دکتر 
مدلسازی و  -خواص مهندسی محصوالت کشاورزی -کردن فناوری خشک

 پیش بینی

324 Miss anis talebi صنایع غذایی طالبی انیس خانم 

325 Mrs hoda yosefiyan یوسفیان سیده هدی دکتر 
روش های غیر مخرب بررسی کیفیت مواد غذایی  تکنیک های غیرمخرب 

 و غیرتهاجمی در ارزیابی و فراوری

326 Dr Mehdi Gharekhani تکنولوژی مواد غذایی قره خانی مهدی دکتر 

327 Mr HOMAN BAHMANPOR بهمن پور هومن آقای food science and technology 

328 Miss mahdis moradi دانشجو دکترا صنایع غذایی مرادی مهدیس خانم 

329 Dr Zahra Piravi-Vanak روغن ها و چربی های خوراکی پیراوی ونک زهرا دکتر 

330 Dr Masod Bazrafshan غالت نبذرافشا مسعود دکتر 

331 Dr Shima Pirigheshlaghi شیمی مواد غذایی -صنایع غذایی پیری قشالقی شیما دکتر 

332 Dr Aram Bostan انکپسوالسیون تکنولوژی موادعذایی بستان آرام دکتر 

333 Mr saeid mohammad safiodin ardebili سید محمد آقای 
صفی الدین  

 اردبیلی
 تکنولوژی پس از برداشت

334 Ms samira eslami zad آنالیز سموم در مواد غذایی و ایمنی مواد غذایی اسالمی زاد سمیرا خانم 
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335 Dr Maryam Afrousheh افروشه مریم خانم Horticulture 

336 Mr Alireza Basiri فرموالسیون مواد غذايي بصیری علی رضا آقای 

337 Dr Nushin Niknia نیک نیا نوشین دکتر 
اربرد هیدروکلوئیدها در محصوالت سامانه های ژلی و امولسیونی، ک

 غذایی

338 Mr rasool lavaei لوایی ادریانی رسول آقای 
تحقیقات علوم اجتماعی در حیطه امنیت غذایی )کشاورزی ارگانیک و 

 تراریخته(

339 Mr Hamid Hasanpour کنترل کیفیت مواد غذایی -فیزیولوژی  حسن پور حمید آقای 

340 Dr abolghasem ghadami کشت سلول -بیولوژی مولکولی  -زمینه تخصصی بیوشیمی قدمی ابوالقاسم سید دکتر 

341 Dr Maryam Keshavarz برسی تغییرات ژنتیکی در تنشهای گیاهی و -سیستماتیک گیاهی کشاورزی مریم دکتر 

342 Dr leila lakzadeh بهداشت مواد غذایی، صنایع غذایی لک زاده لیال دکتر 

343 Dr Babak ghiassi tarzi تکنولوژی غالت -تکنولوژی روغن  -صنایع غذایی  غیاثی طرزی بابک ردکت 

344 Dr Peymaneh ghasemiafshar تکنولوژی روغن -صنایع غذایی  قاسمی افشار پیمانه دکتر 

345 Dr Seyedeh Maryam Hasheminya هاشمی نیا سیده مریم دکتر 
ایی، فیلمهای خوراکی، بسته بندی مواد غذایی، میکروبیولوژی مواد غذ

 اسانسها

346 Dr NASRIN FARAJI تکنولوژی مواد غذایی فرجی نسرین دکتر 

347 Dr Himan Nourbakhsh مهندسی فرآیندهای غذایی نوربخش هیمن دکتر : 

348 Dr Hasan Mobtaker انرژی و شبیه سازی مبتکر حسن دکتر 

349 Dr Majid Namdari ماشین های صنایع غذایی نامداری مجید دکتر 

350 Dr Pezhman Hosseini شیالت و آبزیان حسینی سید پژمان دکتر 

351 Dr Amir Pourfarzad علوم و صنایع غذایی، گرایش تکنولوژی مواد غذایی پور فرزاد امیر دکتر 

352 Mr Eisa Hazbavi کنترل کیفیت مواد غذایی -ماشین آالت صنایع غذایی حزباوی عیسی آقای 

353 Mr Reza Mohamadi gol کنترل کیفیت مواد غذایی -ماشین آالت صنایع غذایی محمدی گل رضا آقای 

354 Dr Sara Jafarian متخصص صنایع غذایی )تکنولوژی( جعفریان سارا دکتر 
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355 Dr Dornoush Jafarpour بهداشت مواد غذایی جعفرپور درنوش دکتر 

356 Dr kaivan karimi    Plant Pathology and Mycology 

357 Mrs Zahra Aghaei نگهداری مواد غذایی؛ هیدروکلوییدها اییآق زهرا خانم 

358 Dr Fardin Tamjidi علوم و مهندسی صنایع غذایی تمجیدی فردین دکتر 

359 Dr Alireza Vasiee میکروبیولوژی مواد غذایی-بیوتکنولوژی وسیعی علیرضا دکتر 

360 Dr Fateme Azariki فناوری صنایع غذایی و رئولوژی)کیفیت سنجی آذری کیا فاطمه دکتر 

361 Dr Ainaz Alizadeh کنترل کیفی –صنایع غذایی  علیزاده آیناز دکتر 

362 Mr Peyman Khademi خادمی پیمان آقای 
میکروبیولوژی مواد غذایی، بیماریهای مشترک انسان و دام )زئونوز(، 

 های مولکولی،¬تکنیک

363 Dr Samaneh Karbalaei سلول شناسی کربالیی سمانه دکتر 

364 Dr Boukaga Farmani فرمانی بیوک آقا دکتر 
تکنولوژی مواد غذایی: تکنولوژی قند، نوشیدنی ها، غذاهای فراسودمند، 

 نگهداری مواد غذایی

365 Mr ElaheSadat Hosseini لبنیات، روغن و تقلبات حسینی الهه سادات خانم 

366 Dr Masoud Yaghbani تکنولوژی غالت یقبانی مسعود دکتر 

367 Dr sara jafarian استادیار جعفریان سارا دکتر 

368 Dr Mahdi Sarifi soltani صنایع غذایی و بهداشت مواد غذایی شریفی سلطانی مهدی دکتر 

369 Dr Ahmad jahanbakhshi جهان بخشی احمد دکتر 
فناوری خشک کردن، پردازش تصویر، بینی الکترونیک، زبان الکترونیک، 

 هوش مصنوعی

370 Dr Zhara Pakkish زیولوژی درختان میوه و پس از برداشتفی پاک کیش زهرا دکتر 

371 Dr Sepideh gharehyakheh غذاهای فراسودمند و میکروبیولوژی قره یخه سپیده دکتر 

372 Mr   تکلنولوژی پس از برداشت و تکنولوژی مواد غذایی مفتون آزاد ندا دکتر 

373 Mrs Badriye Sahargahy علوم تغذیه و امنیت غذایی سحرگاهی بدریه خانم 

374 Dr Elaheh Zamani زیست شناسی سلولی و تکوینی گیاهی زمانی بهرام آبادی الهه دکتر 
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375 Dr Mahnoosh Parsaeimehr بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی پارسایی مهر مهنوش دکتر 

376 Dr Feizollah Shahbazi    lorestan 

377 Dr Abolfazl Pahlevanlo یوتکنولوژی مواد غذاییمیکروبیولوژی و ب پهلوانلو ابوالفضل دکتر 

378 Dr Yavar Sharafi فیزیولوژی و اصالح میوه ها شرفی یاور دکتر 

379 Dr malek ghasemi فیزیولوژی و اصالح میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری قاسمی مالک دکتر 

380 Dr mahdieh Iranmanesh لبنیات ایرانمنش مهدیه دکتر 

381 Dr fatemeh shahdadi آنتی اکسیدان ها، ریزپوشانی، لبنیات يشهداد فاطمه دکتر 

382 Dr masume ghasemi قاسمی معصومه دکتر food science and technology 

383 Mr Behroz Esmaiel pour علوم باغبانی اسماعیل پور بهروز آقای 

384 Mr Alimohammad Ibrahimi ابراهیمی محمدعلي آقای 
( رئولوژي مواد 2حرارت(  مدلسازي فرايندهاي غذايي )انتقال جرم و (1

( بهبود کیفیت و عمر3غذايي   

385 Dr Molod Noorani مهندسی، مدلسازی نورانی مولود دکتر 

386 Mr Rasool Mozaffarpor مظفرپور رسول آقای 
 -سیستم های امولسیونی و ژل ها -هیدروکلوئیدهای غذایی 
 محصوالت زی-پروتئین ها   -انکپسوالسیون 

387 Dr morteza kashaninejad مهندسی علوم و صنایع غذایی کاشانی نژاد مرتضی دکتر 

388 Dr azam hosseini ادب غنایی حسینی اعظم دکتر 

389 Dr Naser Behrozi Khazaei مدلسازی و بهینه سازی فرآیندهای پس از برداشت، هوش مصنوعی بهروزی خزاعی ناصر دکتر 

390 Dr Mahdi Jalali علوم و صنایع غذایی جاللی مهدی دکتر 

391 Dr Parisa ziarati زیارتی ریساپ دکتر 
ترکیبات زيست فعال و  -آالينده هاي مواد غذايي به ويژه فلزات سنگین

 مکمل هاي غذايي و مباحث مرت

392 Mrs Parisa Abdolsattari بسته بندی مواد غذایی عبدالستاری پریسا خانم 

393 Dr fatemeh ghiasi روغن و چربي غیاثی فاطمه دکتر 

394 Mrs sayede fateme ahmadi تکنولوژی صنایع غذایی احمدی ه فاطمهسید خانم 
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395 Dr samira yazdankhah یزدان خواه سمیرا دکتر 
صنایع غالت، فرآورده های لبنی، غذاهای فراسودمند ، غنی سازی مواد 

 غذایی و کاربرد اسانس و عصار

396 Dr Alireza Mehregan Nikoo شیمی مواد غذایی مهرگان نیکو علیرضا دکتر 

397 Dr Bahram hosseinzadehsamani بهرام دکتر 
حسین زاده 

 سامانی
 فراوری پس از برداشت، هوش مصنوعی

398 Dr Forouzandeh soltani    horticulture 

399 Dr Abdurrahman ghaderi قادری عبدالرحمن دکتر 
مدل سازی ریاضی و شبیه سازی پدیده های انتقال )مومنتوم، حرارت و 

 جرم( ،خشک کردن ،سرخ کردن

400 Dr behrooz khiabnai تغذیه خیابانی بهروز دکتر 

401 Dr Aliakbar Gholamhoseinpor فراورده های لبنی، آنتی اکسیدان ها و پوشش های خوراکی غالمحسین پور علی اکبر دکتر 

402 Dr Mohammad hozoori تغذیه ورزش و رژیم درمانی، مباحث تغذیه ای و بهداشتی حضوری محمد دکتر 

403 Dr farzad goodarzi نگهداری و خشک کردن محصوالت کشاورزی گودرزی فرزاد دکتر 

404 Dr Hamed fatemian مهندسی فرایندهای غذایی فاطمیان حامد دکتر 

405 Dr yusef abbaspour مهندسي مكانیك بیوسیستم عباسپور گیالنده يوسف دکتر 

406 Dr Seyfolla bahramikia بهرامی کیا سیف اله دکتر 
جداسازی ترکیبات و اسانس های گیاهی  بیوشیمی گیاهان دارویی

 اکسیداتیو استرس و بیماریها. دیابت

407 Dr Mohammad hosein marhamati بهداشت مواد غذایی میکروب مواد غذایی گوشت لبنیات مرحمتی زاده محمد حسین دکتر 

408 Dr sara hedayati تکنولوژی غالت هدایتی سارا دکتر 

409 Mr jamshid yosefi دانشجوی دکتری مهندسی علوم و صنایع غذایی یوسفی جمشید آقای 

410 Dr Homan Molavi صنايع غالت و رئولوژي مولوي هومان دکتر 

411 Dr leila sedaghat روغن، رئولوژي صداقت بروجني لیال دکتر 

412 Dr Mohammad bagher hasshemii ن های خوراکیمیکروبیولوژی مواد غذایی، آنتی اکسیدان ها، روغ هاشمی محمد باقر دکتر 

413 Dr Hamed ghafouri صنایع غذایی غفوری اسگوئی حامد دکتر 

414 Dr masoumeh sharifi شیمی صنایع غذایی شریفی معصومه دکتر 
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415 Mr Hassan Kiani کیانی حسن آقای 
. کنترل کیفیت2فناوری های پس از برداشت  .1 . سنجش 3مواد غذایی  

. کاربرد حسگرها4تقلبات روغن   

416 Dr mohaddeseh Larypoor قارچ شناسی الری پور محدثه دکتر 

417 Dr Fahime Tooryan کنترل کیفیت و ایمنی و بهداشت مواد غذایی توریان فهیمه دکتر 

418 Dr Mohammad Taghi Ebadi پرورش انگور عبادی محمدتقی دکتر 

419 Dr Nazila Dardmeh وتیکها، بیوتکنولوژی،پروبیها، فیلمپوشش دردمه نازیال دکتر 

420 Dr Soheil Karimi پس از برداشت میوه ها کریمی سهیل دکتر 

421 Dr Abasali jannatizadeh تکلنولوژی پس از برداشت و تکنولوژی مواد غذایی جنتی زاده عباسعلی دکتر 

422 Dr alireza monadi فناوری نوین کشاورزی منادی علیرضا دکتر 

423 Dr Neda ahmadi kamazani ازانیاحمدی کم ندا دکتر 
شیمی مواد غذایی، تکنولوژی روغن های خوراکی، استخراج ترکیبات 

 Functional Foodsزیست فعال، غذاهای فراسودمند 

424 Dr Peyman Ghaemi قائمی پیمان دکتر Laboratory Science 

425 Dr Abolfazl zarei علوم و صنایع غذایی زارعی ابوالفضل دکتر 

426 Mr Mohammad Razmpour علوم و مهندسی صنایع غذایی  و زمینه های وابسته رزم پور دمحم مهندس 

427 Dr Mahbob Nemati کنترل غذا و دارو نعمتی محبوب دکتر 

428 Mr Mohammad ali Shabkhiz دانشجوی دکتری صنایع غذایی شب خیز محمدعلی آقای 

429 Dr younes mostofiy فیزیولوژی پس از برداشت مستوفی یونس دکتر 

430 Dr fataneh yari فیزیولوژی پس از برداشت یاری فتانه دکتر 

431 Dr Alireza farokhzad فیزیولوژی پس از برداشت و میوه کاری فرخزاد علیرضا دکتر 

432 Dr Raheleh shakeri بیوشیمی شاکری راحله خانم 

433 Dr Mohammad ahmadi بهداشت موادغذایی احمدی محمد دکتر 

434 Dr Maryam Ataei لوم و صنایع غذاییع عطایی مریم دکتر 
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435 Dr Valy Olah koohdar علوم و صنایع غذایی کوهدار ولی اله دکتر 

436 Dr morvarid yousefi غذاهای فراسودمند -علوم و صنایع غذایی  یوسفی مروارید دکتر 

437 Dr morteza fathi هیدروکلوئیدها، میکروب غذایی فتحی مرتضی دکتر 

438 Miss shima kaveh شیمی مواد غذایی کاوه شیما مهندس 

439 Dr Somayeh miraghaei میرآقائی سمیه دکتر 
انکپسوالسیون، نانوذرات، رهایش، غنی سازی، بسته بندی، فیلم ها و 

 پوشش های خوراکی و صنایع لبنی

440 Dr Seyed mohammad hosseini molla آوری پس ازبرداشت محصوالت باغبانیفیزیولوژی و فن حسینی مال سیدمحمد دکتر 

441 Dr vahid hakimzadeh علوم و صنایع غذایی حکیم زاده وحید دکتر 

442 Dr Zahra farahani خوشدونی فراهانی زهرا دکتر 
لوم و صنایع غذایی، محصوالت فراسودمند )شامل آنتی اکسیدان ها(، 

 هیدروکلوئیدها و صمغ های غذایی

443 Dr Nima BabolaniMogadam ایمنی مواد غذاییبهداشت و  بابالنی مقدم نیما دکتر 

444 Mr mojtaba saneei علوم و صنایع غذایی روغن امولسیون هیدروکلوید ژل کف صانعی مجتبی آقای 

445 Dr Saeed Paidari پایداری سعید دکتر 
بسته بندی، نانو ذرات، خاصیت انتی اکسیدان مواد غذایی، امولسیون 

 ها و نانو امولسیون ها

446 Mrs Marzieh Mirzaaghaei میرزاآقایی کیاکالیی مرضیه دکتر Ø امولسیون Ø امولسیفایر Ø اصالح نشاسته Ø سازی آبمیوهشفاف  

447 Dr maryam ravaghi رواقی مریم دکتر 
پوشانی، پایدارسازی های طبیعی، درونمحصوالت پروتئینی سویا، رنگ

 ترکیبات طبیعی، افزایش ماندگا

448 Dr Maryam Behmanesh ولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذاییمیکروبی بهمنش مریم دکتر 

449 Dr adeli milani علوم و مهندسي صنايع غذايي عادلي میالني مرتضي دکتر 

450 Dr mahtab alimardan علیمردان مهتاب دکتر 
انکپسوالسیون و نانولیپوزوم های غذایی، کاربرد عصاره های گیاهی در 

 محصوالت غذایی)آنتی اکسیدان

451 Dr Nima Mobahi بیوتکنولوژی صنایع غذایی مباهی مانی دکتر 

452 Dr Abas Bayeghan علوم و صنایع غذایی بایگان عباس دکتر 

453 Dr Tayebeh besharati بشارتی سیدانی طیبه دکتر 
 -روغن ها و چربی های خوراکی  -روغن زیتون  –شیمی آلی  –شیمی 

 شیمی مواد غذایی
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454 Dr Peymaneh ghasemiafshar علوم و مهندسي صنايع غذايي افشارقاسمی  پیمانه دکتر 

455 Dr Mona Moradi علوم و مهندسی صنایع غذایی مرادی منا دکتر 

456 Dr Afshin Akhondzade صنايع غذايی و بهداشت مواد غذايی آخوندزاده افشین دکتر 

457 Mrs elahe maghsoudlou مقصودلو الهه مهندس 
الیت های نوین استخراج اکسایش لیپیدی مکانیسم و فع¬روش

 ها و عصا¬ها  کاربرد اسانس¬اکسیدان¬آنتی

458 Dr Rashid Gholami خواص مکانیکی و رئولوژی مواد غذایی غالمی رشید دکتر 

459 Dr Farhang Razavi فیزیولوژِی پس از برداشت محصوالت باغبانی رضوی فرهنگ دکتر 

460 Dr Hamid Hassanpour ویژه ریز میوه هافیزیولوژی و اصالح میوه به  حسن پور حمید دکتر 

461 Dr Mohammad Fattahi فیزیولوژی و اصالح گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری فتاحی محمد دکتر 

462 Prof Mohammad Amin Nayyeri نیری محمد امین مهندس 
کاهش و بازیافت پسماندها و ضایعات صنعت غذا روشهای نوین فرآوری و 

 نگهداری مواد غذایی مهندسی م

463 Dr Atoosa Farrokh محصوالت پروبیوتیک، بسته بندی، فرموالسیون مواد غذایی فرخ آتوسا دکتر 

464 Miss ala ghasemi kia دانشجو دکتری مهندسی علوم و صنایع غذایی قاسمی کیا آال خانم 

465 Dr Reza Safari بیوتکنولوژی فراورده های شیالتی، میکروبیولوژی مواد غذایی صفری رضا دکتر 

466 Ms maryam abdollahi عبداللهی مریم مهندس 
فناوری مواد غذایی )تکنولوژی روغن، فرموالسیون مواد غذایی و 

 انکپسوالسیون(

467 Dr akbar hasani خاک شناسی حسنی اکبر دکتر 

468 Dr Farzane Hosseini میکروبیولوژی مواد غذایی حسینی فرزانه دکتر 

469 Dr AZIN NASROLLAH ZADEH علوم و صنایغ غذایی ) شیمی مواد غذایی ( هنصرهللا زاد آذین دکتر 

470 Dr arezou khezerlou دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی خضرلو آرزو دکتر 

471 Dr khadije abdolmaleki علوم و صنایع غذایی ، الئو ژل ها ، مواد بسته بندی غذایی عبدالملکی خدیجه دکتر 

472 Mr Aref Erfany بندی مواد غذاییفیلم ها و پوشش های خوراکی، انکپسوالسیون، بسته عرفانی عارف مهندس 

473 Mr Mahdi Ebadi نانو کپسوالسیون -علوم و صنایع غذایی عبادی مهدی آقای 
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474 Mr Sahar Najafi تکنولوژی مواد غذایی نجفی سحر مهندس 

475 Dr paria rahnama vosough ولوژی مواد غذاییمیکروبی رهنماوثوق پریا دکتر 

476 Dr shahram yazdifar گیاهان دارویی یزدی فر شهرام دکتر 

477 Dr samaneh Asadi sanam زراعت گرایش گیاهان دارویی اسدی صنم سمانه دکتر 

478 Dr Sepide ghotbzadeh اصالح نباتات، بیوتکنولوژی، فیزیولوژی، زراعت، باغبانی قطب زاده کرمانی سپیده دکتر 

479 Dr Marziyeh ghanbari قنبری جهرمی مرضیه دکتر 
تکنولوژی و فیزیولوژی پس از برداشت محصوالت باغبانی )دارویی، میوه، 

 گل و سبزی ها(

480 Dr Nadia taiefi انگل شناس -میکروب شناس  طایفی نصرآبادی نادیا دکتر 

481 Dr Abas jafari jaid مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی  جعفری جید عباس دکتر 

482 Dr Fatemeh fmousavi Baighi مهندسی صنایع غذایی، نانو تکنولوژی موسوی بایگی فاطمه دکتر 

483 Dr نانوحامل ها -فرموالسیون محمدی زاده مریم دکتر محمدی زاده مریم 

484 Miss Mohadese eslami Kanafi لبنیات،غالت، روغن، گیاهان دارویی، تغذیه، رئولوژی•  اسالمی کنفی محدثه مهندس 

485 Dr Ladan rashidi نانوحامل ها در صنایع غذایی رشیدی الدن دکتر 

486 Dr Kianosh khisravi نانو تکنولوژی و بیو تکنولوژی خسروی کیانوش دکتر 

487 Miss masoumeh yousefi معصومه مهندس 
یوسفی 

 سیاهگورابی
 شیمی مواد غذایی-علوم و صنایع غذایی

488 Dr nayyere gholipour علوم و صنایع غذایی پورقلی نیره دکتر 

489 Dr Morteza soleimaniaghdam فیزیولوژی پس از برداشت محصوالت باغبانی سلیمانی اقدم مرتضی دکتر 

490 Dr yasamin etemadian عمل آوری محصوالت شیالتی اعتمادیان یاسمن دکتر 

491 Dr Ferydon Rafipor عمل آوری محصوالت شیالتی رفیع پور فریدون دکتر 

492 Dr armaghan behdarvand ادبیات معاصر و ادبیات عامه بهداروند ارمغان دکتر 

493 Dr Faranak jamshidi ژنتیک مولکولی جمشیدی فرانک دکتر 
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494 Dr majid hashemi اکستروژن -نشاسته -انکپسوالسیون -غالت هاشمی سید مجید دکتر 

 

 

 

 

 

  


