اسامی دانشجویان دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی
گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی -دانشگاه ارومیه

دانشجو

عنوان پایان نامه

اساتید راهنما و مشاور

سال فارغ
التحصیلی

1

جواد علی اکبرلو

بهینه سازی فاکتورهای فرآوری به منظور کاهش آمینهای بیوژنیک
در پنیر سفید ایرانی

پروفسور رضوی روحانی -دکتر
علیزاده -پروفسور فرهادی

1811

2

فریبا زینالی

تعیین میزان برخی عناصر معدنی و فلزات سنگین در گوشت چند
گونه مختلف ماهیان دریای خزر

پروفسور تاجیک -دکتر
مشکینی

1811

8

محمد رهنما

بررسی روش های افزایش اثرات ضد میکروبی نایسین

پروفسور رضوی روحانی-
پروفسور تاجیک -دکتر خلیقی

1811

4

سید سیاوش ساعی
دهکردی

بررسی برخی روشهای افزایش اثرات ضد میکروبی لیزوزیم بر روی
باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس واشریشیا کوالی O157:H7

پروفسور رضوی روحانی-
پروفسور تاجیک

1811

5

عزیزاهلل فالح

بررسی اثرات پرتودهی با اشعه گاما و نگهداری در سرمای باالی صفر
روی ساختار ،ساختار فوق ریزبینی ،کیفیت میکروبی ،شیمیایی و
ارگانولپتیک گوشت شتر

پروفسور تاجیک -دکتر فرشید

1811

6

پرویز حسن زاده

اثرات پرتودهی با اشعه گاما و پوشش خوراکی کیتوزان حاوی عصاره
دانه انگور بر روی ویژگی های باکتریایی ،شیمیایی و حسی گوشت
مرغ

پروفسور تاجیک -پروفسور
رضوی روحانی -دکتر احسانی

1811

7

شهین زمردی

ماندگاری باکتری های پروبیوتیک و تاثیر آنها بر خواص کیفی پنیر
سفید ایرانی فراپاالیش

پروفسور رضوی روحانی -دکتر
احسانی

1811

1

مهران مرادی

مطالعه تهیه فیلم خوراکی ضد میکروبی کیتوزان و استفاده آن در
مارتادال

پروفسور تاجیک -پروفسور
رضوی روحانی -پروفسور ملکی
نژاد -دکتر ارومیهای

1811

1

رزاق محمودی

مهاری الکتوباسیلوس کازئی و اسانس پونه کوهی بر استافیلوکوکوس
اورئوس و لیستریا مونوسیتوژنز در طی تولید و نگهداری پنیر سفید
ایرانی

دکتر احسانی -پروفسور تاجیک

1811

11

محمدرضا پژوهی
الموتی

اثر متقابل اسانس گیاهان زیره سبز ،پونه کوهی همراه با نیسین بر
روی باکتری های باسیلوس سرئوس و باسیلوس سوبتیلیس در محیط
کشت آزمایشگاهی و مدل غذایی

پروفسور تاجیک -دکتر احسانی

1811

11

یاسر شهبازی

مطالعه میزان طبیعی هورمونهای استروئیدی در فرآوردههای خام و
حرارت دیده دامی و اثرات تکثیر سلولی آنها بر روی سلولهای
سرطانی سینه انسان

پروفسور تاجیک -پروفسور
ملکینژاد

1811

12

تورج مهدیزاده

تهیه فیلم فعال کامپوزیتی خوراکی نشاسته–کیتوزان بهمراه اسانس
روغنی آویشن کوهی ،عصاره پوست انار و بررسی خواص فیزیکو
مکانیکی ،ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی آن در آزمایشگاه و نمونه
مدل غذایی

پروفسور تاجیک -پروفسور
رضوی روحانی -دکتر ارومیهای

1811

18

حسن حسن زاد آذر

تعیین فنوتیپ و ژنوتیپ باکتریهای اسیدالکتیک جداشده از پنیر
سنتی کوزه و بررسی اثر مهاری آنها بر لیستریا منوسیتوژنز

دکتر احسانی -دکتر مردانی-
دکتر حصاری

1811

14

حسین نقیلی

کنترل زیستی سالمونال تیفیموریوم با الکتوباسیلوس کازئی در
محیط براث و گوشت سینه مرغ

پروفسور تاجیک -پروفسور
رضوی روحانی -دکتر احسانی

1812

15

مجتبی رئیسی

اثر پوشش کربوکسی متیل سلولز حاوی اسانس آویشن شیرازی و
عصاره ی دانه انگور بر روی خصوصیات میکروبی ،شیمیایی و حسی
گوشت ماهی قزل آالی رنگین کمان

پروفسور تاجیک -دکتر علی
اکبرلو

1812

16

محمد هاشمی

بررسی ترکیبات شیمیایی ،خواص آنتی اکسیدانی ،ضد باکتریایی و
ضد قارچی اسانس گیاه خوشاریزه (اکینوفورا پلتیلوبا) و کاربرد آن در
خامه پاستوریزه بعنوان آنتی اکسیدان به تنهایی و همراه با لیکوپن

دکتر احسانی -دکتر حسینی-
دکتر علی اکبرلو

1812

17

بهناز بازرگانی

اثرات آب انار به تنهایی و در ترکیب با پوشش خوراکی کیتوزان حاوی
اسانس آویشن شیرازی بر روی ویژگی های باکتریایی ،شیمیایی و
حسی گوشت سینه مرغ

دکتر علی اکبرلو -پروفسور
تاجیک

1818

11

مجید امین زارع

بررسی اثر آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی اسانس دارچین و عصاره
دانه انگور ،بر روی خصوصیات میکروبی ،شیمیایی و حسی کالباس
لیونر

پروفسور تاجیک -دکتر علی
اکبرلو

1818

11

احمد رضائیان

ارزیابی خواص ضد باکتریایی اسانس گلپر ایرانی( Heracleum
 )persicumدر شرایط آزمایشگاهی و کاربرد آن در پنیر سفید ایرانی
به تنهایی و همراه بانیسین و الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

دکتر احسانی

1814

21

سمانه نقیبی

امکان بهبود پوشش خوراکی کیتوزان در نگهداری فیله ماهی قزل آال
رنگین کمان با استفاده از آنتی بادی زرده تخم مرغ  IGYو لیکوپن

دکتر احسانی -پروفسور
تاجیک -دکتر طالبی -دکتر
دلیرژ

در حال
انجام

21

سرور خلیلی صدقیانی

اثر مهاری الکتوباسیل های جدا شده از پنیرلیقوان ،عصاره آبی سیر
و نیتریت به منظور کنترل لیستریا مونوسیتوژنز در محیط
آزمایشگاهی و در گوشت گاو

پروفسور تاجیک -دکتر علی
اکبرلو

در حال
انجام

22

شادیه محمدی

کنترل زیستی Escherichia coli O157:H7توسط الکتوباسیل
های جداشده از پنیر کوزه  ،عصاره آبی فلفل سیاه و  EDTAدر
محیط آزمایشگاهی و گوشت گاو

دکتر علی اکبرلو -پروفسور
تاجیک

در حال
انجام

28

مرتضی سراوانی

اثرات پوشش فعال پروتئین آب پنیر حاوی سیستم الکتوپراکسیداز و
اسانس زیره سیاه در پنیر گودا نگهداری شده تحت  2شرایط بسته
بندی هوا و اتمسفر اصالح شده

دکتر احسانی -دکتر علی
اکبرلو

در حال
انجام

24

روژان مدرسی

ارزیابی روشهای کنترل بیوفیلم استافیلوکوکوس آرئوس مقاوم به
متیسیلین جدا شده از شیر خام گاو

پروفسور تاجیک -دکتر مردانی

در حال
انجام

اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی -دانشگاه ارومیه

سال فارغ

دانشجو

عنوان پایان نامه

اساتید راهنما و مشاور

1

هادی قاسم مهدی

بررسی استفاده از باکتریوفاژ در رشد و بقاء سالمونال انتریکا سروواریته
تیفیموریم در پَتی گوشت گاو

پروفسور حسین تاجیک -دکتر
مرادی -دکتر مردانی

1818

2

آرمن بدلی

اثرات اسانس آویشن شیرازی در تشکیل بیوفیلم سالمونال تیفیموریوم
در سطوح در تماس با غذا

پروفسور حسین تاجیک -دکتر
مرادی

1814

التحصیلی

8

عمر علیزاده

آنالیز ترکیبات شیمیایی و مقایسه خواص آنتی اکسیدانی و ضد
باکتریایی اسانس روغنی گیاهان بادرنجبویه و بادرشبی در شرایط
آزمایشگاهی

دکتر احسانی

1818

4

جاوید قره داغی

اثر پوشش خوراکی آلژینات حاوی عصاره تفاله سیب بر روی
ویژگیهای میکروبی ،شیمیایی و حسی فیله قزل آالی رنگین کمان

پروفسور تاجیک -دکتر علی
اکبرلو

1818

5

سجاد شکری

تأثیر پوشش زیستتخریبپذیر پروتئین آب پنیر به همراه سیستم
الکتوپراکسیداز در افزایش ماندگاری فیلهی ماهی قزلآالی
رنگینکمان طی نگهداری در یخچال

دکتر احسانی

1818

6

جعفر وصفی

اثر ضد باکتریایی اسانس زیره سبز و زیره سیاه بر استافیلوکوکوس
آرئوس جدا شده از پنیر

دکتر علی اکبرلو

در حال
انجام

7

سیما جعفری

بررسی اثر فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره گیاه مریم
گلی ) ( Salvia officinalis L.بر زمان ماندگاری فیله ماهی قزل
آالی رنگین کمان

پروفسور حسین تاجیک -دکتر
مهدی زاده

1814

1

دانشه خلقی

مطالعه فعالیت آنتی اکسیدانی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی عسل
های ایران

دکتر علی اکبرلو

1814

1

ولی اله معصومی

اثرات ضدمیکروبی نانوامولسیون آویشن شیرازی بر علیه
اشرشیاکلیO157:H7

پروفسور حسین تاجیک -دکتر
مرادی

1814

11

مصطفی خرم نیا

ساخت نانوحسگر اندازهگیری آلودگی فلزات سنگین در مواد غذایی با
استفاده از روشهای الکتروشیمیایی

پروفسور حسین تاجیک-
پروفسور سبزی -پروفسور
سلیمی

در حال
انجام

11

نسیم شهابی

خصوصیات فیزیکی ،ضدباکتریایی و ضدبیوفیلمی نانوامولسیون اسانس
آویشن شیرازی تهیه شده به روش برگشت فاز

پروفسور حسین تاجیک -دکتر
مرادی

در حال
انجام

12

زلیخا شیروانی

بررسی اثرات ضد باکتریایی اوژنول ،سینامالدئید ،اسید استیک و اسید
الکتیک به تنهایی یا ترکیبی علیه دو باکتری اشرشیا کلی و لیستریا
مونوسیتوژنژ

پروفسور تاجیک -دکتر علی
اکبرلو

در حال
انجام

18

علی فرهنگی

مطالعه اثرات ضد باکتریایی پولگون و  1 .1سینئول با نیسین و
مونولورین بر علیه سالمونال تایفی موریوم و استافیلوکوکوس اورئوس

دکتر علی اکبرلو -پروفسور
تاجیک

در حال
انجام

