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  )به ترتیب حروف الفبااسامی (  ر بخش ارزش غذایی و دارویید نحوه ارائه آنمقاالت و   فهرست

  نوع پذیرش   تحقیقاتی- موسسه آموزشی  زمینه ارائه مقاله  عنوان مقاله  نویسندگان مقاله  ارسال کننده

 حسن باقریان لمراسکی

 حسن باقریان لمراسکی

hassan_bagherianl@yahoo.com 

 غالمرضا قنبري,

hassan_bagherian@yahoo.com 

 سمیه حسنی,

hasani_s80@yahoo.com , سوفیا

 سروري

sophia_soroori@yahoo.com  

مروري بر گیاه قره قاط 

 Vaccinium(بلوبري)(

arctostaphylosآن در  ) و جایگاه

  طب سنتی

ارزش غذایی و 

  دارویی

جهاد  - کارشناس ارشد

  کشاورزي مازندران
 پوستر 

 مهسا			خدابنده شهرکی 

 مهسا خدابنده

mahsakhodabande@gmail.com 

  Azizi@um.ac.irمجید عزیزي,

 حمد بالندريا,

 Balandary1339@yahoo.com   

بررسی میزان اسید آسکوربیک به 

و فعالیت آنتی  HPLCروش 

اکسیدانی در میوه تعدادي از ژنوتیپ 

  	هاي بومی زرشک 

ارزش غذایی و 

  دارویی
  -دانشجوي دکتري

  فردوسی مشهد
  پوستر 

 مهسا	خدابنده شهرکی 

 مهسا خدابنده

mahsakhodabande@gmail.com 

  Azizi@um.ac.irمجید عزیزي,

 احمد بالندري,

 Balandary1339@yahoo.com   

خصوصیات تغذیه اي دوازده ژنوتیپ 

  	زرشک بومی ایران 

ارزش غذایی و 

  دارویی
  -دانشجوي دکتري

  فردوسی مشهد
  نیسخنرا

 اعظم رضایی کیوي 
 اعظم رضایی کیوي

azam_rezaee_k@yahoo.com  

بررسی تغییرات محتوي فنل، 

فالونوئید، عملکرد آنتی اکسیدانی 

 Rubus hyrcanusمیوه تمشک (

Juzطی نگهداري در انبار (  

ارزش غذایی و 

 دارویی

دانشگاه آزاد  - دکتري

  خلخال
  پوستر

 اعظم رضایی کیوي 

  

اعظم رضایی کیوي 
azam_rezaee_k@yahoo.com 

  

بررسی تغییرات ترکیبات شیمیایی و 

هاي سوپراکسید فعالیت آنزیم 

دیسموتاز و کاتاالز در طی رسیدن 

  میوه تمشک

ارزش غذایی و 

 دارویی

دانشگاه آزاد  - دکتري

  خلخال
  پوستر

  منصوره رضایی 

 منصوره رضایی

mansoreh.rezaee@gmail.com 

 جورابچی شهرتی راحله,

rahelehh2000@yahoo.se،  صائب

جوادي، کوروش حاذق جعفري، 

 سعیده حبیبی الهیجی

  اثرات زالزالک بر قلب و عروق
ارزش غذایی و 

  دارویی

 -دانشجوي کارشناسی

دانشگاه علمی کاربردي 

  تنکابن

  پوستر

  صالحی رضا

 مهدي حدادي نژاد

mehdihadadi@gmail.com ,  لیال

 موالیی قرا

Lmolaie59@yahoo.com  

 انگور رقم شش آبغوره و غوره یبررس

  متفاوت يها میاقل در آن يایمزا و

ارزش غذایی و 

  دارویی

دانشگاه علوم -کارشناسی

  کشاورزي ساري
  پوستر

  فهیمه صالحی

    فهیمه صالحی

fahime.salehi@znu.ac.ir ,  فریبا

ولی  , Saedi.F@znu.ac.irساعدي

مروري بر اهمیت غذایی و دارویی 

  فرنگیتوت

ارزش غذایی و 

  دارویی

 -دانشجوي دکتري

  دانشگاه زنجان
 پوستر 
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   rabiei@znu.ac.irربیعی

 امین میرشکاري 

                     امین میرشکاري

a_mirshekari@yu.ac.ir ,  بابک

 مدنی

babakmadani2010@gmail.com  

  گلدن بري یک میوه ریز گرمسیري
ارزش غذایی و 

  دارویی
 پوستر  دانشگاه یاسوج -دکتري 

 


