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  )اسامی به ترتیب حروف الفبا( بخش برداشت، فراوري و بازاررسانیدر  ارائه آن نحوهمقاالت و   فهرست

  عنوان مقاله  نویسندگان مقاله  ارسال کننده
زمینه ارائه 

  مقاله
  نوع پذیرش   تحقیقاتی- موسسه آموزشی

 			مجتبیاسمعیل زاده 

 مجتبی اسمعیل زاده

medicinalplants.mojtaba@gmail.com 

 امیرعلی محمدي,

 Amiralimohammadi72@yahoo.com  

بررسی اثر عصاره هاي گیاهی 

زنجبیل و رزماري بر افزایش عمر 

  	توت فرنگی رقم کاماروسا 

برداشت، فرآوري 

 و بازار رسانی

دانشجوي کارشناسی- 

 دانشگاه کشاورزي ساري
  پوستر 

  

 			مجتبی اسمعیل زاده 

 امیرعلی محمدي

Amiralimohammadi72@yahoo.com 

 مجتبی اسمعیل زاده,

 medicinalplants.mojtaba@gmail.com  

هاي نگهدارنده گیاهی اثر پوشش 

بر افزایش عمر پس از برداشت 

  	.) spp Rubusتمشک سیاه(

برداشت، فرآوري 

 و بازار رسانی

دانشجوي کارشناسی 

دانشگاه کشاورزي  - ارشد

  ساري

  پوستر

 اعظم			امیري

  , amiriazam23@gmail.comامیري اعظم

  .سید محمد حسن مرتضوي

mortazavi_mh@scu.ac.ir , محمد محمودي

    m.mahmoodi@scu.ac.ir سورستانی

نقش تیمار فرابنفش در افزایش 

عمرپس از برداشت میوه توت 

  	فرنگی. 

  

برداشت، فرآوري 

 و بازار رسانی

  

دانشجوي دکتري- 

دانشگاه شهید چمران 

 اهواز

  ستر پو

  

 			اعظمامیري 

  amiriazam23@gmail.comاعظم امیري

 سید محمد حسن مرتضوي,

mortazavi_mh@scu.ac.ir , محمد محمودي

علیرضا  , m.mahmoodi@scu.ac.irسورستانی

 زهرا رمضانی c.ir. ,akiasat@scu.aکیاست

 zramezani@ajums.ac.ir   

تغییرات ترکیبات زیست فعال میوه 

  		بندي فعال توت فرنگی در بسته

برداشت، فرآوري 

  و بازار رسانی

دانشجوي دکتري- 

دانشگاه شهید چمران 

 اهواز

  پوستر 

  

  زهرابدوي 

     مصطفی رحمتی جنیدآباد

Rahmati@ramin.ac.ir , زهرا بدوي   

Z.badvi71@gmail.com ,  محمود کوشش

   m_saba58@yahoo.comصبا

اثر تیمار سدیم نیتروپروساید 

)SNP بر تغییرات میوه توت (

  فرنگی در مرحله پس از برداشت

برداشت، فرآوري 

  و بازار رسانی

جوي کارشناسی دانش

دانشگاه رامین  - ارشد

  اهواز

 پوستر

 اسماعیل پیروتی 

     محمد جواد نظري دلجو
nazarideljou@yahoo.com ,  

   esmailpiroty@gmail.comاسماعیل پیروتی

ماندگاري هاي عملکرد و شاخص

پس ازبرداشت انگور رشه تحت 

تاثیر محلول پاشی نانو ذرات 

  سیلیسیم

برداشت، فرآوري 

  و بازار رسانی

دانشجوي کارشناسی 

  دانشگاه آزاد مهاباد - ارشد
 پوستر
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  مهدي حسینی فرهی

 هرناز ارمغانیم

m.hosseini.farahi@gmail.com , مهدي

 حسینی فرهی

m.hosseini.farahi@gmail.com , خانی

   m.hosseini.farahi@gmail.com شاکرمی

  

هاي گیاهی آویشن تاثیراسانس

.) و L Thymus.vulgarisباغی(

Mentha piperita نعناع فلفلی(.

L بر پس از برداشت انگور (

 	عسکري

  

برداشت، فرآوري 

 و بازار رسانی

دکتري- دانشگاه آزاد 

 اسالمی واحد یاسوج

  

  پوستر 

  

  

  جمال سهرابی نیا

 جمال سهرابی نیا

jamal.sohrabinia@gmail.com ,ناصر قادري 

, n.ghaderi@uok.ac.irفردین تمجیدي 

 f.tamjidi@uok.ac.ir  

اثر پوشش کیتوزان و نانوذرات 

هاي کیفی انگور کیتوزان بر ویژگی

رقم رشه طی نگهداري در 

    سردخانه

برداشت، فرآوري 

  و بازار رسانی

دانشگاه  ،کارشناسی ارشد

  کردستان

  

  پوستر 

  

  

  معصومهشکري 
    m_shokri38@yahoo.com معصومه شکري

هاي مختلف تربیت تأثیر سیستم

هاي انگور رقم فخري بر شاخص

فیزیکی و بیوشیمیایی میوه در 

  دوره انبارمانی

برداشت، فرآوري 

  و بازار رسانی

دانشجوي کارشناسی 

دانشگاه علوم  - ارشد

بع طبیعی کشاورزي و منا

  خوزستان

  پوستر

    m_shokri38@yahoo.com معصومه شکري  معصومهشکري 

هاي مختلف کیتوزان تأثیر غلظت

بر عمر انبارمانی انگور رقم سفید 

  دانهبی

برداشت، فرآوري 

  نیو بازار رسا

دانشجوي کارشناسی 

دانشگاه علوم  - ارشد

کشاورزي و منابع طبیعی 

  خوزستان

  پوستر

 محمود	کوشش صبا 
  m.saba@uok.ac.irمحمود کوشش صبا

    m.rasouli@agri.uok.ac.ir مسعود رسولی,

) C-UVپرتودهی فرابنفش ( نقش

فرنگی بر تغییرات رنگ میوه توت

  	در طول دوره نگهداري 

برداشت، فرآوري 

  و بازار رسانی
دانشگاه  - دکتري

  کردستان

  

   پوستر

 

 مریم دهستانی اردکانی مریم انی دهستانی اردک

mdehestani@ardakan.ac.ir  

بیدانه "حفظ رنگ انگور رقم 

با استفاده از پوشش خوراکی "قرمز

  چیتوزان در مرحله پس از برداشت

برداشت، فرآوري 

  و بازار رسانی
  پوستر  دانشگاه اردکان –دکتري 

 اصغر رمضانیان

  ramezanian@shirazu.ac.irاصغر رمضانیان

 رقیه طهماسبی,

tahmasebi.sheyda@gmail.com  

اثر پوشش خوراکی کیتوزان و 

- اسانس آویشن شیرازي بر ویژگی

 انگور میوه انبارمانی و کیفی هاي

  سمرقندي سیاه

برداشت، فرآوري 

  یو بازار رسان
 سخنرانی  دانشگاه شیراز –دکتري 

 خلیل نظام محله 

  , hmolaei155@gmail.irحسین موالیی

        s.fazel@yahoo.comصدیقه فاضل اشرفی

   alemeh.asghari@yahoo.comعالمه اصغري,

رهاي موثر جهت افزایش عمر راهکا

نگهداري پس از برداشت توت 

  فرنگی

  
برداشت، فرآوري 

 و بازار رسانی

  

 پوستر  جهاد کشاورزي مازندران

 


