
 سال نام کنگره عنوان مقاله ارسالی به کنگره ردیف

کنگره قرآن پژوهی و طب دانشگاه  اهمیت شیر مادر در قرآن کریم 1

 علوم پزشکی جهرم

1391 

در اسالم و مضرات نوشیدن آن مشروبات الکلی 2 کنگره قرآن پژوهی و طب دانشگاه  

 علوم پزشکی جهرم

1391 

3 Antibiotic resistance pattern of 

Escherichia coli isolates caused 

urinary tract infection in Jahrom 

هفتمین کنگره بین المللی میکروب 

ناسی البرزی دانشگاه علوم پزشکی ش

 شیراز

1392 

4 Phylogenic typing of Escherichia 

coli isolates caused urinary tract 

infection in Jahrom 

هفتمین کنگره بین المللی میکروب 

ناسی البرزی دانشگاه علوم پزشکی ش

 شیراز

1392 

تعیین میزان سوربات پتاسیم و بنزوات سدیم  5

در سس مایونز  با برند های مختلف به روش 

و  ( (HPLC کروماتوگرافی مایع با کارایی باال

 مقایسه آن با روش اسپکتروفتومتری

غذایی کنگره ملی علوم و صنایع 

 دانشگاه شیراز

1392 

تعیین میزان سوربات پتاسیم و بنزوات سدیم  6

در چند نمونه ماده غذایی با روش 

 کروماتوگرافی مایع با کارایی باال

کنگره ملی علوم و صنایع غذایی 

 دانشگاه شیراز

1392 

های فیلوژنی باکتری  جداسازی و تعیین گروه 7

رستوران اشریشیاکلی از سبزیجات ساالدی 

 های جهرم

کنگره ملی علوم و صنایع غذایی 

 دانشگاه شیراز

1392 

بررسی مواد فنلی و ظرفیت آنتی اکسیدانی  8

 عصاره متانولی میوه خرما واریته شاهانی

کنگره ملی علوم و صنایع غذایی 

 دانشگاه شیراز

1392 

بررسی مواد فنلی و ظرفیت آنتی اکسیدانی  9

 واریته قصب عصاره متانولی میوه خرما

کنگره ملی علوم و صنایع غذایی 

 دانشگاه شیراز

1392 

نگهدارنده سبز:استفاده از باکتری های اسید  10

 الکتیک به عنوان نگهدارنده بیولوژیکی

کنگره ملی علوم و صنایع غذایی 

 دانشگاه شیراز

 

1392 
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فیلوژنیتکی و مقاومت آنتی بیوتیکی های  گروه 11

سویه های اشرشیاکلی جدا شده از سبزیجات 

 ساالدی در شهرستان جهرم

اولین همایش میکروب شناسی نوین 

 دانشگاه آزاد جهرم

1392 

تایپینگ مولکولی سویه های انتروکوکوس  12

 RAPD-PCRفکالیس وفاسیوم به روش 

اولین همایش میکروب شناسی نوین 

 آزاد جهرمدانشگاه 

1392 

13 Determination of MDR,XDR and 

PDR strains in Escherichia coli 

isolates caused urinary tract 

infection in Jahrom 

درپانزدهمین کنگره بین المللی 

میکروب شناسی ایران دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران

1393 

14 Determination of relationship 

between MDR ،  XDR  and PDR 

strains and phylogeny group of 

Escherichia coli isolates caused 

urinary tract infection in Jahrom 

city 

درپانزدهمین کنگره بین المللی 

میکروب شناسی ایران دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران

1393 

15 Investigation of antibacterial and 

antifungal properties of some new 

nano- metal Schiff base complexes 

and study of their efficiency in 

compare with corresponding 

Schiff base ligand 

درپانزدهمین کنگره بین المللی 

میکروب شناسی ایران دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران

1393 

16 Investigation of heavy metals lead 

and cadmium in shahani date 

palm growing at different 

locations of jahrom city with 

atomic absorption 

spectrophotometry 

نخستین همایش ملی الکترونیکی 

 دستاوردهای نوین در علوم غذایی

1393 

استفاده از روش هایی بر پایه واکنش زنجیره  17

در تشخیص تقلب در مواد  (PCR)ای پلیمراز 

 غذایی

نخستین همایش ملی الکترونیکی 

 دستاوردهای نوین در علوم غذایی

1393 

18 A review on the role of infection in 

human s infertility 

 علوم کنگره اخالق تولید مثل دانشگاه
 پزشکی جهرم

1393 
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19 Determination of MDR,XDR and 

PDR strains in Escherichia coli 

isolated from food (salads 

vegetables) in Jahrom 

کنگره بین المللی میکروب  نهمین

ناسی البرزی دانشگاه علوم پزشکی ش

 شیراز

1394 


