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 نویسندگان عنوان مقاله ردیف
1 

 ميکروبي کاکائو و تاثير آن در فرآورده نهایي
 ي، محمد ربانیابر ينيالسادات حس ، افروزيروران يني، حامد امحق رنجبر درضايحم

 يخوراسگان

 يوميق دي، حمپوردونی، فرود فریالسادات منصور هاجر الیژل رو هیبرپا یيماده غذا يمعرف 2

 يوميق دي، حمیالسادات منصور ، هاجرپور دونیفرود فر تخمير عسل شرکت کوزه عسل-محصول ارده يمعرف 3

، یبا مهار کننده سنتز سهیمقا ، درآن یها تيو متابول نيمولکول کافئ یاثر مهار يبررس يمطالعه محاسبات 4

مریآلزا یماريبتا در ب ديلوئيکننده آم جادیا یها نيپروتئ یبر رو  
 یمحمدفاضل 

 راد یجواد يمرتض ديو س يکاظم لوفري، نهیمحمد عرفان فرهاد يعصب ستميس یقهوه بر بازساز موجود در شکالت و نیاثر مشتقات پور 5

 راد یجواد يمرتض دي، سانيحاج ایور انسان بر سالمتشکالت  یدهايفالونوئ ينياثرات بال 6

 هانفريراد، مهرناز ک یجواد يمرتض دي، عاطفه عسگرپور، سانيحاج ایرو نقش آسپارتام در بروز نئوپالسم 7

 رضوان جون بخش يعصب یبرنده  ليتحل یها یماريب یآن برا ياثر محافظت کنندگ قهوه، 8

 يميو نرجس رح الهام جهانمرد، یيتقوا یمهد، خجسته می، مریفرزانه اوحد آن در استان اصفهان يواردات یهاداخل و فرآورده ديقهوه تول تيفيکننده ک نييتع یشاخص ها يابیارز 9

 رادیجواد يمرتض دي، سينيخوج انیغموریجواد  (ADموجود در قهوه و اثرات مصرف آن بر بدن و بيماری آلزایمر) نيکافئ يابیارز 10

 یراد، محمد مختار یجواد يمرتض دي، سينيخوج انیغموریجواد  شکالت/کاکائو، تاثيرات آن بر سالمتي بدن و بيماری دیابت 11

 يلي، نگار خلراد یجواد يمرتض دي، سينيخوج انیغموریجواد  آن يدانياکس يآنت تيو خاص ي، اثرات آن بر سالمتایاستو 12

 يشگاهیآزما طیدر شرا (AGA) کيآندروژن يو آلوپس يانسان یمو یها کوليفول ريبر تکث نيکافئ راتيتاث 13

(in vitro) 
 یکامران قائد ،ينيخوج انیغموریجواد 

 ی، کامران قائدينيخوج انیغموریجواد  (CVD) يعروق-يقلب یها یماريفنول موجود در شکالت بر ب يپل راتيتاث يبررس 14

 یسادات سجاد ني، ثمی، کامران قائدينيخوج انیغموریجواد  شربت افرا در کنترل سرطان کولورکتال ريتاث يبررس 15

 ی، کامران قائديزدانی، نداينيخوج انیغموریجواد  يپوست یزخم ها امياثرات آن در الت يابیعسل و ارز 16

 اصفهاني پور مائده نساج و سرطان کيوتيشکالت پروب 17

 انيعجم امکيس )لته آرت(ريقهوه و ش يطراح قهوه بر هنر يميش ريتاث 18

 يبهشت امکيس و رفتار يقهوه بر اعمال شناخت یاثرات فالوانول ها 19

 یدوست محمد یمهد محمد ،نيمجارش نيپورحس ديفرش ،انيمهسا سرائ يقهوه سبز بر چاق یعصاره ريتاث 20
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 رستملو  يبهاره حاج، بهاره بهشت آرا شکالت فراسودمند ديدر تول نینو یکاربرد روش ها 21

 يشکراله رضاي، علیعسگر يعل يحاج نيحس ريام یمریآلزا مارانيآن ها بر عملکرد مغز افراد مسن و ب کيوتيکاکائو و قهوه و محصوالت پروب راتيبر تأث یمرور 22

 يقوام يزاده و مجتب ني، مهتاب حسيميفاطمه رح يعيکننده طب نیريبه عنوان ش ایمختلف استو هایجنبه يبرخ يبررس 23

 ینظرپور نجف آباد نبیز عسل و آسپارتام يستیو ز یيايميوشيابعاد ب ۀسیو مقا يبررس 24

 يغالمرضا مصباح شکالت بدون شکر 25

 انيليخل يلي، ليکاظم دی، نويکاظم لوفري، نيچلينقش ن نيرحسيام شکر؟ یمناسب برا ينیگزیجا ایاستو 26

 يبنادکوک ی، محدثه دهقان، زهرا برزگرانيليخل يليل، يکاظم لوفرين موجود در قهوه بر کاهش وزن نيکافئ ريثأت يبررس 27

 زاد انيمانيسل حهيصب ،يفرشته قاسم ابتیو عسل بر د ایاستو يعيکننده طب نیرياثرات دو ش 28

 اپاکیسارا آر کاکائو یايلوب یيبرشته شدن بر ارزش غذا ندیفرآ ريتأث يبررس 29

-يآنت هایمیآنز تيبرفعال نيتروکسين يستیو کود ز Saccharomyces cerevisiaeمخمر يمحلول پاش ريتاث 30

 ایمحلول استو یو قندها يفنول باتيترک ،يداناکسي
 يو سحر کرامت يخانيآقاعل دي، مجينيغفور ام

 راد یجواد يمرتض ديس سرطان درمان در تازه اميدهای لوسيدوم، گانودرما 31

 يسادات اصالح دي، مهشيسادات اصالح نيمت  یاز قاجار تا پهلو ران،یورود و رواج شکالت به ا ليو تحل يبررس 32

 يسادات اصالح ديمهش ،يسادات اصالح نيمت عصر قاجار رانیزهرآلود در ا يدنينوش ،یقهوه قجر 33

 رسول ذاکر ديس رکاربردهایو سا يعيکننده طب نیريش کیبعنوان  Ceratonia siliqueخرنوب  اهيگ 34

 انیحجت کاراژ ،ينيگلسا حس دهيس توليو سورب تولیتریساکارز با ار ينیگزیجا لهيبه وس یکم کالر ليپاست ديولت 35

 یاراحمدی سیپرد ،يارعلیفاطمه  ،يفروشان ي، فاطمه صرامانیمحبوبه روزگار در مورد قهوه و سرطان کیولوژيدميشواهد اپ 36

قهوه يفيک یها يژگیو نييدر تع يالملل نيب و يملّ ینقش استانداردها 37  انيقيمژگان توف 

 نيمجارش نيپورحس دي، فرشزاده عيالهام شف بر سالمت پوست نيکافئ ريتاث 38

سالمتي بر آن مثبت اثرات تا تاریخچه از: قهوه 39  اکبری شکوفه اکبری، مرضيه 

 رنجبر حق حميدرضا خوراسگاني، رباني محمد شهشهاني، معمار شهزاد شکالت التهابي ضد و اکسيدانيآنتي خواص بررسي 40

 پيری محمد زاده، فتوحي مهسا و شکالت( ينیريش یبرند ها ی)مطالعه موردمشتریان جذب بر ایرایانه های بازی تبليغات تاثير 41

 شهریاری مرتضي فرجيان، فرزانه بيگمي، مریم مشهدی، امين محمد (مخاطرات و مزایا) سالمت بر قهوه تاثير 42

 يخوراسگان ي، محمد ربانيابيرحمانه اط دهي، سيزرکشان اصفهان لوفرين يعيطب یکننده ها نیريکتب معاصر با موضوع شکالت، قهوه و ش دهیگز يبررس 43
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 درچه یفاطمه عابد ،يزرکشان اصفهان لوفرين با سرطان پستان نيارتباط مصرف قهوه و کافئ 44

 یبوذر دي، مجيابيرحمانه اط دهيس يمنیا ستميو س يروسیو یقهوه و کاکائو بر عفونت ها ريتأث 45

 و زهرا ارجمند پلهسه یغزاله جعفر يالکل رياز جمله کبد چرب غ یکبد یهای ماريمصرف قهوه بر ب ريتاث 46

 گريآزاده اخوان روف يعيکننده طب نیريش کی( به عنوان Vitisانگور ) اهيخواص گ 47

 گريآزاده اخوان روف يعيطب هایکننده نیرياز ش يکیدرخت افرا به عنوان  رهيش 48

 یباقر علي زیدی،حميدرضا شاه يعيکننده طب نیري. به عنوان شAgave Lگياه  رهيش 49

 يخوراسگان يستاره پدرام، محمد ربان ام.اس یماريدر کاهش عالئم ب نيشکالت و کافئ يو ضد التهاب يدانياکس يخواص آنت يبررس 50

 يعيرسول شف ،یعفت عباد یعملکرد کيوتيو پروب کيوتبيیپر هایشکالت يبررس 51

 یمهد انتظار یمهد ، محمدي، صمد زارعيقزل نیدفرخ رانیکشت آن در ا يبه امکان سنج يقهوه با نگاه اهيگ يچرخه زندگ 52

 صدر بابایي امير کلجاهي، موسوی الهام سيده عوامل موثر در توسعه عطر و طعم شکالتبررسي  53

 یدآباديب انینژادي، افسانه عالانيانينوا ک ينیريفرآورده در صنعت غذا و ش نیاستفاده ا جیعسل در دو نژاد زنبورعسل به منظور ترو تيفيمقدار و ک يبررس 54

   یدآباديب انینژاد ي، افسانه عاليعباس ملک و آب شور کیولوژيبا کاربرد کود ب ایاستو یيدارو اهيبر عملکرد گ یمرور 55

 ياصل، مهرناز روزبهان يکمال هيمرض (ديتلخ و سف یهاکاکائو و مشتقات آن )شکالت يکیو فارماکولوژ يکیولوژیزيف ،يکیولوژيبر انواع خواص ب یمرور 56

 نيمجارش نيپورحس ديفرش ،یدوست محمد یمحمدمهد ان،يمهسا سرائ دندان يدگيعامل پوس یها یقهوه بر باکتر ريتاث 57

 يکمال الديمصلح، م ني، نازنمنديم ی، معصومه محمودیاحسان پرند فراسودمند یغذا کی عنوان در شکالت به هاکيوتيکابرد پروب 58

 يجانیکالر يميزهرا ابراه مشخص یهایماريمصرف قهوه بر ب ريتاث يبررس 59

و کاربرد  ديتول زانيو م ندیفرآ ،يفوائد سالمت ت،يفيک ب،يخشک، کشمش) ترک وهيتوسعه شکالت با م يبررس 60

 (هافرصت – هاآن( در جهان و افغانستان )از چالش هایکشمش و فرآورده
 يخوراسگان ياهلل مشفق، محمد ربان قيشف

 يسلطان ای، رویفاطمه صابر، يخراسان دهيسپ، يفاطمه قانون ،يالناز کرم نيپودرقهوه و تفاله قهوه بعد از مصرف به روش فول يفنل باتيترک زانيم نييتع 61

و  يبافت ،یيايميش اتيبر خصوص اهدانهيبا س نیو مالتودکستر توليساکارز توسط سورب ينیگزیاثر جا يبررس 62

 شکالت تلخ يحس
 یآباد، محمد فاضل نجف يمیسوسن کر

 منيره موسوی ابتیسرطان و د یبررو يعيطب یکننده ها نیريتاثيرات ش 63

 منيره موسوی قهوه و کاکائو يتاثيرات ضد سرطان 64

 ي، ندا قسامیاریزهرا اسفند گز با استفاده از عسل نیرياصالح طعم ش 65

 اسفندیاریندا قسامي، زهرا  در ساختار گز نيگزانگب هياستفاده از مواد اول 66
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 سعيد تهموزی  ،سيده سميرا اصل نژاد، بهناز دهری دهرود هاآن بخش سالمتي اثرات و شکالتترکيبات پلي فنولي  67

 بهناز دهری دهرود، سيده سميرا اصل نژاد، سعيد تهموزی نسل چهارم شکالت، شکالت یاقوتي 68

 تیو محمد هدا یغالمرضا عبد در استان بوشهر ایاستو اهيگ یها تيمتابول يفصول مختلف بر برخ ريتاث 69

 قاسم ي، محمود رضا حاجیي، مژده قبايزرکش اصفهان ديحم دي، سي، محمدربانيزهرا فقه و ام اس نيقهوه، کافئ 70

 نژاد يمانيسل نبیو ز يدگليب يقوام، نرگس رمضانمنصوره  ساکارز یبرا يعيطب هاینیگزیکارمندان از جا یيآشنا زانيم 71

 و فاطمه راسخ فر یينايعباس م ريدهقانپور فراشاه، ام دهيسع مهم درختان قهوه یها یماريب 72

 دهقانپور فراشاه دهي، سعفر یينايم رعباسي، اميدکیخو يمحمد حسن دشت و ورزش يبدن تفعالي در آن نقش و هاکننده نیريبر ش یمرور 73

 يدکیخو يدهقانپور فراشاه و محمد حسن دشت دهيفر، فاطمه راسخ، سع یينايم رعباسيام درخت کاکائو یتجارت و نژادها خچه،یخواص، تار ،يشناس ستیبر ز یمرور 74

 يدکیخو يدهقانپور فراشاه، فاطمه راسخ و محمد حسن دشت دهي، سعفر یينايم رعباسيام قهوه اهيگ یمواد موثره و نژادها بات،يترک ،يشناس ستیز يبررس 75

 لهيفرم در ف يو کل لوکوکوسياستاف یها یباکتر یرو یو زاهد ارميپ ،يمضافت يعصاره آب ريتاث 76

 و انجماد خچالی طیشده تحت شرا ینگهدار يپرورش یقزل آال يماه
 يعي، رسول شفيخوراسگان ينبازاده، محمد ر فيس نايم

 یدياعظم خورش (یاز توابع شهرستان سار يپاچ یروستا یدر مازندران)مطالعه مورد يعيطب ۀکنندنیريش« دِشو» 77

 خباز ميعبدالرح يدانش پژوه، نرگس حاج مسعود شکالت ديتول ندینحوه فرآ 78

 ، حسن افراختهينيشاه حس رضايعل یسنگسر لیا ریعشا یي: شکالت طالکويچ 79

 رسازيشمش میمر ينیريشکالت و ش یهايژگیو یساکارز بر رو نیگزیجا یکننده ها نیريش ريتاث 80

 يرانیا میالناز خدامان، مر بيوتيکبيوتيک و سينهای فراسودمند حاوی شکالت: پروبيوتيک، پریفرآورده 81

 بابایييحاج جهی، خدداریاعظم حمله خرما رهيش تيفيک نييجهت تع یيايميکوشیزيف هایيژگیو يبررس 82

آن با  یي( و شناساChicory intybus) يکاسن اهيگ شهیاز ر نينولیپودر استاندارد ا هيته 83

 يخارج یآن با نمونه استانداردها سهیو مقا MALDIفلورسانس و دستگاه 
 ، حسن رضادوستيمانیفر یدیمر ی، مهدیالهام احمد

 يشاه بهي، طانیراد، محسن پو يالهام نيرحسي، امينيساره حس و فراسودمند عناب کيوتيب یشکالت تلخ پر ونيفرموالس یساز نهيبه 84

 عباس چترآبگون قهوه نوش آباد 85

 یجعفر نور هیعصر صفو یياروپا احانيس یبازتاب قهوه خانه ها در سفرنامه ها 86

  يدوازده امام ني، محمد حسيدوازده امام ديسع (رياصفهان )مشاش يسنت ينیريش یا هیو تغذ یيارزش دارو يبررس 87

 ياردکان ياکبر کمال ي، علانيشیقر یمهد ديس با استفاده از پودر هسته انگور یديفراسودمند تول یريشکالت ش هایيژگیو يبررس 88

 یملکه سادات حجاز ،يمحسن ثنائ يرانیطب ا دگاهیو مضر قهوه از د ديخواص مف 89
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 .باشدپوستر ميارائه  بخش در شده پذیرفته مقاالت محترم مولفان عهده بر پوستر چاپ و طراحي (1

 .است سانتي متر 70 در متر سانتي 100 است(، حداکثر شده تنظيم شده ارائه گرافيکي قالب فایل در که طور همان (پوستر ابعاد (2

 شوند. )مات لمينيت ترجيحاً(لمينيت ترجيحاً چاپ از پس ها پوستر (3

 تبدیل شود. PDFبه صورت قبل از چاپ  شود و حتما استفاده پوستر طراحي برای Microsoft power point و Microsoft Publisher افزارهای نرم از (4

  .نمایيد طرفين( از همساز و یکدست(Justify را ها ستون درون متن (5

 دارند، تار و آشفته هایرنگ که تصاویری یا پایين کيفيت تصاویرِ از) است. مانع بال اند شده کادربندی و درشت که متن از برگزیده جمالت و نمودارها مرتبط، تصاویر از استفاده (6

 .نکنيد( استفاده

  شود. استفاده B Titr فونت از عناوین برای و B Nazanin فونت از متن برایترجيحاً  (7

 .شود استفاده Bold صورت به و 32 فونت اندازه از متن، داخل های بخش عناوین برایترجيحاً  (8

 .باشد داشته وجود تصویر عنوان و تصویر توضيح استفاده، مورد مرتبط تصاویر زیر در است بهتر (9

 یا آن زیر در کشي خط با( نماید توجه جلب که نحوی به شود و ذکر پژوهش اصلي یافته یا گيری نتيجه ،)پاراگراف یک از )کمتر جمله چند یا یک در پوستر، از بخشي در  (10

Bold شود گنجانده پوستر شده( در کادربندی و متن مجزا از ای جمله صورت به آن آوردن یا نمودن. 

 داشته خود پيرامون کادر با فاصله اندکي شده نمایيد. جمالت کادربندی استفاده 48 حداکثر و 32 حداقل فونت اندازه از شده کادربندی و متن از مجزا جمالت برایترجيحاً  (11

 متر(. سانتي یک باشند)حدود

 .ترجيحا استفاده شود اگرچه طراحي با سليقه ی نویسندگان اختياری استراهنما(  این نکات چه سایت و در شده ارائه گرافيکي قالب نظر از چه(شده ارائه قالب از  (12

 فونت اندازه از نویسندگان علمي رتبه برای؛ شود استفاده 32 یا 48 فونت اندازه از نویسندگان، یا نویسنده اسامي برایباشد؛  72 الي 62بين  مقاله عنوان فونت اندازهترجيحاً   (13

 .شود استفاده 18 یا 24 فونت از آنها علمي رتبه کنار در نویسندگان ایميل درج به اقدام تمایل صورت در؛ شود استفاده 18 یا 24

 .رعایت گردد بایستي کامالً شده ارائه قالب البته باشد. داشته پوسترها طراحي در مهمي اولویت بصری نوازی چشم  (14

 .نشود استفاده عنوان هيچ به شده( فشرده یا شده کشيده )مثالً ریخته هم به ابعاد با هایفونت از  (15

 .شود خودداری متن، تصویری درج از و شود وارد پوستر فایل در تایپي صورت به متن  (16

 .شود انتها ذکر در و پوستر در منابع اهم از منبع 10 حداکثر  (17

 پوستری ارائه نحوه با تناسب که نحوی به مقاله ترین مطالب مهم از مختصری یا برگزیده که است طبیعی رو این از گنجد. نمی پوستر در مقاله یک حجم تمامی قطعاً

 .گنجانده شود پوستر در محترم مولف توسط باشد، داشته

 

 


