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::فراوردهفراورده  شرحشرح

  در شیمیایی نگهدارنده هاي کاربرد از ناشی زیان بار اثرات خصوص در جامعه سالمت تضمین بر مسئول ها سازمان و مصرف کنندگان هاينگرانی

  کاربرد رویکرد با غذایی محصوالت کیفیت حفظ و نگهداري دوره افزایش براي مناسب حلی راه یافتن براي محققان ترغیب سبب غذا صنعت

 با غیرمستقیم به طور یا و غذایی ماده با مستقیم تماس در توانندمی طبیعی میکروبی ضد ترکیبات عنوان به ها اسانس .است شده گیاهی محصوالت

غذاییغذایی  صنایعصنایع  وو  علومعلوم          ::آموزشیآموزشی  گروهگروه

      ::    باشدباشد  شدهشده  ثبتثبت  کهکه  صورتیصورتی  دردر((  اختراعاختراع  ثبتثبت  شمارهشماره

بلهبله  ؟؟میزانمیزان  چهچه  دارید؟دارید؟  آنآن    سازيسازي  تجارستجارس  صورتصورت  دردر  خودخود  دستاورددستاورد  فروشفروش  قیمتقیمت  برايبراي  پیشنهاديپیشنهادي  آیاآیا

017  32269320:     مدیریت امور فناوري و کارآفرینی دانشگاه

 با غیرمستقیم به طور یا و غذایی ماده با مستقیم تماس در توانندمی طبیعی میکروبی ضد ترکیبات عنوان به ها اسانس .است شده گیاهی محصوالت

 براي الزم شرایط که است فعال بسته بندي نوع یک میکروبی ضد بسته بندي .نماید کنترل را میکروارگانیسم ها رشد بسته بندي مرهاي پلی در دادن قرار

 میکروبی یافته ترمیم سلول هاي به رشد اجازه شرایطی چنین .داشت خواهد همراه به را غذایی ماده سطح به میکروبی ضد ترکیبات پیوسته مهاجرت

.داد نخواهد را داده

:کنندگانکنندگان  استفادهاستفاده  وواهدافاهداف

  دهیپوشش و شیمیایی نگهدارنده ترکیبات حذف و کاهش جهت زیستی مرپلی بستر در طبیعی میکروبی ضد فعال ترکیبات افزودن :: اهداف

 پالس تکنیک بر تکیه با و مصنوعی دهنده اتصال از استفاده بدون فعال الیه دو هايفیلم تولید و مقاوم مريپلی بسترهاي بر فعال زیست هاي فیلم

.کنندگان مصرف سالمت بر سوء اثرات بدون غذایی واقعی هاي سامانه در فعال الیه دو هايفیلم کارگیري به و الکتریک
 

 سازيشکالت صنایع گوشتی، هايفراورده صنایع لبنی، هايفراوده صنایع کنندگانتولید بندي،بسته هايفیلم کنندگانتولید  ::کنندگان استفاده

  غذایی مواد تولیدکنندگان سایر و

::دستاورددستاورد  ایناین  بهبه  دستیابیدستیابی  برايبراي  شدهشده  انجامانجام  تحقیقاتتحقیقات

 و در محیط مایع آزمایشگاهیدر فاز بخار اسانس لیستریا مونوسیتوژنز و اشرشیا کلی ارزیابی اثر بخشی غلظت اسانس بر رشد

 تولید فیلم ضدمیکروبی بر پایه زئین با استفاده از اسانس آویشن شیرازي

 تولید فیلم ضدمیکروبی بر پایه زئین با استفاده ازLAE 

تولید فیلم دو الیه ضدمیکروبی بر پایه زئین و پوشش دهی بر پلی الکتیک اسید

  ضدمیکروبی بر پایه زئین و پوشش دهی بر پلی پروپیلندو الیه تولید فیلم

بندي ساالد اولویهارزیابی خواص ضد باکتریایی فیلم زیست فعال زئین در بسته

بندي شیرارزیابی خواص ضد باکتریایی فیلم زیست فعال زئین در بسته


