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پژوهشیسوابق   

 

 :29/13با ومرٌ قبًلی  72/60/1931دفاع شذٌ در تاریخ  عىًان پایان وامٍ کارشىاسی ارشذ
 

( Portunus pelagicus) آبی خرچىگ از کاريتىًئیذی َایروگذاوٍ استخراج فرایىذ سازی بُیىٍ

 گیاَی َایريغه ي آلی َایحالل تًسط

 

 ديرٌ دکتری: عىًان پایان وامٍ

ي   (Portunus pelagicus)َای کاريتىًئیذی از ضایعات خرچىگ آبی سازی استخراج روگذاوٍبُیىٍ

 بٍ کمک امًاج فراصًت ي مایکرييیً (Penaeus semisulcatus)میگًی ببری سبس 

 
 

 مقاالت
 
Journal of Food Processing and Preservation-Arbitration (Impact Factor: 45413) 

 

 Optimization of carotenoids extraction from blue crab (Portunus 

pelagicus) wastes and shrimp (Penaeus semisulcatus) wastes using organic 

solvents and vegetable oils 

 

Hanif Hooshmand, Bahare shabanpour, Marziye Moosavi-Nasab, Mohammad-

Taghi Golmakani 

 
The 4th International and the 1th National Congress on Recycling of Organic Waste in 
Agriculture (April 1641 in Isfahan, Iran) 

 

 Extraction of carotenoids from crustacean waste with vegetable oils 

 Extraction of carotenoids from crustacean waste using organic solvents 

 

1931و  1931همایص ملی آبشیان و غذا بوضهز   
 

 ُسبس یببر یگًیم عاتیاز ضا یذیکاريتىًئ یاستخراج روگذاوٍ َا ىذیفرا یساز ىٍیب 

(Penaeus semisulcatus)  سخىراوی( یآل یتًسط حالل َا( 

 

 سبس یببر یگًیم عاتیاز ضا هیآستازاوت استخراج  (Penaeus semisulcatus) 

 یاَیگ یريغه َا تًسط

 

 ُیاز خرچىگ آب یذیکاريتىًئ یاستخراج روگذاوٍ َا ىذیفرا یساز ىٍیب (Portunus 

pelagicus)   یاَیگ یتًسط ريغه َا 

 

 یخرچىگ آب عاتیاز ضا هیآستازاوت استخراج (Portunus pelagicus)  تًسط حالل

 یآل یَا

 

 ٌآن تیي اَم رانیشذٌ در ا ٍیتُ انیکىسري ته ماَ هیفلسات سىگ سانیم یریگ اوذاز 

 

 حاصل از سخت پًستان عاتیاز ضا یذیکاريتىًئ یروگذاوٍ َا استخراج 
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 توانمندی ها
 

  ٌکار با دستگاHPLC  ٌدارای گًاَیىامٍ آمًزش دستگا(HPLC  ٌبٍ شمار

7777/34) 

 

  تسلط بٍ ريشRespond Surface Methodology (RSM)  دارای(

 /م ز(7494/292/274گًاَیىامٍ آمًزش بٍ شمارٌ 

 

  تسلط بٍ ورم افسارEndNOte  ٌدارای گًاَیىامٍ آمًزش بٍ شمار(

 /م ز(7994/292/274
 

یالملل نیو ب یداخل یدر مجامع و انجمن ها تیعضو  
 

 ًجُان شیالتی محصًالت فرآيری( )متخصصیه بازرسیه المللی بیه اوجمه عض 

The International Association of Fish Inspectors (IAFI) 
 

 ًایران شیالتی محصًالت فرآيری متخصصیه اوجمه عض 
 

 ًخايیاری ماَیان از حفاظت جُاوی اوجمه عض ( WSCS) 

 

 ًپريری آبسی جُاوی اوجمه عض ( WAS) 

 

 ًنایرا دریایی فىًن ي علًم اوجمه عض 
 

 بٍ اوگلیسی عضً مترجمان اوگلیسی بٍ فارسی ي فارسی Google translate 
 

 

 


