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های پژوهشیزمینه فعالیت 

افتخارات علمی 

 وابق پژوهشی )مقاله ها، کتاب ها و طرح های پژوهشی(س -بخش اول
 المللی پژوهشی بین –مقاالت منتشرشده در مجالت علمیISI 
 المللی غیر پژوهشی بین –مقاالت منتشرشده در مجالت علمیISI 

 پژوهشی داخلی –مقاالت منتشرشده در مجالت علمی 

 ترویجی داخلی –مقاالت منتشرشده در مجالت علمی 
 المللیهای علمی بینهمایشمقاالت ارایه شده در 
 های علمی داخلیهمایشمقاالت ارایه شده در 
شده انگلیسیهای تالیفکتاب 

شده فارسیهای تالیف و ترجمهکتاب 

های پژوهشی طرح 

اختراع و تدوین استاندارد ثبت 

 (های دانشجویینامهپایانو  کارگاه ها، دروس) آموزشیسوابق  -دومبخش 
شدهدروس تدریس 

های آموزشیبرگزاری کارگاه 
ارشدهای کارشناسینامهراهنمایی پایان 

ارشدهای کارشناسینامهمشاوره پایان 

های دکتریراهنمایی رساله 

های دکتریمشاوره رساله 

 (پست ها، عضویت در مجالت، همایش ها و داوری مقاالت و طرح ها) اجراییسوابق  -سومبخش 
شغلی و اجرایی سمت های 
های آموزشیها و دورهشرکت در کارگاه 

مجالت و انجمن هاهای علمیعضویت در همایش ، 

هاداوری و ویراستاری مقاالت، کتاب ها و طرح 
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 .(1372-1375)دانشگاه ارومیه  -علوم و صنايع غذايی کارشناسی:
 ای.افزار رايانهنرم بابرداشت قارچی سیب بعدازو فیزيولوژيکی هایشناسايی نابسامانی :نامهپایانعنوان             ، (1376-1378) دانشگاه فردوسی مشهد -علوم و صنايع غذايی ارشد:کارشناسی

 کردن پاششی.روش خشکها باکردن نانوامولسیونسازی انکپسولهبهینه :نامهپایان عنوان        ، (1382-1385) استرالیادانشگاه کوئینزلند  -غذايی )گرايش مهندسی(علوم و صنايع دکتری:

 

 
 و دارويی غذايی ترکیباتهای فیزيکی و ويژگیکردن پاششی خشک، فرآيندمهندسی  -2                 سامانه های رسانش ترکیبات زيست فعالو  هاحاملنانوتولید و پايداری  ،کردنانکپسولهنانو -1
 صنايع غذايیهای کارخانه ريزیآالت و طرحطراحی و ساخت ماشین -4      در صنايع غذايی هوشمندپذير و تخريبزيست و نانوالیاف هاکامپوزيتنانو ،نانوفناوری، نانوجاذب ها -3
 
 
 
 .60/18رتبه اول در دوره کارشناسی ارشد با معدل  و 75/17کسب رتبه اول در دوره کارشناسی با معدل  -1

 (.1376) در رشته علوم و صنايع غذايی ارشدرتبه اول آزمون سراسری کارشناسی -2
 (.1380)پذيرفته شدن در آزمون دکتری اعزام به خارج به صورت بورسیه وزارت علوم  ،(1379)رتبه دوم در آزمون دکتری دانشگاه تهران در گرايش کنترل کیفیت  -3
 IELTS (1380 .) در آزمون بین المللی زبان انگلیسی 5/7کسب نمره  -4

 .مقاله در مجالت معتبر بین المللی 9ارايه  وکسب رتبه ممتاز  با( 2007) دانشگاه کوئینزلند استرالیارساله برتر عنوان هب آنانتخاب و  (1385دکتری از دولت استرالیا ) رسالهدريافت جايزه دفاع  -5
 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 1400و  1398 ،1397، 1396، 1394، 1393، 1392، 1391، 1390، 1389، 1388، 1387، 1386 هایپژوهشگر برتر سال -6
 ت:در مجالبه عنوان پراستنادترين مقاله شده چاپ انتخاب مقاالت -7

- International J. of Food Properties  (2022 سال-)اولین مقاله    - Drying Technology  (      2022 -)دومین مقاله- Colloids and Surfaces B  ( 2020-)اولین مقاله 

- Int J Biological Macromolecules  ( 2020-)چهارمین مقاله       - Food Hydrocolloids  ( 2013 -)هفتمین مقاله   -Food Research International  (2013 -)بیستمین مقاله 

- Food Chemistry  (2020-)نهمین مقاله  -Trends in Food Science & Technology  (2020-)هفتمین مقاله  -Advances in Colloid & Interface Science  (2020)نهمین مقاله 
 (.ادامه دارد – 1386دريافت جايزه نقدی چاپ مقاالت و کتاب نانوتکنولوژی از ستاد توسعه فناوری نانوی ايران ) -8
 (. 1399آمريکا ) Taylor & Francis( و 1399-1401آلمان ) Springer، (1395-1401هلند ) Elsevier ،(1388آلمان ) Lambert Academic Publishing (LAP)چاپ کتاب توسط انتشارات  -9

 در استان گلستان. 1398و  1397، 1396، 1395، 1389های پژوهشگر برتر سال -10
 ( در دانشگاه های ايران.1389اولین مدير گروه مهندسی مواد و طراحی صنايع غذايی ) -11
 (.1390ن جشنواره فردوسی مشهد )کسب رتبه دوم کتاب برتر برای ترجمه کتاب مبانی مهندسی فرآيند در صنايع غذايی در هشتمی -12
 (.1392عنوان طرح منتخب استان گلستان در چهارمین جشنواره ملی علم تا عمل کشور، تهران )هانتخاب طرح ساخت دستگاه هوشمند نانوسیاالت ب -13
 (.1398و  1397 ،1396، 1395، 1394کسب رتبه اول در سطح کشور در بین پژوهشگران نانوفناوری در حوزه صنايع غذايی ) -14
 .2015سال  در Thomson Reutersتوسط موسسه معتبر  ESI-ISIبراساس ارزيابی شاخص  برتر کشور دانشمند 228 وقرارگرفتن در فهرست يک درصد برتر دانشمندان جهان  -15
 .2017سال در   Publonsبراساس ارزيابی موسسه معتبر المللیدر بین داوران مجالت بین ها( و رتبه چهارم جهانی )حوزه کشاورزی و علوم زيستی(کسب رتبه اول از ايران )در کلیه شاخه -16
 .(USERNتوسط شبکه جهانی آموزش و تحقیقات علمی ) 2017عنوان مقاله برتر سال هب Critical Reviews in Microbiologyانتخاب مقاله چاپ شده در مجله  -17
 .علوم پزشکیملی توسط فرهنگستان  2021 عنوان مقاله برتر سالهب Food Chemistryانتخاب مقاله چاپ شده در مجله  -18
 به انتخاب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. 1396پژوهشگر برتر کشور در سال  -19
 .2019و  2018سال در   Publonsبراساس ارزيابی موسسه معتبر )حوزه کشاورزی و علوم زيستی( المللیکسب رتبه اول جهانی در بین داوران مجالت بین -20
 .2018سال  در Clarivate Analytics (Web of Science)براساس ارزيابی موسسه معتبر دانشمند پراستناد ايران  14و يکی از دانشمندان جهان  پراستنادترينقرارگرفتن در فهرست  -21
 .2020و  2019سال  در Clarivate Analytics (Web of Science)براساس ارزيابی موسسه معتبر دانشمند پراستناد ايران  12و يکی از دانشمندان جهان  پراستنادترينقرارگرفتن در فهرست  -22
 .2021استاد پاره وقت و مدير مرکز پژوهشی بین المللی آگروفود در دانشگاه ويگو اسپانیا از سال  -23
 .2021( وابسته به آکادمی علوم چین از سال SINANOالمللی انستیتوی پژوهش های نانوفناوری سونشو )استاد مدعو و همکار بین  -24
 .2021)چین( از سال Hebei استاد مدعو و همکار بین المللی دانشگاه کشاورزی  -25
 (10862045525( با مجوز معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری )با شناسه ملی 1399-پیشرفتههای بنیان جهانی در حوزه تولید نانوکروسین زعفران )دارو و فرآوردهتاسیس اولین شرکت دانش -26
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Research Papers 
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crocins, picrocrocin, and safranal optimized by artificial bee colony." Ultrasonics Sonochemistry 86: 105971. 

2. Tavasoli, S., Y. Maghsoudlou, S. M. Jafari and H. S. Tabarestani (2022). "Improving the emulsifying properties of sodium caseinate through conjugation with 
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7. Falsafi, S. R., H. Rostamabadi, K. Nishinari, R. Amani and S. M. Jafari (2022). "The role of emulsification strategy on the electrospinning of β-carotene-loaded 
emulsions stabilized by gum Arabic and whey protein isolate." Food Chemistry 374: 131826. 
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BioNanoScience 12(1): 74-82. 

10. Alkhatib, H., A. A. Doolaanea, E. Assadpour, A. S. Mohmad Sabere, F. Mohamed and S. M. Jafari (2022). "Optimizing the encapsulation of black seed oil into 
alginate beads by ionic gelation." Journal of Food Engineering 328: 111065. 

11. Amani, F., A. Rezaei, M. S. Damavandi, A. S. Doost and S. M. Jafari (2022). "Colloidal carriers of almond gum/gelatin coacervates for rosemary essential oil: 
Characterization and in-vitro cytotoxicity." Food Chemistry 377: 131998. 

12. Ali, A., A. Rehman, S. M. Jafari, M. M. A. N. Ranjha, Q. Shehzad, H. M. Shahbaz, S. Khan, M. Usman, P. Ł. Kowalczewski, M. Jarzębski and W. Xia (2022). 

"Effect of Co-Encapsulated Natural Antioxidants with Modified Starch on the Oxidative Stability of &beta;-Carotene Loaded within Nanoemulsions." Applied 

Sciences 12(3): 1070. 

13. Gao, Y., Q. Liu, Z. Wang, X. Zhuansun, J. Chen, Z. Zhang, J. Feng and S. M. Jafari (2021). "Cinnamaldehyde nanoemulsions; physical stability, antibacterial 
properties/mechanisms, and biosafety." Journal of Food Measurement and Characterization 15(6): 5326-5336. 

14. Jalali-Jivan, M., B. Fathi-Achachlouei, H. Ahmadi-Gavlighi and S. M. Jafari (2021). "Improving the extraction efficiency and stability of β-carotene from carrot 
by enzyme-assisted green nanoemulsification." Innovative Food Science & Emerging Technologies 74: 102836. 

15. Rikhtehgaran, S., I. Katouzian, S. M. Jafari, H. Kiani, L. A. Maiorova and H. Takbirgou (2021). "Casein-based nanodelivery of olive leaf phenolics: Preparation, 
characterization and release study." Food Structure 30: 100227. 

16. Rajabi, H., S. M. Jafari, J. Feizi, M. Ghorbani and S. A. Mohajeri (2021). "Surface-decorated graphene oxide sheets with nanoparticles of chitosan-Arabic gum 

for the separation of bioactive compounds: A case study for adsorption of crocin from saffron extract." International Journal of Biological Macromolecules 186: 

1-12. 

17. Kord Heydari, M., E. Assadpour, S. M. Jafari and H. Javadian (2021). "Encapsulation of rose essential oil using whey protein concentrate-pectin nanocomplexes: 
Optimization of the effective parameters." Food Chemistry 356: 129731. 

18. Alehosseini, E., S. M. Jafari and H. Shahiri Tabarestani (2021). "Production of d-limonene-loaded Pickering emulsions stabilized by chitosan nanoparticles." 
Food Chemistry 354: 129591. 

19. Taheri, A., M. Kashaninejad, A. M. Tamaddon and S. M. Jafari (2021). "Comparison of binary cress seed mucilage (CSM)/β-lactoglobulin (BLG) and ternary 
CSG-BLG-Ca (calcium) complexes as emulsifiers: Interfacial behavior and freeze-thawing stability." Carbohydrate Polymers 266: 118148. 

20. Arab-Bafrani, Z., E. Zabihi, S. M. Jafari, A. Khoshbin-Khoshnazar, E. Mousavi, M. Khalili and A. Babaei (2021). "Enhanced radiotherapy efficacy of breast 

cancer multi cellular tumor spheroids through in-situ fabricated chitosan-zinc oxide bio-nanocomposites as radio-sensitizing agents." International Journal of 

Pharmaceutics 605: 120828. 

21. Rehman, A., Q. Tong, S. M. Jafari, S. A. Korma, I. M. Khan, A. Mohsin, M. F. Manzoor, W. Ashraf, B. S. Mushtaq, S. Zainab and I. Cacciotti (2021). "Spray 

dried nanoemulsions loaded with curcumin, resveratrol, and borage seed oil: The role of two different modified starches as encapsulating materials." International 
Journal of Biological Macromolecules 186: 820-828. 

22. Jafari, S. M., V. Ghanbari, D. Dehnad and M. Ganje (2021). "Improving the storage stability of tomato paste by the addition of encapsulated olive leaf phenolics 
and experimental growth modeling of A. flavus." International Journal of Food Microbiology 338: 109018. 

23. Razavi, S. E. and S. M. Jafari (2021). "Effect of corm age on the antioxidant, bactericidal and fungicidal activities of saffron (Crocus sativus L.) stigmas." Food 

Control 130: 108358. 

24. Ghorbani, Z., N. Zamindar, S. Baghersad, S. Paidari, S. M. Jafari and L. Khazdooz (2021). "Evaluation of quality attributes of grated carrot packaged within 

polypropylene-clay nanocomposites." Journal of Food Measurement and Characterization 15(4): 3770-3781. 

25. Seyedabadi, M. M., H. Rostami, S. M. Jafari and M. Fathi (2021). "Development and characterization of chitosan-coated nanoliposomes for encapsulation of 
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علوم تغذيه و صنايع غذايی  "گلیسرول و کربوکسی متیل سلولزهیبريدی برپايۀ مونوآسیلشیمیايی و رئولوژيکی اولئوژل مطالعه رفتار فیزيکی "(. 1140) جعفری، س.م. رشیدی، ل. و ضیائی فر، ا.م.،.، م، نادری -1
 .65-76(: 1)17 ايران

فرآوری  "اکسیدگرافن اصالح شده با کیتوزانبعدی 3العات سینتیکی و ایزوترم استخراج کروسین زعفران با استفاده از نانوکامپوزیت مط "(. 1400) و مهاجری، ا. ، م. قربانی، م.فیضی جعفري، س.م.،، ح.،  رجبی -2
 .55 -76(: 3)13 و نگهداری مواد غذایی

 .1 -18(: 2)13 فرآوری و نگهداری مواد غذایی "سنتز نانوالیاف کازئینات سدیم، کیتوزان و پلیوینیل الکل به روش الکتروریسی "(. 1400و قربانی، م. ) جعفري، س.م.، ی.، مقصودلو، م.،  اصغری قاجاری -3

پژوهش های علوم و صنایع  "های پروبیوتیکی و ضدقارچی باکتری اسید الکتیک غالب جدا شده از خمیرترش کینواارزیابی ویژگی "(. 1400عبدالحسینی، م. و اسدپور، ا. ) جعفري، س.م.،روحی، ا.، صادقی، ع.ر.،  -4
 .647 -657(: 4)17 غذایی ایران

فرآوری  "شیگذاری بر تغییرات بافت، تراوش و تورم پنیر فتای فراپاالنمکهای یون کلسیم و نمک و دمای آباثر غلظت "(. 1400) جعفري، س.م. و ، م.کاشانی نژاد ،.ا.م، ضیائی فررحمانی، ک.، میرزایی، ح. ا.،  -5
 .139 -154(: 1)13 غذایی و نگهداری مواد

 .377 -387(: 113)18علوم و صنایع غذایی ایران   "بخش یجهت بهبود اثرات سالمت نیبا پروتئ تیسکویب یساز یغن "(. 1400و آل حسینی، ا. ) جعفري، س.م.سالم، ا.،  -6

علوم  "بیس یو انگور با سرکه صنعت بیعناب، س یسنت یهاسرکه یشیو ضداکسا ییایمیکوشیزیف یهایژگیو سهیمقا "(. 1400پویان، م.، ابراهیمی، م.، حسینی، س. و راغ آراء، ح. ) جعفري، س.م.شاهی، ط.،  -7
 .173-184(: 121)18و صنایع غذایی ایران  

 .205-219: (116)18علوم و صنایع غذایی ایران   "فعال در صنعت غذا و داروبررسی نقش لیمونن به عنوان یک ترکیب زیست "(. 1400) جعفري، س.م.ارمی، ف.، آل حسینی، ا. و  -8

فناوری های جدید  " بررسی تاثیر غلظت نانوذره و محتوای روغن بر پایداری فیزیکی امولسیون پیکرینگ پایدار شده توسط نانوذرات کیتوزان"(. 1400) و آنتون، ن. جعفري، س.م.حیدری، ف.، ضیائی فر، ا.م.،  -9
 .167-179(: 2)9در صنعت غذا 

علوم و صنايع  " توزانینانوذرات ک یو رنگ سنج یکيرئولوژ ،یکیزیف یها یژگیو ینیب شیدر پ یمصنوع یعصب یشبکه ها ییکارا یبررس"(. 1400و شهیری طبرستانی، ه. ) جعفري، س.م.آل حسینی، ا.،  -10
 .77-90: (4)18غذايی ايران  

 یآنت تیو خاص يیایمیکوشيزیف یهایژگيو گلوکز بر و هيزيسرو سسيسرکه عناب و نقش مخمر ساکاروما دیتول یابيارز"(. 1399)محمدی، م.، پويان، م.، ابراهیمی، م. و حسینی، س.  جعفری، س.م. ط.،، شاهی -11
 .185-195: (10)17علوم و صنايع غذايی ايران   "آن یدانیاکس

فناوری های نوين غذايی  "ويکروويما یبا تکنولوژ وستهیصورت پبه عاتيما یسامانه فرآور یابيساخت و ارز یطراح"(. 1399) و خجسته پور، م. ا.، سیدآبادی ،جعفری، س.م.کاشانی نژاد، م.، .، م.م، سیدآبادی -12
7(4 :)625-611. 

 .163-176(: 99)17علوم و صنايع غذايی ايران   "اصول و مبانی الکتروپاشش و کاربرد آن در نانوريزپوشانی ترکیبات غذايی" (.1399). 1، اسدپورو  جعفری، س.م..، م، سلیمانی فر -13

 "با استفاده از روش سطح پاسخ لهیدانه شنبل یشده زیدرولیه نیپروتئ یدانیاکس یآنت تیعوامل موثر در فعال یساز نهیبه"(. 1398). خسرابندی، و  جعفری، س.م. قربانی، م.،صادقی ماهونک، ع.ر.،  .،ش، کاوه -14
 .77-88(: 1)14و صنايع غذايی ايران  تغذيه علوم

علوم و صنايع غذايی ايران  "رایصمغ کت -ریآب پن نیکنسانتره پروتئ ونیکمپلکس کواسرواس یو ساختار یکيرئولوژ یها یژگيو یابيارز"(. 1398) .ف، کیاو آذری جعفری، س.م.محمدی، س.، میرزايی، ح.ا.،  -15
16(1 :)225-237. 

 "الکل لینيویپل- وشیآز اهیصمغ برگ گ یسيالکترور افینانوال یریگوشکل یمحلول برمورفولوژ یپارامترها ریتأث"(. 1398. )ا، اسدپورو   .م، قربانی، .ه، شهیری طبرستانی جعفری، س.م.،.، س.ز، حسینی -16
 .353-368(: 1)16 ايران صنايع غذايیعلوم و 

 یو بررس یملکول/یزساختارير ،یکيزیف اتیخصوص یابيارز ون؛یبا روش کوآسرواس یصمغ عرب/توزانیک یمریوپلیب یهانانوحامل هیته "(. 1398). ح.ر، شاه محمدیو  جعفری، س.م.، ع.، مطلبی .،س.ا، مرادی -17
 .199-214(: 4)16و صنايع غذايی ايران  علوم "لکایک یروغن ماه یشياکسا یداريها بر بهبود پااثر آن

 پژوهشی داخلی -در مجالت علمی مقاالت منتشرشده -3-1

 

 ISIلمللی غیر پژوهشی بین ا-در مجالت علمی مقاالت منتشرشده -2-1
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15صفحه 31از   

 شکده صنایع غذاییدان -ردیس دانشگاهپ -میدان بسیج –آدرس: گرگان 

 

701-32426432تلفکس:  41از  15صفحه   

 کیالکترواستات دانیمرغ رفع انجماد شده تحت م نهیگوشت س یکروبیم یها یژگيو و ونیداسیاکس کینتیس یبررس"(. 1398) ، م.و خمیری. م، کاشانی نژاد ،جعفری، س.م.رهبری، م.، همدمی، ن.، میرزايی، ح.ا.،  -18
 .1-18(: 1)11 فرآوری و نگهداری مواد غذايی "با ولتاژ باال

 "با استفاده از روش پاسخ سطح نیحامل آستاگزانت یصمغ عرب -ریآب پن نینانو کمپلکس کنسانتره پروتئ دیتول یساز نهیبه"(. 1398) .م، صفری، ر. و کاشانی نژاد ،جعفری، س.م.شرافت، ن.، میرزايی، ح.ا.،  -19
 .219-232(: 5)16علوم و صنايع غذايی ايران 

علوم  "یمولکول نگیو داک یسنجفیط یهاروش یریکارگبا به نیاولئوروپئ-نیالکتالبوم-کمپلکس آلفا لیتشک یدما بر رو ریتاث"(. 1398. ).ح، مايکانیو مقصودلو، ی.، کرمی، ل.  ،جعفری، س.م..، ا، کاتوزيان -20
 .85-98(: 8)16و صنايع غذايی ايران 

(: 4)18تحقیقات مهندسی صنايع غذايی  "نیپانکرات ميحاصل از آنز لهیشنبل فعالستيز یهادیپپت یشيضداکسا یهایژگيو"(. 1398سرابندی، خ. )جعفری، س.م. و ، ش.، صادقی ماهونک، ع.ر.، قربانی، م.، کاوه -21
107-126. 

اثرات افزودن مکمل پروتئازی پوشش داده شده به جیره بر روی رشد، ترکیب بدن، برخی فاکتورهای بیوشیمیايی خون و "(. 1398) جعفری، س.م. و ، عالیشاهی، ع..ح، صالحی، ع.، سوداگر، م.، خسروانی زاده -22
 .77-101(: 1)7 فیزيولوژی و بیوتکنولوژی آبزيان "فعالیت تريپسین روده فیل ماهی

تیمار کمک پیشدانه بهسازی استخراج روغن از سیاهتوابع لگاريتم سیگموئید و تانژانت هیپربولیپک در مدل مقايسه"(. 1398) م.ا.، فرو ضیايی جعفری، س.م..، .ر، عولیح.، میرزايی، ح.ا.، قدسآبادی، بخش -23
 .133-144(: 1)11غذايی  نوآوری در علوم و فناوری ")PEF(الکتريکی متناوبمیدان

 تحقیقات مهندسی صنايع غذايی "به روش سطح پاسخ باسیلوس سرئوسسازی قرمز بر غیر فعالارزيابی تابش انتخابی مادون "(. 1397، م. )حسنیو  جعفری، س.م..، ع.ر، صادقی ،.، کاشانی نژاد، م.م، شوندی -24
17(1 :)70-57. 

در پیشرفت اکسايش  طیدی ان و تری ان مزدوج  پراکسید، آنیزيدين، شاخص های بررسی همبستگی بین"(. 1397. )ح، حسینی و جعفری، س.م.صادقی ماهونک، ع.ر.، مقصودلو، ی.، قربانی، م.،  .،ت، شفیعی -25
 .25-38(: 9)15علوم و صنايع غذايی ايران  "فندق خام و برشته در شرايط نگهداری تسريع يافته

 "اثر شرايط هیدرولیز آنزيمی کازئین با پانکراتین بر ويژگی های آنتی اکسیدانی و عملکردی کازئین هیدرولیز شده"(. 1397) جعفری، س.م. قربانی، م. و ،.ح همیشه کار،صادقی ماهونک، ع.ر.،  .،خ، سرابندی -26
 .303-318(: 7)15علوم و صنايع غذايی ايران 

(: 4)13و صنايع غذايی ايران  تغذيه علوم "های عملکردی و ضداکسايشی کازئین هیدرولیز شده با پانکراتینيژگیو"(. 1397) جعفری، س.م. قربانی، م. و همیشه کار، ح.،صادقی ماهونک، ع.ر.،  .،خ، سرابندی -27
74-61. 

 "عربی و مالتودکسترين با استفاده از روش سطح پاسخهای لیکوپن در صمغ سازی امولسیونبهینه"(. 1397صادقی ماهونک، ع.ر.، کاشانی نژاد، م. و ضیايی فر، ا.م. ) جعفری، س.م.،سلیمی، آ.، مقصودلو، ی.،  -28
 .117-136(: 1)10 فرآوری و نگهداری مواد غذايی

علوم و صنايع غذايی ايران  "بهینه سازی تولید پپتیدهای آنتی اکسیدان توسط هیدرولیز آنزيمی پروتئین دانه شنبلیله"(. 1397). خسرابندی، و  جعفری، س.م. قربانی، م.،صادقی ماهونک، ع.ر.،  .،ش، کاوه -29
15(11 :)88-75. 

 "بر اساس پايداری، رنگ و ويسکوزيته روغن پوست پرتقال جهت ريزپوشانیپکتین  –های پروتئین آب پنیر نانوکمپلکس بهینه سازی تولید"(. 1397)اسدپور، ا. و . م، خمیری ،جعفری، س.م..، س، قاسمی -30
 .929-943(: 5)14پژوهش های علوم و صنايع غذايی ايران 

-49(: 8)15علوم و صنايع غذايی ايران  "تولیدشده با استفاده از تکنیک کواسرواسیون 3-های امگاهای رنگ، رطوبت و ريزساختار نانو کپسولويژگی"(. 1397) جعفری، س.م. جعفرپور، س.ع. و .،ر، اصفهانی -31
61. 

رطوبتی بر ويژگی های فیزيکوشیمیايی و هضم پذيری  –تاثیر فرآيند هیدرولیز اسیدی به کمک فراصوت همراه با فرآيند حرارتی "(. 1397، م. )رئیسیو  جعفری، س.م. ،، م.اعلمی.، مقصودلو، ی.، س.ر، فلسفی -32
 .357-367(: 12)15علوم و صنايع غذايی ايران  "ذرت نشاسته

-ی گوارشی با استفاده از سامانه استنتاج فازی سازی شدهسازی روند رهايش لیمونن از نانوساختار آمیلوز در سامانه شبیهدلم"(. 1397، م. )نیاکوثریو مقصودلو، ی.، تمدن، ع.م.  ،جعفری، س.م.، م.، گنجه -33
 .139-149(: 8)15علوم و صنايع غذايی ايران  ")ANFIS(عصبی

پژوهش و نوآوری در علوم و صنايع غذايی  "ماهی روغن ريزکپسول های فیزيکوشیمیايی های اثر نوع ديواره و روش ريزپوشانی بر ويژگی"(. 1397) جعفری، س.م. و .پ، پورعاشوری.، ب، مهراد.، ب، شعبانپور -34
7(1 :)28-13. 

مانی ردۀ سلولی استئوبالست پکتین بر رشد و زنده-پنیرهای ايزولۀ پروتئین آبشده با کمپلکساثر الکتوفرين شیر شتر ريزپوشانی"(. 1397) و رافع، ع. جعفری، س.م.راعی، م.، شهیدی، ف.، فرهودی، م.،  -35
63MG"  119-132(: 2)7پژوهش و نوآوری در علوم و صنايع غذايی. 

های لیکوپن ساخته شده با ديواره پروتئین آب پنیر و مالتودکسترين سازی رهايش میکروکپسولبهینه"(. 1397صادقی ماهونک، ع.ر.، کاشانی نژاد، م. و ضیايی فر، ا.م. ) جعفری، س.م.،سلیمی، آ.، مقصودلو، ی.،  -36
 .217-233(: 2)15علوم و صنايع غذايی ايران  "توسط روش سطح پاسخ

-111(: 2)15علوم و صنايع غذايی ايران  "تولید پودر خرما به روش خشک کردن پاششی و ارزيابی متغیرهای خشک کردن در خواص فیزيکی پودر حاصل"(. 1397. )ی، مقصودلوو  جعفری، س.م..، ص، مقبلی -37
101. 

 "تیمار مايکروويو و سرعت دورانی پرس مارپیچیدانه تحت تاثیر پیشروغن سیاهسازی برخی از خصوصیات شیمیايی مدل"(. 1397) م.ا.، فرضیايی و جعفری، س.م..، .ر، عولیآبادی، ح.، میرزايی، ح.ا.، قدسبخش -38
 .17-26(: 1)14پژوهش های علوم و صنايع غذايی ايران 

علوم و صنايع پژوهش های  "حرارتی-(فراصوت) مکانیکی تنش از استفاده با  در ساختار آمیلوز روغن پوست پرتقالنانوريزپوشانی "(. 1397)مقصودلو، ی. و تمدن، ع.م.  ،، م.نیاکوثری ،جعفری، س.م.، م.، گنجه -39
 .517-531(: 4)14غذايی ايران 

-583(: 4)14پژوهش های علوم و صنايع غذايی ايران  "های آهن و رویمغذیهای فیزيکوشیمیايی، بافتی و حسی ماست غنی شده با ريزبررسی ويژگی"(. 1397و حسین نژاد، م. ) جعفری، س.م.، م.، گنجه -40
573. 

فناوری های  "های روغن ماهی ارزيابی اثر ژالتین ماهی، کاپا کاراگینان و روشهای مختلف ريزپوشانی بر پايداری اکسايشی میکروکپسول"(. 1396) جعفری، س.م. و .پ، پورعاشوری.، ب، مهراد.، ب، شعبانپور -41
 .288-273(: 2)5نوين غذايی 

استفاده از آنزيم تريپسین در جیره غذايی فیل ماهی و اثرات آن بر رشد، ترکیب بدن، برخی فاکتورهای بیوشیمیايی خون و "(. 1396) جعفری، س.م. و عالیشاهی، ع.، .ح، صالحی، ع.، سوداگر، م.، خسروانی زاده -42
 .211-218(: 3)9 محیط زيست جانوری "فعالیت تريپسین روده

پژوهش  "(PEF) بهینه سازی فرآيند استخراج روغن از سیاه دانه با پیش تیمار میدان الکتريکی متناوب"(. 1396) و بیگ بابايی، ع. م.ا.، فرضیايی ،جعفری، س.م..، .ر، عولیآبادی، ح.، میرزايی، ح.ا.، قدسبخش -43
 .221-234(: 3)6غذايی  نوآوری در علوم و صنايعو 

فرايند خشک  کارايی ربسلولز و کاراگینان متیلکربوکسیخوراکی های پوششهای مختلف ها و غلظتبررسی اثر تعداد اليه" (.1396و گنجه، م. )  ، بیرقی طوسی، ش.کاشانی نژاد، م. جعفری، س.م.،، ا.، ساداتی -44
 .680-690(: 5)13 ايران صنايع غذايیعلوم و پژوهش های  "کردن اسمزی سیب زرد لبنانی

پژوهش  "های کیفی آنارزيابی ويژگی فرنگی با استفاده از خشک کن پاششی وتولید پودر رب گوجهراندمان سازی بهینه"(. 6139قربانی، م. و صادقی ماهونک، ع.ر. ) ،جعفری، س.م.، ع.، ضیائی فر، ا.م.، دزيانی -45
 .647-662(: 5)13های علوم و صنايع غذايی ايران 

http://fsct.modares.ac.ir/article-7-20008-fa.pdf
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16صفحه 31از   

 شکده صنایع غذاییدان -ردیس دانشگاهپ -میدان بسیج –آدرس: گرگان 

 

701-32426432تلفکس:  41از  16صفحه   

 "روغن سیاه دانه خصوصیاتتاثیر پیش تیمارهای میدان الکتريکی متناوب و مايکروويو بر برخی از "(. 6139) و بیگ بابايی، ع. م.ا.، فرضیايی ،جعفری، س.م..، .ر، عولیآبادی، ح.، میرزايی، ح.ا.، قدسبخش -46
 .21-29(: 2)4غذايی  فناوری های نوين

علوم و صنايع غذايی ايران   "فرآيند خشک کردن پاششی رب گوجه فرنگی با استفاده از روش سطح پاسخبهینه سازی "(. 1396ضیائی فر، ا.م.، قربانی، م. و صادقی ماهونک، ع.ر. ) ،جعفری، س.م.، ع.، دزيانی -47
14(11 :)65-47. 

(: 4)14 علوم و صنايع غذايی ايران "های جانبی ماهی پیش تیمار شده در شرايط گوناگونارزيابی مشخصات روغن حاصل از فراورده"(. 1396) جعفری، س.م.، ح.، قربانی، م.، صادقی ماهونک، ع.ر. و حسینی -48
237-227. 

 .67-78(: 4)14علوم غذايی و تغذيه  "روش سطح پاسخ باکمک امواج فراصوت  هسازی فرآيند استخراج روغن کانوال ببهینه"(. 1396امام جمعه، ز.، کاشانی نژاد، م. و گنجه، م. ) جعفری، س.م.،، ف.، جلیلی -49

ارزيابی ويژگی های بیولوژيکی، فیزيکی و شیمیايی دانه گندم تحت تاثیر دما و غلظت متفاوت گازهای اکسیژن، " (.1396)، ا.، شاهکومحلی، ا.، آل حسینی، ع. و اسدپور، ا. حسینیآل  جعفری، س.م.،مقصودلو، ع.،  -50
 .251-263(: 2)14علوم و صنايع غذايی ايران   "ازت و دی اکسید کربن

پژوهش  "سلولز و فرايند اسمز بر زمان خشک شدن و میزان بازجذب آب سیب زرد لبنانیمتیلدهی با کاراگینان و کربوکسیتاثیر پوشش"(. 1396سی، ش. و کاشانی نژاد، م. )بیرقی طو جعفری، س.م.،، ا.، ساداتی -51
 .63-74(: 2)27های صنايع غذايی 

 .335-342(: 4)14غذايی ايران علوم و صنايع "زردآلودرختفیزيکوشیمیايی و عملکردی صمغهایويژگیبررسی "(. 6139) جعفری، س.م. ماهونک، ع.ر. و، س.پ.، قربانی، م.، صادقیسمائی -52

 .225-236(: 7)14علوم و صنايع غذايی ايران   "کمک روش تاگوچیسازی نانوريزپوشانی اسید فولیک بهبهینه"(. 1396) و اعلمی، م. قربانی، م. جعفری، س.م.، مقصودلو، ی.، اسدپور، ا.، -53

 .129-138(: 4)14علوم و صنايع غذايی ايران   "های فیزيکوشیمیايی و حسی زعفرانکردن بر ويژگیهای مختلف خشکتأثیر روش"(. 6139قربانی، م. و همتی، خ. ) جعفری، س.م.،آقايی، ز.،  -54

پژوهش و نوآوری  "های عصبی مصنوعیشبکه توسطهای فیزيکوشیمیايی، بافتی و حسی ماست غنی شده با آهن و روی تغییرات شاخص روند سازیمدل"(. 1395گنجه، م. )و  جعفری، س.م.حسین نژاد، م.،  -55
 .325-336(: 4)5صنايع غذايی علوم و در 

 "دانهفنلی و خصوصیات فیزيکوشیمیايی روغن سیاهسرعت دورانی پرس مارپیچی بر میزان ترکیباتتاثیر "(. 5139) ، ع.بابايیبیگم.، ا.، فر، ضیايیجعفری، س.م..، .ر، عولیآبادی، ح.، میرزايی، ح.ا.، قدسبخش -56
 .1-10(: 3)5 مهندسی زيست سامانه

-فرآوری و نگهداری "گندم با روش سطح پاسخ های فیزيکی و میکروبیسازی تأثیر بوجاری و رطوبت بر ويژگیسازی و بهینهمدل" (.1395)معتمدزادگان، ع. و آل حسینی، ع.  جعفری، س.م.،، ا.، حسینیآل  -57

 .43-68(:2)8موادغذايی 

عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی اثرات میزان بوجاری، رطوبت، دما و زمان بر ويژگی های فیزيکی و میکروبی دانه " (.1395)معتمدزادگان، ع. و آل حسینی، ع.  جعفری، س.م.،، ا.، حسینیآل  -58
 .577-588(:4)26پژوهش های صنايع غذايی  "گندم

 .321-327(: 3)71 تحقیقات دامپزشکی "خالص سازی و تثبیت آنزيم الکتوپراکسیداز استخراج شده از شیر شتر توسط آلژينات سديم"(. 1395) جعفری، س.م. و .ز، ر.، سحاقیس.، برازنده،  ،زيبايی -59

-42(: 2)25ايران  مجله علمی شیالت "به وسیله ژالتین ماهی و صمغ عربی با استفاده از روش کواسرواسیون 3-بررسی نانو ريزپوشانی اسیدچرب امگا"(. 1395) جعفری، س.م. و .ر، جعفرپور، س.ع.، اصفهانی -60
29. 

پژوهش های علوم و صنايع  "ريزپوشانی شده زعفران از فاز داخلی امولسیون دوگانه آب در روغن در آبترکیبات موثره نانوسازی رهايش مدل"(. 1395اسدپور، ا. و میرزايی، ح.ا. ) ،جعفری، س.م.فريدی، ا.،  -61
 .308-317(: 2)12غذايی ايران 

 .243-255(: 2)47 مهندسی بیوسیستم ايران "های اناراسمزی دانه بگیرىعصبی و سطح پاسخ آ -سازی فازیمدل"(. 1395) و قادری، س. جعفری، س.م.گنجه، م. و  -62

علوم  "شبه پنیر پروسس گستردنی بر پايه پنیر فتای ايرانی به روش سرد کردن آهسته و شرايط پخت سازی فرموالسیونبهینه سازی و مدل"(. 1395و سرفرازی، م. ) جعفری، س.م.شعبانی، ج.، میرزايی، ح.ا.،  -63
 .43-52(: 1)13غذايی و تغذيه 

و بررسی پايداری پودر ريزپوشانی  RSM موسیالژ دانه به با استفاده از -بهینه سازی تولید امولسیون روغن پوست پرتقال "(. 1395قربانی، م. و سلیمی، آ. ) ،س.م.جعفری، حسینی، ش.، صادقی ماهونک، ع.ر.،  -64
 .171-180(: 10)13علوم و صنايع غذايی ايران   " شده حاصل

 "زمینیبررسی تغییرات میزان پروتئین و ترکیبات فنلی در برگهای ارقام حساس و مقاوم توتون آلوده به ويروس وای سیب"(. 1394م.، و تقی نسب، م. ) يزدانیان، جعفری، س.م.،عبدالهی، ع.ر.، نصراله نژاد، س.،  -65
 .129-153(: 3)22پژوهش های تولید گیاهی 

علوم غذايی و تغذيه   "و واريته شهمیرزادی و تاثیر حالل و روش استخراج بر فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره حاصله استخراج عصاره پوسته گرد"(. 1394خمیری، م. و بیات، ه. ) جعفری، س.م.،رضايی ارمی، س.،  -66
12(3 :)98-85. 

 .65-76(: 3)12علوم غذايی و تغذيه   "مدل سازی سینتیک انتقال جرم طی فرآيند آبگیری اسمزی بادمجان"(. 1394و شهیدی، س.ا. ) جعفری، س.م.،بهمنی، ع.ا.،  -67

تولید و فراوری محصوالت زراعی و  "بررسی سینتیک تخريب رنگ رب گوجه فرنگی در طی فرايند حرارتی و مدل سازی اين تغییرات با روش سطح پاسخ"(. 1394و قادری، س. ) جعفری، س.م.،گنجه، م.،  -68
 .43-56(: 3)17 باغی

کارگیری تولید امولسیون های لیکوپن با استفاده از ژالتین ومالتودکسترين و بهینه سازی فرآيند با به"(. 1394صادقی ماهونک، ع.ر.، کاشانی نژاد، م. و ضیايی فر، ا.م. ) جعفری، س.م.،سلیمی، آ.، مقصودلو، ی.،  -69
 .55-68(: 4)12علوم غذايی و تغذيه   "روش سطح پاسخ

فرآوری و  "بررسی اثر نانوذرات بر خواص مکانیکی و نفوذپذيری فیلم های ترکیبی ژالتین ماهی سردآبی و کاپاکاراگینان"(. 1394) جعفری، س.م.، ر. وهاشمی طباطبايی، ر.، میرزايی، ح.ا.، محمدی نافچی، ع. -70
 .47-60(: 1)7نگهداری مواد غذايی 

71- Saramnejad, S.F. Jafari, S.M. Ziaeifar, A.M., and Rashidi, A.M. (2015). “Evaluation of Nutritional and Physical Properties of Watermelon Juice during the 

Thermal Processing by Using Alumina Nano-fluid in a Shell and Tube Heat Exchanger” Nutrition and Food Sciences Research 2(4): 47-54. 

(: 1)3صنايع غذايی علوم و پژوهش و نوآوری در  "بهینه سازی استخراج آنتوسیانین گلبرگ زعفران به کمک روش سطح پاسخ"(. 1393م. و همتی کاخکی، ع. )قربانی،  جعفری، س.م.،مهدوی خزاعی، ک.،  -72
50-37. 

 "بر روی برخی فاکتورهای تولید مثلی و رشد در ماهی دم شمشیری  الیتوريوسکورکوروس بررسی اثر سطوح مختلف عصاره اتانولی "(. 1393) جعفری، س.م. حاجی بگلو، ع.، سوداگر، م.، حسینی، س.ع. و -73
 .47-56(: 4)6 محیط زيست جانوری

پژوهش و نوآوری  "زه مختلف استفاده از فناوری انعکاس و پردازش صدا و شبکه عصبی مصنوعی در جداسازی فندق با اندا"(. 1393رحمانیان، ن.، اکبريان، م.ج. و وطن خواه، م. ) جعفری، س.م.،محمودی، ا.،  -74
 .297-306(: 4)3صنايع غذايی علوم و در 

 .57-65(: 5)2فناوری های نوين غذايی  "بررسی تاثیر سرعت چرخشی، غلظت و دما بر رفتار جريان محلول صمغ تنه زردآلو"(. 1393) جعفری، س.م. سمائی، س.پ.، قربانی، م.، صادقی ماهونک، ع.ر. و -75

 .89-103(: 4)1فناوری های نوين غذايی  "تاثیر روغن گیاهی، دما و زمان پخت بر خصوصیات فیزيکوشیمیايی پنیر پروسس آنالوگ گستردنی"(. 1393) جعفری، س.م. میرزايی، ح.ا.، يلمه، م. وشعبانی، ج.،  -76

 .71-81(: 1)1تغذيه و بیوشیمی آبزيان  " Spirulina platensisبر پارامترهای رشد ريز جلبک  ی خزرسازی آب حوضه جنوبی دريابررسی تاثیر غنی"(. 1393) جعفری، س.م.حسین زاده، خ.، گنجیان، ع. و  -77

تحقیقات گیاهان  "اکسیدانی ترکیبات فنولی حاصلاستخراج عصاره برگ گردوی بومی ايران با امواج مايکروويو و بررسی ويژگیهای آنتی "(. 1392خمیری، م. و بیات، ه. ) جعفری، س.م.،رضايی ارمی، س.،  -78
 .879-898(: 4)29دارويی و معطر ايران  
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17صفحه 31از   

 شکده صنایع غذاییدان -ردیس دانشگاهپ -میدان بسیج –آدرس: گرگان 

 

701-32426432تلفکس:  41از  17صفحه   

نانوسلولز و تاثیر آن در افزايش مدت ماندگاری گوشت -های کیتوزانهای حرارتی و ضدمیکروبی نانوکامپوزيتبررسی ويژگی"(. 1392و داداشی، س. ) جعفری، س.م.،دهناد، د.، میرزايی، ح.ا.، امام جمعه، ز.،  -79
 .163-173(: 4)8ه و صنايع غذايی ايران علوم تغذي "کردهچرخ

هش و نوآوری در علوم پژو "نانوسلولز-ذير کیتوزانپتخريبهای زيستهای فیزيکی و مکانیکی نانوکامپوزيتسازی ويژگیبهینه"(. 1392و داداشی، س. ) جعفری، س.م.،دهناد، ج.، میرزايی، ح.ا.، امام جمعه، ز.،  -80
 .229-242(: 3)2و صنايع غذايی  

 .322-324(: 4)9 ايران پژوهش های علوم و صنايع غذايی "افزاری مواد غذايیسنجی نرميابی سامانه رنگطراحی و بهینه"(. 1392و مقصودلو، ی. ) جعفری، س.م.غیاثی، ح.، جبرائیلی، ش.،  -81

 .131-148(: 2)5فرآوری و نگهداری موادغذايی  "های اسیدالکتیک از چال در استان گلستانباکتریجداسازی و شناسايی "(. 1392) جعفری، س.م.، ماهونک، ع.ر. وزارعی يام، ب.، خمیری، م.، صادقی -82

 .280-292(: 2)28تحقیقات گیاهان دارويی و معطر ايران  "ارزيابی فعالیت ضدمیکروبی عصاره برگ های زيتون رقم زراعی میشن به روش االيزا"(. 1391اعلمی، م. و خمیری، م. ) جعفری، س.م.،رفیعی، ز.،  -83
پژوهش  "مايونز تاثیر بتاگلوکان جو بدون پوشینه به عنوان مقلد چربی بر ويژگی های فیزيکی شیمیايی، بافتی و حسی سس"(. 1391) جعفری، س.م. امیری عقدايی، س.س.، اعلمی، م.، صادقی ماهونک، ع.ر. و -84

 .141-154(: 2)22های صنايع غذايی  
پژوهش های  "اکسیدان های سنتزیاکسیدانی عصاره پوسته گردو واريته تويسرکانی و مقايسه فعالیت ضد راديکالی آن با آنتیفعالیت آنتی"(. 1391خمیری، م. و بیات، ه. ) جعفری، س.م.،رضايی ارمی، س.،  -85

 .39-50(: 1)22صنايع غذايی  
برگ گردو واريته تويسرکانی حاصل از دو روش استخراج غرقابی با حالل و استخراج به کمک امواج  اکسیدانی عصارهآنتی هایمقايسه ويژگی"(. 1391خمیری، م. و بیات، ه. ) جعفری، س.م.،رضايی ارمی، س.،  -86

 .219-234(: 2)8 ايران پژوهش های علوم و صنايع غذايی "مايکروويو
مدل سازی خصوصیات فیزيکوشیمیايی شبه پنیر پروسس گستردنی برپابه پنبر فتای "(. 1391دزيانی، م.، عزتی، ر.، نجف زاده، م. و شادنوش، م. ) جعفری، س.م.،شعبانی، ج.، میرزايی، ح.ا.، حبیبی نجفی، م.ب.،  -87

 .355-362(: 5)7علوم تغذيه و صنايع غذايی ايران  "ايرانی

مدل سازی سینتیک خشک کردن پیاز در يک خشک کن بستر سیال مجهز به کنترل کننده رطوبت با استفاده از روش های "(. 1391قنبری، و.، دزيانی، م.، عزتی، ر. و سلیمانی، م. ) جعفری، س.م.،گنجه، م.،  -88
 .399-407(: 5)7علوم تغذيه و صنايع غذايی ايران  "رگرسیونی، منطق فازی و شبکه های عصبی مصنوعی

علوم تغذيه  "بررسی خواص مهندسی و بیوفیزيکی پنیرهای فرآوری شده تحت تاثیر عوامل مختلف"(. 1391و الری پور هرات، ر. ) جعفری، س.م.، دزيانی، م.، عزتی، ر.، شاکريان، م.، عمیدی، ف.، میرزايی، ح.ا.، -89
 .441-448(: 5)7و صنايع غذايی ايران 

 .47-54(: 1)4 علوم و فناوری غذايی "خصوصیات فیزيکوشیمیايی و آئرودينامیکی دانه جو الين های برتر استان گلستان"(. 1391میرزايی، ح. ا.، قدس ولی، ع.ر. و قره خانی، م. ) ،جعفری، س.م.جبرائیلی، ش.،  -90

 "ها در آرد حاصل از حبوبات مختلف بررسی ظرفیت امولسیون کنندگی و کف کنندگی و تاثیر اسیديته و قدرت يونی بر اين ويژگی"(. 1390صادقی ماهونک، ع.ر. و قربانی، م. ) جعفری، س.م.،اسدپور، ا.،  -91
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 ورامین. ===همايش . عصاره آبی گیاه گزنه در روغن سويا فعالیت آنتی اکسیدانی. بررسی 1388 .ع، ماهونکصادقیو  جعفری، س.م.، م.ع. ابراهیم زاده، ،م. قربانی، ،م. قره خانی، -16
 ورامین. ===همايش . استخراج ترکیبات فنلی و فالونوئیدی به کمک امواج اولتراسوند از گیاه گزنه. 1388 جعفری، س.م.و   ،ابراهیم زاده، م.ع. ،قربانی، م.  ،قره خانی، م. -17
 . گرگان.سراسری کشاورزی پاک همايش. کاربردهای نانوتکنولوژی در توسعه کشاورزی پاک. 1388 جعفری، س.م.طاهری گراوند، ا. گراوند، ف. و  -18
 گرگان. ===. کاربردهای نانوتکنولوژی در توسعه صنايع غذايی. همايش 1388 جعفری، س.م.طاهری گراوند، ا. گراوند، ف. و  -19
 گرگان. ===همايش . مدل سازی و بهینه سازی خشک کن تسمه ای. 1388 جعفری، س.م.طاهری گراوند، ا.، مزيدی، م. و  -20
 گرگان. ===همايش . طراحی وبهینه سازی مصرف انرژی درخشک کن پاششی. 1388 جعفری، س.م.طاهری گراوند، ا.، مزيدی، م.و  -21
 منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی. کرمانشاه.همايش . کورن، قارچ جايگزين پروتئین در غذای انسان. 1388 جعفری، س.م.ملک جانی، ن.، دادپور، س.م. و  -22
سراسری  دومین کنفرانس. مصرف انرژی. کاهش ضايعات محصوالت فرآوری شده در خشک کن پاششی با طراحی و بهینه سازی 1388 و غريب زاهدی، س.م.ت. جعفری، س.م.، .م، ،مزيدیطاهری گراوند، ا. -23

 ان.تهر .مديريت انرژی
 ساری. دانشجويی فناوری های نوين غذايی. -علمی اولین همايش ملی. کاربرد ضايعات کارخانه زيتون. 1389 س.م.جعفری، طالعی، ا. و  -24

 ساری. ===اولین . میکروانکپسوالسیون. 1389 جعفری، س.م.ساداتی گل افشانی، س.ا.، بصیری، ل. و  -25
 ساری. ===اولین . روش های نوين کاهش آسیب سرمايی و افت کیفیت انار طی انبارداری. 1389 جعفری، س.م.گراوند، ف.، بدبدک، ص. و  -26

 ساری. ===اولین . افزايش زيست دسترسی مواد غذايی با استفاده از فناوری نانو. 1389و مزيدی، م.  جعفری، س.م.گراوند، ف.،  -27
کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و ششمین  بهینه سازی مبدل حرارتی پوسته و لوله برای استفاده در عملیات تولید رب گوجه فرنگی. .1389 جعفری، س.م. و مزيدی، م.، گراوند، ف.، طاهری گراوند، ا. -28

 کرج.مکانیزاسیون. 
 کرج.===ششمین  صوالت کشاورزی.بررسی روشهای مختلف سورتینگ با استفاده از آکوستیک در مح .1389 جعفری، س.م. مرادی، م.، گراوند، ف.، صمدی ريکنده، س.ه. و -29
 تهران. غذايی ايران.ملی علوم و صنايعنوزدهمین کنگره .گردو رقم شهمیرزادیاکسیدانی و ضدراديکالی برگآنتیبررسی خواص .1389 .خمیری، مو  جعفری، س.م. رضايی ارمی، س.، -30
 تهران. ===نوزدهمین  استخراج و نوع حالل بر فعالیت ضدمیکروبی عصاره برگهای زيتون واريته میشن به روش االيزا.بررسی اثر روش  .1389 خمیری، م. و اعلمی، م. جعفری، س.م.، رفیعی، ز.، -31
 تهران. ===نوزدهمین  مروری بر تهیه کنسانتره و ايزوله پروتئین سويا به روش فراپااليش. .1389 جعفری، س.م. و هارونی، ا.، گراوند، ف. -32
 تهران. ===نوزدهمین  ارزيابی ترکیبات فنلی برگ و پوسته سبز دو رقم گردو. .1389 و خمیری، م. س.م.جعفری،  رضايی ارمی، س.، -33
 تهران. ===نوزدهمین  تولید نانوامولسیون های غذايی با روش انرژی باال. .1389 جعفری، س.م. مقصودلو، ع. و سلمانیان، ش.، -34
 تهران. ===نوزدهمین  از فرآيند استخراج روغن زيتون.کاربرد ضايعات حاصل  .1389 جعفری، س.م. حسینی، ح. و -35
 تهران. ===نوزدهمین . بتاگلوکان غالت، معرفی و کاربردهای آن در فرآورده های غذايی. 1389 جعفری، س.م.ماهونک، ع.ر. و امیری عقدايی، س.، اعلمی، م.، صادقی -36
 .اصفهان .سالممحصولملی کشاورزی پايدار و تولیداولین همايش زمینی.کل در دو رقم مقاوم و حساس توتون نسبت به ويروس وای سیبغلظت فنلتغییرات  .1389 جعفری، س.م. نصرا... نژاد، س. و .،ع، عبدالهی -37
 تهران. ايران. گیاهپزشکینوزدهمین کنگره  .گیاه توتون بررسی آلودگی ويروس وای سیب زمینی بر تغییرات مقدار پروتئین کل در .1389 و يزدانیان، م. جعفری، س.م. عبدالهی، ع.، نصرا... نژاد، س.، -38
 تهران. سومین کنفرانس سراسری غذاهای فراسودمند.. بررسی ترکیبات عملگر پوست مرکبات و تاثیر آن بر سالمت انسان. 1389 جعفری، س.م.ملک جانی، ن.، دادپور، س.م. و  -39
 بندر انزلی. نخستین همايش ملی فرآوری و بهداشت فرآورده های شیالتی.. خواص رئولوژيکی بافت ماهی و ژل های سوريمی. 1389و قره خانی، م.  جعفری، س.م.،جبرايیلی، ش.،  -40
 بندر انزلی. ===نخستین . بسته بندی فعال در ماهیان. 1389و قره خانی، م.  جعفری، س.م.،جبرايیلی، ش.،  -41
 بندر انزلی. ===نخستین . روش های غیر حرارتی جديد در فرآورش ماهیان. 1389و قره خانی، م.  جعفری، س.م.،جبرايیلی، ش.،  -42
همايش کشوری ايمنی مواد . بررسی ويژگی های فیزيکوشیمیايی و عملکردی بتاگلوکان استخراج شده از جو بدون پوشینه ايرانی. 1389و صادقی ماهونک، ع.ر.  جعفری، س.م.امیری عقدايی، س.س.، اعلمی، م.،  -43

 . ساری.آشامیدنیغذايی و 
همايش . بررسی ويژگی های رئولوژيکی فیبر بتاگلوکان حاصل از جو بدون پوشینه جهت استفاده در فرموالسیون مواد غذايی. 1389و صادقی ماهونک، ع.ر.  جعفری، س.م.امیری عقدايی، س.س.، اعلمی، م.،  -44

 . ساری.کشوری ايمنی مواد غذايی و آشامیدنی
بهینه سازی زنجیره تولید، توزيع و مصرف در ملی فرانخستین همايش . اثر فرآيند حرارتی بر پايداری لیکوپن در فرآورده های گوجه فرنگی. 1390و بدبدک، ص.  جعفری، س.م.،جبرايیلی، ش.، قره خانی، م.،  -45

 .گرگان .صنايع غذايی
 گرگان. ===نخستین . طراحی يک تبخیرکننده با تراکم مجدد بخار جهت استفاده در تولید رب گوجه فرنگی. 1390آبادی، ح. رفیعی، ز.، فرزانه، و. و بخش جعفری، س.م.،خانی، م.، جبرايیلی، ش.، قره -46
 گرگان.===خستین ن. طراحی يک تبخیرکننده سه مرحله ای برای تولید رب گوجه فرنگی. 1390. ز، رفیعیجبرايیلی، ش.، و قره خانی، م.،  جعفری، س.م.، -47

 گرگان.===نخستین . Aerodynamic properties of paddy and white rice. 1390 جعفری، س.م.قره خانی، م.، اعلمی، م.، کاشانی نژاد، م. و  -48

 گرگان. ===نخستین . عوامل موثر بر خواص رئولوژيکی ماست و مقايسه اين خواص با ساير فرآورده های تبخیری لبنی. 1390 جعفری، س.م. و .ح، حسینی -49
 گرگان.===نخستین . استفاده از سیستم های غشايی در تصفیه روغن. 1390. ش، جبرائیلیو بخش آبادی، ح.، فرزانه، و.  جعفری، س.م.،.، ح.ا، میرزايی.، م، خانزادی -50
 گرگان. ===نخستین . کاربرد اسانس های روغنی در پوشش های خوراکی برای مقابله با میکروارگانیسم ها. 1390و فرزانه، و.  جعفری، س.م.خانزادی، م.، میرزايی، ح.ا.،  -51
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 گرگان. ===نخستین . مروری بر ويژگی، استخراج و مصرف رنگدانه چغندر قرمز. 1390. ی، مقصودلوو  جعفری، س.م.غیاثی، ح.،  -52
 گرگان. ===نخستین ن گلستان. . بررسی اثر محتوی رطوبتی بر ويژگی های اصطکاکی و آئرودينامیکی دو رقم نخودفرنگی استا1390 ی، س.م.جعفرآل حسینی، ع.، توکلی پور، ح.، قدس ولی، ع.ر. و  -53

نخستین . Hygienic quality of local traditional fermented camel milk (Chal) sold in Golestan province, Iran.1390و فرزانه، و.  جعفری، س.م.،زارعی يام، ب.ع.، خمیری، م.، صادقی ماهونک، ع.ر.،  -54
 گرگان. ===

 گرگان.===نخستین . Effect of whey powder, starch and Arabic gum on rheological properties of Agharan. 1390 جعفری، س.م.زارعی يام، ب.ع. و  -55

 تهران.مرکز همايش های صدا و سیما،  همايش ملی مديران صنايع غذايی. اولین. 50001المللی ايزو براساس استاندارد بینانرژی . سامانه مديريت1390و آقاجانی، ن.  جعفری، س.م. -56
 تهران. === اولینغذايی. های صنايعبخار در کارخانهوری بخار و ديگ. افزايش بهره1390 جعفری، س.م.دهقان ، آ. و  -57
 تهران. === اولینهای مديريت ضايعات در صنايع غذايی. . سامانه1390 جعفری، س.م.رنجبر، آ. و  -58
 تهران. === اولینبیواتانول.  -سبزغذايی در تولید سوخت. استفاده از ضايعات صنايع1390 جعفری، س.م.جلیلی، ف. و  -59
 تهران. === اولین. بررسی ساختار صنعت غذا در آمريکا و اروپا. 1390و میرزايی، ح.ا.  جعفری، س.م.رجبی، ح.،  -60
 زنجان. های نوين کشاورزی.اولین کنگره ملی علوم و فناوری. تاثیر نوع الين بر خصوصیات آئرودينامیکی و شیمیايی دانه جو. 1390میرزايی، ح.ا.، قدس ولی، ع.ر. و قره خانی، م.  جعفری، س.م.،جبرايیلی، ش.،  -61

 زنجان. ===اولین . بررسی سینتیک انتقال جرم سیب در طی خشک کردن اسمزی. 1390ی نژاد، م. و مشکانی، س.م. بیرقی طوسی، ش.، کاشان جعفری، س.م.،ساداتی گل افشانی، س.ا.،  -62

همايش بین المللی خشک  اولین. پیش بینی سینتیک خشک کردن فلفل دلمه سبز در يک خشک کن بستر سیال با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی. 1390و گنجه، م.  دهناد، د. ،جعفری، س.م.قنبری، و.،  -63
 بندر ماهشهر. کردن خاورمیانه.

 === اولین. با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی رطوبت کننده در يک خشک کن بستر سیال مجهز به کنترل پیاز. مدل سازی سینتیک خشک کردن 1390دهناد، د. و گنجه، م.  جعفری، س.م.،قنبری، و.،  -64
 بندر ماهشهر.

 بندر ماهشهر. === اولین. روش های نوين کمک اسمزی در خشک کردن مواد غذايی. 1390دهناد، د. و  جعفری، س.م.،.، ک، مهدوی خزاعی -65
 تهران.  صنايع غذايی ايران.کنگره ملی علوم و بیستمین . پول کل و آزاد در روغن پنبه دانهاثرات ضد تغذيه ای گوسیپول و روش های اندازه گیری گوسی. 1390. م، قربانیو  جعفری، س.م.، م.، تقوايی -66
گلوکاناز در دانه و مالت الين های جوی -گلوکان و فعالیت آنزيم بتا-تاثیر فرآيند مالت سازی بر میزان بتا. 1390میرزايی، ح.ا.، قدس ولی، ع.ر.، قره خانی، م. و بخش آبادی، ح.  جعفری، س.م.،جبرايیلی، ش.،  -67

 تهران. ===بیستمین . برتر استان گلستان
 تهران. ===بیستمین . خصوصیات فیزيکی الين های جوی برتر استان گلستان. 1390میرزايی، ح.ا.، قدس ولی، ع.ر.، و قره خانی، م.  جعفری، س.م.،جبرايیلی، ش.،  -68
 تهران.===بیستمین . نرم افزاری مواد غذايیطراحی و بهینه سازی روش نوردهی غیرمستقیم جهت رنگ سنجی . 1390. ش، جبرائیلیو  جعفری، س.م. مقصودلو، ی.، .،ح، غیاثی -69
 تهران. ===بیستمین . رهاسازی کنترل شده به کمک ريزپوشانی در سیستم های غذايی. 1390 جعفری، س.م. صفارپور، س. و .،پ، بهشتی -70
 تهران. ===بیستمین . صنعت غذاکاربردهای نوين گرمادهی با امواج مادون قرمز در . 1390قادری، س. و قنبری، و.  جعفری، س.م.،گنجه، م.،  -71
 تهران. ===بیستمین . بررسی روش های مدل سازی سینتیک خشک کردن مواد غذايی. 1390 ، مهماندوست، ف. و اشتری، ن..وی، لقمان ،جعفری، س.م..، و، قنبری -72
 تهران. ===بیستمین . بیوسنسور و کاربرد آن در صنايع غذايی. 1390 جعفری، س.م.بهشتی، پ.، صفارپور، س. و  -73
 تهران. ===بیستمین . عصبی سینتیک خشک کردن فلفل دلمه –مدل سازی فازی . 1390گنجه، م. و قادری، س.  جعفری، س.م.،قنبری، و.،  -74
 تهران. ===بیستمین . عربیرفتاررئولوژيکی آن درامولسیون لیمونن درمقايسه باصمغانگوم و بررسیاستخراج صمغ. 1390 جعفری، س.م.بهشتی، پ.، صفارپور، س. و  -75
 تهران.===بیستمین . لیمونن و مقايسه آن با صمغ عربی-بررسی اندازه قطرات حاصل از امولسیفیکاسیون صمغ انگوم برای ريزپوشانی قطرات د. 1390 جعفری، س.م.بهشتی، پ.، صفارپور، س. و  -76
 تهران. ===بیستمین . محصوالت اکستروژنکاربرد ريزپوشانی طعم در . 1390. س، صفارپورو  جعفری، س.م..، پ، بهشتی -77

ملی  . بررسی تاثیر پیش تیمار اسمز بر سرعت خشک شدن و خصوصیات فیزيکوشیمیايی قطعات سیب زرد لبنانی. همايش1390بیرقی طوسی، ش. و کاشانی نژاد، م.  جعفری، س.م.،ساداتی گل افشانی، س.ا.،  -78
 قوچان. صنايع غذايی.

پنجمین همايش ملی بررسی ضايعات محصوالت . بررسی اثر رقم و رطوبت روی ويژگی های ثقلی دانه ارقام نخودفرنگی استان گلستان. 1390 جعفری، س.م.آل حسینی، ع.، توکلی پور، ح.، قدس ولی، ع.ر. و  -79
 تهران. کشاورزی.

 تهران. اولین کنفرانس ملی نانوفناوری و کاربرد آن در کشاورزی و منابع طبیعی.. نانوساختارهای غذايی طبیعی. 1391 جعفری، س.م.فضلی عقدائی، م. و  -80

اولین همايش بین المللی و . امکان استفاده از ضايعات نشاسته سیب زمینی جهت تهیه فیلم های خوراکی زيست تخريب پذير به منظور جايگزينی فیلم های سنتزی متداول. 1391 جعفری، س.م.دهناد، د. و  -81
 مشهد. ششمین همايش ملی مديريت پسماند.

 مشهد. ===اولین همايش پذير حاصل از ضايعات وی پروتئین کارخانه های لبنی. تخريبهای خوراکی زيست. کیفیت فیلم1391 جعفری، س.م.دهناد، د. و  -82

 .تهران .محیط زيستمديريت  برنامه ريزی و ملیکنفرانس ین دومهای زيست تخريب پذير. بندیزيست بااستفاده از بسته. جلوگیری از آلودگی محیط1391 جعفری، س.م.کیا، ش. و  -83

 تهران. ===دومین . مديريت پسماندهای صنايع غذايی. 1391 جعفری، س.م.کیا، ش. و  -84

 قم. نخستین همايش ملی صنعت و بهداشت مواد غذايی با منشاء دامی.های کاهش آن. گوشتی با سرطان و راههای. بررسی رابطه مصرف گوشت و فرآورده1391 جعفری، س.م.رضايی، م. و  -85

 .شیراز .همايش ملی بهداشت و ايمنی غذا. ترکیبات مغذی در میکروجلبک اسپیرولینا و روش های استخراج آنها. 1391 جعفری، س.م.. و خ، حسین زاده -86

 شیراز. ===همايش . کاربرد خالء در خشک کردن اسمزی و تاثیر آن بر خصوصیات فیزيکی و کیفی مواد غذايی. 1391 جعفری، س.م.مهدوی خزاعی، ک. و  -87

همايش بکه عصبی مصنوعی. . پیش بینی اثر آنتی اکسیدانی عصاره برگ زيتون در روغن آفتابگردان بر اساس تغییرات انديس پراکسید با استفاده از ش1391گنجه، م. و رفیعی، ز.  جعفری، س.م.،محمودی، ا.،  -88
 شیراز. ===

 شیراز. ===همايش . سم شناسی ازن مصرفی در تصفبه آب آشامیدنی. 1391اکبريان، م.ج. و وطن خواه، م.  جعفری، س.م.،محمودی، ا.،  -89

همايش انتخاب ماده ديواره ای.  -. يک روش نوين برای کاربرد زعفران در صنايع غذايی: ريزپوشانی عصاره زعفران1391صادقی ماهونک، ع.ر. و رجب زاده اوغاز، ق.  جعفری، س.م.،رجبی کوشه، ح.، قربانی، م.،  -90
 شیراز. ===

 شیراز.===همايش عصاره زعفران. . يک روش نوين برای کاربرد زعفران در صنايع غذايی: ريزپوشانی 1391صادقی ماهونک، ع.ر. و رجب زاده اوغاز، ق.  جعفری، س.م.،رجبی کوشه، ح.، قربانی، م.،  -91

همايش ملی آخرين دستاوردهای حالل اتانول اسیدی بر پايداری آنتوسیانین استخراج شده از گلبرگ گل زعفران.  pH. بررسی اثر 1391 جعفری، س.م.مهدوی خزاعی، ک.، قربانی، م.، همتی کاخکی، ع. و  -92
 تربت حبدربه. پژوهشی زعفران.

 ===همايش . بررسی اثر روش های مختلف خشک کردن گلبرگ گل زعفران بر میزان آنتوسیانین باقی مانده در گلبرگ خشک شده. 1391 جعفری، س.م.مهدوی خزاعی، ک.، همتی کاخکی، ع.، قربانی، م. و  -93
 تربت حبدربه.

 تربت حبدربه. ===همايش ازی فرآيند استخراج به کمک امواج مايکروويو آنتوسیانین های گلبرگ گل زعفران. . بهینه س1391 جعفری، س.م.مهدوی خزاعی، ک.، همتی کاخکی، ع.، قربانی، م. و  -94

میزان بازجذب آب سیب زرد شدن و دهی با کاراگینان و کربوکسی متیل سلولز و فرآيند اسمز بر زمان خشک. تاثیر پوشش1391طوسی، ش. و کاشانی نژاد، م. بیرقی جعفری، س.م.،افشانی، س.ا.، ساداتی گل -95
 تهران. ملی پژوهشگران و نخبگان ايمنی غذا. لبنانی. کنگره
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هشگران ملی پژو کردن اسمزی سیب زرد لبنانی. کنگرههای کربوکسی متیل سلولز و کاراگینان در فرآيند خشک. کاربرد پوشش1391طوسی، ش. و کاشانی نژاد، م. بیرقی جعفری، س.م.،افشانی، س.ا.، ساداتی گل -96
 تهران. و نخبگان ايمنی غذا.

 تهران. === ع غذايی. کنگره. کاربرد پلی ساکاريدهای محلول سويا حاصل از ضايعات کارخانجات فرآوری سويا در صناي1391 و اعلمی، م. جعفری، س.م.تاجیک، س.، مقصودلو، ی.، خدائیان، ف.  -97

های فیزيکی سايزر بر ويژگیساکاريدهای محلول سويا و تاثیر پالستیپذير جديد از پلیتخريبسنجی تولید فیلم خوراکی و زيست. امکان1391 و اعلمی، م. جعفری، س.م.تاجیک، س.، مقصودلو، ی.، خدائیان، ف.  -98
 تهران. === و مکانیکی آن. کنگره

. دومین سمینار دما و زمان پخت بر خصوصیات فیزيکو شیمیايی پنیر پروسس آنالوگ گستردنی بر پايه پنیر سفید ايرانیتاثیر روغن گیاهی، . 1391 جعفری، س.م.شعبانی، ج.، میرزايی، ح.ا.، حبیبی نجفی، م.ب. و  -99
 سوادکوه. .ملی امنیت غذايی

یر پروسس آنالوگ گستردنی بر پايه پنیر سفید ايرانی با روش بهینه سازی خصوصیات فیزيکی سفتی، خصوصیت ذوبی و پس دهی روغن پن. 1391 جعفری، س.م.شعبانی، ج.، میرزايی، ح.ا.، حبیبی نجفی، م.ب. و  -100
 سوادکوه. ===. دومین سردکردن آهسته

 سوادکوه. ===. دومین فیبر رژيمی کاربردپايدارسازی و بهینه سازی بافت نوشیدنی های عملگرا و  نتخاب اجزا برای. ا1391 جعفری، س.م.منوچهر، ب. و  -101

همايش ملی توسعه و پرورش ماهیان . بررسی نمودار جذب همدمای فیلم خوراکی بر مبنای ژالتین ماهی سردآبی و نانورس. دومین 1392 جعفری، س.م.نافچی، ع.ر. و ح.ا.، محمدیطباطبايی، ر.، میرزايی، هاشمی -102
 شهرکرد. .سردآبی

 .تهران. گیاهان دارويیمین کنگره ملی دو. Phenolic compounds from two cultivars of olive leaves collected in Tarom and Rudbar .1392رفیعی، ز. و رمضانی، م.  جعفری، س.م.، اربابی، ر.، -103
 ===دومین .  Effect of harvesting times on phenolic compounds from two cultivars of olive leaves collected in Golestan province .1392رفیعی، ز. و رمضانی، م.  جعفری، س.م.، اربابی، ر.، -104

 تهران.

 قوچان. ملی علوم و صنايع غذايی.دومین همايششده بوسیله امولسیفايرلسیتین. تصوير درارزيابی رنگ امولسیون تهیهاز پردازش. استفاده1392میرزايی، ح.ا. و اصغری، ع.  جعفری، س.م.،حسینی، س.ع.،  -105

 قوچان. ===دومین لسیتین. شده بوسیله امولسیفايرتهیهپايداری امولسیون. بررسی میزان1392میرزايی، ح.ا. و اصغری، ع.  جعفری، س.م.،حسینی، س.ع.،  -106

 قوچان. ===دومین . بررسی رهايش ترکیبات موثر غذايی ريزپوشانی شده. 1392میرزايی، ح.ا. و اسدپور، ا.  جعفری، س.م.،فريدی، ا.،  -107

 قوچان. ===دومین . استفاده از تکنولوژی پالسما در نگهداری مواد غذايی. 1392 .جعفری، س.مفريدی، ا. و  -108

 قوچان. ===دومین . استفاده از تکنولوژی پالس نوری در نگهداری مواد غذايی. 1392 جعفری، س.م.فريدی، ا. و  -109

 قوچان. ===دومین از گلیسرول خام بوسیله میکروارگانیسم ها.  3-. تولید اسیدهای چرب امگا1392 جعفری، س.م.نوشین واحدی، ک.، کشیری، م.، گراوند، ف. و  -110

 قوچان. ===دومین . کاربرد نانولیپوزوم ها در انکپسوله کردن ريزمغذی ها و مواد ضدمیکروبی. 1392جعفری، س.م. نوشین واحدی، ک.، کشیری، م.، گراوند، ف. و  -111

 قوچان.=== دومین کردن الکتوپراکسیداز استخراج شده از شیر شتر توسط آلژينات سديم با امولسیون روغن در آب. . انکپسوله1392و راعی، م. جعفری، س.م. اقی، ز.، زيبايی، س.، برازنده، ر.، اسح -112

 قوچان. ===دومین . اثر بوجاری و رطوبت روی برخی از ويژگی های کیفی گندم. 1392و معتمدزادگان، ع.  جعفری، س.م.،آل حسینی، ا.،  -113

 قوچان. ===دومین گندم. اصطکاکی و ثقلیهایاز ويژگینگهداری و رطوبت روی برخی. اثر دمای1392و معتمدزادگان، ع.  جعفری، س.م.،حسینی، ا.، آل -114

 قشم. پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی. همايش ملی. فرآوری محصوالت غذايی با انرژی باال مناسب برای شرايط اضطراری. 1392 جعفری، س.م.رحمانیان، ن. و  -115

 قشم. ===همايش . فرآيندهای فیزيکی غیرحرارتی نگهداری مواد غذايی. 1392و محمودی، ا.  جعفری، س.م.رحمانیان، ن. و  -116

 قشم. ===همايش . پیشرفت های اخیر در بیوپلیمرها و بیوپلیمرهای برپايه نانوکامپوزيت ها به عنوان مواد اولیه بسته بندی مواد غذايی. 1392 جعفری، س.م.رحمانیان، ن. و  -117

 قشم. ===همايش . ناهنجاری های فیزيولوژيک و بیماری های پاتولوژيک پس از برداشت در میوه ها. 1392و رحمانیان، پ.  جعفری، س.م.رحمانیان، ن. و  -118

 قشم. ===همايش . بسته بندی با اتمسفر اصالح شده برای وعده های غذايی آماده به خوردن مناسب برای شرايط بحرانی. 1392 جعفری، س.م.رحمانیان، ن. و  -119

 قشم.=== همايش . .Anacardium occidentale Lخصوصیات فیزيکی پوشش های خوراکی و فیلم های تهیه شده با پلی ساکاريد حاصل از . 1392 جعفری، س.م.رحمانیان، ن. و  -120

 قشم.===همايشعاده. . خصوصیات فیلم ها و پوشش های برپايه آب پنیر بعنوان مواد تجديدپذير جهت بسته بندی مواد غذايی همراه با خواص ممانعت کنندگی فوق ال1392 جعفری، س.م.رحمانیان، ن. و  -121

 قشم. ===همايش . تهیه فرموالسیون های غذايی در شرايط اضطراری. 1392 جعفری، س.م.رحمانیان، ن. و  -122

 قشم. ===همايش . میکروامولسیون ها، سیستم انتقالی بالقوه برای ترکیبات زيست فعال در مواد غذايی. 1392 جعفری، س.م.رحمانیان، ن. و  -123

 شیراز. کنگره ملی علوم و صنايع غذايی ايران.بیست و يکمین . بررسی سینتیک تخريب پودر ريزپوشانی شده عصاره آنتوسیانینی زرشک. 1392 جعفری، س.م.اخوان، س. و  -124

 شیراز. ===بیست و يکمین . استفاده از فراصوت برای تعیین کیفیت آرد و بررسی ويژگی های رئولوژيکی خمیر. 1392 جعفری، س.م.فتحی، ب. و  -125

 شیراز.===بیست و يکمین . تحلیل و شناسايی ترکیبات فنلی و ظرفیت آنتی اکسیدانی شیره خرمالو تحت شرايط فرآوریتجزيه و. 1392. ج، محمدزاده میالنیو  جعفری، س.م. گراوند، ف.، ا.، فضل کريمی، -126

 شیراز. ===بیست و يکمین . 80تهیه شده بوسیله امولسیفاير تويین بررسی میزان پايداری امولسیون . 1392میرزايی، ح.ا. و اصغری، ع.  جعفری، س.م.،حسینی، س.ع.،  -127

 شیراز. ===بیست و يکمین . IMLنگاهی بر فرآيند بسته بندی به روش . 1392 جعفری، س.م. شاهی، ز.، رستمانی، ن. و .،ی، رستمانی -128

 شیراز. ===بیست و يکمین کنگره . پايدارشده توسط پروتئین سوياهایامولسیون. 1392 جعفری، س.م. ماهونک، ع.ر. وقربانی، م.، صادقی .،ح، الریصادقی -129

 شیراز.===بیست و يکمین . اثرات مفید بر سالمت انسانترکیبات فنلی روغن زيتون: ساختار، فعالیت بیولوژيکی و . 1392 جعفری، س.م.صادقی الری، ح.، قربانی، م.، صادقی ماهونک، ع.ر. و  -130

بیست و . بررسی ترکیب ژالتین ماهی و ترکیبات آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی برای تولید پوشش های زيست تخريب پذير. 1392 جعفری، س.م. میرزايی، ح.ا.، محمدی نافچی، ع.ر. و .،ر، هاشمی طباطبايی -131
 شیراز. ===يکمین 

 شیراز. ===بیست و يکمین . ترکیب ژالتین ماهی و ديگر پلیمرهای زيستی برای تولید فیلم خوراکیبررسی . 1392 جعفری، س.م.هاشمی طباطبايی، ر.، میرزايی، ح.ا.، محمدی نافچی، ع.ر. و  -132

 همدان. .سالمملی توسعه پايدارکشاورزی و محیط زيستدومین همايش. ذرتبندی دورقم دانهمصنوعی درطبقهعصبیشبکه و صداازفناوری انعکاس و پردازشاستفاده. 1392 جعفری، س.م.محمودی، ا. و  -133

 همدان. ===دومین . سويارقم  مصنوعی درطبقه بندی دوعصبیشبکه و صدااستفاده ازفناوری انعکاس و پردازش. 1392 جعفری، س.م.محمودی، ا. و  -134

 همدان.===دومین . و آکوستیک درطبقه بندی و تشخیص کیفیت محصوالت کشاورزی ارزيابی استفاده ازفناوری پردازش صدا. 1392 جعفری، س.م.محمودی، ا. و  -135

 .تهران .همايش سراسری محیط زيست، انرژی و پدافند زيستی اولین . هاکنهای نوين کاربرد انرژی خورشیدی به عنوان منبع انرژی پايدار و تجديدپذير در خشکروش. 1392 جعفری، س.م.صارم نژاد، س.ف. و  -136

 تهران. اولین کنفرانس ملی علوم کشاورزی و محیط زيست. کننده آفات در نگهداری محصوالت کشاورزی. گیاهی طبیعی به عنوان عوامل کنترل. استفاده از محصوالت 1392 جعفری، س.م.صارم نژاد، س.ف. و  -137

همايش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی اولین  . فناوری نوين طیف سنجی مادون قرمز نزديک در شناسايی آسیب های مکانیکی محصوالت کشاورزی و مواد غذايی. 1392 جعفری، س.م.صارم نژاد، س.ف. و  -138
 تهران. پايدار.

 تهران. ===اولین . بررسی نقش نمک های امولسیون کننده در تولید پنیر پیتزای پروسس. 1392کاشانی نژاد، م. و حاج محمدی، ر.  جعفری، س.م.،آمارلويی، ح.، میرزايی، ح.ا.،  -139

 تهران. همايش ملی مباحث نوين در کشاورزی. . حرارت دهی با تابش مادون قرمز به منظور بهبود ايمنی و کیفیت مواد غذايی. 1392 جعفری، س.م.صارم نژاد، س.ف. و  -140

همايش ملی نانوتکنولوژی، اولین  . استفاده از ذرات نانو در حسگرهای زيستی جهت تشخیص شاخص های کنترل کیفی و ايمنی محصوالت کشاورزی و مواد غذايی. 1392 جعفری، س.م.صارم نژاد، س.ف. و  -141
 همدان. مزايا و کاربردها .

سومین همايش ملی امنیت . تیمار اسمزی و و مايکروويوشده  با  پیش های انار خشک( در دانه*bو*L* ، aهای رنگی )گیری مجدد و شاخصبررسی میزان آب. 1392و بلندی، م.  جعفری، س.م.شکری، س.،  -142
 سوادکوه. غذايی.
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 سوادکوه. ===سومین شده  با  پیش تیمار اسمزی و و مايکروويو. های انار خشکاکسیدانی در دانه. بررسی میزان ترکیبات فنلی کل و فعالیت آنتی1392و بلندی، م.  جعفری، س.م.شکری، س.،  -143

 سوادکوه. ===سومین ر اسمزی و و مايکروويو. تیماشده  با  پیشهای انار خشکهای فیزيکی در دانه. مقايسه برخی ويژگی1392و بلندی، م.  .جعفری، س.مشکری، س.،  -144

. اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگ زيتونهای آنتیبر ويژگیمقايسه تاثیر خشک کردن با آون همراه با پیش تیمار مايکروويو و بدون پیش تیمار مايکروويو . 1392. ف، ناهیدیو  جعفری، س.م..، م، تاجیک -145
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 زاهدان. .غذايی علوم

 زاهدان. ===نخستین بادمجان.  روی کارايی فرآيند طی آبگیری اسمزی . بررسی اثر دما و غلظت محلول اسمزی بر1393و شهیدی، س.ا.  جعفری، س.م.بهمنی، ع.ا.،  -154

 زاهدان. ===نخستین بادمجان.  روی محتوی ماده خشک طی آبگیری اسمزی ررسی اثر دما و غلظت محلول اسمزی بر. ب1393و شهیدی، س.ا.  جعفری، س.م.بهمنی، ع.ا.،  -155

 زاهدان. ===نخستین بادمجان.  . بهینه سازی زمان فرآيند اسمز طی سینتیک آبگیری اسمزی1393و شهیدی، س.ا.  جعفری، س.م.بهمنی، ع.ا.،  -156

 زاهدان. ===نخستین . مروری بر فاکتورهای تأثیر گذار بر سینتیک انتقال جرم طی فرآيند آبگیری اسمزی. 1393و شهیدی، س.ا.  جعفری، س.م.بهمنی، ع.ا.،  -157

 زاهدان. ===نخستین بادمجان.  روی بريکس طی آبگیری اسمزی . بررسی اثر دما و غلظت محلول اسمزی بر1393و شهیدی، س.ا.  جعفری، س.م.بهمنی، ع.ا.،  -158

 زاهدان. ===نخستین طی آبگیری اسمزی بادمجان.  pH روی . بررسی اثر دما و غلظت محلول اسمزی بر1393و شهیدی، س.ا.  جعفری، س.م.بهمنی، ع.ا.،  -159

 زاهدان. ===نخستین . تولید نانولیپوزومهای حاوی زعفران و بررسی پايداری آنها. 1393و لواسانی، ا.  جعفری، س.م.کیافرد، م.،  -160

 زاهدان. ===نخستین . های فراسودمنداهای پروبیوتیک با آلژينات کلسیم در تولید غذريزپوشانی باکتری .1393قربانی، م. و مقصودلو، ی.  جعفری، س.م.،مختاری، س.، خمیری، م.،  -161

 زاهدان. ===نخستین . های پروبیوتیکفراسودمند غیرلبنی تهیه شده از باکتری هاینوشیدنیبررسی انواع  .1393قربانی، م. و مقصودلو، ی.  جعفری، س.م.،مختاری، س.، خمیری، م.،  -162

 حیدريه.تربت ملی دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران.سومین همايشها. پايداری و اندازه نانولیپوزومحاوی زعفران و بررسیهای. تولید نانولیپوزوم1393 جعفری، س.م.هادوی، ر. و  -163

 گرگان. بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنايع غذايی ايران.. تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر میزان آنتوسیانین استخراج شده از گلبرگ زعفران. 1393قربانی، م. و همتی، خ.  س.م.، جعفری،آقايی، ز.،  -164

 گرگان. ===بیست و دومین جهت شناسايی فلور استیکی سرکه خرما.  PCR. کاربرد روش مولکولی 1393کاشانی نژاد، م. و صادقی، ع.ر.  جعفری، س.م.،راثی، ف.، خمیری، م.،  -165

 رگان.گ===بیست و دومین . الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس. تاثیر درصد آلژينات بر بازدهی فرآيند ريزپوشانی باکتری پروبیوتیک 1393قربانی، م. و مقصودلو، ی.  جعفری، س.م.،مختاری، س.، خمیری، م.،  -166

بیست . های عصبی مصنوعیهای حاصله از عملکرد نانوفیلتراسیون در حذف آهن از آب زيرزمینی با استفاده از شبکهپیش بینی داده. 1393. نی، حمد. و ام، گنجه جعفری، س.م.، ديده خانی، ح.، .،م.ع، مرگان پور -167
 گرگان. ===و دومین 

 گرگان. ===بیست و دومین . ها به کمک نانوفیلتراسیونسازی عملکرد حذف آهن آب استحصالی از چاهکاربرد منطق فازی در بهینه. 1393 گنجه، م. و احمدی، ن. ،جعفری، س.م.مرگان پور، ع.م.، ديده خانی، ح.،  -168

 گرگان.===بیست و دومین. سازی سطح پاسخآشامیدنی جهت حذف آهن به کمک روش مدلبهینه سازی فرآيند نانوفیلتراسیون آب . 1393گنجه، م. و احمدی، ن.  جعفری، س.م.،مرگان پور، ع.م.، ديده خانی، ح.،  -169

 گرگان.===بیست و دومین . ريزپوشانی زعفران به کمک نانولیپوزوم ها: اثر لسیتین، روغن و زعفران بر راندمان و اندازه نانوکپسول های تولیدی. 1393 جعفری، س.م. و .ر، هادوی -170

 .زاهدان .الکترونیک غذای سالم نخستین همايش. تصفیه پساب با میکروجلبک. 1393شهیدی، س.م. و احمدی، ز.  ،جعفری، س.م.ساجدی، م.،  -171

 زاهدان. ===نخستین . تولید رنگدانه از میکروجلبک. 1393شهیدی، س.م. و احمدی، ز.  ،جعفری، س.م.ساجدی، م.،  -172

 زاهدان. ===نخستین . عوامل محیطی تاثیر گذار بر تولید لیپید توسط میکروجلبک. 1393شهیدی، س.م. و احمدی، ز.  ،جعفری، س.م.ساجدی، م.،  -173

توزيع دومین همايش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، . 3-صمغ عربی حاوی اسیدهای چرب امگا-های ژالتین. ارزيابی عوامل موثر بر اندازه ذرات نانوکپسول1393 جعفری، س.م.اصفهانی، ر.، جعفرپور، س.ع. و  -174
 ساری. و مصرف در صنايع غذايی.

 جیرفت. اولین همايش ملی کشاورزی، محیط زيست و امنیت غذايی.. ايجاد ارزش افزوده در صنايع تبديلی خرما با تولید پودر خرما. 1393 جعفری، س.م.مقبلی، ص. و  -175

 تهران. طبیعی.زيست و منابعدومین همايش ملی مهندسی و مديريت کشاورزی، محیطبا استفاده از روش کواسرواسیون.  3-گا. نانوريزپوشانی اسیدهای چرب ام1393 جعفری، س.م.اصفهانی، ر.، جعفرپور، س.ع. و  -176

 تهران.===دومین . 3-صمغ عربی حاوی اسیدهای چرب امگا-. ارزيابی عوامل موثر بر اندازه نانوکپسول های ژالتین1393 جعفری، س.م.اصفهانی، ر.، جعفرپور، س.ع. و  -177

 تبريز. زيست و گردشگری.کشاورزی، محیطکارها و توسعهها، راهالمللی چالشاولین همايش بین. روش های کاهش ترکیبات سمی آمین های بیوژنیک در فرآيند مواد غذايی. 1393 جعفری، س.م.حسین نژاد، م. و  -178

 تبريز. ===اولین . مکانیسم تشکیل و روش های کاهش ترکیب سمی اکريل آمید در فرآيند مواد غذايی. 1393 جعفری، س.م.حسین نژاد، م.، صادقی ماهونک، ع.ر. و  -179

 اصفهان. سومین همايش بزرگ علوم و صنايع غذايی.سويا به روش سطح پاسخ. پروتئینسازی تولید ايزوله. بهینه1394ماهونک، ع.ر. میرزايی، ح.ا. و صادقی ،جعفری، س.م.اسدی، ز.،  -180

 اصفهان. ===سومین سويا. پروتئینسويا بر حاللیت و بازده تولید ايزوله. نقش آرد1394میرزايی، ح.ا. و صادقی ماهونک، ع.ر.  ،جعفری، س.م.اسدی، ز.،  -181

 اصفهان. ===سومین . روش پاششیفرنگی باگوجهکردن ربخشک. 1394ماهونک، ع.ر. قربانی، م. و صادقی ،جعفری، س.م.فر، ا.م.، دزيانی، ع.، ضیائی -182

 اصفهان. ===سومین . پايداری لیکوپن درطی خشک کردن پاششی رب گوجه فرنگی. 1394ماهونک، ع.ر. قربانی، م. و صادقی ،جعفری، س.م.فر، ا.م.، دزيانی، ع.، ضیائی -183

 اصفهان. ===سومین . مادون قرمز-هوای داغ و کف پوشی-خشک کردن کف پوشی تهیه پودر شیره خرما به دو روش. 1394و میرزايی، ح.ا.  جعفری، س.م.پورجم، م.، کاشانی نژاد، م.،  -184

 اصفهان. ===سومین . مادون قرمز-بررسی عوامل مختلف بر تولید و پايداری کف شیره خرما جهت خشک کردن به روش کف پوشی. 1394و میرزايی، ح.ا.  جعفری، س.م.پورجم، م.، کاشانی نژاد، م.،  -185

 اصفهان. ===سومین . افزايش مدت ماندگاری زعفران و حفظ ترکیبات موثره آن توسط پوشش دهی با بیوپلیمرهای نانوسلولز و مالتودکسترين. 1394. ا.س، شهیدیو  س.م.جعفری، .، ا، بهرامی -186

 اصفهان. ===سومین فعالیت آبی، و قابلیت پودرشدن آن درطی مدت ماندگاری. . اثر پوشش دهی زعفران با نانوسلولز و مالتودکسترين بر میزان رطوبت، 1394و شهیدی، س.ا.  جعفری، س.م.بهرامی، ا.،  -187

 اصفهان. ===سومین . نانوريزپوشانی شده با بتاسیکلودکسترين در فرموالسیون ماست فراسودمند 3-کاربرد اسیدهای چرب امگا. 1394 جعفری، س.م. و .ط، قربان زاده -188

 اصفهان. ===سومین . Stabilization of Long Chain n-3 Fatty Acids in Functional Foods. 1394 جعفری، س.م.قربان زاده، ط. و  -189

 اصفهان. ===سومین . کاربرد فناوری نانو در ريزپوشانی ترکیبات فنلی و آنتی اکسیدان ها. 1394 جعفری، س.م. و ، ز.محمدی -190

 اصفهان. ===سومین . نانوريزپوشانی رنگدانه های طبیعی در مواد غذايی. 1394و جمالی، س.ن.  جعفری، س.م.رحیمی، د.آ.،  -191

سومین . ويژگی های کیفی آن در طی انبارداری تاثیر پوشش دهی با مالتودکسترين در افزايش مدت ماندگاری گیالس و ارزيابی. 1394و دارايی گرمه خانی، ا.  جعفری، س.م.اسکندری، ف.، شريفانی، م.م.،  -192
 .تهران .سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پايدارهمايش 

http://www.civilica.com/Papers-SADHE02.html
http://www.civilica.com/Papers-SADHE02.html
http://www.civilica.com/Papers-SADHE02.html


      (CV)    پژوهشی -رزومه علمی                                                 سید مهدی جعفری دکتر

 

25صفحه 31از   

 شکده صنایع غذاییدان -ردیس دانشگاهپ -میدان بسیج –آدرس: گرگان 

 

701-32426432تلفکس:  41از  25صفحه   

سومین . ويژگی های کیفی آن در طی انبارداری تاثیر پوشش دهی با عصاره برگ زيتون در افزايش مدت ماندگاری گیالس و ارزيابی. 1394و دارايی گرمه خانی، ا.  جعفری، س.م.اسکندری، ف.، شريفانی، م.م.،  -193
 تهران. ===

محیط های پژوهش لیمهمايش  ومینس. تاثیر ريزذرات کپسوله شده عصاره نعناع فلفلی بر مورفولوژی روده جوجه های گوشتی تحت تنش گرمايی. 1394 جعفری، س.م.و  ف.، شمس شرق، م.مدی، .، صع، صیاد -194
 .همدان .ايران یکشاورز زيست و

ومین کنگره ملی علوم و صنايع سبیست و . زعفران پوشش داده شده با نانوسلولز و مالتودکسترين طی مدت زمان ماندگاریبررسی ظرفیت جذب مجدد آب . 1394و شهیدی، س.ا.  جعفری، س.م.بهرامی، ا.،  -195
 مشهد. غذايی ايران.

 مشهد. ===سومین وبیست. شده با بیوپلیمرهای نانوسلولز و مالتودکستريندادهحسی زعفران پوششهایارزيابی ويژگی. 1394و شهیدی، س.ا.  جعفری، س.م.بهرامی، ا.،  -196
 مشهد. ===بیست و سومین . قش ترکیبات زيست فعال چای در ويژگی های سالمتی بخش نوشیدنی های حاصل از آن. ن1394 جعفری، س.م.راعی، م. و  -197

کنگره ملی علوم و صنايع  چهارمینبیست و . بر برخی ويژگی های پودر شیره انجیر خشک کردن کف پوشی تاثیر. بررسی 1395. ر.ع، صادقیو  ، مقصودلو، ی.جعفری، س.م..، کاشانی نژاد، م.، ع، جعفری نژاد -198
 .تهران غذايی ايران.

بیست . با هوای داغ وشیخشک کردن کف پ بهینه سازی تولید کف پايدار شیره انجیر جهت تولید پودر شیره انجیر به روش. 1395. ر.ع، صادقیو  ، مقصودلو، ی.جعفری، س.م..، کاشانی نژاد، م.، ع، جعفری نژاد -199
 .تهران === چهارمینو 

اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه صنايع پیشرفته استان . بندی آنها برمبنای استانداردهای جهانیهای پیشرفته و طبقهانواع تکنولوژی. 1397. م، کاظمی طالچیو  ، طاهری، س.جعفری، س.م..، ا، آل حسینی -200
 .گرگان .نگلستا

 .گرگان===اولین . های پیشرفته و معرفی صنايع منتخبزيربخش های مرتبط با تکنولوژی. 1397. ح.ر، خورشیدیو  ، طاهری، س.جعفری، س.م..، ا، آل حسینی -201
 گرگان. ===اولین . آن انواع تکنولوژی و جايگاه تکنولوژی های پیشرفته در. 1397 جعفری، س.م.طاهری، س.، آل حسینی، ا. و  -202
 .گرگان===اولین . های تجديدپذير؛ مزايا و معايبانرژی صنايع پیشرفته مبتنی بر. 1397. م، کاظمی طالچیو  جعفری، س.م..، ا، حسینیآل  طاهری، س.، -203
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 .، ژاپنAkaitoشرکت (. 12045ماره لی به شلمبین ال)طرح  بهینه سازی زنجیره تولید و فرآوری زعفران. 1398. م، لی فورد)مجری(، و  جعفری، س.م. -19

(. 98001878ماره )طرح ملی به ش پپتیدی زيست فعال حاصل از هیدرولیز آنزيمی پروتئین بزرک درون ساختارهای نانولیپوزومینانوريزپوشانی فراکسیون های . 1398. خ، سرابندی)مجری(، و  جعفری، س.م. -20
 صندوق حمايت از پژوهشگران کشور.

)طرح  کاربرد آن جهت حذف آالينده های آب و فاضالب )سرب و آرسنیک(امکان سنجی تهیه گرافن از لجن تصفیه خانه فاضالب و بررسی . 1398. ح، رجبیو  .ف، ارمی.، ز، محمدی)مجری(،  جعفری، س.م. -21
 استان گلستان. شهری(. شرکت آب و فاضالب 100/3095ملی به شماره 

-Real)عامل وبا( در نمونه های آب و فاضالب به روش  V. Choleraو  E. coliبررسی و ارايه روش جداسازی و شمارش . 1398. ا، اسدپور. و م، ابراهیمی.، ب، صادقی.، ع.ر، صادقی)مجری(،  جعفری، س.م. -22

time PCR  استان گلستان. شهری(. شرکت آب و فاضالب 100/3287)طرح ملی به شماره 

ماره )طرح ملی به ش جداسازی ترکیبات فنلی پساب زيتونسازی و بهینه سازی سامانه نانوجاذب مونت موريلونیت اصالح يافته جهت طراحی، مدل. 1398. ق، بهلکهو عرب مفرد، س. )مجری(،  ، س.م.جعفری -23
 صندوق حمايت از پژوهشگران کشور.(. 97006593

)طرح  گرافن اکسايد-کیتوزانو ضدباکتری نانوهیبريدهای نوری، حرارتی، زيستی سنتز و بررسی خواص . 1398. د، شهرام پورو ، عرب بافرانی، ز. .ع، ذبیحی جزء مجیدی، ه.، .،ا، بابايی (،همکار) جعفری، س.م. -24
 .گلستاندانشگاه  (.971753شماره داخلی دانشگاهی به 

)طرح داخلی  بررسی اثر نانوسلنیوم آلی ريزپوشانی شده بر صفات تولیدمثلی خروس و مرغ های مادر گوشتی. 1398. ا، عربیانو ، حیدری، م.، رستمی، ش. .ا، اسکوئیان هاشمی، س.ر.، (،همکار) جعفری، س.م. -25
 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. (.98-374-18شماره دانشگاهی به 
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آن در کرم بیسکويت کیتوزان و بررسی پتانسیل بکارگیری  -امولسیون پايدار شده با نانو ذرات کنژوگه کازئینات های عملکردی مناسب بر پايهتولید اولئوژل با ويژگی. 1397. ص، توسلی(، و همکار) جعفری، س.م. -26
 صندوق حمايت از پژوهشگران کشور.(. 97025916ماره )طرح ملی به ش به عنوان جايگزين شورتنینگ

 .امیرکبیر برنات صنايع غذايی . شرک(97017045/4)طرح مشترک به شماره  استخراج ترکیبات شاخص هسته خرما و تاثیر فرآيند برشته کردن بر اين ترکیبات. 1397. ص، مقبلی)مجری(،  جعفری، س.م. -27

(. 96011404ماره )طرح ملی به ش دارشدهمعمولی و عامل بعدی اکسیدگرافنسه هاینانوساختارکروسین زعفران توسط  جذب سینتیک سازیارزيابی جداسازی و مدل. 1397. ح، رجبی)مجری(، و  جعفری، س.م. -28
 صندوق حمايت از پژوهشگران کشور.

)طرح  اکسید روی-سنتز و بررسی خواص نوری/حرارتی/زيستی/آنتی باکتريال نانوهیبريد کیتوزان. 1397. م، خمیریو ، عرب بافرانی، ز.، شفیق، س.، طاهری، س. .ع، بابايی، ا.، ذبیحی (،همکار) جعفری، س.م. -29
 .گلستاندانشگاه  (.971753شماره داخلی دانشگاهی به 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (. 64014/6/128ماره . شناخت وضعیت صنايع پیشرفته استان گلستان و راهکارهای توسعۀ آن )طرح ملی به ش1396. س، هریطا)مجری(، آل حسینی، ا. و  جعفری، س.م. -30
 .گلستان

حاصل از سامانه الکترواسپری و کاربرد آن در فرموالسیون روغن  پروتئین آب پنیرتوسط نانوذرات  برگ زعفراننانوريزپوشانی عصاره . 1396. ا، اسدپورو  .ع، میرعرب سلیمانی فر، م.، )مجری(، جعفری، س.م. -31
 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. (.96-374-22شماره )طرح داخلی دانشگاهی به  زيتون

های های میکروبی غذازاد در سیستمهای لیپوزومی حاوی پپتیدهای ضدمیکروبی در برابر برخی از شاخصت بازدارندگی نانوحاملارزيابی اثرا. 1396. ا، اسدپورو  .م، ابراهیمی صادقی، ع.ر.، (،همکار) جعفری، س.م. -32
 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. (.96-374-18شماره )طرح داخلی دانشگاهی به  مدل و مواد غذايی

مشترک )طرح  افزايش پايداری لیکوپن در پودر آب گوجه فرنگی ازطريق ريزپوشانی با روش خشک کردن پاششی. 1395. ع، عوض صوفیان و .م، دزيانی)مجری(، دوستی، س.ع.، امان جانی، م.،  جعفری، س.م. -33
 (. شرکت صنايع غذايی کامنوش.3341/4به شماره 

)طرح بین المللی به شماره  Production of spray-dried nanoencapsulated saffron extract and evaluation of its release kinetics .1394)مجری(، فريدی، ا. و اسدپور، ا.  جعفری، س.م. -34

 .(. سازمان يونسکو، ايتالیا309-14

 و یسازمدل -یبه روش خشک کردن پاشش ياسو ئینپروت يزولها یدتول. طرح ريزی فرآيند 1393)مجری مشترک(، میرزايی، ح.ا.، صادقی ماهونک، ع.ر.، اسدی، ز.، حیدری، م. و مختاری، س.  جعفری، س.م. -35
 (. شرکت صنعتی بهپاک بهشهر.1541/4)طرح مشترک به شماره  یدیمحصول تول یعملکرد یهايژگیو ارزيابی و ی فرآيندسازینهبه

(. شرکت 20137/2شناسی بهره برداری از ظرفیت سیلوهای موجود و راهبردهای افزايش بهره وری آنها )طرح ملی به شماره . آسیب1393)مجری(، اخوان، س.، گنجه، م.، شیخی، م. و اسدپور، ا.  جعفری، س.م. -36
 مرکز پژوهش های غالت. -بازرگانی دولتی ايران

در يک مبدل حرارتی پوسته و لوله برای فرآوری حرارتی آب پرتقال )طرح داخلی دانشگاهی به شماره . کاربرد نانو سیاالت 1393. سری، ا)مجری(، پورمیر، س.ی.، گنجه، م.، صارم نژاد، ف. و جب جعفری، س.م. -37
 (. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.56-324-93

بن فعال مغناطیسی و زئولیت اصالح شده نانو آهن صفر ظرفیتی از منابع آب . حذف آرسنیک با استفاده از جاذب کر1393)مجری(، دادبان، ی.، کاظمی، م.ج.، منوچهری، ف. و صارم نژاد، س.ف.  جعفری، س.م. -38
 (. شرکت آب و فاضالب روستايی استان گلستان.7822-123632شرب )پايلوت نیمه صنعتی( )طرح ملی به شماره 

(. 10315-123583)طرح ملی به شماره  در فرموالسیون ژلهاز آن به عنوان جايگزين رنگ سنتزی  تفادهو اس یآنتوسیانین. میکروانکپسوالسیون رنگ طبیعی 1393)مجری(، اخوان، س. و اسدپور، ا.  جعفری، س.م. -39
 اداره کل استاندارد استان گلستان.

. فرآوری حرارتی آب گوجه فرنگی به کمک نانوسیاالت در يک مبدل حرارتی پوسته و لوله و ارزيابی ويژگی 1393نژاد، ف. و گنجه، م. جانی، م.، جباری، پ.، صارم)مجری(، دوستی، س.ع.، امان جعفری، س.م. -40
 (. شرکت صنايع غذايی کامنوش.3681/4به شماره های کیفی و تغذيه ای محصول و مصرف انرژی در طی فرآيند )طرح مشترک 

های کیفی محصول پاششی و ارزيابی ويژگیکنفرنگی توسط خشکگوجهسازی تولید پودر رب. فرموالسیون و بهینه1393ع.، اسدپور، ا. و گنجه، م.  جانی، م.، دزيانی،)مجری(، دوستی، س.ع.، امان جعفری، س.م. -41
 (. شرکت صنايع غذايی کامنوش.3681/4به شماره تولیدی )طرح مشترک 

شرايط مختلف عملیاتی و مأموريت های نظامی  استفاده در های غذايی میان وعده با ماندگاری باال برایبررسی و مقايسه انواع الگوهای جیره. 1392)مجری(، فريدی، ا.، محمدی، ع. و اسدپور، ا.  جعفری، س.م. -42
 (. مرکز تحقیقات لجستیک دانشگاه امام حسین )ع(.91202090)زمینی، هوايی، دريايی و ويژه( )طرح سفارشی به شماره 

. تاثیر نوع ورق فلزی و شرايط انبارداری بر خوردگی قوطی و بررسی تغییرات کیفی رب گوجه فرنگی درطی دوره نگهداری )طرح مشترک 1392ی، س.ع.، امان جانی، م. و اسدپور، ا. )مجری(، دوست جعفری، س.م. -43
 (. شرکت صنايع غذايی کامنوش.342/4به شماره 

(. 457/4. تاثیر میزان بريکس، نمک و نیترات در رب گوجه فرنگی بر میزان خوردگی قوطی در طی دوره نگهداری )طرح مشترک به شماره 1392. )مجری(، شريفی، ن.، امان جانی، م. و اسدپور، ا جعفری، س.م. -44
 شرکت ايران قوطی.

 -(. شرکت بازرگانی دولتی ايران16161/2تی کشور )طرح ملی به شماره . بررسی و آسیب شناسی وضعیت کارخانجات نان صنع1392)مجری(، آل حسینی، ع.، کیا، ش.، بهشتی، پ. و اسدپور، ا.  جعفری، س.م. -45
 مرکز پژوهش های غالت.

سازمان سنجش (. 52548به شماره  . طرح ارزيابی درونی گروه مهندسی مواد و طراحی صنايع غذايی )طرح سفارشی1392)مجری(، رهبری، م.، میرزايی، ح.، کاشانی نژاد، م. و ضیايی فر، ا.م.  جعفری، س.م. -46
 آموزش کشور.

(. 92013504. طراحی و ساخت سامانه حرارتی هوشمند نانوسیاالت و کاربرد آن در فرآوری حرارتی مواد غذايی مايع )طرح ملی به شماره 1392)مجری(، میرزايی، ح.ا.، رشیدی، م. و صارم نژاد، س.م.  جعفری، س.م. -47
 صندوق حمايت از پژوهشگران کشور.

 (. شرکت زعفران بهرامن، مشهد.601/92سازی تولید افشانه زعفران )طرح سفارشی به شماره . بهینه1392)مجری(، اسدپور، ا. و گازرانی، م.  جعفری، س.م. -48

(. 3093/4د يک محصول فراسودمند )طرح مشترک به شماره . مدل سازی و بهینه سازی فرآيند تولید نان سنتی شاهرود )کاک( باهدف تولی1392)مجری(، اورنگ، س.م.، سرابی، ح. و مقصودلو، ی.  جعفری، س.م. -49
 شرکت آرنا نان شاهرود.

صنوعی . مدل سازی و بهینه سازی فرايند خشک کردن بسترسیال پیاز و فلفل دلمه ای با استفاده از مدل های تجربی، منطق فازی و شبکه های عصبی م1391)مجری(، قنبری، و. و گنجه، م.  جعفری، س.م. -50
 (. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.91-305-8لی دانشگاهی به شماره )طرح داخ

(. سازمان 1گ//60سازی در سیلو جهت کاهش ضايعات و افزايش مدت ماندگاری )طرح ملی به شماره . بررسی امکان بوجاری قبل از ذخیره1391)مجری(، باغبانی، ح.، آل حسینی، ع. و اسدپور، ا.  جعفری، س.م. -51
 غله و خدمات بازرگانی منطقه دو.
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سازی )طرح ملی به و ازت جهت افزايش مدت ماندگاری گندم در سیلوهای ذخیره 2oC. بررسی امکان استفاده از گاز ازون، 1391)مجری(، باغبانی، ح.، مقصودلو، ع.، اسدپور، ا. و آل حسینی، ع.  جعفری، س.م. -52
 (. سازمان غله و خدمات بازرگانی منطقه دو.2گ//60شماره 

(. 11/68/180-1093های صنايع غذايی )طرح ملی به شماره شاخصهای اجرائی به منظور ارتقاء های عملیاتی و برنامه. ارائه راهبردها، سیاست1391)مجری(، آل حسینی، ع.، اسدپور، ا. و جلیلی، ف.  جعفری، س.م. -53
 مرکز مطالعات و پژوهش های بنیادی. صندوق توسعه ملی رياست جمهوری.

با استخراج به روش سنتی )طرح مشترک به شماره . استخراج روغن و گوسیپول پنبه دانه به کمک امواج مايکروويو و مقايسه آن 1390)مجری مشترک(، نوروزيه، ش.، تقوايی، م. و اسدپور، ا.  جعفری، س.م. -54
 (. موسسه تحقیقات پنبه ايران.3683/4

و رفع . بررسی چاه های آب شرب شهرستان علی آباد از لحاظ وجود باکتريهای آهن و سولفورزا به منظور ارايه راهکارهای افزايش کیفیت آب 1390)مجری(، دادبان، ی.، خمیری، م. و اسدپور، ا.  جعفری، س.م. -55
 (. شرکت آب و فاضالب روستايی استان گلستان.یم/نتم/20/1391مشکالت انسداد )طرح ملی به شماره 

(. 90000994)طرح ملی به شماره سازی استخراج و میکروانکپسوله کردن ترکیبات موثره زعفران سازی و مدل. بهینه1390)مجری(، میرزايی، ح.ا.، اسدپور، ا.، رجبی، ح.، سرفرازی، م. و خزاعی، ک.  جعفری، س.م. -56
 صندوق حمايت از پژوهشگران کشور.

سازی تغییرات فیزيکوشیمیايی و میکروبی محصول فرنگی فله و مدل. کاربرد عصاره برگ زيتون در رب گوجه1390)مجری(، دوستی، س.ع.، امان جانی، م.، اشکوری، پ.، قنبری، و. و گنجه، م.  جعفری، س.م. -57
 (. شرکت صنايع غذايی کامنوش.3652/4برای ارزيابی عمر ماندگاری )طرح مشترک به شماره  در طول انبارداری

 کردن )طرح مشترک(. پژوهشکده علوم و صنايع غذايی، پارک علم و فناوری خراسان رضوی.. تهیه عصاره خشک زعفران به روش کپسوله1390)همکار اصلی(،  جعفری، س.م.رجب زاده، ق. و  -58

(. پژوهشکده علوم و 8627/712فنی و اقتصادی احداث شهرک صنعتی آجیل و خشکبار مشهد )طرح سفارشی به شماره  -. تهیه طرح توجیهی1390جری مشترک(، راعی، م. و آل حسینی، ع.، )م جعفری، س.م. -59
 صنايع غذايی، پارک علم و فناوری خراسان رضوی.

-2736اسايی و مستندسازی مشخصات فنی و کاربردی انواع دستگاه ها و تجهیزات اندازه گیری کیفیت گندم، آرد و نان )طرح ملی به شماره . شن1389)مجری(، پورمحمدی، ک. و اسدپور، ا.  جعفری، س.م. -60
 مرکز پژوهش های غالت. -(. شرکت بازرگانی دولتی ايران14/51

 کشاورزی گرگان.(. دانشگاه علوم90-3-310صنعتی )طرح داخل دانشگاهی به شماره کن پاششی نیمهسازی خشک. طراحی ، مدلسازی و شبیه1388)مجری(، مزيدی، م. و طاهری گراوند، ا.  جعفری، س.م. -61

 اورزی گرگان.(. دانشگاه علوم کش90-3-309. ارزيابی ويژگی های عملکردی حبوبات بومی ايران )طرح داخلی دانشگاهی به شماره 1387)مجری(، صادقی ماهونک، ع. و کاشانی نژاد، م.  جعفری، س.م. -62

 . بررسی مشکالت نگهداری مواد غذايی در سردخانه های استان خراسان )طرح ملی(. دانشگاه فردوسی مشهد.1377)همکار اصلی(  جعفری، س.م.مرتضوی، س.ع. و  -63
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. اداره کل ثبت 104504گواهینامه ثبت اختراع به شماره  نانوکپسول روغن ماهی کیلکا به روش کواسرواسیون مرکب جهت غنی سازی شیر و ساير نوشیدنی ها.. 1400 س.م.جعفری، و بهمنی، ذ.ا.  .،س.ا.، مرادی -1
 شرکت ها و مالکیت صنعتی ايران.

 صنعتی ايران.ها و مالکیتشرکت. اداره کل ثبت101178اختراع به شماره گواهینامه ثبت بادمجان.شده پوستاز عصاره ريزپوشانی فراسودمند بااستفادهتولید پاستیل. 1399 جعفری، س.م.و کاتوزيان، ا.  .،خ، سرابندی -2

. اداره کل 102009گواهینامه ثبت اختراع به شماره  نی.صمغ عربی به روش ژالتیناسیون يو-تولید نانوساختار سه بعدی اکسید گرافن عملگراشده با استفاده از نانوذرات کیتوزان. 1399 جعفری، س.م.و ح. ، رجبی -3
 ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ايران.

اداره کل ثبت  .102320گواهینامه ثبت اختراع به شماره  تولید و ريزپوشانی پپتیدهای زيست فعال حاصل از پروتئین بزرک و کاربرد آن در فرموالسیون پاستیل فراسودمند.. 1399 جعفری، س.م.و خ. ، سرابندی -4
 شرکت ها و مالکیت صنعتی ايران.

. 97902گواهینامه ثبت اختراع به شماره  و بدون بوی ماهی. 3-تولید پودر خوراکی حاوی روغن ماهی تغلیظ شده از نظر اسیدهای چرب امگا. 1397 جعفری، س.م.و  قربانی، م.، صادقی ماهونک، ع.ر. .،ح، حسینی -5
 مالکیت صنعتی ايران.اداره کل ثبت شرکت ها و 

. اداره کل ثبت شرکت 96510. گواهینامه ثبت اختراع به شماره سل نفوذ برای اندازه گیری ضريب نفوذ در مواد غذايی نرم و ترد. 1397 جعفری، س.م.. و م، کاشانی نژاد میرزايی، ح.ا.، ضیايی فر، ا.ا.، .،ک، رحمانی -6
 ها و مالکیت صنعتی ايران.

. اداره کل ثبت 34989. ريزپوشانی )میکروانکپسوالسیون( ترکیبات غذايی، دارويی و میکروبی به وسیله ديواره سلولی مخمر. گواهینامه ثبت اختراع به شماره 1395و خمیری، م.  جعفری، س.م.مختاری، س.،  -7
 ها و مالکیت صنعتی ايران.شرکت

. اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ايران. دارای تايیديه ستاد ويژه توسعه 16391وشش دهنده زعفران. گواهینامه ثبت اختراع به شماره . طراحی و ساخت دستگاه نانوپ1395 جعفری، س.م.بهرامی، ا. و  -8
 فناوری نانو.

ها و مالکیت صنعتی ايران. دارای تايیديه . اداره کل ثبت شرکت34706شماره  . تولید نانوکپسول آلژينات به روش امولسیون جهت اهداف ريزپوشانی. گواهینامه ثبت اختراع به1395 جعفری، س.م.مختاری، س. و  -9
 ستاد ويژه توسعه فناوری نانو.

کل ثبت شرکت ها و مالکیت . اداره 10087. طراحی و ساخت سامانه حرارتی هوشمند نانوسیاالت جهت فرآوری مايعات غذايی. گواهینامه ثبت اختراع به شماره 1393 جعفری، س.م.صارم نژاد نمینی، س.ف. و  -10
 صنعتی ايران. دارای تايیديه ستاد ويژه توسعه فناوری نانو.

 (. سازمان ملی استاندارد ايران.19714( بلغور گندم، ويژگی ها و روش آزمون )استاندارد شماره کمیسیون . طرح تدوين استاندارد ملی )رئیس1393 جعفری، س.م. -11

 (. سازمان ملی استاندارد ايران.19715( بلغور جو، ويژگی ها و روش آزمون )استاندارد شماره کمیسیون دارد ملی )رئیس. طرح تدوين استان1393 جعفری، س.م. -12

. اداره کل 83580ثبت اختراع به شماره  . نانوانکپسوله کردن عصاره زعفران به کمک امولسیون دوگانه و ارزيابی سینتیک رهايش ترکیبات ريزپوشانی شده. گواهینامه1393 جعفری، س.م.فريدی اسفنجانی، ا. و  -13
 ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ايران. دارای تايیديه ستاد ويژه توسعه فناوری نانو.

 (. سازمان ملی استاندارد ايران.16068( اسفناج خشک، ويژگی ها و روش آزمون )استاندارد شماره کمیسیون . طرح تدوين استاندارد ملی )رئیس1392 جعفری، س.م. -14

 (. سازمان ملی استاندارد ايران.16067( شنبلیله خشک، ويژگی ها و روش آزمون )استاندارد شماره کمیسیون . طرح تدوين استاندارد ملی )رئیس1392 جعفری، س.م. -15

. اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ايران. دارای تايیديه ستاد 81725اع به شماره های چنداليه. گواهینامه ثبت اخترکردن عصاره زعفران با ديواره. نانوانکپسوله1392 جعفری، س.م.فريدی اسفنجانی، ا. و  -16
 ويژه توسعه فناوری نانو.

 (. سازمان ملی استاندارد ايران.13577( غالت صبحانه ای، ويژگی ها و روش آزمون )استاندارد شماره کمیسیون . طرح تدوين استاندارد ملی )رئیس1389 جعفری، س.م. -17

 (. سازمان ملی استاندارد ايران.13299( قره قروت، ويژگی ها و روش آزمون )استاندارد شماره کمیسیون . طرح تدوين استاندارد ملی )رئیس1389 ی، س.م.جعفر -18

 . اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ايران.68268شماره . طراحی و ساخت سامانه رنگ سنج کامپیوتری مواد غذايی. گواهینامه ثبت اختراع به 1389 جعفری، س.م.غیاثی، ح.، جبرائیلی، ش. و  -19

. اداره کل ثبت شرکت ها و 59321. سیستم مايکروويو محفظه باز برای استخراج ترکیبات موثره از گیاهان دارويی. گواهینامه ثبت اختراع به شماره 1388 جعفری، س.م.قره خانی، م.، رفیعی، ز.، قربانی، م. و  -20
 ايران. دارای تايیديه بنیاد ملی نخبگان.مالکیت صنعتی 

 . اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ايران.59967. میکروانکپسوالسیون )ريزپوشینه دارکردن( طعم پرتقال با صمغ ايرانی انگوم. گواهینامه ثبت اختراع به شماره 1388  جعفری، س.م.بهشتی، پ. و  -21

 . اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ايران.59321کن بستر سیال با مدار کنترل رطوبت. گواهینامه ثبت اختراع به شماره . خشک1389.، اسماعیل زاده، ز. و رحمتی، ه. جعفری، س.مملک جانی، ن.،  -22

(. سازمان ملی 6760)استاندارد شماره  فرنگی -رب گوجه درتولیدکنسرو بحرانیکنترل  نقاط و وتحلیل عوامل خطرزا تجزيهو  استقرارراهنمای ( کمیسیون . طرح تدوين استاندارد ملی )رئیس1380 جعفری، س.م. -23
 .استاندارد ايران
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 سوابق آموزشی )دروس، کارگاه ها و پایان نامه های دانشجویی( -خش دومب
 
 

 
 تکنولوژی مواد غذايی کاردانیبرای دوره  "های مواد غذايیکارخانهتجهیزات و تاسیسات "و  "اصول پايه مهندسی" -1

 علوم و صنايع غذايی کارشناسیبرای دوره  "های مواد غذايیاصول طراحی کارخانه"و  "کاربرد کامپیوتر در صنايع غذايی"(، 2( و )1اصول مهندسی صنايع غذايی ) -2

 غذايیصنايعطراحیمهندسی مواد و کارشناسیبرای دوره  "مکانیک سیاالت"و  "کاربردیرياضی"، "انرژیجرم وموازنه"، "قندصنايعمهندسی"، "لبنیاتصنايعمهندسی" -3

 علوم و صنايع غذايی کارشناسیبرای دوره  "سردخانه و انبار"و  "بندی مواد غذايیبسته" -4

 کشاورزی هایمکانیک ماشین کارشناسیبرای دوره  "خواص فیزيکی و مکانیکی محصوالت کشاورزی" -5

  صنايع غذايیهای مکانیک ماشین کارشناسیبرای دوره  "موازنه انرژی و مواد" -6

 مهندسی صنايع چوب و کاغذ  کارشناسیبرای دوره  "انتقال حرارت" -7

 مهندسی مواد و طراحی صنايع غذايی کارشناسی ارشدبرای دوره  "انتقال جرم و حرارت تکمیلی"و  "کاربرد کامپیوتر در طراحی و مهندسی" -8

 فرآوری شیالت کارشناسی ارشدبرای دوره  "طراحی خط تولید آبزيان" -9

 مهندسی مواد و طراحی صنايع غذايی کارشناسی ارشدبرای دوره  "های صنايع غذايیاصول مهندسی ساختمان"و  "عملیات واحد در صنايع غذايی" -10

 علوم و صنايع غذايی کارشناسی ارشدبرای دوره  "فرآيند مواد غذايی تکمیلی"و  "کشاورزیخواص بیوفیزيکی محصوالت "، "روش تحقیق" -11

 علوم و صنايع غذايی دکتریبرای دوره  "رئولوژی پیشرفته"و  "المللی مواد غذايیهای بینها و سیستمسیاست"،"تکنولوژی مواد غذايی پیشرفته" -12

 مهندسی مواد و طراحی صنايع غذايی دکتریبرای دوره  "طراحی واحدهای عملیاتی"و  "سازی واحد صنايع غذايیطراحی و مدل" ،"جداسازی پیشرفته"، "هاهای فنی دستگاهويژگی" -13

 شیمی مواد غذايی دکتریبرای دوره  "کنترل کیفی مواد غذايی پیشرفته" -14
 
 

 

 
 .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. EndNote 1386.نويسی افزار رفرنسآشنايی با نرم -1
 .گلستاندانشگاه  دانشکده علوم. EndNote 1387.نويسی افزار رفرنسآشنايی با نرم -2
 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.. 1387 های مختلف کشاورزی.نويسی علمی برای دانشجويان رشتهکارگاه آموزشی مقاله -3
 .پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستاندانشگاه علوم . 1387روشهای نوين استخراج ترکیبات موثره از گیاهان دارويی.  -4
 .گرگان -شرکت کیمیا آزمان گستر. EndNote 1387.نويسی افزار رفرنسآشنايی با نرم -5
 گرگان. -استاندارد و تحقیقات صنعتی استان گلستاناداره کل . 1388استانداردهای مصرف انرژی و محصوالت بهینه.  -6
 .گرگان -کارگاه آموزشی مهارتهای پیشرفته-سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان. 1388 .9001ايزو  ممیزی داخلی بر اساس استاندارد -7
 گرگان. -کارگاه آموزشی مهارتهای پیشرفته-استان گلستانسازمان آموزش فنی و حرفه ای . 1388. گیری دمافن ورز کالیبراسیون وسايل اندازه -8
 گرگان. -کارگاه آموزشی مديران کنترل کیفیت اداره استاندارد گلستان. 1388 .آشنايی با بانک های اطالعاتی و پايگاه های اينترنتی در صنايع غذايی -9

 گرگان. -استاندارد گلستانکل کارگاه آموزشی مديران کنترل کیفیت اداره . 1389 .روش های نوين آزمايشگاهی در صنايع غذايی -10
 گرگان. -کارگاه آموزشی مديران کنترل کیفیت اداره استاندارد گلستان. 1389 .(22000آشنايی با سامانه مديريت ايمنی محصوالت غذايی )ايزو  -11
 گرگان. -زشی مديران کنترل کیفیت اداره استاندارد گلستانکارگاه آمو. 1389 .مديريت و ممیزی انرژی در صنايع غذايی -12
 کردکوی. -های مختلف شرکت عالیا گلستانکارگاه آموزشی مديران بخش. 1389 .(HACCPسامانه مديريت ايمنی مواد غذايی ) -13
 کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.پرديس دانشکده های کشاورزی دانشگاه علوم . EndNote 1389.نويسی افزار رفرنسآشنايی با نرم -14
 طبیعی گرگان.کشاورزی و منابعدانشگاه علوم "طبیعی کشاورزی و منابع پايدار محوری در مديريتدانش"ای همايش منطقه. EndNote 1390.نويسی افزار رفرنسآشنايی با نرم -15
 های صدا و سیما، تهران.همايش ملی مديران صنايع غذايی، مرکز همايش اولین. 1390های صنايع غذايی. مديريت و ممیزی انرژی در کارخانه -16
 گرگان. -گلستان پزشکی داروی دانشگاه علوم غذا و آموزشی مديران و کارشناسان معاونت کارگاه. 1390 .غذايی صنايع تحقیق در های اينترنتی و روشهای اطالعاتی، پايگاهبانک -17
 گرگان. -کارگاه آموزشی دانشجويان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 1391 (.22000يمنی محصوالت غذايی )ايزو آشنايی با سامانه مديريت ا -18
 گرگان.کارگاه آموزشی کارکنان و دانشجويان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی . EndNote 1391.افزار رفرنس نويسی آشنايی با نرم -19
 کارگاه آموزشی کارکنان و دانشجويان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.. 1391آموزش مقاله نويسی و نگارش پايان نامه.  -20
 کارگاه آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.. EndNote 1391.افزار رفرنس نويسی آشنايی با نرم -21
 گرگان. -کارگاه آموزشی مديران و کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان. 1392 .آشنايی با فناوری های نوين صنايع غذايی -22
 گرگان. -کارگاه آموزشی مديران و کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان. 1392 .نانوفناوری در صنعت و کشاورزی -23
 تهران. -کارگاه آموزشی کارشناسان مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی دانشگاه امام حسین )ع( . EndNote 1393.نويسی افزار رفرنسآشنايی با نرم -24
 قزوين. -کارگاه آموزشی توانمندسازی مشاوران حوزه بسته بندی، شرکت شهرک های صنعتی . 1393بندی مواد غذايی. فناوری های نوين بسته -25
 گرگان. -گلستانکل استاندارد استانکیفیت. ادارهکارگاه آموزشی مديران و کارشناسان کنترل. 1393 .غذايیهای اطالعاتی صنايعها و پايگاهرفرنستحقیق، مديريتروش -26
 بندر گز. -دانشگاه علوم پزشکی گلستانکارگاه آموزشی مديران و کارشناسان . 1394 .های صنايع غذايیاصول بهداشتی طراحی کارخانه -27
 گنبد کاووس. -های مختلف شرکت صباح گلستانکارگاه آموزشی مديران بخش. 1394 .ايمنی مواد غذايی -28
 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. تحصیالت تکمیلی کارگاه آموزشی دانشجويان. 1396. های نوين انتشار دستاوردهای پژوهشیآشنايی با روش -29
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 . دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.نانوريزپوشانی کروسین با استفاده از نانوامولسیون های دوگانه و بررسی خصوصیات رئولوژيکی و رهايش آن. 1395مهرنیا، م.ا.  -4

 . دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.هاشده و فرموالسیون آب میوهسازیهای شبیهسازی رهايش آن در سامانهمدلنانوريزپوشانی لیمونن توسط نانوذرات نشاسته و . 1396گنجه، م.  -5

 کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.. دانشگاه علوم دينامیکی و هوشمند هایسازی رهايش آن به کمک مدلنانوريزپوشانی اولئوروپین در سامانه نانوامولسیون دوگانه و مدل. 1398قره بگلو، پ.  -6

 تحقیقات ساری.و. دانشگاه آزاداسالمی واحد علومآشامیدنیدر حذف آرسنیک از آب هاآنشده و کاربرد اصالح فعال مغناطیسی و زئولیتی در گرافن، جاذب کربنتیصفرظرفآهن  نانوذراتبارگذاری . 1398باقری، ا.  -7

 .دامغان. دانشگاه آزاد اسالمی واحد پنیر از طريق سامانه الکترواسپری و ارزيابی نقش آن در بهبود عمرماندگاری روغن زيتونزيتون با پروتئین آب برگ عصارهنانوريزپوشانی . 1398. م، فرسلیمانی -8

 . موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور.بررسی امکان غنی سازی شیر با نانوکپسول روغن ماهی کیلکا. 1399مرادی، س.ا.  -9

. یتجرب هایداده  يجآن با نتا يسهو مقا ینالکتالبوم-α هایلولهبا نانو ینواکنش الئوروپ یساز یهشب به همراه ینالکتالبوم-α هایلولهنانو يیخودآرا يندفرا یمولکول ينامیکد یساز یهشب. 1399زيان، ا. کاتو -10
 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

 طبیعی گرگان.کشاورزی و منابع. دانشگاه علومدارشدهمعمولی و عامل بعدی اکسیدگرافنسه هاینانوساختارکروسین زعفران توسط  جذب سینتیک سازیجداسازی و مدلارزيابی . 1400. ح، رجبی -11

 . دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.نانوريزپوشانی ترکیبات فنلی پساب زيتونسازی و بهینه سازی سامانه نانوجاذب مونت موريلونیت اصالح يافته جهت جداسازی و مدل. 1400. س، عرب مفرد -12

-علوم. دانشگاهلیمونن-سازی رهايش دمدل های ريزساختاری، رئولوژيکی والیاف الکتروريسی شده و بررسی ويژگینانو -پیکرينگ امولسیوندر سامانه ترکیبی لیمونن -دارزيابی ريزپوشانی . 1400. ا، آل حسینی -13

 کشاورزی گرگان.

 تبريز.. دانشگاه آزاد اسالمی واحد نانولیپوزوم های بارگذاری شده با عصاره جلبک اسپیرولینا بر ويژگیهای فیزيکو شیمیايی و میکروبی پنیر سفیدايرانی تاثیر. 1400. ا، زنگانه -14

 کشاورزی گرگان.علوم. دانشگاهکیفی محصول نهايیتغییرات یسازو مدل یمولآب يزاسیونپاستور جهت یال آلومینانانوسدر مبدل حرارتی پوسته و لوله برپايه انتقال حرارت  یسازیهشب. 1401. ع، عوض صوفیان -15

 کشاورزی گرگان.علوم. دانشگاهی فعال جهت نگهداری خرماپکتین حاوی اسانس ريزپوشانی شده به عنوان بسته بند-تولید و ارزيابی نانوالیاف الکتروريسی شده کیتوزان. 1401. ص، مقبلی -16

 کشاورزی گرگان.علوم. دانشگاهريزپوشانی و بررسی سینتیک رهايش کروسین در سامانه امولسیون دوگانه پیکرينگ پايدارشده با نانوذرات کیتوزان و سیلیکا. 1401. ف، حیدری دلفارد -17

 .آزادشهر. دانشگاه آزاد اسالمی واحد آنها یدانیاکس یو آنت يیایمیکوشيزیف هایويژگی یابيو ارز توزانیپوشش داده شده با ک یها پوزومیدر نانول نیانیکوسیف نانوريزپوشانی. 1401. ع، آذری -18

شده مجهز به نانوحسگرهای طال و نانوالیاف گرافن اکسید الکتروريسیمحل اصالت زعفران بر مبنای -بندی هوشمند جهت تشخیص درسازی دينامیک مولکولی بستهساخت، ارزيابی و شبیه. 1401. ز، محمدی -19
 کشاورزی گرگان.علوم. دانشگاهنقره

 کشاورزی گرگان.علومدانشگاه .طراحی و ارزيابی ويژگی های رهايش کافئین و اسانس نعناع فلفلی ريزپوشانی شده در فرموالسیون آدامس فراسودمند. 1401. ز، مختاری -20

 کشاورزی گرگان.علومدانشگاه .ريزپوشانی استارترهای ماست در يک سامانه مقاوم به حرارت و کاربرد آن در تولید ماست. 1401. ف ،آدينه پور -21

. دانشگاه آزاد روغن کنجد یشياکسا پايداریآن بر  یپوزومیعصاره نانول ریتاث یبومادران  و بررس اهیاز گ یدانیاکس ینتآفراصوت در استخراج عصاره _یپالس یکيالکتر دانیم نديکاربرد فرا. 1401رازقندی، ا.  -22
 اسالمی واحد سبزوار.

 دیاس کیالکت یپل و کاپروالکتون یپل هيبر پاهمراه با برچسب هوشمند  نیسينا و شنيآو اسانس مونن،یل یحاو الکل لینيو یپل/نیزئ افینانوال یهيپا بر ی فعالبندبسته لمیف یطراح. 1401حسینی پور، س.م.  -23
 کشاورزی گرگان.علومدانشگاه .کالباس یبندبسته جهت نیانیآنتوس یحاو
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 .. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانخصوصیات فیزيکوشیمیايی و پايداری اکسايشی میکروکپسول های حاوی روغن و اسیدهای چرب ماهی. 1391، پ. پورعاشوری -1

کوآسرواسیون،  هایروشهای روغن ماهی با استفاده از کاراگینان و ژالتین ماهی: مقايسه های فیزيکوشیمیايی و پايداری اکسايشی میکروکپسولکردن بر ويژگیهای مختلف خشکتاثیر روش. 1393مهراد، ب.  -2
 . دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.کردن پاششی و انجمادیخشک

 . دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.شمشیریهای رشد ماهی دمی اتانولی کورکوروس الیتوريوس و فیکوس بنگهالنسیس بر عملکرد تولیدمثلی و شاخصتأثیر ريزپوشانی و استفاده از عصاره. 1393حاجی بگلو، ع.ع.  -3

 . دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.و افزايش پايداری اکسايشی آن ها با استفاده از ريزپوشانیاسید های چرب چند غیر اشباعی ضروری از ضايعات فراوری ماهی  يافتباز بررسی امکان. 1395حسینی، ح.  -4

 طبیعی گرگان.کشاورزی و منابع. دانشگاه علوماثر رفع انجماد گوشت مرغ تحت میدان الکترواستاتیک بر مصرف انرژی و کیفیت آن. 1396 .رهبری، م -5

 کشاورزی گرگان.. دانشگاه علومشده با کیتوزان در جیره فیل ماهی بر فاکتورهای رشد، قابلیت هضم و برخی فاکتورهای بیوشیمايی خوناستفاده از آنزيم تريپسین انکپسولهبررسی اثرات . 1396خسروانی زاده، ع.  -6

 . دانشگاه فردوسی مشهد.کشت سلولیمحیط زايی آن در ارزيابی اثرات استخوان و ر شترکنسانتره پروتئین آب پنیر والکتوفرين شینوشیدنی فراسودمند بر پايه  بهینه سازی فرموالسیون. 1396راعی، م.  -7

 . دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.تیمارهای میدان الکتريکی متناوب و ريز موجدانه به کمک پیشسازی استخراج روغن از سیاهسازی و مدلبهینه. 1396. ح، بخش آبادی -8

 . دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.های شفاف و ارزيابی پايداری فیزيکوشیمیايی آنسازی نوشیدنیهای لیپیدی نانوساختار حاوی کازئین هیدرولیز شده جهت غنیفرموالسیون حامل. 1396سرابندی، خ.  -9

 گرگان.. دانشگاه علوم کشاورزی مدل سازی انتقال جرم )نمک و رطوبت( در پنیر سفید فراپااليش. 1397رحمانی، ک.  -10

 . دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.مارين بر کبد و استخوان جوجه های گوشتی مسموم شده با تتراکلريدکربنتاثیر عصاره ريزپوشانی شده سیلی. 1397دوست، س. يوسف -11

 Elongaseو   Desaturase-6-Delta ،Desaturase-5-Delta ، 2Elongase هایگوشت و بیان ژنسازی و پايداری اکسیداتیو تاثیر میکروکپسول روغن دانه کتان بر عملکرد، غنی. 7139 عباسی، ف. -12

 . دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.های گوشتیدر جوجه 5

 . دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.فراصوت و کاربرد آن در کیک رژيمیشده با هیدرولیز اسیدی به کمک مقاوم تهیه های فیزيکوشیمیايی و هضم پذيری نشاستهبررسی ويژگی. 1397فلسفی، س.ر.  -13

 . دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.کارگیری آن در فرآيند سرخ کردن پلی وينیل الکل با روش الکتروريسی و به-اوريزنول در بسپارهای کازئین و کیتوزان-بررسی نانوريزپوشانی  گاما. 1398اصغری، م.  -14

 . دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.ريزپوشانی کورمومین با استفاده از بسپارهای زيستی به روش خشک کردن پاششی. 1398. س، محمدی -15

 م کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.. دانشگاه علوسازی ماست با کمپلکس حاصلهکنسانتره پروتئین آب پنیر و غنی-سازی رهايش آستاگزانتین در کمپلکس صمغ عربیريزپوشانی و مدل. 1398. ن، شرافت -16

 . دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.نانوريزپوشانی عصاره میوه مومورديکا کارانتیا با نانولیپوزوم و استفاده از آن در فرموالسیون ماست رژيمی. 1399رضايی، س.  -17

 .موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران .با بايوپلیمرها سازی میکروکپسول و کردن کوپیگمنته روش به آنتوسیانین رنگزای مواد پايداری و استخراج. 1399. ح، قرنجیگ -18

 . دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.بهینه سازی نانو کمپلکس صمغ دانه شاهی و بتاالکتوگلوبولین و بررسی برخی خصوصیات عملکردی آن. 1400. ا، طاهری -19

 . دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.های کیفی آنارزيابی ويژگی و پالسی الکتريکی میدان و مبدل حرارتی توسط پرتقالفرآوری آب. 1400. ع، دزيانی -20

. دانشگاه علوم یهای مادر گوشتدرآوری در مرغجوجه ها و باروری وبر کیفیت اسپرم خروس یرهشده به ج يزپوشانیر یونینمت-و سلنو یونین،مت-سلنو یت،سلن يماثرات افزودن سد یبررس. 1400حسام المحمود.  -21
 کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

 . دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.کیک در آن از استفاده بررسی و هیبريدی اولئوژل پايه بر شورتنینگ فیزيکی و بافتی رئولوژيکی، خواص ارزيابی. 1400. م، نادری -22

 .پزشکی تبريز . دانشگاه علوملیستريا مونوسیتوژنس در نمونه شیر و گیرنده آنتی بادی سطحی جهت کنترل هدفمند طراحی و ساخت سامانه نانولیپوزوم حاوی کروسین. 1400. م، يوسفی -23

دانشگاه علوم  .شدهاتمسفر اصالح شرايطدانه انار آماده مصرف تحت و ويژگیهای کیفی  نگهداری کیتوزان حاوی عصاره پوست انار بر زمان -بررسی تاثیر نانوپوشش چنداليه موم کارنوبا. 1401شاهی، ط.  -24
 کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

 طبیعی گرگان.. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع در سامانه مايکروويو پیوسته با روش المان محدود پرتقالی عددی فرآيند حرارت دهی آب سازمدل. 1401. م.م، سیدآبادی -25

 گرگان.کشاورزیعلوم. دانشگاهچربکمسازی ماستپنیر و اينولین جهت غنیپروتئین آبپايدارشده با ايزوله (w/o/w)های دوگانه گزنه در نانوامولسیونهمراه با عصاره گیاه Dريزپوشانی ويتامین . 1401. ع، محمدی -26

 .آزاد اسالمی واحد قوچاندانشگاه  .سطح پاسخهای آماری مخلوط و روش با استفاده ازآن  ونیفرموالس سازی نهیو به دهایدروکلوئیه چرب به کمک برخی کم صبحانه خامه دیتول. 1401ع. ر.، ماهیان -27

 کشاورزی گرگان.. دانشگاه علومهای جامدعنوان جايگزين چربیبه کارگیری آنکیتوزان و بررسی پتانسیل به -امولسیون پايدار شده با نانوذرات کنژوگه کازئینات تولید اولئوژل عملگرا بر پايه. 1401. ص، توسلی -28

 و منابع طبیعی گرگان. کشاورزیانشگاه علوم. دارزيابی خصوصیات مولکولی، عملکردی و فناوری جدايه الکتیکی انتخابی از تخمیر شبدر جوانه زده. 1401. م، زارعلی -29

 . دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.های مادر گوشتیدرآوری در مرغها و جوجههای کیتوزان حاوی آلژينات و باکتری اسیدالکتیک و تأثیرآن بر کیفیت اسپرم خروسطراحی و سنتز میکروکپسول. 1401بهلول، ژ.  -30

 .آزاد اسالمی واحد نیشابوردانشگاه  .سوياروغن  پايداری اکسايشیشده آن بر  پوزومیعصاره نانو ل ریاز تفاله انگور و تاث یفنول باتیدر استخراج ترک یمادون بحران سیالکاربرد  یساز نهیبه. 1401. ا، بوژمهرانی -31

 . دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.یابتکار فرا یهاتميالگورکن پاششی و به کمک خشکبا استفاده از  نیآالنلیشتر بدون فن رخشکیش دیتول طيشرا سازینهیبه. 1401. س، کمالی -32

 . دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.در نانوسلولز باکتريايی جهت افزودن به غذای کودکدر شیر مادر و ريزپوشانی آن  Akkermansia muciniphilaحضور . 1401. س، طاهری -33

 . دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.مادون قرمز در کاهش جمعیت آسپرژيلوس فالووس و میزان آفالتوکسین در زعفران ارزيابی اثر تابش. 1401. س، هاشم خانی -34

ريزموج و به کمک پیش تیمار  (Pontogammarus maeoticusو سخت پوست گاماروس ) (Fenneropenaeus merguiensisبهینه سازی استخراج آستاگزانتین از میگوی موزی ). 1401. پ، فیضی -35
 . دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.فراصوت  با حالل آلی، روغن آفتابگردان و میکروامولسیون مايع يونی در آب

. دانشگاه علوم يزپوشانی شدهدهی شده با کربوکسی متیل سلولز حاوی کورکومین نانورسازی انتقال حرارت و جرم درطی سرخ کردن بادام زمینی پوششبررسی خواص ترموفیزيکی و مدل. 1401. آ، بسطام -36
 کشاورزی گرگان.

 .آزاد اسالمی واحد آملدانشگاه  .شده انکپسوله النتارومپ لوسیالکتوباس موسیالژ پنیرک و ،انیب نيریش شهيعصاره ر یحاو یميرژ کیوتیپروب یخامه قناد یها یژگيو بررسی. 1401. م، حسن بیگی -37

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات تهران. .نگهداریمیگو و بررسی آن در دوره دهیپسته در نانوکامپوزيت ژالتین/پکتین جهت پوششنانوامولسیون آنتوسیانین پوستاستفاده از  . 1401يگانه، ع.ر. طاهری -38

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبريز .وبیا سفید در نانولیپوزوم ها و کاربرد آن در غنی سازی آب سیباستخراج، تولید و بارگیری پپتیدهای زيست فعال حاصل از هیدرولیز آنزيمی پروتئین ل. 1401زينالی نامدار، ن.  -39
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 سوابق اجرایی )پست ها، عضویت در مجالت، همایش ها و داوری مقاالت و طرح ها( -بخش سوم
  

 
 

 .(1378-1380) عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار -1
 (.1378مدير تولید مجتمع صنايع غذايی داشگاه فردوسی مشهد ) -2
 (.1379) 9000مديريت کیفیت ايزو امانهنماينده مديريت شرکت کمپوت و کنسرو قدس خراسان جهت پیاده سازی س -3
 (.1380در شرکت زعفران بهرامن ) HACCPمديريت ايمنی مواد غذايی امانهو س 9000ت کیفیت ايزومديري امانهمدير پروژه پیاده سازی س -4
 (.1381مدير تضمین کیفیت و نماينده مديريت شرکت نیکان شهد بارز تولیدکننده انواع آبمیوه ) -5
 .(1382-1384)استرالیا  Steggall Nutritionدستیار مدير تولید در شرکت فرآورده های غذايی  -6
 (.1384مدير پروژه بهینه سازی خشک کردن پاششی عصاره برگ زيتون در شرکت فرآورده های زيتون استرالیا ) -7
  ادامه دارد(. -1386) علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانمستقر در مرکز رشد دانشگاه  5805مهندسی غذا صنعت پژوه به شماره ثبت –رئیس هیات مديره و مدير عامل شرکت فنی  -8
 (.1389-1390) کامنوش گلستانر شرکت ( د17025 ايزوآزمايشگاه ) مديريت کیفیت امانهمدير پروژه پیاده سازی س -9

 (.1389 -1392عضو شورای نشر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ) -10
 (.1389 -1391علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )مدير گروه مهندسی مواد و طراحی صنايع غذايی، دانشگاه  -11
 ( رشته مهندسی مواد و طراحی صنايع غذايی.1390( و دکتری تخصصی )1389(، کارشناسی ارشد )1386مسئول راه اندازی دوره های کارشناسی ) -12
 (.1389 -1392اه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )عضو کارگروه بررسی توانايی علمی و جذب اعضای هیات علمی دانشکده صنايع غذايی دانشگ -13
 ادامه دارد(. -1391مستقر در مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان ) 422عضو هیات مديره و مدير عامل موسسه کانون پژوهشگران پیشرو گلستانه به شماره ثبت  -14
 (.1390 -1391مشاور کلینیک صنعت و معدن واقع در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران  ) -15
 ادامه دارد(. -1392عضو کمیته نانوفناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ) -16
 (.1392مشاور اداره کل پدافند غیرعامل، وزارت صنعت، معدن و تجارت ) -17
 (.1392علوم و صنايع غذايی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )مشاور انجمن علمی  -18
 ادامه دارد(. -1392عضو هیات مديره و مدير گروه پژوهشی فناوری مواد غذايی پیشرو با تايیديه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ) -19
 (.1393 -1395دانشگاه علوم پزشکی گلستان )دبیر کارگروه سالمت و نگهداری غالت در مرکز تحقیقات سالمت غالت  -20
 (.1393عضو کمیته نهايی انتخاب سوواالت آزمون سراسری کارشناسی ارشد و دکتری صنايع غذايی در سازمان سنجش آموزش کشور ) -21
 (.1395 -1398دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ) المللکمیته روابط بینعضو  -22
 (.1396 -1397دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ) کارآفرينیکمیته عضو  -23
 (.1400وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )علمی صنايع غذايی،  های انجمناتحاديه مشاور  -24
 

 

 
 (.2000انگلستان )نسخه  MICآلمان و شرکت TUV( با کسب گواهینامه از شرکت1994)نسخه  9000مديريت کیفیت ايزو  امانهممیز رسمی س -1
 (.2000آلمان ) TUVبا کسب گواهینامه از شرکت (HACCP)مديريت ايمنی مواد غذايی  امانهممیز رسمی س -2
 (.1378کانون زبان ايران وکسب گواهینامه رسمی ) سال در 2به مدت  9شرکت در دوره آموزشی زبان انگلیسی تا سطح  -3
 (.1382ماه در دانشگاه کوئینزلند استرالیا و کسب گواهینامه رسمی با درجه عالی ) 3( به مدت English for Academic Purposesشرکت در دوره آموزشی زبان آکادمیک ) -4
 (.1382هفته در دانشگاه کوئینزلند استرالیا وکسب گواهینامه رسمی ) 2( به مدت EndNoteها ) شرکت در دوره آموزشی روش تحقیق و نرم افزار مديريت رفرنس -5
 (.1384هفته در دانشگاه کوئینزلند استرالیا و کسب گواهینامه رسمی ) 3( به مدت SEM) Scanning Electron Microscopyشرکت در دوره آموزشی  -6
 (.1388در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کسب گواهینامه رسمی )شرکت در دوره آموزشی تدوين استاندارد  -7
 ادامه دارد(. -1388مهندسی از سازمان صنايع و معادن گلستان بعنوان مشاور واحدهای صنايع غذايی ) -اخذ پروانه خدمات فنی -8
 (.1388 -1394اخذ پروانه همکار آموزشی از سازمان ملی استاندارد ايران بعنوان مشاور در آموزش واحدهای صنايع غذايی ) -9

 (.1389 – 1395ن جهت تدوين استانداردهای ملی )اخذ پروانه رسمی دبیر تدوين استاندارد از سازمان ملی استاندارد ايرا -10
 (.1393 -1398) ( و مرکز رشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان1393-1389) مهندسی در مرکز رشد دانشگاه گلستان -ت فنیاخذ پروانه استقرار شرکت خدما -11
 (.1390) عی گرگانشرکت در دوره آموزشی ارزيابی درونی گروه های آموزشی ارايه شده توسط سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی -12
 (.1390شرکت در دوره آموزشی پدافند غیر عامل در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ) -13
 (.  1390های استان گلستان در دانشگاه علوم پزشکی گلستان )د دانشگاهیشرکت در کارگاه آموزشی ضیافت انديشه اسات -14

 ادامه دارد(. -1392اخذ پروانه تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنايع غذايی و دارويی ) -15
 (.1393شرکت در کارگاه آموزشی ملی ارزيابی حسی روغن زيتون در سازمان جهاد کشاورزی گلستان ) -16
 ادامه دارد(. – 1394ملی استاندارد ايران )اخذ پروانه رسمی کارشناسی استاندارد از سازمان  -17
 (.1396) کشاورزی و منابع طبیعی گرگانهای استان گلستان در دانشگاه علوم د دانشگاهیشرکت در کارگاه آموزشی ضیافت انديشه اسات -18
و منابع  در دانشگاه علوم کشاورزی ?State of the art of developing aplicable and effective edible packaging materials: what is new in the field شرکت در کارگاه آموزشی -19

 Izmir Institute of Technology (1399 .)گرگان با همکاری  طبیعی

 شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی -2-3

 

 و اجرایی شغلی سمت های -1-3
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 :همایش عضو کمیته علمی

 .ساری( همايش ملی علوم و صنايع غذايی -1397گرگان( و بیست و پنجمین ) -1393مشهد(، بیست و دومین ) -1387ارومیه(، هجدهمین ) -1386هفدهمین )  -1

 .ساری( همايش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزيع و مصرف در صنايع غذايی -1393گرگان( و دومین ) -1390نخستین ) -2

 .اصفهان( -1394(، دانشگاه فردوسی مشهد، و سومین همايش بزرگ علوم و صنايع غذايی )2013های نو در صنايع غذايی )نخستین همايش بین المللی فناوری -3

 (، مشهد.1395(، جهاد دانشگاهی مشهد، و نخستین کنفرانس علوم و صنايع غالت، نان و فرآورده های آردی )1393اولین همايش ملی میان وعده های غذايی ) -4

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران.(، 1400دومین کنگره ملی غذای حالل ) -5
6- International Conference on Food Hygiene (2015 ووهان، چین و ،) International Conference on Advances in Biopolymers (2018.کشمیر، هندوستان ،) 

7- International Conference of Food Physicists th13 (2018 آنتالیا، ترکیه و ،)International Congress on Medical Sciences and Biotechnology st1 (2019.اوشاک، ترکیه ،) 

8- 10th International Symposium Euro-Aliment 2021 - Foods Connects People and Share Science in a Resilient World (2021 ،)رومانی.، گاالتی 

 .(1390نايع غذايی، مرکز همايش های بین المللی صدا و سیما، تهران )دبیر علمی نخستین همايش ملی مديران ص -9

 

 :عضو هیات تحریریه مجله

 :ISI  به صورت نمايه شده عضو تیم سردبیری مجالت  -10

- International Nano Letters،  انتشاراتSpringer (1389- )ادامه دارد 

- Food Frontiers انتشارات ،Wiley (1398- )ادامه دارد 

- Advances in Colloid and Interface Sciences  انتشاراتElsevier (1400-)ادامه دارد 

 داخلی: عضو تیم سردبیری مجالت  -11

 (1394-1390علوم و فنون بسته بندی ) -

 (1395 – 1398پژوهش و نوآوری در علوم و صنايع غذايی ) -

 ادامه دارد( – 1396فرآوری و تولید مواد غذايی ) -

 ادامه دارد( -1400مواد غذايی ) فرآوری و نگهداری -

 ادامه دارد(  -1399تحقیقات مهندسی صنايع غذايی ) -

 :ISIسردبیر مهمان برای چاپ شماره اختصاصی در مجالت معتبر بین المللی  -12

- Food Chemistry (Elsevier) ،2021 موضوع اختصاصی ،Extraction, processing, and encapsulation of food bioactive compounds 

- Drying Technology (Taylor and Francis) ،2021 موضوع اختصاصی ،Spray drying for the retention of food bioactive compounds and nutraceuticals 

- Colloids and Surfaces B: Biointerfaces (Elsevier) ،2021 موضوع اختصاصی ،Nano-emulsions: an emerging platform for biomedical applications, 

encapsulationand delivery of active ingredients 
 

 :عضو هیات موسس

 (.1392های سالمت غالت و دبیر کارگروه سالمت و نگهداری غالت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان )مرکز پژوهش  -13

 (.1392گروه پژوهشی )غیردولتی( فناوری مواد غذايی پیشرو )  -14

 (.1393بندی ايران )انجمن علمی بسته  -15

 (. 1390کانون )غیردولتی( پژوهشگران گلستان ) -16

 

 :انجمن عضو

 ادامه دارد(. -1386پژوهشگران ستاد توسعه نانوفناوری ايران )  -17

 (.1390) 30126692( با شماره عضويت ACSانجمن شیمی دانان آمريکا )  -18

 ادامه دارد(. -1390) 1455با شماره عضويت  (ISFEانجمن بین المللی مهندسی صنايع غذايی )  -19

 ادامه داردUSERN (1394- .)هیات مشاور شبکه جهانی آموزش و تحقیقات علمی،  -20

 (.1394 -1396در سازمان ملی استاندارد ايران ) ISO/TC 201, Surface Chemical Analysisمتناظر با کمیتۀ فنّی   ISIRI/TC201فنّی  کمیته -21

 
 
 
 
 
 

 نجمن هاو امجالت ، همایش های علمیعضویت در  -3-3
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 علمی: یویراستار

 (.1388) ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانمجله فرآوری و نگهداری مواد غذايی -1

 (.1391)، انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان "فرآوری و بسته بندی ماهی با اتمسفر تغییريافته"کتاب  -2

 (.1392، انتشارات دانشگاه جامع امام حسین )ع( )"اليه های زيستی در محیط فرآوری مواد غذايی"کتاب  -3

 (.1393، انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )"راهنمای پژوهش در علوم زيستی"کتاب  -4

 (.1393شهد )، انتشارات دانشگاه فردوسی م"اصول برچسب گذاری مواد غذايی"کتاب  -5

 (.1397) ساری، انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی "مبانی جامع مهندسی صنايع غذايی"کتاب  -6

 

 داوری و نظارت بر اجرای طرح های پژوهشی:

 .(1389، دانشگاه پیام نور )"بررسی کیفی ارقام مختلف گندم دوروم ايران جهت تهیه ماکارونی" -7

 (1393، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری )"اسیدچرب شیمیايی ازروی ترکیب ذوب چربی اينتراستريفیهجامد و نقطه بینی درصدچربیپیش" -8

9- "Microencapsulation of wine and evaluation of obtained microcapsuls as healthy food ingredients" ،(2015) مرکز ملی تحقیقات شیلی. 

10- "Water-free spray-drying: a novel strategy for microencapsulation of fish oil (EPA and DHA)"( 2015، مرکز ملی تحقیقات شیلی). 

 (.1394پژوهشگران کشور )حمايت از ، صندوق"غذايیماده و عيما کشتطیمح در ضداکسیدانی و يیايضدباکتر اثر سهيمقا: نانولیپوزوم در موادضداکسیدانی و گیاهی هایاسانس ريزپوشانی" -11

 (.1395، صندوق حمايت از پژوهشگران کشور )" فرموالسیون پوشش طعم دهنده کم چرب حاوی فروکتوالیگوساکاريد های بومی و باکتری های پروبايوتیک ريزپوشانی شده"  -12

 (.1396صندوق حمايت از پژوهشگران کشور )، "مطالعه اثر ضدباکتريايی نانوامولسیون اسانس نعناع و نايسین در محیط کشت و مدل غذايی" -13

 (.1397، صندوق حمايت از پژوهشگران کشور )"جايگزينی بنزوات سديم با نانوامولسیون حاوی عصاره سیر در فرموالسیون سس مايونز" -14

 (.1397، صندوق حمايت از پژوهشگران کشور )"مختلفبه صنايعاستخراجی جهت معرفی و عرضهخصوصیات زانتان بومی مختلف باکتری جنس زانتوموناس و تعیینهایبررسی توانايی تولید زانتان توسط گونه" -15

16- "Use of nanocellulose for developping highly efficient and transparent antimicrobial treatments for pacgaging industry"نسها، مرکز ملی تحقیقات فر-ANR (2016.) 

17- "Kinetics of enzymatic drug release from activated polymeric carriers" لهستان، مرکز ملی تحقیقات-NCN (2016.) 

18- "The analysis of physial and chemical properties of powders obtained from the juices and pomace of selected fruits using different drying methods" مرکز ملی ،
 NCN (2017.)-لهستانتحقیقات 

19- "Physical and antimicrobial properties of edible films based on dried fruit and vegetables residue incorporated with hydrophobic substances" مرکز ملی تحقیقات ،
 NCN (2018)-لهستان

20- " Aiming at the highest efficiency of food drying processing: hybrid technology development by crossing Freeze-drying; CO2-laser-microperforation AND 

Radio-Frequency "( 2018، مرکز ملی تحقیقات شیلی.) 

21- "Integrated BIOrefinery of agri-FOOD residues to produce susTainable and cosT-EffiCient high-added value compounds (BIOFOODTEC)" مرکز ملی تحقیقات ،
 MIUR (2018)-ايتالیا

22- “Optimization of Cellulose/Metal Nanoparticle Hybrids as Antimicrobials for Food Packaging Applications”( مرکز ملی تحقیقات آمريکا ،NSF)- ( 2019واشنگتن). 

23- " Formulating encapsulated systems of bioactive ingredients from traditional plants: mountain germander and ground ivy for the development of innovative 

functional food products " کرواسی، مرکز ملی تحقیقات-HRZZ (2019) 

 و ده ها طرح پژوهشی ديگر

 
 پژوهشی :-مقاالت مجالت علمیداوری 

 Food and Bioproductsمجله Industrial Crops and Products (2013 ،)مجله  -Elsevierبرای داوری مقاالت Certificate of Outstanding Contribution in Reviewing کسب تايیديه  -24

Processing (2015 ،) مجلهJournal of Food Engineering (2015) ، مجلهFood Hydrocolloids (2016) ، مجلهLWT (2016) 
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