www.smjafari.com

تاریخ به روزرسانی1401/02/08 :



افتخارات علمی

Seid Mahdi Jafari, PhD, Prof.



زمینه فعالیتهای پژوهشی

رزومه علمی – پژوهشی ( )CVدکتر سید مهدی جعفری




مشخصات فردی
سوابق تحصیلی

بخش اول -سوابق پژوهشی (مقاله ها ،کتاب ها و طرح های پژوهشی)


مقاالت منتشرشده در مجالت علمی – پژوهشی بینالمللی ISI



مقاالت منتشرشده در مجالت علمی – پژوهشی بینالمللی غیر ISI



مقاالت منتشرشده در مجالت علمی – پژوهشی داخلی



مقاالت منتشرشده در مجالت علمی – ترویجی داخلی



مقاالت ارایه شده در همایشهای علمی بینالمللی



مقاالت ارایه شده در همایشهای علمی داخلی



کتابهای تالیف شده انگلیسی



کتابهای تالیف و ترجمهشده فارسی



طرحهای پژوهشی



ثبت اختراع و تدوین استاندارد

بخش دوم -سوابق آموزشی (دروس ،کارگاه ها و پایاننامههای دانشجویی )



دروس تدریسشده



برگزاری کارگاههای آموزشی



راهنمایی پایاننامههای کارشناسیارشد



مشاوره پایاننامههای کارشناسیارشد



راهنمایی رسالههای دکتری



مشاوره رسالههای دکتری

بخش سوم -سوابق اجرایی ( پست ها ،عضویت در مجالت ،همایش ها و داوری مقاالت و طرح ها )



سمت های شغلی و اجرایی



شرکت در کارگاهها و دورههای آموزشی



عضویت در همایشهای علمی ،مجالت و انجمن ها



داوری و ویراستاری مقاالت ،کتاب ها و طرحها

آدرس:
گرگان – میدان بسیج – پردیس دانشگاه – دانشکده صنایع

غذایی -گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی
تلفکس017 - 32426432 :
Email: smjafari@gau.ac.ir

رزومه علمی -پژوهشی ()CV

دکتر سید مهدی جعفری

مشخصات فردی

محل تولد :مشهد
تاریخ تولد1354/1/1 :
محل خدمت :دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مدرک و رشته تحصیلی :دکتری مهندسی فرآيند در صنايع غذايی

نام و نام خانوادگی :سید مهدی جعفری
درجه علمی :استاد تمام رسمی قطعی پايه 22
تارنمای شخصیwww.smjafari.com :
پست الکترونیک smjafari@gau.ac.ir :و jafarism@hotmail.com
تارنمای http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35859740200 :Scopus
اندیس اچ (71 :)h-index
شناسه 35859740200 :Scopus
تارنمای https://scholar.google.com/citations?user=tKEuPAkAAAAJ&hl=en :Google Scholar
اندیس اچ در 79 :Google Scholar
شناسه 0000-0001-6877-9549 :ORCID
تارنمای https://publons.com/a/504696 :Publons
شناسه ( Publonsداوری مقاالت بینالمللی)504696 :
سوابق تحصیلی

کارشناسی :علوم و صنايع غذايی -دانشگاه ارومیه (.)1372-1375
عنوان پایاننامه :شناسايی نابسامانیهایفیزيولوژيکی و قارچی سیب بعدازبرداشت با نرمافزار رايانهای.
کارشناسیارشد :علوم و صنايع غذايی -دانشگاه فردوسی مشهد (،)1376-1378
عنوان پایاننامه :بهینهسازی انکپسولهکردن نانوامولسیونها باروش خشککردن پاششی.
دکتری :علوم و صنايعغذايی (گرايش مهندسی) -دانشگاه کوئینزلند استرالیا (،)1382-1385
زمینه فعالیت های پژوهشی

 -1نانوانکپسولهکردن ،تولید و پايداری نانوحاملها و سامانه های رسانش ترکیبات زيست فعال
 -3نانوفناوری ،نانوجاذب ها ،نانوکامپوزيتها و نانوالیاف زيستتخريبپذير و هوشمند در صنايع غذايی

 -2مهندسی فرآيند ،خشککردن پاششی و ويژگیهای فیزيکی ترکیبات غذايی و دارويی
 -4طراحی و ساخت ماشینآالت و طرحريزی کارخانههای صنايع غذايی

افتخارات علمی

 -1کسب رتبه اول در دوره کارشناسی با معدل  17/75و رتبه اول در دوره کارشناسی ارشد با معدل .18/60
 -2رتبه اول آزمون سراسری کارشناسیارشد در رشته علوم و صنايع غذايی (.)1376
 -3رتبه دوم در آزمون دکتری دانشگاه تهران در گرايش کنترل کیفیت ( ،)1379پذيرفته شدن در آزمون دکتری اعزام به خارج به صورت بورسیه وزارت علوم (.)1380
 -4کسب نمره  7/5در آزمون بین المللی زبان انگلیسی .)1380( IELTS
 -5دريافت جايزه دفاع رساله دکتری از دولت استرالیا ( )1385و انتخاب آن بهعنوان رساله برتر دانشگاه کوئینزلند استرالیا ( )2007با کسب رتبه ممتاز و ارايه  9مقاله در مجالت معتبر بین المللی.
 -6پژوهشگر برتر سالهای  1398 ،1397 ،1396 ،1394 ،1393 ،1392 ،1391 ،1390 ،1389 ،1388 ،1387 ،1386و  1400در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 -7انتخاب مقاالت چاپشده به عنوان پراستنادترين مقاله در مجالت:
 ( International J. of Food Propertiesاولین مقاله -سال ( Drying Technology - )2022دومین مقاله ( Colloids and Surfaces B - )2022 -اولین مقاله )2020- ( Food Hydrocolloidsهفتمین مقاله ( Food Research International- )2013 -بیستمین مقاله )2013 - ( Int J Biological Macromoleculesچهارمین مقاله )2020- ( Food Chemistryنهمین مقاله ( Trends in Food Science & Technology- )2020-هفتمین مقاله ( Advances in Colloid & Interface Science- )2020-نهمین مقاله )2020 -8دريافت جايزه نقدی چاپ مقاالت و کتاب نانوتکنولوژی از ستاد توسعه فناوری نانوی ايران ( – 1386ادامه دارد).
 -9چاپ کتاب توسط انتشارات ) Lambert Academic Publishing (LAPآلمان ( Elsevier ،)1388هلند ( Springer ،)1395-1401آلمان ( )1399-1401و  Taylor & Francisآمريکا (.)1399
 -10پژوهشگر برتر سالهای  1397 ،1396 ،1395 ،1389و  1398در استان گلستان.
 -11اولین مدير گروه مهندسی مواد و طراحی صنايع غذايی ( )1389در دانشگاه های ايران.
 -12کسب رتبه دوم کتاب برتر برای ترجمه کتاب مبانی مهندسی فرآيند در صنايع غذايی در هشتمین جشنواره فردوسی مشهد (.)1390
 -13انتخاب طرح ساخت دستگاه هوشمند نانوسیاالت به عنوان طرح منتخب استان گلستان در چهارمین جشنواره ملی علم تا عمل کشور ،تهران (.)1392
 -14کسب رتبه اول در سطح کشور در بین پژوهشگران نانوفناوری در حوزه صنايع غذايی ( 1397 ،1396 ،1395 ،1394و .)1398
 -15قرارگرفتن در فهرست يک درصد برتر دانشمندان جهان و  228دانشمند برتر کشور براساس ارزيابی شاخص  ESI-ISIتوسط موسسه معتبر  Thomson Reutersدر سال .2015
 -16کسب رتبه اول از ايران (در کلیه شاخهها) و رتبه چهارم جهانی (حوزه کشاورزی و علوم زيستی) در بین داوران مجالت بینالمللی براساس ارزيابی موسسه معتبر  Publonsدر سال .2017
 -17انتخاب مقاله چاپ شده در مجله  Critical Reviews in Microbiologyبهعنوان مقاله برتر سال  2017توسط شبکه جهانی آموزش و تحقیقات علمی (.)USERN
 -18انتخاب مقاله چاپ شده در مجله  Food Chemistryبهعنوان مقاله برتر سال  2021توسط فرهنگستان ملی علوم پزشکی.
 -19پژوهشگر برتر کشور در سال  1396به انتخاب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری.
 -20کسب رتبه اول جهانی در بین داوران مجالت بینالمللی (حوزه کشاورزی و علوم زيستی) براساس ارزيابی موسسه معتبر  Publonsدر سال  2018و .2019
 -21قرارگرفتن در فهرست پراستنادترين دانشمندان جهان و يکی از  14دانشمند پراستناد ايران براساس ارزيابی موسسه معتبر ) Clarivate Analytics (Web of Scienceدر سال .2018
 -22قرارگرفتن در فهرست پراستنادترين دانشمندان جهان و يکی از  12دانشمند پراستناد ايران براساس ارزيابی موسسه معتبر ) Clarivate Analytics (Web of Scienceدر سال  2019و .2020
 -23استاد پاره وقت و مدير مرکز پژوهشی بین المللی آگروفود در دانشگاه ويگو اسپانیا از سال .2021
 -24استاد مدعو و همکار بین المللی انستیتوی پژوهش های نانوفناوری سونشو ( )SINANOوابسته به آکادمی علوم چین از سال .2021
 -25استاد مدعو و همکار بین المللی دانشگاه کشاورزی ( Hebeiچین) از سال .2021
 -26تاسیس اولین شرکت دانشبنیان جهانی در حوزه تولید نانوکروسین زعفران (دارو و فرآوردههای پیشرفته )1399-با مجوز معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری (با شناسه ملی )10862045525
صفحه  2از 41

آدرس :گرگان – میدان بسیج -پردیس دانشگاه -دانشکده صنایع غذایی

تلفکس017-32426432 :

از 213صفحه

دکتر سید مهدی جعفری

)CV(  پژوهشی-رزومه علمی
) کتاب ها و طرح های پژوهشی، سوابق پژوهشی (مقاله ها-بخش اول
ISI پژوهشی بین المللی- مقاالت منتشرشده در مجالت علمی-1-1

Research Papers
1.

Sarfarazi, M., Q. Rajabzadeh, R. Tavakoli, S. A. Ibrahim and S. M. Jafari (2022). "Ultrasound-assisted extraction of saffron bioactive compounds; separation of
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
soybean soluble polysaccharides." Food Chemistry 377: 131987.

3.

Liu, Q., Z. Wang, A. Mukhamadiev, J. Feng, Y. Gao, X. Zhuansun, R. Han, Y. Chong and S. M. Jafari (2022). "Formulation optimization and characterization
of carvacrol-loaded nanoemulsions: In vitro antibacterial activity/mechanism and safety evaluation." Industrial Crops and Products 181: 114816.

4.

Hadidi, M., H. Rostamabadi, A. Moreno and S. M. Jafari (2022). "Nanoencapsulation of essential oils from industrial hemp (Cannabis sativa L.) by-products
into alfalfa protein nanoparticles." Food Chemistry 386: 132765.

5.

Mahmoudi-Kordi, F., M. Balvardi, H.-R. Akhavan and S. M. Jafari (2022). "Optimization of ethanol-assisted aqueous oil extraction from Cicadatra querula."
Journal of Food Measurement and Characterization 16(2): 1426-1436.

6.

Kaveh, S., A. S. Mahoonak, M. Ghorbani and S. M. Jafari (2022). "Fenugreek seed (Trigonella foenum graecum) protein hydrolysate loaded in nanosized
liposomes: Characteristic, storage stability, controlled release and retention of antioxidant activity." Industrial Crops and Products 182: 114908.

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.

8.

Gharanjig, H., M. Iri, M. Hosseinnezhad, K. Gharanjig and S. M. Jafari (2022). "Enhanced thermal stability of anthocyanins through natural polysaccharides
from Angum gum and cress seed gum." Journal of Food Science 87(2): 585-598.

9.

Gromova, O. A., L. A. Maiorova, D. S. Salnikov, V. I. Demidov, A. G. Kalacheva, I. Y. Torshin, T. E. Bogacheva, A. N. Gromov, O. A. Limanova, T. R.
Grishina, S. M. Jafari and O. I. Koifman (2022). "Vitamin B12 Hydrophobic Derivative Exhibits Bioactivity: Biomedical and Photophysical Study."
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
caffeine." Food Bioscience 40: 100857.

017-32426432 :تلفکس

صفحه313از

 دانشکده صنایع غذایی- پردیس دانشگاه- گرگان – میدان بسیج:آدرس

41  از3 صفحه

دکتر سید مهدی جعفری

)CV(  پژوهشی-رزومه علمی

26. Ghalegi Ghalenoe, M., D. Dehnad and S. M. Jafari (2021). "Physicochemical and nutritional properties of pomegranate juice powder produced by spray drying."
Drying Technology 39(12): 1941-1949.
27. Shehzad, Q., A. Rehman, S. M. Jafari, M. Zuo, M. A. Khan, A. Ali, S. Khan, A. Karim, M. Usman, A. Hussain and W. Xia (2021). "Improving the oxidative
stability of fish oil nanoemulsions by co-encapsulation with curcumin and resveratrol." Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 199: 111481.
28. Soleimanifar, M., S. M. Jafari, E. Assadpour and A. Mirarab (2021). "Electrosprayed whey protein nanocarriers containing natural phenolics; thermal and
antioxidant properties, release behavior and stability." Journal of Food Engineering 307: 110644.
29. Hoseyni, S. Z., Jafari, S.M., Shahiri Tabarestani, H., Ghorbani, M., Assadpour, E. and Sabaghi, M. (2021). "Release of catechin from Azivash gum-polyvinyl
alcohol electrospun nanofibers in simulated food and digestion media." Food Hydrocolloids 112: 106366.
30. Bagheri, M., Jafari, S.M. and Eikani, M.H. (2021). "Ultrasonic-assisted production of zero-valent iron-decorated graphene oxide/activated carbon
nanocomposites: Chemical transformation and structural evolution." Materials Science and Engineering: C 118: 111362.
31. Taheri, A., Kashaninejad, M., Tamaddon, A.M. and Jafari, S.M. (2021). "Vitamin D3 cress seed mucilage -β-lactoglobulin nanocomplexes: Synthesis,
characterization, encapsulation and simulated intestinal fluid in vitro release." Carbohydrate Polymers: 256: 117420.
32. Shabaani, M., Rahaiee, S., Zare, M. and Jafari, S.M. (2020). "Green synthesis of ZnO nanoparticles using loquat seed extract; Biological functions and
photocatalytic degradation properties." LWT 134: 110133.
33. Sarabandi, K. and Jafari, S.M. (2020). "Improving the antioxidant stability of flaxseed peptide fractions during spray drying encapsulation by surfactants:
Physicochemical and morphological features." Journal of Food Engineering 286: 110131.
34. Rajabi, H., Jafari, S.M., Feizy, J., Ghorbani, M. and Mohajeri, S.A. (2020). "Preparation and characterization of 3D graphene oxide nanostructures embedded
with nanocomplexes of chitosan- gum Arabic biopolymers." International Journal of Biological Macromolecules 162: 163-174.
35. Rahbari, M., Hamdami, N., Mirzaei, H. and Jafari, S.M. (2020). "Investigation of the histological and textural properties of chicken breast thawed by high
voltage electric field." Journal of Food Process Engineering 43(11): e13543.
36. Poozesh, S., Jafari, S.M. and Akafuah, N.K. (2020). "Interrogation of a new inline multi-bin cyclone for sorting of produced powders of a lab-scale spray dryer."
Powder Technology 373: 590-598.
37. Gharanjig, H., Gharanjig, K., Farzi, G., Hosseinnezhad, M. and Jafari, S.M. (2020). "Novel complex coacervates based on Zedo gum, cress seed gum and gelatin
for loading of natural anthocyanins." International Journal of Biological Macromolecules 164: 3349-3360.
38. Hosseini, H., Yaghoubi Hamgini, E., Jafari, S.M. and Bolourian, S. (2020). "Improving the oxidative stability of sunflower seed kernels by edible biopolymeric
coatings loaded with rosemary extract." Journal of Stored Products Research 89: 101729.
39. Hadavi, R., Jafari, S.M. and Katouzian, I. (2020). "Nanoliposomal encapsulation of saffron bioactive compounds; characterization and optimization."
International Journal of Biological Macromolecules 164: 4046-4053.
40. Aghajanzadeh, S., Ganjeh, M., Jafari, S.M., Kashaninejad, M. and Ziaiifar, A.M. (2020). "Prediction of the changes in physicochemical properties of key lime
juice during IR thermal processing by artificial neural networks." Journal of Food and Bioprocess Engineering 3(2): 95-100.
41. Shafiei, G., Ghorbani, M., Hosseini, H., Sadeghi Mahoonak, A., Maghsoudlou, Y., and Jafari, S.M. (2020). “Estimation of oxidative indices in the raw and
roasted hazelnuts by accelerated shelf-life testing.” Journal of Food Science and Technology 57(7): 2433-2442.
42. Hoseyni, S.Z., Jafari, S.M., Shahiri Tabarestani, H., Ghorbani, M., Assadpour, E., and Sabaghi, M. (2020). “Production and characterization of catechin-loaded
electrospun nanofibers from Azivash gum- polyvinyl alcohol.” Carbohydrate Polymers 235: 115979.
43. Gharanjig, H., Gharanjig, K., Hosseinnezhad, M., and Jafari, S.M. (2020). “Development and optimization of complex coacervates based on zedo gum, cress
seed gum and gelatin.” International Journal of Biological Macromolecules 148: 31-40.
44. Feng, J., Wang, R., Chen, Z., Zhang, S., Yuan, S., Cao, H., Jafari, S. M., and Yang, W. (2020). “Formulation optimization of D-limonene-loaded nanoemulsions
as a natural and efficient biopesticide.” Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 596: 124746.
45. Katouzian, I., Jafari, S. M., Maghsoudlou, Y., Karami, L., and Eikani, M. H. (2020). “Experimental and molecular docking study of the binding interactions
between bovine α-lactalbumin and oleuropein.” Food Hydrocolloids 105: 105859.
46. Rehman, A., Jafari, S.M., Tong, Q., Karim, A., Mahdi, A.A., Iqbal, M.W., Aadil, R.M., Ali, A., and Manzoor, M.F. (2020). “Role of peppermint oil in improving
the oxidative stability and antioxidant capacity of borage seed oil-loaded nanoemulsions fabricated by modified starch.” International Journal of Biological
Macromolecules 153: 697-707.
47. Hadidi, M., Pouramin, S., Adinepour, F., Haghani, S., and Jafari, S.M. (2020). “Chitosan nanoparticles loaded with clove essential oil: Characterization,
antioxidant and antibacterial activities.” Carbohydrate Polymers 236: 116075.
48. Joz Majidi, H., Mirzaee, A., Jafari, S. M., Amiri, M., Shahrousvand, M. and Babaei, A. (2020). "Fabrication and characterization of graphene oxide-chitosanzinc oxide ternary nano-hybrids for the corrosion inhibition of mild steel." International Journal of Biological Macromolecules 148: 1190-1200.
49. Sarfarazi, M., Jafari, S. M., Rajabzadeh, G. and Galanakis, C. M. (2020). "Evaluation of microwave-assisted extraction technology for separation of bioactive
components of saffron (Crocus sativus L.)." Industrial Crops and Products 145: 111978.
50. Shavandi, M., Kashaninejad, M., Sadeghi, A., Jafari, S. M. and Hasani, M. (2020). "Decontamination of Bacillus cereus in cardamom (Elettaria cardamomum)
seeds by infrared radiation and modeling of microbial inactivation through experimental models." Journal of Food Safety 40(1): e12730.
51. Soleimanifar, M., Jafari, S. M. and Assadpour, E. (2020). "Encapsulation of olive leaf phenolics within electrosprayed whey protein nanoparticles; production
and characterization." Food Hydrocolloids 101: 105572.
52. Sarabandi, K. and Jafari, S. M. (2020). "Effect of chitosan coating on the properties of nanoliposomes loaded with flaxseed-peptide fractions: Stability during
spray-drying." Food Chemistry 310: 125951.
53. Moghbeli, S., Jafari, S. M., Maghsoudlou, Y. and Dehnad, D. (2020). "A Taguchi approach optimization of date powder production by spray drying with the
aid of whey protein-pectin complexes." Powder Technology 359: 85-93.
54. Ardabilchi Marand, M., Amjadi, S., Ardabilchi Marand, M., Roufegarinejad, L. and Jafari, S. M. (2020). "Fortification of yogurt with flaxseed powder and
evaluation of its fatty acid profile, physicochemical, antioxidant, and sensory properties." Powder Technology 359: 76-84.
55. Rezaei Erami, S., Raftani Amiri, Z. and Jafari, S. M. (2019). "Nanoliposomal encapsulation of Bitter Gourd (Momordica charantia) fruit extract as a rich source
of health-promoting bioactive compounds." LWT 116: 108581.

017-32426432 :تلفکس

صفحه413از

 دانشکده صنایع غذایی- پردیس دانشگاه- گرگان – میدان بسیج:آدرس

41  از4 صفحه

دکتر سید مهدی جعفری

)CV(  پژوهشی-رزومه علمی

56. Saffar Taluri, S., Jafari, S. M. and Bahrami, A. (2019). "Evaluation of changes in the quality of extracted oil from olive fruits stored under different temperatures
and time intervals." Scientific Reports 9(1): 19688.
57. Yousefdoost, S., Samadi, F., Jafari, S. M., Ramezanpour, S. S., Hassani, S. and Ganji, F. (2019). "Application of nanoencapsulated silymarin to improve its
antioxidant and hepatoprotective activities against carbon tetrachloride-induced oxidative stress in broiler chickens." Livestock Science 228: 177-186.
58. Farajzadeh Alan, D., Naeli, M. H., Naderi, M., Jafari S. M. and Tavakoli, H. R. (2019). "Production of Trans-free fats by chemical interesterified blends of palm
stearin and sunflower oil." Food Science & Nutrition 7(11): 3722-3730.
59. Abbasi, F., Samadi, F., Jafari, S. M., Ramezanpour S. and Shams Shargh M. (2019). "Production of Omega-3-Enriched Meat through Feeding Broilers with
Ultrasonicated Flaxseed Oil Nanoemulsions: Performance, Serum Composition, Physicochemical Properties and Oxidative Stability." Iranian Journal of Applied
Animal Science 9(3): 487-496.
60. Jafari, S. M., Masoudi, S. and Bahrami, A. (2019). "A Taguchi approach production of spray-dried whey powder enriched with nanoencapsulated vitamin D 3."
Drying Technology 37(16): 2059-2071.
61. Bagheri, M., Jafari, S. M. and Eikani, M. H. (2019). "Development of ternary nanoadsorbent composites of graphene oxide, activated carbon, and zero-valent
iron nanoparticles for food applications." Food Science & Nutrition: 7(9): 2827-2835.
62. Ganje, M., Jafari, S. M., Tamadon, A. M., Niakosari, M. and Maghsoudlou, Y. (2019). "Mathematical and fuzzy modeling of limonene release from amylose
nanostructures and evaluation of its release kinetics." Food Hydrocolloids 95: 186-194.
63. Jafari, S. M., Vakili, S. and Dehnad, D. (2019). "Production of a Functional Yogurt Powder Fortified with Nanoliposomal Vitamin D Through Spray Drying."
Food and Bioprocess Technology 12(7): 1220-1231.
64. Joz Majidi, H., Babaei, A., Arab Bafrani, Z., Shahrampour, D., Zabihi, E. and Jafari, S. M. (2019). "Investigating the best strategy to diminish the toxicity and
enhance the antibacterial activity of graphene oxide by chitosan addition." Carbohydrate Polymers 225: 115220.
65. Sarabandi, K., Jafari, S. M., Mahoonak, A. S. and Mohammadi, A. (2019). "Application of gum Arabic and maltodextrin for encapsulation of eggplant peel
extract as a natural antioxidant and color source." International Journal of Biological Macromolecules 140: 59-68.
66. Rajabi, H., Jafari, S. M., Rajabzadeh, G., Sarfarazi, M. and Sedaghati, S. (2019). "Chitosan-gum Arabic complex nanocarriers for encapsulation of saffron
bioactive components." Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 578: 123644.
67. Rezaei, A., Varshosaz, J., Fesharaki, M., Farhang, A. and Jafari, S. M. (2019). "Improving the solubility and in vitro cytotoxicity (anticancer activity) of ferulic
acid by loading it into cyclodextrin nanosponges." International journal of nanomedicine 14: 4589-4599.
68. Jamalabadi, M., Saremnezhad, S., Bahrami, A. and Jafari, S. M. (2019). "The influence of bath and probe sonication on the physicochemical and microstructural
properties of wheat starch." Food Science & Nutrition 7(7): 2427-2435.
69. Hemmati, F., Jafari, S. M. and Taheri, R. A. (2019). "Optimization of homogenization-sonication technique for the production of cellulose nanocrystals from
cotton linter." International Journal of Biological Macromolecules 137: 374-381.
70. Sarfarazi, M., Jafari, S. M., Rajabzadeh, G. and Feizi, J. (2019). "Development of an environmentally-friendly solvent-free extraction of saffron bioactives using
subcritical water." LWT 114: 108428.
71. Jafari, S. M., Mahdavee Khazaei, K. and Assadpour, E. (2019). "Production of a natural color through microwave-assisted extraction of saffron tepal's
anthocyanins." Food Science & Nutrition 7(4): 1438-1445.
72. Sarabandi, K., Jafari, S. M., Mohammadi, M., Akbarbaglu, Z., Pezeshki, A. and Khakbaz Heshmati, M. (2019). "Production of reconstitutable nanoliposomes
loaded with flaxseed protein hydrolysates: Stability and characterization." Food Hydrocolloids 96: 442-450.
73. Falsafi, S. R., Maghsoudlou, Y., Aalami, M., Jafari, S. M. and Raeisi, M. (2019). "Physicochemical and morphological properties of resistant starch type 4
prepared under ultrasound and conventional conditions and their in-vitro and in-vivo digestibilities." Ultrasonics Sonochemistry 53: 110-119.
74. Yousefdoost, S., Samadi, F., Jafari, S. M., Ramezanpour, S. S., Ganji, F. and Hassani, S. (2019). "Evaluation of Nano and Microcapsules of Silymarin in
Simulated Gastrointestinal Conditions for Animal Target Delivery." Iranian Journal of Applied Animal Science 9(2): 247-255.
75. Tavakoli, H. R., Naderi, M., Jafari S. M., and Naeli, M. H. (2019). "Postmarketing surveillance of the oxidative stability for cooking oils, frying oils, and
vanaspati supplied in the retail market." Food Science & Nutrition 7(4): 1455-1465.
76. Akbarbaglu, Z., Jafari, S. M., Sarabandi, K., Mohammadi, M., Khakbaz Heshmati, M. and Pezeshki, A. (2019). "Influence of spray drying encapsulation on the
retention of antioxidant properties and microstructure of flaxseed protein hydrolysates." Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 178: 421-429.
77. Gharehbeglou, P., Jafari, S. M., Hamishekar, H., Homayouni, A. and Mirzaei, H. (2019). "Pectin-whey protein complexes vs. small molecule surfactants for
stabilization of double nano-emulsions as novel bioactive delivery systems." Journal of Food Engineering 245: 139-148.
78. Gharehbeglou, P., Jafari, S. M., Homayouni, A., Hamishekar, H. and Mirzaei, H. (2019). "Fabrication of double W1/O/W2 nano-emulsions loaded with
oleuropein in the internal phase (W1) and evaluation of their release rate." Food Hydrocolloids 89: 44-55.
79. Abbasi, F., Samadi, F., Jafari, S. M., Ramezanpour S. and Shams-Shargh, M. (2019). "Production of omega-3 fatty acid-enriched broiler chicken meat by the
application of nanoencapsultsed flaxseed oil prepared via ultrasonication." Journal of Functional Foods 57: 373-381.
80. Hosseini, H., Ghorbani, M., Jafari, S. M. and Sadeghi Mahoonak, A. (2019). "Encapsulation of EPA and DHA concentrate from Kilka fish oil by milk proteins
and evaluation of its oxidative stability." Journal of Food Science and Technology 56(1): 59-70.
81. Sarabandi, K., Mahoonak, A. S., Hamishehkar, H., Ghorbani, M. and Jafari, S. M. (2019). "Protection of casein hydrolysates within nanoliposomes: Antioxidant
and stability characterization." Journal of Food Engineering 251: 19-28.
82. Aghaei, Z., Jafari S. M. and Dehnad, D. (2019). "Effect of Different Drying Methods on the Physicochemical Properties and Bioactive Components of Saffron
Powder." Plant Foods for Human Nutrition 74(2): 171-178.
83. Soleimanifar, M., Niazmand, R. and Jafari, S. M. (2019). "Evaluation of oxidative stability, fatty acid profile, and antioxidant properties of black cumin seed oil
and extract." Journal of Food Measurement and Characterization 13(1): 383-389.
84. Vahedikia, N., Garavand, F., Tajeddin, B., Cacciotti, I., Jafari, S. M., Omidi, T. and Zahedi, Z. (2019). "Biodegradable zein film composites reinforced with
chitosan nanoparticles and cinnamon essential oil: Physical, mechanical, structural and antimicrobial attributes." Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 177: 2532.

017-32426432 :تلفکس

صفحه513از

 دانشکده صنایع غذایی- پردیس دانشگاه- گرگان – میدان بسیج:آدرس

41  از5 صفحه

دکتر سید مهدی جعفری

)CV(  پژوهشی-رزومه علمی

85. Moghbeli, S., Jafari, S. M., Maghsoudlou, Y. and Dehnad, D. (2019). "Influence of pectin-whey protein complexes and surfactant on the yield and microstructural
properties of date powder produced by spray drying." Journal of Food Engineering 242: 124-132.
86. Mokhtari, S., Jafari, S. M. and Khomeiri, M. (2019). "Survival of encapsulated probiotics in pasteurized grape juice and evaluation of their properties during
storage." Food Science and Technology International 25(2): 120-129.
87. Esfahani, R., Jafari, S. M., Jafarpour, A. and Dehnad, D. (2019). "Loading of fish oil into nanocarriers prepared through gelatin-gum Arabic complexation."
Food Hydrocolloids 90: 291-298.
88. Abbasi, F., Samadi, F., Jafari, S. M., Ramezanpour, S. and Shams Shargh, M. (2019). "Ultrasound-assisted preparation of flaxseed oil nanoemulsions coated
with alginate-whey protein for targeted delivery of omega-3 fatty acids into the lower sections of gastrointestinal tract to enrich broiler meat." Ultrasonics
Sonochemistry 50: 208-217.
89. Aghaei, Z., Jafari, S. M., Dehnad, D., Ghorbani, M. and Hemmati, K. (2018). "Refractance-window as an innovative approach for the drying of saffron petals
and stigma." Journal of Food Process Engineering 41(7): e12863.
90. Bakhshabadi, H., Mirzaei, H., Ghodsvali, A., Jafari, S. M. and Ziaiifar, A. M. (2018). "The influence of pulsed electric fields and microwave pretreatments on
some selected physicochemical properties of oil extracted from black cumin seed." Food Science & Nutrition 6(1): 111-118.
91. Hemmati, F., Jafari, S. M., Kashaninejad, M. and Barani Motlagh, M. (2018). "Synthesis and characterization of cellulose nanocrystals derived from walnut
shell agricultural residues." International Journal of Biological Macromolecules 120: 1216-1224.
92. Tavakoli, H., Hosseini, O., Jafari, S. M. and Katouzian, I. (2018). "Evaluation of physicochemical and antioxidant properties of yogurt enriched by olive leaf
phenolics within nanoliposomes." Journal of Agricultural and Food Chemistry. 66(35): 9231-9240.
93. Ganje, M., Jafari, S. M., Farzaneh, V. and Malekjani, M. (2018). "Kinetics modelling of color deterioration during thermal processing of tomato paste with the
use of response surface methodology." Heat and Mass Transfer, 54(12): 3663-3671.
94. Sarabandi, K., Sadeghi Mahoonak, A., Hamishekar, H., Ghorbani, M. and Jafari, S. M. (2018). "Microencapsulation of casein hydrolysates: Physicochemical,
antioxidant and microstructure properties." Journal of Food Engineering 237: 86-95.
95. Feng, J., Chen, Q., Wu, W., Jafari, S. M. and McClements, D. J. (2018). "Formulation of oil-in-water emulsions for pesticide applications: impact of surfactant
type and concentration on physical stability." Environmental Science and Pollution Research 25(22): 21742-21751.
96. Rostami, H., Dehnad, D., Jafari, S. M., and Tavakoli, H. R. (2018). “Evaluation of physical, rheological, microbial and organoleptic properties of meat powder
produced by refractance-window drying” Drying Technology 36(9): 1076-1085.
97. Salimi, A., Maghsoudlou, Y. and Jafari, S.M. (2018). “Effect of emulsion stability and spray drying conditions on physicochemical characteristics of
encapsulated powders” Latin American Applied Research 48: 95-100.
98. Feng, J., Yang, G., Zhang, S., Liu, Q., Jafari S. M. and McClements D. J. (2018). "Fabrication and characterization of β-cypermethrin-loaded PLA microcapsules
prepared by emulsion-solvent evaporation: loading and release properties" Environmental Science and Pollution Research. 25(14): 13525-13535.
99. Jafari, S. M., Saramnejad F. and Dehnad D. (2018). "Designing and application of a shell and tube heat exchanger for nanofluid thermal processing of liquid
food products" Journal of Food Process Engineering 41(3): e12658.
100. Hosseini, H., Ghorbani, M., Jafari S. M. and Mahoonak A. S. (2018). "Investigating the effect of lipase from Candida rugosa on the production of EPA and
DHA concentrates from Kilka fish (Clupeonella cultiventris caspia)" LWT 93: 534-541.
101. Jabbari, S. S., Jafari, S. M., Dehnad D. and Shahidi S. A. (2018). "Changes in lycopene content and quality of tomato juice during thermal processing by a
nanofluid heating medium" Journal of Food Engineering 230: 1-7.
102. Hashemi Tabatabaei, R., Jafari, S. M., Mirzaei, H., Nafchi A. M. and Dehnad D. (2018). "Preparation and characterization of nano-SiO2 reinforced gelatin-kcarrageenan biocomposites" International Journal of Biological Macromolecules 111: 1091-1099.
103. Jafari, S. M., Bahrami, I., Dehnad D. and Shahidi S. A. (2018). "The influence of nanocellulose coating on saffron quality during storage" Carbohydrate
Polymers 181: 536-542.
104. Jafari, S. M., Amanjani, M., Ganjeh, M., Katouzian I. and Sharifi N. (2018). "The influence of storage time and temperature on the corrosion and pressure
changes within tomato paste cans with different filling rates" Journal of Food Engineering 228: 32-37.
105. Jafari, S. M., Ghanbari, V., Dehnad, D., and Ganje, M. (2018). “Neural networks modeling of Aspergillus flavus growth in tomato paste containing
microencapsulated olive leaf extract” Journal of Food Safety 38(1): e12396.
106. Ghasemi, S., Jafari, S. M., Assadpour, E., and Khomeiri, M. (2018). “Nanoencapsulation of d-limonene within nanocarriers produced by pectin-whey protein
complexes” Food Hydrocolloids 77: 152-162.
107. Jalili, F., Jafari, S. M., Emam-Djomeh, Z., Malekjani, N., and Farzaneh, V. (2018). “Optimization of Ultrasound-Assisted Extraction of Oil from Canola Seeds
with the Use of Response Surface Methodology” Food Analytical Methods 11(2): 598-612.
108. Rahbari, M., Hamdami, N., Mirzaei, H., Jafari, S. M., Kashaninejad, M., and Khomeiri, M. (2018). “Effects of high voltage electric field thawing on the
characteristics of chicken breast protein” Journal of Food Engineering 216(Supplement C): 98-106.
109. Ganjeh, M., Jafari, S. M., Amanjani, M., and Katouzian, I. (2017). “Modeling corrosion trends in tin-free steel and tinplate cans containing tomato paste via
adaptive-network-based fuzzy inference system” Journal of Food Process Engineering 40(6): e12580.
110. Jafari, S. M., Ganje, M., Dehnad, D., Ghanbari, V., and Hajitabar, J. (2017). “Arrhenius equation modeling for the shelf life prediction of tomato paste containing
a natural preservative” Journal of the Science of Food and Agriculture 97(15): 5216-5222.
111. Raei, M., Shahidi, F., Farhoodi, M., Jafari, S. M., and Rafe, A. (2017). “Application of whey protein-pectin nano-complex carriers for loading of lactoferrin”
International Journal of Biological Macromolecules 105(Part 1): 281-291.
112. Ghasemi, S., Jafari, S. M., Assadpour, E., and Khomeiri, M. (2017). “Production of pectin-whey protein nano-complexes as carriers of orange peel oil”
Carbohydrate Polymers 177(Supplement C): 369-377.
113. Shamsara, O., Jafari, S. M., and Muhidinov, Z. K. (2017). “Development of double layered emulsion droplets with pectin/β-lactoglobulin complex for bioactive
delivery purposes” Journal of Molecular Liquids 243(Supplement C): 144-150.
114. Shamsara, O., Jafari, S. M. and Muhidinov, Z. K. (2017). "Fabrication, characterization and stability of oil in water nano-emulsions produced by apricot gumpectin complexes." International Journal of Biological Macromolecules 103(Supplement C): 1285-1293.

017-32426432 :تلفکس

صفحه613از

 دانشکده صنایع غذایی- پردیس دانشگاه- گرگان – میدان بسیج:آدرس

41  از6 صفحه

دکتر سید مهدی جعفری

)CV(  پژوهشی-رزومه علمی

115. Mokhtari, S., Jafari, S. M., Khomeiri, M., Maghsoudlou, Y. and Ghorbani, M. (2017). "The cell wall compound of Saccharomyces cerevisiae as a novel wall
material for encapsulation of probiotics" Food Research International 96: 19-26.
116. Jafari, S. M., Saremnejad, F. and Dehnad, D. (2017). "Nano-fluid thermal processing of watermelon juice in a shell and tube heat exchanger and evaluating its
qualitative properties" Innovative Food Science & Emerging Technologies. 42(Supplement C): 173-179.
117. Faridi Esfanjani, A., Jafari, S. M. and Assadpour, E. (2017). "Preparation of a multiple emulsion based on pectin-whey protein complex for encapsulation of
saffron extract nanodroplets" Food Chemistry 221: 1962-1969.
118. Bakhshabadi, H., Mirzaei, H., Ghodsvali, A., Jafari, S. M., Ziaiifar, A. M. and Farzaneh, V. (2017). "The effect of microwave pretreatment on some physicochemical properties and bioactivity of Black cumin seeds’ oil" Industrial Crops and Products 97: 1-9.
119. Azizi, D., Jafari, S. M., Mirzaei, H. and Dehnad, D. (2017). "The Influence of Refractance Window Drying on Qualitative Properties of Kiwifruit Slices"
International Journal of Food Engineering. 13(2): 1-9.
120. Jafari, S. M., Ghalegi Ghalenoei, M. and Dehnad, D. (2017). "Influence of spray drying on water solubility index, apparent density, and anthocyanin content of
pomegranate juice powder" Powder Technology 311: 59-65.
121. Jafari, S. M., Jabari, S. S., Dehnad, D., and Shahidi, S. A. (2017). "Effects of thermal processing by nanofluids on vitamin C, total phenolics and total soluble
solids of tomato juice" Journal of Food Science and Technology 54(3): 679-686.
122. Jafari, S. M., Saremnejad, F., Dehnad, D. and Rashidi, A. M. (2017). "Evaluation of performance and thermophysical properties of alumina nanofluid as a new
heating medium for processing of food products" Journal of Food Process Engineering: 40(5): 1-9.
123. Mokhtari, S., Jafari, S. M. and Assadpour, E. (2017). "Development of a nutraceutical nano-delivery system through emulsification/internal gelation of alginate"
Food Chemistry 229: 286-295.
124. Mokhtari, S., M. Khomeiri, M., Jafari, S. M., Maghsoudlou, Y. and Ghorbani, M. (2017). "Descriptive analysis of bacterial profile, physicochemical and sensory
characteristics of grape juice containing Saccharomyces cerevisiae cell wall-coated probiotic microcapsules during storage" International Journal of Food Science
& Technology 52(4): 1042-1048.
125. Mehrnia, M. A., Jafari, S. M., Makhmal-Zadeh, B. S., and Maghsoudlou, Y. (2017). “Rheological and release properties of double nano-emulsions containing
crocin prepared with Angum gum, Arabic gum and whey protein” Food Hydrocolloids 66: 259-267.
126. Ghorbanzade, T., Jafari, S. M., Akhavan, S., & Hadavi, R. (2017). “Nano-encapsulation of fish oil in nano-liposomes and its application in fortification of
yogurt” Food Chemistry 216: 146-152.
127. Assadpour, E., and Jafari, S. M. (2017). “Spray Drying of Folic Acid within Nano-Emulsions; Optimization by Taguchi Approach” Drying Technology 35(9):
1152-1160.
128. Jafari, S. M., Jabari, S. S., Dehnad, D., and Shahidi, S. A. (2017). “Heat Transfer Enhancement in Thermal Processing of Tomato Juice by Application of
Nanofluids” Food and Bioprocess Technology 10(2): 307-316.
129. Assadpour, E., Jafari, S. M., and Maghsoudlou, Y. (2017). “Evaluation of folic acid release from spray dried powder particles of pectin-whey protein nanocapsules” International Journal of Biological Macromolecules 95: 238-247.
130. Assadpour, E., Maghsoudlou, Y., Jafari, S. M., Ghorbani, M., and Aalami, M. (2016). “Evaluation of Folic Acid Nano-encapsulation by Double Emulsions”
Food and Bioprocess Technology 9(12): 2024-2032.
131. Assadpour, E., Maghsoudlou, Y., Jafari, S.M., Ghorbani, M., and Aalami, M., (2016). “Optimization of folic acid nano-emulsiﬁcation and encapsulation by
maltodextrin-whey protein double emulsions” International Journal of Biological Macromolecules 86: 197-207.
132. Mohammadi, A., Jafari, S.M., Assadpour, E. and Faridi, A., (2016). “Nano-encapsulation of olive leaf phenolic compounds through WPC–pectin complexes
and evaluating their release rate” International Journal of Biological Macromolecules 82: 816-822.
133. Mehrnia, M.A., Jafari, S.M., Makhmal-zadeh, B.S., and Maghsoudlou, Y. (2016). “Crocin loaded nano-emulsions: Factors affecting emulsion properties in
spontaneous emulsiﬁcation” International Journal of Biological Macromolecules 84: 261-267.
134. Jafari, S.M., Khazaei, K., and Hemmati Kakhki, A. (2016). “Microencapsulation of saffron petal anthocyanins with cress seed gum compared with Arabic gum
through freeze drying” Carbohydrate Polymers 140: 20-25.
135. Jafari, S.M., Azizi, D., Mirzaei, H.A., and Dehnad, D. (2016). “Comparing quality characteristics of oven-dried and refractance window-dried kiwifruits”
Journal of Food Processing and Preservation 40(3): 362-372.
136. Akhavan, S., Jafari, S. M., Assadpoor, E. and Dehnad, D. (2016). “Microencapsulation optimization of natural anthocyanins with maltodextrin, gum Arabic
and gelatin” International Journal of Biological Macromolecules 85: 379-385.
137. Ganje, M., Jafari, S.M., Dusti, A., Dehnad, D., Amanjani, M., and Ghanbari, V. (2016). “Modeling quality changes in tomato paste containing microencapsulated
olive leaf extract by accelerated shelf life testing” Food and Bioproducts Processing 97: 12-19.
138. Shabani, J., Sarfarazi, M., Mirzaei, H., and Jafari, S. M. (2016). “Influence of the sunflower oil content, cooking temperature and cooking time on the physical
and sensory properties of spreadable cheese analogues based on UF white-brined cheese” International Journal of Dairy Technology 69(4): 576-584.
139. Jafari, S.M., Ganje, M., Dehnad, D., and Ghanbari, V. (2016). “Mathematical, Fuzzy Logic and Artificial Neural Networks modeling techniques to predict the
drying kinetics of onion” Journal of Food Processing and Preservation 40(2): 329-339.
140. Khazaei, K., Jafari, S.M., Ghorbani, M., and Hemmati Kakhki, A. (2016). “Optimization of anthocyanin extraction from saffron petals with response surface
methodology” Food Analytical Methods 9(7): 1993-2001.
141. Akhavan, S., Jafari, S. M., Assadpoor, E. and Ghorbani, M. (2016). “Storage stability of encapsulated barberry’s anthocyanin and its application in jelly
formulation” Journal of Food Engineering 181: 59-66.
142. Mohammadi, A., Jafari, S.M., Faridi, A., and Akhavan, S. (2016). “Application of nano-encapsulated olive leaf extract in controlling the oxidative stability of
soybean oil” Food Chemistry 190: 513-519.
143. Jafari, S.M., Ghanbari, V., Ganje, M., and Dehnad, D. (2016). “Modeling the Drying Kinetics of Green Bell Pepper in a Heat Pump Assisted Fluidized Bed
Dryer” Journal of Food Quality 39: 98-108.
144. Bahmani, A., Jafari, S.M., Shahidi, S.A., and Dehnad, D. (2016). “Mass Transfer Kinetics of Eggplant during Osmotic Dehydration by Neural Networks”
Journal of Food Processing and Preservation 40(5): 815-827.

017-32426432 :تلفکس

صفحه713از

 دانشکده صنایع غذایی- پردیس دانشگاه- گرگان – میدان بسیج:آدرس

41  از7 صفحه

دکتر سید مهدی جعفری

)CV(  پژوهشی-رزومه علمی

145. Shamsara, O., Muhidinov, Z.K., Jafari, S.M., Bobokalonov, J., Jonmurodov, A. Kumpugdee-Vullrath, M., and Taghvaei, M. (2015). “Effect of ultrasonication,
pH and heating on stability of apricot gum–lactoglobuline two layer nanoemulsions” International Journal of Biological Macromolecules 81: 1019-1025.
146. Rajabi, H., Ghorbani, M., Jafari, S.M., Sadeghi, A.R., and Rajabzadeh, G. (2015). “Retention of saffron bioactive components by spray drying encapsulation
using maltodextrin, gum Arabic and gelatin as wall materials” Food Hydrocolloids 51: 327-337.
147. Raei, M., Rajabzadeh, G., Zibaei, S., Jafari, S.M., and Sani, A.M. (2015). “Nano-encapsulation of isolated lactoferrin from camel milk by calcium alginate and
evaluation of its release” International Journal of Biological Macromolecules 79: 669-673.
148. Jafari, S.M., Khanzadi, M., Mirzaei, H.A., Dehnad, D., Khodaeian, F., and Maghsoudlou, Y., (2015). “Hydrophobicity, thermal and micro-structural properties
of whey protein concentrate–pullulan–beeswax ﬁlms” International Journal of Biological Macromolecules 80: 506-511.
149. Faridi, A., Jafari, S.M., Assadpoor, E., and Mohammadi, A. (2015). “Nano-encapsulation of saffron extract through double-layered multiple emulsions of pectin
and whey protein concentrate” Journal of Food Engineering 165: 149-155.
150. Hoseini, S.A., Jafari, S.M., Mirzaei, H.A., Asghari, A., and Akhavan, S., (2015). “Application of image processing to assess emulsion stability and
emulsification properties of Arabic gum” Carbohydrate Polymers 126: 1-8.
151. Khanzadi, M., Jafari, S.M., Mirzaei, H.A., Khodaeian, F., Maghsoudlou, Y., and Dehnad, D., (2015). “Physical and mechanical properties in biodegradable
films of whey protein concentrate-pullulan by application of beeswax” Carbohydrate Polymers 118: 24-29.
152. Sarfarazi, M., Jafari, S.M., and Rajabzadeh, Q., (2015). “Extraction optimization of saffron nutraceuticals through response surface methodology” Food
Analytical Methods 8: 2273-2285.
153. Salimi, A., Maghsoudlou, Y., Jafari, S.M., Kashaninejad, M., Sadeghi, A.R. and Ziaeifar, A.M. (2015). “Preparation of Lycopene Emulsions by Whey Protein
Concentrate and Maltodextrin and Optimization by Response Surface Methodology” Journal of Dispersions Science and Technology 36(2): 274-283.
154. Taghvaei, M., Jafari, S. M., Nowruzies, S. and Alishah, O. (2015). “The influence of cooking process on the microwave-assisted extraction of cottonseed oil”
Journal of Food Science and Technology 52(2): 1138-1144.
155. Pourashouri, P., Shabanpour, B., Razavi, S.H., Jafari, S.M., Shabani, A., and Aubourg, S.P. (2014). “Impact of wall materials on physicochemical properties of
microencapsulated fish oil by spray drying” Food and Bioprocess Technology 7(8): 2354-2365.
156. Daraei Garmakhany, A., Mirzaei, H.O., Maghsoudlou, Y., Kashaninejad, M. and Jafari, S.M. (2014).“Production of low fat french-fries with single and multilayer hydrocolloid coatings” Journal of Food Science and Technology 51(7): 1334-1341.
157. Pourashouri, P., Shabanpour, B., Razavi, S.H., Jafari, S.M., Shabani, A., and Aubourg, S.P. (2014). “Oxidative stability of spray-dried microencapsulated fish
oils with different wall materials” Journal of Aquatic Food Product Technology 23(6): 567-578.
158. Dehnad, D., Mirzaei, H.A., Emamjomee, Z., and Jafari, S.M. (2014). “Thermal and antimicrobial properties of chitosan-nanocellulose films for extending shelf
life of ground meat” Carbohydrate Polymers 109: 148-154.
159. Hashemi Shahraki, M., Jafari, S.M., Mashkour, M. and Esmaeilzadeh, E. (2014). “Optimization of closed-cycle fluidized bed drying of sesame seeds using
response surface methodology and genetic algorithms” International Journal of Food Engineering 10(1): 167-182.
160. Taghvaei, M., Jafari, S. M., Nowruzies, S. and Alishah, O. (2014). “Optimization of microwave-assisted extraction of cottonseed oil and evaluation of its
oxidative stability and physicochemical properties” Food Chemistry 160: 90-97.
161. Dehnad, D., Emamjomee, Z., Mirzaei, H.A., and Jafari, S.M. (2014). “Optimisation of physical and mechanical properties for chitosan-nanocellulose
biocomposites” Carbohydrate Polymers 105: 222-228.
162. Gharib Zahedi, S.M.T., Emam Djomeh, Z., Razavi, S.H., and Jafari, S. M. (2014). “Mechanical Behavior of Lentil Seed in Relation to their Physicochemical
and Microstructural Characteristics” International Journal of Food Properties 17(3): 545-558.
163. Khazaei, K., Jafari, S.M., Ghorbani, M., and Hemmati Kakhki, A. (2014). “Application of maltodextrin and gum Arabic in microencapsulation of saffron petal's
anthocyanins and evaluating their storage stability and color” Carbohydrate Polymers 105: 57-62.
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و نگهداری مواد غذایی .139 -154 :)1(13
 -6سالم ،ا ،.جعفري ،س.م .و آل حسینی ،ا " .)1400( .غنی سازی بیسکویت با پروتئین جهت بهبود اثرات سالمتی بخش" علوم و صنایع غذایی ایران .377 -387 :)113(18
 -7شاهی ،ط ،.جعفري ،س.م .پویان ،م ،.ابراهیمی ،م ،.حسینی ،س .و راغ آراء ،ح " .)1400( .مقایسه ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و ضداکسایشی سرکههای سنتی عناب ،سیب و انگور با سرکه صنعتی سیب" علوم
و صنایع غذایی ایران .173-184 :)121(18
 -8ارمی ،ف ،.آل حسینی ،ا .و جعفري ،س.م " .)1400( .بررسی نقش لیمونن به عنوان یک ترکیب زیستفعال در صنعت غذا و دارو" علوم و صنایع غذایی ایران .205-219 :)116(18
 -9حیدری ،ف ،.ضیائی فر ،ا.م ،.جعفري ،س.م .و آنتون ،ن " .)1400( .بررسی تاثیر غلظت نانوذره و محتوای روغن بر پایداری فیزیکی امولسیون پیکرینگ پایدار شده توسط نانوذرات کیتوزان " فناوری های جدید
در صنعت غذا .167-179 :)2(9
 -10آل حسینی ،ا ،.جعفري ،س.م .و شهیری طبرستانی ،ه" .)1400( .بررسی کارایی شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی ویژگی های فیزیکی ،رئولوژيکی و رنگ سنجی نانوذرات کیتوزان " علوم و صنايع
غذايی ايران .77-90 :)4(18
 -11شاهی ،ط ،.جعفری ،س.م .محمدی ،م ،.پويان ،م ،.ابراهیمی ،م .و حسینی ،س" .)1399( .ارزيابی تولید سرکه عناب و نقش مخمر ساکارومايسس سرويزيه و گلوکز بر ويژگیهای فیزيکوشیمیايی و خاصیت آنتی
اکسیدانی آن" علوم و صنايع غذايی ايران .185-195 :)10(17
 -12سیدآبادی ،م.م ،.کاشانی نژاد ،م ،.جعفری ،س.م ،.سیدآبادی ،ا .و خجسته پور ،م" .)1399( .طراحی ساخت و ارزيابی سامانه فرآوری مايعات بهصورت پیوسته با تکنولوژی مايکروويو" فناوری های نوين غذايی
.625-611 :)4(7
 -13سلیمانی فر ،م ،.جعفری ،س.م .و اسدپور" .)1399( .1 ،اصول و مبانی الکتروپاشش و کاربرد آن در نانوريزپوشانی ترکیبات غذايی" علوم و صنايع غذايی ايران .163-176 :)99(17
 -14کاوه ،ش ،.صادقی ماهونک ،ع.ر ،.قربانی ،م ،.جعفری ،س.م .و سرابندی ،خ" .)1398( .بهینه سازی عوامل موثر در فعالیت آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شدهی دانه شنبلیله با استفاده از روش سطح پاسخ"
علوم تغذيه و صنايع غذايی ايران .77-88 :)1(14
 -15محمدی ،س ،.میرزايی ،ح.ا ،.جعفری ،س.م .و آذریکیا ،ف" .)1398( .ارزيابی ويژگی های رئولوژيکی و ساختاری کمپلکس کواسرواسیون کنسانتره پروتئین آب پنیر -صمغ کتیرا" علوم و صنايع غذايی ايران
.225-237 :)1(16
 -16حسینی ،س.ز ،.جعفری ،س.م ،.شهیری طبرستانی ،ه ،.قربانی ،م .و اسدپور ،ا" .)1398( .تأثیر پارامترهای محلول برمورفولوژی وشکلگیری نانوالیاف الکتروريسی صمغ برگ گیاه آزیوش -پلیوينیل الکل"
علوم و صنايع غذايی ايران .353-368 :)1(16
 -17مرادی ،س.ا ،.مطلبی ،ع ،.جعفری ،س.م .و شاه محمدی ،ح.ر " .)1398( .تهیه نانوحاملهای بیوپلیمری کیتوزان/صمغ عربی با روش کوآسرواسیون؛ ارزيابی خصوصیات فیزيکی ،ريزساختاری/ملکولی و بررسی
اثر آنها بر بهبود پايداری اکسايشی روغن ماهی کیلکا" علوم و صنايع غذايی ايران .199-214 :)4(16
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دکتر سید مهدی جعفری

 -18رهبری ،م ،.همدمی ،ن ،.میرزايی ،ح.ا ،.جعفری ،س.م ،.کاشانی نژاد ،م .و خمیری ،م" .)1398( .بررسی سینتیک اکسیداسیون و ويژگی های میکروبی گوشت سینه مرغ رفع انجماد شده تحت میدان الکترواستاتیک
با ولتاژ باال" فرآوری و نگهداری مواد غذايی .1-18 :)1(11
 -19شرافت ،ن ،.میرزايی ،ح.ا ،.جعفری ،س.م ،.صفری ،ر .و کاشانی نژاد ،م" .)1398( .بهینه سازی تولید نانو کمپلکس کنسانتره پروتئین آب پنیر -صمغ عربی حامل آستاگزانتین با استفاده از روش پاسخ سطح"
علوم و صنايع غذايی ايران .219-232 :)5(16
 -20کاتوزيان ،ا ،.جعفری ،س.م ،.مقصودلو ،ی ،.کرمی ،ل .و ايکانی ،م.ح" .)1398( .تاثیر دما بر روی تشکیل کمپلکس آلفا-الکتالبومین-اولئوروپئین با بهکارگیری روشهای طیفسنجی و داکینگ مولکولی" علوم
و صنايع غذايی ايران .85-98 :)8(16
 -21کاوه ،ش ،.صادقی ماهونک ،ع.ر ،.قربانی ،م ،.جعفری ،س.م .و سرابندی ،خ" .)1398( .ويژگیهای ضداکسايشی پپتیدهای زيستفعال شنبلیله حاصل از آنزيم پانکراتین" تحقیقات مهندسی صنايع غذايی :)4(18
.107-126
 -22خسروانی زاده ،ع ،.سوداگر ،م ،.صالحی ،ح ،.عالیشاهی ،ع .و جعفری ،س.م " .)1398( .اثرات افزودن مکمل پروتئازی پوشش داده شده به جیره بر روی رشد ،ترکیب بدن ،برخی فاکتورهای بیوشیمیايی خون و
فعالیت تريپسین روده فیل ماهی" فیزيولوژی و بیوتکنولوژی آبزيان .77-101 :)1(7
 -23بخشآبادی ،ح ،.میرزايی ،ح.ا ،.قدسولی ،ع.ر ،.جعفری ،س.م .و ضیايیفر ،ا.م" .)1398( .مقايسه توابع لگاريتم سیگموئید و تانژانت هیپربولیپک در مدلسازی استخراج روغن از سیاهدانه بهکمک پیشتیمار
میدانالکتريکی متناوب) "(PEFنوآوری در علوم و فناوری غذايی .133-144 :)1(11
 -24شوندی ،م ،.کاشانی نژاد ،م ،.صادقی ،ع.ر ،.جعفری ،س.م .و حسنی ،م" .)1397( .ارزيابی تابش انتخابی مادون قرمز بر غیر فعالسازی باسیلوس سرئوس به روش سطح پاسخ" تحقیقات مهندسی صنايع غذايی
.70-57 :)1(17
 -25شفیعی ،ت ،.قربانی ،م ،.صادقی ماهونک ،ع.ر ،.مقصودلو ،ی ،.جعفری ،س.م .و حسینی ،ح" .)1397( .بررسی همبستگی بین شاخص های پراکسید ،آنیزيدين ،دی ان و تری ان مزدوج طی پیشرفت اکسايش در
فندق خام و برشته در شرايط نگهداری تسريع يافته" علوم و صنايع غذايی ايران .25-38 :)9(15
 -26سرابندی ،خ ،.صادقی ماهونک ،ع.ر ،.همیشه کار ،ح ،.قربانی ،م .و جعفری ،س.م " .)1397( .اثر شرايط هیدرولیز آنزيمی کازئین با پانکراتین بر ويژگی های آنتی اکسیدانی و عملکردی کازئین هیدرولیز شده"
علوم و صنايع غذايی ايران .303-318 :)7(15
 -27سرابندی ،خ ،.صادقی ماهونک ،ع.ر ،.همیشه کار ،ح ،.قربانی ،م .و جعفری ،س.م" .)1397( .ويژگی های عملکردی و ضداکسايشی کازئین هیدرولیز شده با پانکراتین" علوم تغذيه و صنايع غذايی ايران :)4(13
.74-61
 -28سلیمی ،آ ،.مقصودلو ،ی ،.جعفری ،س.م ،.صادقی ماهونک ،ع.ر ،.کاشانی نژاد ،م .و ضیايی فر ،ا.م" .)1397( .بهینهسازی امولسیونهای لیکوپن در صمغ عربی و مالتودکسترين با استفاده از روش سطح پاسخ"
فرآوری و نگهداری مواد غذايی .117-136 :)1(10
 -29کاوه ،ش ،.صادقی ماهونک ،ع.ر ،.قربانی ،م ،.جعفری ،س.م .و سرابندی ،خ " .)1397( .بهینه سازی تولید پپتیدهای آنتی اکسیدان توسط هیدرولیز آنزيمی پروتئین دانه شنبلیله" علوم و صنايع غذايی ايران
.88-75 :)11(15
 -30قاسمی ،س ،.جعفری ،س.م ،.خمیری ،م .و اسدپور ،ا" .)1397( .بهینه سازی تولید نانوکمپلکسهای پروتئین آب پنیر – پکتین جهت ريزپوشانی روغن پوست پرتقال بر اساس پايداری ،رنگ و ويسکوزيته"
پژوهش های علوم و صنايع غذايی ايران .929-943 :)5(14
 -31اصفهانی ،ر ،.جعفرپور ،س.ع .و جعفری ،س.م" .)1397( .ويژگیهای رنگ ،رطوبت و ريزساختار نانو کپسولهای امگا 3-تولیدشده با استفاده از تکنیک کواسرواسیون" علوم و صنايع غذايی ايران -49 :)8(15
.61
 -32فلسفی ،س.ر ،.مقصودلو ،ی ،.اعلمی ،م ،.جعفری ،س.م .و رئیسی ،م" .)1397( .تاثیر فرآيند هیدرولیز اسیدی به کمک فراصوت همراه با فرآيند حرارتی – رطوبتی بر ويژگی های فیزيکوشیمیايی و هضم پذيری
نشاسته ذرت" علوم و صنايع غذايی ايران .357-367 :)12(15
 -33گنجه ،م ،.جعفری ،س.م ،.مقصودلو ،ی ،.تمدن ،ع.م .و نیاکوثری ،م" .)1397( .مدلسازی روند رهايش لیمونن از نانوساختار آمیلوز در سامانه شبیهسازی شدهی گوارشی با استفاده از سامانه استنتاج فازی -
عصبی) "(ANFISعلوم و صنايع غذايی ايران .139-149 :)8(15
 -34شعبانپور ،ب ،.مهراد ،ب ،.پورعاشوری ،پ .و جعفری ،س.م" .)1397( .اثر نوع ديواره و روش ريزپوشانی بر ويژگی های فیزيکوشیمیايی ريزکپسول های روغن ماهی" پژوهش و نوآوری در علوم و صنايع غذايی
.28-13 :)1(7
 -35راعی ،م ،.شهیدی ،ف ،.فرهودی ،م ،.جعفری ،س.م .و رافع ،ع" .)1397( .اثر الکتوفرين شیر شتر ريزپوشانیشده با کمپلکسهای ايزولۀ پروتئین آبپنیر-پکتین بر رشد و زندهمانی ردۀ سلولی استئوبالست
 "MG63پژوهش و نوآوری در علوم و صنايع غذايی .119-132 :)2(7
 -36سلیمی ،آ ،.مقصودلو ،ی ،.جعفری ،س.م ،.صادقی ماهونک ،ع.ر ،.کاشانی نژاد ،م .و ضیايی فر ،ا.م" .)1397( .بهینهسازی رهايش میکروکپسول های لیکوپن ساخته شده با ديواره پروتئین آب پنیر و مالتودکسترين
توسط روش سطح پاسخ" علوم و صنايع غذايی ايران .217-233 :)2(15
 -37مقبلی ،ص ،.جعفری ،س.م .و مقصودلو ،ی" .)1397( .تولید پودر خرما به روش خشک کردن پاششی و ارزيابی متغیرهای خشک کردن در خواص فیزيکی پودر حاصل" علوم و صنايع غذايی ايران -111 :)2(15
.101
 -38بخشآبادی ،ح ،.میرزايی ،ح.ا ،.قدسولی ،ع.ر ،.جعفری ،س.م .و ضیايیفر ،ا.م" .)1397( .مدلسازی برخی از خصوصیات شیمیايی روغن سیاهدانه تحت تاثیر پیشتیمار مايکروويو و سرعت دورانی پرس مارپیچی"
پژوهش های علوم و صنايع غذايی ايران .17-26 :)1(14
 -39گنجه ،م ،.جعفری ،س.م ،.نیاکوثری ،م ،.تمدن ،ع.م .و مقصودلو ،ی" .)1397( .نانوريزپوشانی روغن پوست پرتقال در ساختار آمیلوز با استفاده از تنش مکانیکی (فراصوت)-حرارتی" پژوهش های علوم و صنايع
غذايی ايران .517-531 :)4(14
 -40گنجه ،م ،.جعفری ،س.م .و حسین نژاد ،م" .)1397( .بررسی ويژگیهای فیزيکوشیمیايی ،بافتی و حسی ماست غنی شده با ريزمغذیهای آهن و روی" پژوهش های علوم و صنايع غذايی ايران -583 :)4(14
.573
 -41شعبانپور ،ب ،.مهراد ،ب ،.پورعاشوری ،پ .و جعفری ،س.م " .)1396( .ارزيابی اثر ژالتین ماهی ،کاپا کاراگینان و روشهای مختلف ريزپوشانی بر پايداری اکسايشی میکروکپسول های روغن ماهی" فناوری های
نوين غذايی .288-273 :)2(5
 -42خسروانی زاده ،ع ،.سوداگر ،م ،.صالحی ،ح ،.عالیشاهی ،ع .و جعفری ،س.م " .)1396( .استفاده از آنزيم تريپسین در جیره غذايی فیل ماهی و اثرات آن بر رشد ،ترکیب بدن ،برخی فاکتورهای بیوشیمیايی خون و
فعالیت تريپسین روده" محیط زيست جانوری .211-218 :)3(9
 -43بخشآبادی ،ح ،.میرزايی ،ح.ا ،.قدسولی ،ع.ر ،.جعفری ،س.م ،.ضیايیفر ،ا.م .و بیگ بابايی ،ع " .)1396( .بهینه سازی فرآيند استخراج روغن از سیاه دانه با پیش تیمار میدان الکتريکی متناوب ( ")PEFپژوهش
و نوآوری در علوم و صنايع غذايی .221-234 :)3(6
 -44ساداتی ،ا ،.جعفری ،س.م ،.کاشانی نژاد ،م ،.بیرقی طوسی ،ش .و گنجه ،م" .)1396( .بررسی اثر تعداد اليهها و غلظتهای مختلف پوششهای خوراکی کربوکسیمتیلسلولز و کاراگینان بر کارايی فرايند خشک
کردن اسمزی سیب زرد لبنانی" پژوهش های علوم و صنايع غذايی ايران .680-690 :)5(13
 -45دزيانی ،ع ،.ضیائی فر ،ا.م ،.جعفری ،س.م ،.قربانی ،م .و صادقی ماهونک ،ع.ر" .)1396( .بهینهسازی راندمان تولید پودر رب گوجهفرنگی با استفاده از خشک کن پاششی و ارزيابی ويژگیهای کیفی آن" پژوهش
های علوم و صنايع غذايی ايران .647-662 :)5(13
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دکتر سید مهدی جعفری

 -46بخشآبادی ،ح ،.میرزايی ،ح.ا ،.قدسولی ،ع.ر ،.جعفری ،س.م ،.ضیايیفر ،ا.م .و بیگ بابايی ،ع" .)1396( .تاثیر پیش تیمارهای میدان الکتريکی متناوب و مايکروويو بر برخی از خصوصیات روغن سیاه دانه"
فناوری های نوين غذايی .21-29 :)2(4
 -47دزيانی ،ع ،.جعفری ،س.م ،.ضیائی فر ،ا.م ،.قربانی ،م .و صادقی ماهونک ،ع.ر" .)1396( .بهینه سازی فرآيند خشک کردن پاششی رب گوجه فرنگی با استفاده از روش سطح پاسخ" علوم و صنايع غذايی ايران
.65-47 :)11(14
 -48حسینی ،ح ،.قربانی ،م ،.صادقی ماهونک ،ع.ر .و جعفری ،س.م" .)1396( .ارزيابی مشخصات روغن حاصل از فراوردههای جانبی ماهی پیش تیمار شده در شرايط گوناگون" علوم و صنايع غذايی ايران :)4(14
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 -97طاهری گراوند ،ا ،.رفیعی ،ش ،.کیهانی ،م .و جعفری ،س.م" .)1389( .ضريب پخش موثر و انرژی فعال سازی ريحان در خشک کردن اليه نازک با هوای داغ" علوم و فناوری غذايی .9-17 :)3(2
 -98قره خانی ،م ،.قربانی ،م ،.ابراهیم زاده ،م.ا ،.جعفری ،س.م .و صادقی ماهونک ،ع.ر" .)1389( .مقايسه روشهای مختلف استخراج ترکیبات فنلی و فالونوئیدی از گیاه گزنه" فصلنامه تحقیقات گیاهان دارويی و
معطر ايران .389-405 :)3(26
 -99اسدپور ،ا ،.جعفری ،س.م ،.صادقی ماهونک ،ع.ر .وقربانی ،م" .)1389( .بررسی میزان پروتئین محلول و ظرفیت جذب آب و روغن آرد حاصل از حبوبات مختلف" پژوهش های علوم و صنايع غذايی ايران :)3(6
.192-184
 -100امیری عقدايی ،س.س ،.اعلمی ،م ،.جعفری ،س.م ،.و صادقی ماهونک ،ع.ر " .)1389( .ويژگی های فیزيکوشیمیايی و رئولوژيکی بتاگلوکان استخراج شده از جو بدون پوشینه" پژوهش های علوم و صنايع غذايی
ايران .286-296 :)4(6
 -101رفیعی ،ز ،.جعفری ،س.م ،.خمیری ،م .و اعلمی ،م " .)1389( .تاثیر واريته و روش استخراج بر ويژگی های آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره برگ های زيتون" پژوهش های علوم و صنايع غذايی ايران
.307-297 :)4(6
 -102وثوق ،ا.ص ،.خمیری ،م ،.کاشانینژاد ،م .و جعفری ،س.م" .)1388( .اثر عرقنعناع بر قابلیت بقای باکتريهای پروبايوتیک در نوشیدنیسنتی ايران (دوغ)" علومکشاورزی و منابعطبیعیگرگان .156-163 :)1(16
 -103علی پور ،م ،.کاشانی نژاد ،م ،.مقصودلو ،ی .و جعفری ،س.م " .)1388( .بررسی اثر کاراگینان ،دمای روغن و زمان سرخ کردن بر میزان جذب روغن در محصوالت سرخ شده سیب زمینی" پژوهش های علوم و
صنايع غذايی ايران .21-27 :)1(5
 -104غريب زاهدی ،س.م.ت ،.طاهری گراوند ،ا ،.موسوی ،س.م ،.و جعفری ،س.م " .)1388( .بررسی اثر محتوی رطوبتی بر شاخص های فیزيکوشیمیايی دورقم عدس کشت شده در ايران" علوم و فناوری غذايی
.69-57 :)1(1
 -105وثوق ،ا.ص ،.خمیری ،م ،.کاشانینژاد ،م .و جعفری ،س.م" .)1388( .ماندگاری بیفیدوباکتريوم الکتیس و الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس دردوغ حاویعصارهکاکوتی" علوم وصنايعغذايی ايران .77-85:)4(6
 -106مزيدی ،م ،.طاهری گراوند ،ا .و جعفری ،س.م". )1388( .شبیه سازی ،محاسبه و امکان کاهش مصرف انرژی در فرآيند خشک کردن پاششی" فرآوری و نگهداری مواد غذايی .31-43 :)1(1
 -107مزيدی ،م ،.طاهری گراوند ،ا .و جعفری ،س.م" .)1388( .استفاده از نرم افزار اکسل در طراحی و بهینه سازی خشک کن تسمه ای" فرآوری و نگهداری مواد غذايی .21-27 :)2(1
 -108قرهخانی ،م ،.قربانی ،م ،.ابراهیمزاده ،م.ا ،.جعفری ،س.م .و صادقیماهونک ،ع.ر" .)1388( .اثر عصارهبرگگیاه گزنه در جلوگیری از اکسیداسیونروغن سويا" فرآوری و نگهداریموادغذايی .85-102:)2(1
 -109غريبزاهدی ،س.م.ت ،.موسوی ،س.م ،.طاهریگراوند ،ا ،.جعفری ،س.م .و رفیعی ،ش" .)1388( .بررسی اثر میزان رطوبت بر ويژگیهایفیزيکی میوهسنجد" فرآوری و نگهداری مواد غذايی .103-120 :)2(1
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کردحیدری ،م ،.جعفری ،س.م .و اسدپور ،ا" .)1399( .نانوريزپوشانی سموم دفع آفات و کودهای شیمیايی برای مصارف کشاورزی" مجله شیمی سبز و فناوری های پايدار .120-142 :)2(4
آل حسینی ،ا ،.جعفری ،س.م .و سالم ،ا" .)1399( .بسته بندی کیک ،بیسکوئیت و برخی از محصوالت پخت" مجله علوم و فنون بسته بندی .72-83 :)1(11
صوفیان ،ع .و جعفری ،س.م" .)1398( .کاربرد فناوری نوين چاپ سه بعدی در صنايع غذايی" مجله علوم و فنون بسته بندی .78-92 :)2(10
آل حسینی ،ا .و جعفری ،س.م" .)1398( .طراحی بستهبندی فعال موادغذايی حاوی سنسورهای هالوکرومیک بهکمک نانوالیاف حاصل از روش الکتروهیدرودينامیک" مجله علوم و فنون بستهبندی .17-6 :)3(10
عرب مفرد ،س .و جعفری ،س.م" .)1398( .مونت موريلونیت و کاربردهای آن در صنايع غذايی و دارويی" مجله شیمی سبز و فناوری های پايدار .21-27 :)2(1
آلحسینی ،ا .و جعفری ،س.م" .)1398( .جلوگیری از افزايش دمای محصوالت غذايی بستهبندیشده در زنجیره سرد با استفاده از مواد جاذب انرژی حرارتی" مجله علوم و فنون بسته بندی .18-27 :)3(10
رجبی ،ح .و جعفری ،س.م" .)1397( .استخراج و خالص سازی ترکیبات زيست فعال زعفران" نشريه مهندسی شیمی ايران .6-21 :)2(17
قاسمی ،س .و جعفری ،س.م" .)1396( .معرفی نانوبلورها به عنوان يک فناوری نوين در تولید نوشیدنی ها و محصوالت غذايی فراسودمند" نشريه مهندسی شیمی ايران .38-47 :)2(16
قاسمی ،س .و جعفری ،س.م" .)1395( .معرفی پروتئینهای ضد يخ و کاربردهای آنها در صنايع غذايی" نشريه مهندسی شیمی ايران .74-84 :)5(15
نوروزی ،ر ،.قاسمیان ،ع ،.دهقانی ،م.ر .و جعفری ،س.م " .)1394( .مقايسه برخی از عوامل پوشش دهی کاغذ و تاثیر آنها بر خواص و کیفیت کاغذهای بسته بندی" مجله علوم و فنون بسته بندی .70-83 :)1(6
محمدی ،ع ،.جعفری ،س.م ،.فريدی ،ا .و قربان پور ،ع " .)1394( .فرموالسیون و تولید قالب های فشرده غذايی بعنوان میان وعده افراد نظامی و بررسی ويژگی های ارگانولپتیکی آنها" فصلنامه مديريت زنجیره
تامین .94-101 :)3(17
نصراله زاده ،ا ،.جعفری ،س.م ،.و اکبری ،ا " .)1393( .نقش بسته بندی در صادرات پسته ايران " مجله علوم و فنون بسته بندی .18-31 :)2(5
سمايی ،س.پ ،.صادقی ماهونک ،ع.ر ،.قربانی ،م .و جعفری ،س.م " .)1393( .اهمیت و شناخت ترکیبات شیمیايی صمغ های مترشحه ی گیاهی" مجله فناوری نوين غذا .34-41 :46
نصراله زاده ،ا ،.جعفری ،س.م ،.و اکبری ،ا " .)1393( .بررسی چالشها و مشکالت بستهبندی زعفران " مجله علوم و فنون بسته بندی .18-29 :)4(5
خانزادی ،م ،.جعفری ،س.م ،.خدائیان ،ف .و مقصودلو ،ی " .)1392( .فیلم مرکب حاصل از کنسانتره پروتئین آب پنیر حاوی  %30الکتوز و پوالالن در بسته بندی مواد غذايی" مجله علوم و فنون بسته بندی :)1(4
.13-4
جعفری ،س.م .و هارونی ،ا " .)1392( .ارزيابی بسته بندی مواد غذايی از ديدگاه مهندسی و تعیین مدت ماندگاری محصوالت غذايی بستهبندیشده " مجله علوم و فنون بسته بندی .60-71 :)3(4
گنجه ،م ،.جعفری ،س.م ،.و امانجانی ،م" .)1392( .استفاده از پوششهای با خاصیت ضدمیکروبی در بستهبندی مواد غذايی" مجله علوم و فنون بسته بندی .16-23 :)4(4
قنبری ،و ،.جعفری ،س.م .و رشیدزاده ،ش " .)1391( .فرآوری و بسته بندی اسپتیک مواد غذايی" مجله علوم و فنون بسته بندی .4-15 :)2(3
کیا ،ش ،.میرزايی ،ح.ا .و جعفری ،س.م " .)1391( .استفاده از گیاهان دارويی در فیلم های خوراکی بر پايه نشاسته تاپیوکا  -آلژينات" مجله علوم و فنون بسته بندی .42-55 :)2(3
جلیلی ،ف .و جعفری ،س.م" .)1391( .پلیمرها و پالستیک های زيست تخريب پذير از منابع تجديدپذير برای بسته بندی" مجله علوم و فنون بسته بندی .20-35 :)3(3
حسین زاده ،خ .و جعفری ،س.م " .)1391( .بسته بندی محصوالت لبنی پروبیوتیک" مجله علوم و فنون بسته بندی .90-101 :)3(3
وطن خواه ،م ،.محمودی ،ا ،.الهامی راد ،ا.ح .و جعفری ،س.م " .)1391( .طبقه بندی انواع سنسورهای دی اکسید کربن در بسته بندی های هوشمند مواد غذايی و کاربرد آنها در میوه ها و سبزی ها" مجله علوم
و فنون بسته بندی .16-24 :)4(3
ملک جانی ،ن ،.جعفری ،س.م ،.رحمتی ،م.ه ،.اسماعیل زاده ،ا ،.و میرزايی ،ح.ا" .)1390( .بهینه سازی فرآيند خشک کردن بستر سیال کلزا با استفاده از روش پاسخ رويه"پژوهش نامه گیاهان روغنی ايران :)2(2
.46-33
جلیلی ،ف .و جعفری ،س.م" .)1390( .پلیمرها و پالستیکهای بسته بندی زيست تخريب پذير برپايه نشاسته" مجله علوم و فنون بسته بندی .38-53 :)4(2

 -5-1مقاالت ارایه شده در همایش های علمی بین المللی
Jafari, S.M. and Assadpour, E. 2022. Electrospun biopolymeric nanofibers as nanocarriers of bioactive compounds. ACS Spring International Symposium
“Bonding Through Chemistry”. San Diego, USA.
Jafari, S.M. 2021. Development of phytochemical-loaded nanocarriers for the application in medicine and food. 5th International Symposium on Phytochemicals
in Medicine and Food. Nanchang, China.
Jafari, S.M. and Rostamabadi, H. 2021. Protein-Polysaccharide Interactions for the Fabrication of Bioactive-Loaded Nanocarriers; Chemical Conjugates versus
Physical Complexes. 10th Edition of the International Euro-Aliment Symposium. Dunarea de Jos, Romania.
Jafari, S.M., Rostamabadi, H. 2021. Nutraceutical nanodelivery systems; an overview. 1st International Congress on Innovations & Sustainability in Food
Processing. Uttar Pradesh, India.
Jafari, S.M. 2019. A systematic overview of bioactive-loaded nanocarriers. 1st International Congress on Medical Sciences and Biotechnology. Usak, Turkey.
Jafari, S.M. 2019. Application of nanotechnology in the field of Agriculture (nano-pesticides and nano-fertilizers). 1st International Workshop on Challenges
and Innovations in Nanotechnology. Damascus, Syria.
Jafari, S.M. 2019. Recent advances in the design of nutraceutical nanodelivery systems. 1st International Workshop on Challenges and Innovations in
Nanotechnology. Damascus, Syria.
Jafari, S.M. 2018. Recent advances in nanoencapsulation of food ingredients and classification of these techniques. 2nd International Conference of Food Science
and Technology. Sari, Iran.
Jafari, S.M. 2017. Modern technologies in food process engineering through nano-encapsulation. International Conference on Modern Technologies in Science.
Amol, Iran.
Jafari, S.M. 2017. Modern technologies in nano-encapsulation of food bioactive ingredients by lipid-based formulations. International Conference on Modern
Technologies in Science. Amol, Iran.
Taghvaei, M., Ghaderi, S., Ghanbari, V., Jafari, S.M., and Scott Smith, J. 2016. The evaluation of Thymus Daenensis Celak and Echinaophora Platyloba DC.
Essential Oil Composition and their Antioxidant Activity in Soybean Oil. International Conference Institute of Food Technologists. USA.
Dehnad, D., Emam-Djomeh, Z., Mirzaei, H.A. and Jafari, S.M., 2015. Investigation on Physical, Mechanical, Thermal and Antimicrobial Properties of
Biodegradable Chitosan-Nanocellulose Nanocomposites. 5th international conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials. Iran.
Saramnejad, S.F. and Jafari, S.M., 2014. Use of geothermal energy as an emerging renewable energy efficient technology in dairy processing. 3rd International
Conference on Emerging Trends in Energy Conservation. Iran.
Saramnejad, S.F. and Jafari, S.M., 2014. Atmospheric freeze drying using heat pump dryer as an economical alternative to classic vacuum freeze drying. 3rd
International Conference on Emerging Trends in Energy Conservation. Iran.

صفحه  18از 41

آدرس :گرگان – میدان بسیج -پردیس دانشگاه -دانشکده صنایع غذایی

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

تلفکس017-32426432 :

از1813صفحه

دکتر سید مهدی جعفری

)CV(  پژوهشی-رزومه علمی

15. Hadavi, R. and Jafari, S.M., 2014. Nano-encapsulation of saffron by Nano-liposomes and evaluation of the influence of concentration of lecithin, oil and saffron
on encapsulation efficiency and stability of produced Nano-liposomes. 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology. Iran.
16. Mazidi, M., Jafari, S.M., Taheri Geravand, A., and Mirzaei, E. 2013. Modeling the terminal velocity of orange to characterize a suitable sorting process. 1st
International e-Conference on Novel Food Processing. Iran.
17. Akhavan, S., Jafari, S.M., Ghorbani, M., and Assadpour, E. 2013. Microencapsulation of Anthocyanins by Spray Drying; A Review. 1st International eConference on Novel Food Processing. Iran.
18. Faridi, A., Jafari, S.M., Mirzaei, H.A., and Assadpour, E. 2013. Nano- encapsulation of food hydrophobic ingredients using o/w nanoemulsion. 1st International
e-Conference on Novel Food Processing. Iran.
19. Alehoseini, A., Jafari, S.M., Malekjani, N., Ganje, M. and Alehoseini, E. 2013. Applying fuzzy logic to develop an expert system for determination of the
physical properties of green pea. International EFFoST Annual Meeting. Italy.
20. Jafari, S.M., Beheshti, P., and Assadpour, E. 2013. Emulsification of d-limonene droplets with a novel hydrocolloid (Angum gum) compared with Arabic gum.
International EFFoST Annual Meeting. Italy.
21. Rafiei, Z., Jafari, S.M., Khomeiri, M. and Galanakis, M. 2013. Antimicrobial activity of olive leaf extracts produced by microwave assisted extraction and
maceration method. International EFFoST Annual Meeting. Italy.
22. Jalili, F., Jafari, S.M., Emamjomee, Z., Kashaninejad, M. and Malekjanii, N. 2013. Total phenolic content and oxidative stability of ultrasound-assisted extracted
canola oil. International EFFoST Annual Meeting. Italy.
23. Sadati, S.E.., Jafari, S.M., Malekjanii, N., Toosi, S., and Kashaninejad, M. 2013. Influence of combined coating pretreatment and osmotic dehydration on final
drying time and rehydration of Golden delicious apple. International EFFoST Annual Meeting. Italy.
24. Sadati, S.E.., Jafari, S.M., Malekjanii, N., Toosi, S., and Kashaninejad, M. 2013. Coating with Carboxy methyl Cellulose and Carrageenan in Osmotic
Dehydration of Golden delicious apple. International EFFoST Annual Meeting. Italy.
25. Dehnad, D., Jafari, S.M., Ghanbari, V. and Ganje, M. 2012. Energy saving in microwave drying process of foods. 1st Middle East Drying Conference. Iran.
26. Dehnad, D., Jafari, S.M., Ghanbari, V. and Ganje, M. 2012. Simultaneous heat and mass transfer during microwave drying of foods. 1st Middle East Drying
Conference. Iran.
27. Dehnad, D., and Jafari, S.M. 2012. Modeling of microwave drying method for foods. 1st Middle East Drying Conference. Iran.
28. Dehnad, D., Jafari, S.M.., Ghanbari, V. and Ganje, M. 2012. Optimization of microwave drying for foods. 1st Middle East Drying Conference. Iran.
29. Dehnad, D., and Jafari, S.M. 2012. Combined microwave drying with other drying methods. 1st Middle East Drying Conference. Iran.
30. Dehnad, D., and Jafari, S.M. 2012. Some applied new control equipment for microwave drying of foods. 1st Middle East Drying Conference. Iran.
31. Mahdavi Khazaei, K., Ghorbani, M., Jafari, S.M., and Hemmati Kakhki, A. 2012. Extraction optimization of anthocyanins from saffron flower’s petals by
conventional solvent extraction with response surface methodology. 4th International Saffron Symposium. India.
32. Mahdavi Khazaei, K., Jafari, S.M., Ghorbani, M., and Hemmati Kakhki, A. 2012. Effect of microencapsulation and storage time on the stability of anthocyanins
in spray dried petal’s extract of saffron flower. 4th International Saffron Symposium. India.
33. Mahdavi Khazaei, K., Hemmati Kakhki, A. Ghorbani, M., and Jafari, S.M., 2012. Optimization of microwave-assisted extraction of anthocyanins from petals
of saffron’s flower. 4th International Saffron Symposium. India.
34. Sarfarazi, M., Rajabzadeh, Q. and Jafari, S.M., 2012. Extraction optimization of saffron nutraceuticals through response surface methodology. 4th International
Saffron Symposium. India.
35. Sarfarazi, M., Jafari, S.M., Rajabzadeh, Q., Mirzaei, H.O. and Maskuki, A.M. 2012. Microwave-assisted extraction of saffron nutraceuticals. 4th International
Saffron Symposium. India.
36. Sarfarazi, M., Jafari, S.M., Rajabzadeh, Q., Maskuki, A.M. and Mirzaei, H.O. 2012. Subcritical water extraction of saffron nutraceuticals by response surface
methodology. 4th International Saffron Symposium. India.
37. Sarfarazi, M., Jafari, S.M., Rajabzadeh, Q., Mirzaei, H.O. and Maskuki, A.M. 2012. Optimization of ultrasound-assisted extraction of saffron nutraceuticals. 4th
International Saffron Symposium. India.
38. Rajabi, H., Ghorbani, M. Jafari, S.M., Rajabzadeh, Q. and Sadeghi Mahoonak, A.R. 2012. Microencapsulation of saffron extract by spray drying using different
wall materials. 4th International Saffron Symposium. India.
39. Rajabi, H., Rajabzadeh, Q., Jafari, S.M., Ghorbani, M., and Sadeghi Mahoonak, A.R. 2012. The influence of high-energy emulsification with Ultra-Turrax on
surface tension and viscosity of saffron emulsions. 4th International Saffron Symposium. India.
40. Taghvaei, M., Jafari, S.M., Nowrouzieh, S., and Alishah, O. 2012. The effect of microwave-assisted extraction on free and total gossypol content and extraction
efficiency of cottonseed oil. 1st International Conference on Science, Industry and Trade of Cotton. Iran.
41. Malekjani, N., Jafari, S.M., Mirzaee, HA and Rahmati, MH. 2011. Design and Application of a Novel Dehumidifying System for a Fluidized Bed Dryer for the
Drying of Canola Seeds. International Conference on Advanced Science, Engineering and Information Technology. Malaysia.
42. Beheshti, P., Jafari, S.M, and Saffarpoor, S. 2011. Microencapsulation properties of Angum gum for the emulsification of D-limonene droplets compared with
Arabic gum. International Food Congress; Novel Approaches in Food Industry. Turkey.
43. Jafari, S.M.; Assadpoor, E. 2008.GMP and HACCP for Saffron Processing Plants in Iran. 4th Int. Conference on Food Factory for the Future. Laval, France.
44. Jafari, S.M.; Assadpoor, E. 2008. Encapsulating biopolymers and high energy emulsification techniques. 9th Int. Hydrocolloids Conference. Singapore.
45. Jafari, S.M.; Assadpoor, E. 2008. Microfluidization of emulsions for encapsulation purposes. 9th International Hydrocolloids Conference. Singapore.
46. Khomeiri, M., Jafari, S.M.; Vosoogh, A.S. 2008. Effect of mint extract on the viability of probiotic bacteria in a native Iranian dairy drink (Doogh). 9th Food
Microbiology Conference. Ireland.
47. Jafari, S.M. 2006.Sub-micron emulsions for nano-particle encapsulation. The semester seminar of School of Land and Food Sciences at University of
Queensland. Brisbane, Australia.
48. Jafari, S.M.; He, Y; Bhandari, B. 2006. Evaluation of microfluidizer to produce submicron emulsions. Australian National Science Graduate Conference on
Nanotechnology. Sydney, Australia.
49. Jafari, SM; He, Y; Bhandari, B. 2005. Optimization of nano-emulsion production by Microfluidization and Ultrasonication; Annual Conference of Asia Pacific
Society of Chemical Engineers, Brisbane, Australia.
50. Jafari, SM; Bhandari, B; He, Y. 2004. Nano-particle encapsulation by spray drying. Annual Conference of Faculty of Natural Resources, Agriculture, and
Veterinary Sciencesat University of Queensland. Gatton, Australia.
51. Jafari, S.M.; Khodaparast, MH. 2001. The evaluation of effects of some factors like natural antioxidants on preservation of soybean oil; AOCS Annual
Conference, Minneapolis, USA.

017-32426432 :تلفکس

صفحه1913 از

 دانشکده صنایع غذایی- پردیس دانشگاه- گرگان – میدان بسیج:آدرس

41  از19 صفحه

رزومه علمی -پژوهشی ()CV

دکتر سید مهدی جعفری

 -6-1مقاالت ارایه شده در همایش های علمی داخلی
ارایه سخنرانی:
 -1جعفری ،س.م .و ضیائیان  ،م .1378 .بررسی استفاده از سامانه  HACCPدر کارخانه کنسرو ماهی تون .همايش سراسری شیالت ايران .وزارت جهاد کشاورزی .تهران.
 -2جعفری ،س.م . 1378 .ارزيابی روشهای نوين شناسايی و اندازه گیری آفالتوکسین ها در محصول پسته .همايش سراسری پسته .کرمان.
 -3جعفری ،س.م .و اسدپور ،ا .1386 .تولید پودر روغن سويا به روش میکروانکپسوالسیون با خشککنپاششی .دومین کنفرانس علمی-کاربردی روغن و دانههای روغنی ايران .تهران.
 -4جعفری ،س.م .و اسدپور ،ا .1386 .استفاده از فن آوری مايکروانکپسوالسیون جهت تولید پودر روغن ماهی و بهبود تغذيه ای محصوالت غذايی .هفدهمین کنگره ملی صنايع غذايی ايران .ارومیه.
 -5جعفری ،س.م ،.قرهخانی ،م .و رفیعی ،ز .1387.طراحی يک مبدل حرارتی پوسته و لوله برای استفاده در عملیات تولید رب گوجه فرنگی .اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی .مشهد.
 -6جعفری ،س.م .و اسدپور ،ا .1387 .روشهای نوين استخراج ترکیبات موثره از گیاهان دارويی .اولین کنفرانس ملی فرآوری گیاهان دارويی .گرگان.
 -7جعفری ،س.م .و اسدپور ،ا .Surface composition analysis of nano-particle encapsulated powders .1387 .هجدهمین کنگره ملی علوم و صنايع غذايی ايران .مشهد.
 -8حامی ،م ،.خمیری ،م ،.جعفری ،س.م ،.حاجی محمدی ،ب .و اطهاری ،س.ش . 1388 .ارزيابی آلودگی باکتريايی کره های سنتی تهیه شده از شیر گاو و گاومیش در استان آذربايجان شرقی .دوازدهمین همايش
ملی بهداشت محیط ايران .تهران.
 -9جعفری ،س.م ،.وحید ،ا .و قولی ،ح .1389 .طراحی و ساخت خشک کن چرخشی با سیکل بسته جهت کمینه سازی مصرف انرژی و کنترل رطوبت .ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و
مکانیزاسیون .کرج.
 -10ملک جانی ،ن ،.جعفری ،س.م ،.میرزايی ،ح.ا .و رحمتی ،م.ه .1389 .تعیین زمان خشک کردن کلزا در خشک کن بستر سیال توسط مدل های خشک کردن اليه نازک .سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی
و روغن های خوراکی .تهران.
 -11ملک جانی ،ن ،.جعفری ،س.م ،.رحمتی ،م.ه .و میرزايی ،ح.ا .1389 .طراحی و ساخت خشک کن بستر سیال آزمايشگاهی با سیکل بسته به منظور صرفه جويی در مصرف انرژی مجهز به سامانه تنظیم رطوبت.
اولین همايش ملی مکانیزاسیون و فناوريهای نوين در کشاورزی .اهواز.
 -12جعفری ،س.م .و اسدپور ،ا .1389 .بهبود کیفیت نان با درنظرگرفتن شاخص های کیفی گندم ،آرد ،خمیر و نان و ارايه راهکارهای مناسب .همايش ملی کیفیت آرد و نان .تهران.
 -13رفیعی ،ز ،.جعفری ،س.م .و خمیری ،م .1389 .اثر عصاره برگ زيتون واريته روغنی بر چگالی نوری حاصل از باکتريها .همايش ملی زيتون ،مشکالت و راه حلها .تهران.
 -14رفیعی ،ز ،.جعفری ،س.م ،.اعلمی ،م .و عرب ،س .1389 .رابطه بین میزان ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره برگ زيتون واريته میشن .همايش ملی زيتون ،مشکالت و راه حلها .تهران.
 -15اسدپور ،ا .و جعفری ،س.م .1390 .راهنمای مديريت انرژی در کارخانه های صنايع غذايی .اولین همايش ملی مديران صنايع غذايی .مرکز همايش های صدا و سیما ،تهران.
 -16قنبری ،و ،.جعفری ،س.م ،.گنجه ،م .و دهناد ،د . 1390 .مدل سازی رياضی سینتیک خشک کردن فلفل دلمه سبز در يک خشک کن بستر سیال مجهز به سیرکوالسیون بسته جريان هوا و سیستم کنترل رطوبت.
اولین همايش بین المللی خشک کردن خاورمیانه .بندر ماهشهر.
 -17گنجه ،م ،.جعفری ،س.م ،.قنبری ،و .و دهناد ،د . 1390 .مدل سازی رياضی خشک کردن اليه نازک پیاز در يک خشک کن بستر سیال مجهز به کنترل کننده رطوبت .اولین === بندر ماهشهر.
 -18جبرايیلی ،ش ،.جعفری ،س.م ،.میرزايی ،ح.ا ،.قدس ولی ،ع.ر ،.قره خانی ،م .و بخش آبادی ،ح . 1390 .بررسی فعالیت آنزيمی مالت حاصل از الين های برتر جو استان گلستان و ارزيابی ويژگی های کیفی عصاره
حاصل از آنها .بیستمین کنگره ملی علوم و صنايع غذايی ايران .تهران.
 -19گنجه ،م ،.جعفری ،س.م ،.قنبری ،و .و قادری ،س .1390 .مدلسازی خشککردن پیاز بااستفاده از منطق فازی و شبکههای عصبی مصنوعی .بیستمین === تهران.
 -20تقوايی ،م ،.جعفری ،س.م ،.نوروزيه ،ش .و عالیشاه ،ع .1391 .استخراج روغن پنبهدانه به کمک مايکروويو و تاثیر آن بر میزان گوسیپول کل و آزاد .نخستین همايش بین المللی دانش ،صنعت و تجارت پنبه .گرگان.
 -21هاشمیطباطبايی ،ر ،.میرزايی ،ح.ا ،.محمدینافچی ،ع.ر .و جعفری ،س.م .1392 .بررسی استفاده از ژالتین ماهیان سردآبی برای تولید پوششهای زيستتخريبپذير .دومین همايش ملی توسعه و پرورش ماهیان
سردآبی .شهرکرد.
 -22جعفری ،س.م .1392 .نقش امنیت غذايی در پدافند غیرعامل .اولین همايش ملی پدافند غیرعامل و تهديدهای بیولوژيکی .تهران.
 -23آل حسینی ،ا ،.جعفری ،س.م ،.و معتمدزادگان ،ع .1392 .اثر دمای نگهداری و بوجاری روی برخی از ويژگی های اصطکاکی و ثقلی گندم .دومین همايشملی علوم و صنايع غذايی .قوچان.
 -24آل حسینی ،ا ،.جعفری ،س.م ،.و معتمدزادگان ،ع .1392 .اثر بوجاری روی برخی از ويژگی های ثقلی و اصطکاکی گندم .دومین === قوچان.
 -25آل حسینی ،ا ،.جعفری ،س.م ،.و معتمدزادگان ،ع .1392 .پیش بینی ويژگی های گندم و محصوالت آردی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی .دومین === قوچان.
 -26حسینی ،س.ع ،.جعفری ،س.م ،.میرزايی ،ح.ا .و اصغری ،ع .1392 .استفاده از پردازش تصوير در ارزيابی رنگ امولسیون تهیه شده بوسیله صمغ عربی .بیست و يکمین کنگره ملی علوم و صنايع غذايی ايران .شیراز.
 -27سجادی ،س.ج ،.محمودی ،ا .و جعفری ،س.م .1392 .سورتینگ سويا (ارقام سحر و ويلیامز) با استفاده از تبديل موجکگسسته سیگنالصدایبرخورد و شبکهعصبیمصنوعی .بیست و يکمین === شیراز.
 -28صارم نژاد ،س.ف .و جعفری ،س.م .1392 .بهینه سازی مصرف انرژی در يک سامانه حرارتی هوشمند فرآوری مايعات غذايی به کمک الگوی طراحی سازهای .هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی
و مکانیزاسیون .مشهد.
 -29هادوی ،ر .و جعفری ،س.م .1393 .اثر غلظت لسیتین ،روغن و زعفران برروی پايداری نانولیپوزومهای حاوی زعفران .بیستودومین کنگره ملی علوم و صنايع غذايی ايران .گرگان.
 -30شکری ،س .و جعفری ،س.م .و بلندی ،م . 1393 .مقايسه میزان آبگیری مجدد و چروکیدگی در دانه های انار خشک شده با روش های پیش تیمار اسمزی و مايکروويو .بیست و دومین === گرگان.
 -31شکری ،س .و جعفری ،س.م .و بلندی ،م .1393 .مقايسه دانه های انار خشک شده با روش های پیش تیمار اسمزی و مايکروويو در میزان ترکیبات فنلی کل و فعالیت آنتیاکسیدانی .بیست و دومین === گرگان.
 -32سجادی،س.ج .و جعفری ،س.م .Application of Voice Recognition Technology in Sorting of Soybean Varieties .1393 .سومینهمايشملیعلوموصنايعغذايی .قوچان.
 -33جعفری ،س.م .1394 .چالش ها و راه کارهای فراروی ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور .دومین همايش سراسری ارتباط صنعت و دانشگاه .گرگان.
 -34جعفری ،س.م .و صارم نژاد ،س.ف . 1395 .معرفی نانوسیاالت جهت کاهش مصرف انرژی و حفظ ترکیبات مغذی در فرآيندهای حرارتی صنايع غذايی .بیست و چهارمین نگره ملی علوم و صنايع غذايی ايران.
تهران.
 -35جعفری ،س.م ،.آل حسینی ،ا ،.طاهری ،س ،.طلوعیان ،ح .و هاديان ،ه .1397 .ارزيابی وضعیت موجود صنايعپیشرفته در استانگلستان .اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه صنايع پیشرفته استان گلستان .گرگان.
 -36کردحیدری ،م ،.جعفری ،س.م .و اسدپور ،ا .1398 .نانوريزپوشانی سموم دفع آفات و کودهای شیمیايی برای مصارف کشاورزی .هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی .تهران.
 -37کردحیدری ،م ،.جعفری ،س.م .و اسدپور ،ا .1399 .تاثیر  pHبر راندمان ريزپوشانی اسانس گلمحمدی با استفاده از نانوکپسولهای بیوپلیمری .کنگره بینالمللی علوموصنايعغذايی ،کشاورزی و امنیت غذايی .کرج.
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ارایه پوستر:
 -1جعفری ،س.م .1377 .صرفه جويی در مصرف بخار با استفاده از تبخیرکننده های چند مرحله ای  .همايش بزرگ صنايع غذايی کشور .دانشگاه فردوسی مشهد.
 -2جعفری ،س.م.1377 .صنايع غذايی ،نیروی محرکه کشاورزی .همايش اسفراين و توانمنديهای توسعه .اسفراين.
 -3جعفری ،س.م .و الهامی راد ،ا.ح .1377 .نقش باکتريوسین ها در حفظ و نگهداری خصوصیات کیفی شیر و فرآورده های آن .دومین همايش فرآورده های لبنی کشور .مشهد
 -4جعفری ،س.م ،.مرتضوی ،س.ع .و شهیدی ،ف . 1380 .شناسايی نابسامانی های فیزيولوژيکی و بیماريهای قارچی سیب بعد از برداشت .دومین کنفرانس باغبانی ايران .کرج.
 -5جعفری ،س.م ،.قرهخانی ،م .و رفیعی ،ز .1387.طراحی يک مبدلحرارتیساده برای استفادهدر عملیاتتولید ربگوجهفرنگی .اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی .مشهد.
 -6قادری،م .رفیعی ،ز .و جعفری ،س.م .1387 .روغن هسته انگور ،يک محصول فراسودمند با ارزش افزوده باال .دومین کنفرانس ملی غذای عملگر .تهران.
 -7رنجبری ،ع .قره خانی ،م .و جعفری ،س.م .1387 .خرما ترکیب شیمیايی ،فرآوری و کاربرد بعنوان غذای عملگر .دومین === تهران.
 -8نادعلی ،ف .دهقان ،آ .و جعفری ،س.م .1387 .انار ،ترکیب شیمیايی ،فرآوری و کاربردهای آن به عنوان يک غذای عملگر .دومین === تهران.
 -9رفیعی،ز .جعفری ،س.م .و صادقی ماهونک ،ع .1387 .عصاره برگ زيتون  ،محصولی جديد و فراسودمند .دومین === تهران.
 -10عالمی ،ا .و جعفری ،س.م .1387 .زعفران به عنوان يک غذای عملگر .دومین ===تهران.
 -11رفیعی ،ز .و جعفری ،س.م .1387 .الکتوفرين موجود در شیر به عنوان يک ترکیب فراسودمند طبیعی .نخستین همايش ملی صنعت دام و طیور .گرگان.
 -12مزيدی ،م .طاهری ،ا .و جعفری ،س.م .1387 .طراحی و بهینه سازی خشک کن تسمه ای به کمک اکسل .پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون .مشهد.
 -13رفیعی ،ز .جعفری ،س.م .و اعلمی ،م .1387 .استخراج ترکیباتفنلی برگ زيتون دو رقم کرنايکی و روغنی باروش سنتی و فراصوت .اولین کنفرانسملی فرآوری گیاهان دارويی .گرگان.
 -14رفیعی،ز .جعفری ،س.م .و اعلمی ،م .1388 .اثر واريته و نوع حالل برمیزان ترکیبات فنلی برگ زيتون .همايش ملی گیاهان دارويی و معطر.ورامین.
 -15رفیعی ،ز .جعفری ،س.م .و اعلمی ،م .1388 .اثر آنتی اکسیدانی ترکیبات فنلی برگ زيتون در جلوگیری از اکسیداسیون روغن آفتابگردان .همايش === ورامین.
 -16قره خانی ،م ،.قربانی ،م ،.ابراهیم زاده ،م.ع ،.جعفری ،س.م .و صادقیماهونک ،ع .1388 .بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره آبی گیاه گزنه در روغن سويا .همايش === ورامین.
 -17قره خانی ،م ،.قربانی ،م ،.ابراهیم زاده ،م.ع ،.و جعفری ،س.م .1388 .استخراج ترکیبات فنلی و فالونوئیدی به کمک امواج اولتراسوند از گیاه گزنه .همايش === ورامین.
 -18طاهری گراوند ،ا .گراوند ،ف .و جعفری ،س.م .1388 .کاربردهای نانوتکنولوژی در توسعه کشاورزی پاک .همايش سراسری کشاورزی پاک .گرگان.
 -19طاهری گراوند ،ا .گراوند ،ف .و جعفری ،س.م .1388 .کاربردهای نانوتکنولوژی در توسعه صنايع غذايی .همايش === گرگان.
 -20طاهری گراوند ،ا ،.مزيدی ،م .و جعفری ،س.م .1388 .مدل سازی و بهینه سازی خشک کن تسمه ای .همايش === گرگان.
 -21طاهری گراوند ،ا ،.مزيدی ،م.و جعفری ،س.م .1388 .طراحی وبهینه سازی مصرف انرژی درخشک کن پاششی .همايش === گرگان.
 -22ملک جانی ،ن ،.دادپور ،س.م .و جعفری ،س.م .1388 .کورن ،قارچ جايگزين پروتئین در غذای انسان .همايش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی .کرمانشاه.
 -23طاهری گراوند ،ا،.مزيدی ،م ،.جعفری ،س.م .و غريب زاهدی ،س.م.ت . 1388 .کاهش ضايعات محصوالت فرآوری شده در خشک کن پاششی با طراحی و بهینه سازی مصرف انرژی .دومین کنفرانس سراسری
مديريت انرژی .تهران.
 -24طالعی ،ا .و جعفری ،س.م .1389 .کاربرد ضايعات کارخانه زيتون .اولین همايش ملی علمی -دانشجويی فناوری های نوين غذايی .ساری.
 -25ساداتی گل افشانی ،س.ا ،.بصیری ،ل .و جعفری ،س.م .1389 .میکروانکپسوالسیون .اولین === ساری.
 -26گراوند ،ف ،.بدبدک ،ص .و جعفری ،س.م .1389 .روش های نوين کاهش آسیب سرمايی و افت کیفیت انار طی انبارداری .اولین === ساری.
 -27گراوند ،ف ،.جعفری ،س.م .و مزيدی ،م .1389 .افزايش زيست دسترسی مواد غذايی با استفاده از فناوری نانو .اولین === ساری.
 -28مزيدی ،م ،.گراوند ،ف ،.طاهری گراوند ،ا .و جعفری ،س.م .1389 .بهینه سازی مبدل حرارتی پوسته و لوله برای استفاده در عملیات تولید رب گوجه فرنگی .ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و
مکانیزاسیون .کرج.
 -29مرادی ،م ،.گراوند ،ف ،.صمدی ريکنده ،س.ه .و جعفری ،س.م .1389 .بررسی روشهای مختلف سورتینگ با استفاده از آکوستیک در محصوالت کشاورزی .ششمین ===کرج.
 -30رضايی ارمی ،س ،.جعفری ،س.م .و خمیری ،م .1389 .بررسی خواصآنتیاکسیدانی و ضدراديکالی برگگردو رقم شهمیرزادی .نوزدهمین کنگرهملی علوم و صنايعغذايی ايران .تهران.
 -31رفیعی ،ز ،.جعفری ،س.م ،.خمیری ،م .و اعلمی ،م .1389 .بررسی اثر روش استخراج و نوع حالل بر فعالیت ضدمیکروبی عصاره برگهای زيتون واريته میشن به روش االيزا .نوزدهمین === تهران.
 -32هارونی ،ا ،.گراوند ،ف .و جعفری ،س.م .1389 .مروری بر تهیه کنسانتره و ايزوله پروتئین سويا به روش فراپااليش .نوزدهمین === تهران.
 -33رضايی ارمی ،س ،.جعفری ،س.م .و خمیری ،م .1389 .ارزيابی ترکیبات فنلی برگ و پوسته سبز دو رقم گردو .نوزدهمین === تهران.
 -34سلمانیان ،ش ،.مقصودلو ،ع .و جعفری ،س.م .1389 .تولید نانوامولسیون های غذايی با روش انرژی باال .نوزدهمین === تهران.
 -35حسینی ،ح .و جعفری ،س.م .1389 .کاربرد ضايعات حاصل از فرآيند استخراج روغن زيتون .نوزدهمین === تهران.
 -36امیری عقدايی ،س ،.اعلمی ،م ،.صادقیماهونک ،ع.ر .و جعفری ،س.م .1389 .بتاگلوکان غالت ،معرفی و کاربردهای آن در فرآورده های غذايی .نوزدهمین === تهران.
 -37عبدالهی ،ع ،.نصرا ...نژاد ،س .و جعفری ،س.م .1389 .تغییرات غلظت فنلکل در دو رقم مقاوم و حساس توتون نسبت به ويروس وای سیبزمینی .اولین همايشملی کشاورزی پايدار و تولیدمحصولسالم .اصفهان.
 -38عبدالهی ،ع ،.نصرا ...نژاد ،س ،.جعفری ،س.م .و يزدانیان ،م .1389 .بررسی آلودگی ويروس وای سیب زمینی بر تغییرات مقدار پروتئین کل در گیاه توتون .نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ايران .تهران.
 -39ملک جانی ،ن ،.دادپور ،س.م .و جعفری ،س.م .1389 .بررسی ترکیبات عملگر پوست مرکبات و تاثیر آن بر سالمت انسان .سومین کنفرانس سراسری غذاهای فراسودمند .تهران.
 -40جبرايیلی ،ش ،.جعفری ،س.م ،.و قره خانی ،م .1389 .خواص رئولوژيکی بافت ماهی و ژل های سوريمی .نخستین همايش ملی فرآوری و بهداشت فرآورده های شیالتی .بندر انزلی.
 -41جبرايیلی ،ش ،.جعفری ،س.م ،.و قره خانی ،م .1389 .بسته بندی فعال در ماهیان .نخستین === بندر انزلی.
 -42جبرايیلی ،ش ،.جعفری ،س.م ،.و قره خانی ،م .1389 .روش های غیر حرارتی جديد در فرآورش ماهیان .نخستین === بندر انزلی.
 -43امیری عقدايی ،س.س ،.اعلمی ،م ،.جعفری ،س.م .و صادقی ماهونک ،ع.ر .1389 .بررسی ويژگی های فیزيکوشیمیايی و عملکردی بتاگلوکان استخراج شده از جو بدون پوشینه ايرانی .همايش کشوری ايمنی مواد
غذايی و آشامیدنی .ساری.
 -44امیری عقدايی ،س.س ،.اعلمی ،م ،.جعفری ،س.م .و صادقی ماهونک ،ع.ر . 1389 .بررسی ويژگی های رئولوژيکی فیبر بتاگلوکان حاصل از جو بدون پوشینه جهت استفاده در فرموالسیون مواد غذايی .همايش
کشوری ايمنی مواد غذايی و آشامیدنی .ساری.
 -45جبرايیلی ،ش ،.قره خانی ،م ،.جعفری ،س.م ،.و بدبدک ،ص .1390 .اثر فرآيند حرارتی بر پايداری لیکوپن در فرآورده های گوجه فرنگی .نخستین همايش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید ،توزيع و مصرف در
صنايع غذايی .گرگان.
 -46جبرايیلی ،ش ،.قرهخانی ،م ،.جعفری ،س.م ،.رفیعی ،ز ،.فرزانه ،و .و بخشآبادی ،ح .1390 .طراحی يک تبخیرکننده با تراکم مجدد بخار جهت استفاده در تولید رب گوجه فرنگی .نخستین === گرگان.
 -47جعفری ،س.م ،.قره خانی ،م ،.جبرايیلی ،ش ،.و رفیعی ،ز .1390 .طراحی يک تبخیرکننده سه مرحله ای برای تولید رب گوجه فرنگی .نخستین ===گرگان.
 -48قره خانی ،م ،.اعلمی ،م ،.کاشانی نژاد ،م .و جعفری ،س.م .Aerodynamic properties of paddy and white rice .1390 .نخستین ===گرگان.
 -49حسینی ،ح .و جعفری ،س.م .1390 .عوامل موثر بر خواص رئولوژيکی ماست و مقايسه اين خواص با ساير فرآورده های تبخیری لبنی .نخستین === گرگان.
 -50خانزادی ،م ،.میرزايی ،ح.ا ،.جعفری ،س.م ،.بخش آبادی ،ح ،.فرزانه ،و .و جبرائیلی ،ش .1390 .استفاده از سیستم های غشايی در تصفیه روغن .نخستین ===گرگان.
 -51خانزادی ،م ،.میرزايی ،ح.ا ،.جعفری ،س.م .و فرزانه ،و .1390 .کاربرد اسانس های روغنی در پوشش های خوراکی برای مقابله با میکروارگانیسم ها .نخستین === گرگان.
صفحه  21از 41

آدرس :گرگان – میدان بسیج -پردیس دانشگاه -دانشکده صنایع غذایی

تلفکس017-32426432 :

از 2113صفحه

رزومه علمی -پژوهشی ()CV
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95

دکتر سید مهدی جعفری

غیاثی ،ح ،.جعفری ،س.م .و مقصودلو ،ی .1390 .مروری بر ويژگی ،استخراج و مصرف رنگدانه چغندر قرمز .نخستین === گرگان.
آل حسینی ،ع ،.توکلی پور ،ح ،.قدس ولی ،ع.ر .و جعفری ،س.م .1390 .بررسی اثر محتوی رطوبتی بر ويژگی های اصطکاکی و آئرودينامیکی دو رقم نخودفرنگی استان گلستان .نخستین === گرگان.
زارعی يام ،ب.ع ،.خمیری ،م ،.صادقی ماهونک ،ع.ر ،.جعفری ،س.م ،.و فرزانه ،و .Hygienic quality of local traditional fermented camel milk (Chal) sold in Golestan province, Iran.1390 .نخستین
=== گرگان.
زارعی يام ،ب.ع .و جعفری ،س.م .Effect of whey powder, starch and Arabic gum on rheological properties of Agharan .1390 .نخستین ===گرگان.
جعفری ،س.م .و آقاجانی ،ن .1390 .سامانه مديريتانرژی براساس استاندارد بینالمللی ايزو  .50001اولین همايش ملی مديران صنايع غذايی .مرکز همايش های صدا و سیما ،تهران.
دهقان  ،آ .و جعفری ،س.م .1390 .افزايش بهرهوری بخار و ديگبخار در کارخانههای صنايعغذايی .اولین === تهران.
رنجبر ،آ .و جعفری ،س.م .1390 .سامانههای مديريت ضايعات در صنايع غذايی .اولین === تهران.
جلیلی ،ف .و جعفری ،س.م .1390 .استفاده از ضايعات صنايعغذايی در تولید سوختسبز -بیواتانول .اولین === تهران.
رجبی ،ح ،.جعفری ،س.م .و میرزايی ،ح.ا .1390 .بررسی ساختار صنعت غذا در آمريکا و اروپا .اولین === تهران.
جبرايیلی ،ش ،.جعفری ،س.م ،.میرزايی ،ح.ا ،.قدس ولی ،ع.ر .و قره خانی ،م .1390 .تاثیر نوع الين بر خصوصیات آئرودينامیکی و شیمیايی دانه جو .اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوين کشاورزی .زنجان.
ساداتی گل افشانی ،س.ا ،.جعفری ،س.م ،.بیرقی طوسی ،ش ،.کاشانی نژاد ،م .و مشکانی ،س.م .1390 .بررسی سینتیک انتقال جرم سیب در طی خشک کردن اسمزی .اولین === زنجان.
قنبری ،و ،.جعفری ،س.م ،.دهناد ،د .و گنجه ،م . 1390 .پیش بینی سینتیک خشک کردن فلفل دلمه سبز در يک خشک کن بستر سیال با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی .اولین همايش بین المللی خشک
کردن خاورمیانه .بندر ماهشهر.
قنبری ،و ،.جعفری ،س.م ،.دهناد ،د .و گنجه ،م .1390 .مدل سازی سینتیک خشک کردن پیاز در يک خشک کن بستر سیال مجهز به کنترل کننده رطوبت با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی .اولین ===
بندر ماهشهر.
مهدوی خزاعی ،ک ،.جعفری ،س.م ،.و دهناد ،د .1390 .روش های نوين کمک اسمزی در خشک کردن مواد غذايی .اولین === بندر ماهشهر.
تقوايی ،م ،.جعفری ،س.م .و قربانی ،م .1390 .اثرات ضد تغذيه ای گوسیپول و روش های اندازه گیری گوسیپول کل و آزاد در روغن پنبه دانه .بیستمین کنگره ملی علوم و صنايع غذايی ايران .تهران.
جبرايیلی ،ش ،.جعفری ،س.م ،.میرزايی ،ح.ا ،.قدس ولی ،ع.ر ،.قره خانی ،م .و بخش آبادی ،ح .1390 .تاثیر فرآيند مالت سازی بر میزان بتا-گلوکان و فعالیت آنزيم بتا-گلوکاناز در دانه و مالت الين های جوی
برتر استان گلستان .بیستمین === تهران.
جبرايیلی ،ش ،.جعفری ،س.م ،.میرزايی ،ح.ا ،.قدس ولی ،ع.ر ،.و قره خانی ،م .1390 .خصوصیات فیزيکی الين های جوی برتر استان گلستان .بیستمین === تهران.
غیاثی ،ح ،.مقصودلو ،ی ،.جعفری ،س.م .و جبرائیلی ،ش .1390 .طراحی و بهینه سازی روش نوردهی غیرمستقیم جهت رنگ سنجی نرم افزاری مواد غذايی .بیستمین ===تهران.
بهشتی ،پ ،.صفارپور ،س .و جعفری ،س.م .1390 .رهاسازی کنترل شده به کمک ريزپوشانی در سیستم های غذايی .بیستمین === تهران.
گنجه ،م ،.جعفری ،س.م ،.قادری ،س .و قنبری ،و .1390 .کاربردهای نوين گرمادهی با امواج مادون قرمز در صنعت غذا .بیستمین === تهران.
قنبری ،و ،.جعفری ،س.م ،.لقمانی ،و ،.مهماندوست ،ف .و اشتری ،ن .1390 .بررسی روش های مدل سازی سینتیک خشک کردن مواد غذايی .بیستمین === تهران.
بهشتی ،پ ،.صفارپور ،س .و جعفری ،س.م .1390 .بیوسنسور و کاربرد آن در صنايع غذايی .بیستمین === تهران.
قنبری ،و ،.جعفری ،س.م ،.گنجه ،م .و قادری ،س .1390 .مدل سازی فازی – عصبی سینتیک خشک کردن فلفل دلمه .بیستمین === تهران.
بهشتی ،پ ،.صفارپور ،س .و جعفری ،س.م .1390 .استخراج صمغانگوم و بررسی رفتاررئولوژيکی آن درامولسیون لیمونن درمقايسه باصمغعربی .بیستمین === تهران.
بهشتی ،پ ،.صفارپور ،س .و جعفری ،س.م .1390 .بررسی اندازه قطرات حاصل از امولسیفیکاسیون صمغ انگوم برای ريزپوشانی قطرات د-لیمونن و مقايسه آن با صمغ عربی .بیستمین ===تهران.
بهشتی ،پ ،.جعفری ،س.م .و صفارپور ،س .1390 .کاربرد ريزپوشانی طعم در محصوالت اکستروژن .بیستمین === تهران.
ساداتی گل افشانی ،س.ا ،.جعفری ،س.م ،.بیرقی طوسی ،ش .و کاشانی نژاد ،م .1390 .بررسی تاثیر پیش تیمار اسمز بر سرعت خشک شدن و خصوصیات فیزيکوشیمیايی قطعات سیب زرد لبنانی .همايش ملی
صنايع غذايی .قوچان.
آل حسینی ،ع ،.توکلی پور ،ح ،.قدس ولی ،ع.ر .و جعفری ،س.م .1390 .بررسی اثر رقم و رطوبت روی ويژگی های ثقلی دانه ارقام نخودفرنگی استان گلستان .پنجمین همايش ملی بررسی ضايعات محصوالت
کشاورزی .تهران.
فضلی عقدائی ،م .و جعفری ،س.م .1391 .نانوساختارهای غذايی طبیعی .اولین کنفرانس ملی نانوفناوری و کاربرد آن در کشاورزی و منابع طبیعی .تهران.
دهناد ،د .و جعفری ،س.م . 1391 .امکان استفاده از ضايعات نشاسته سیب زمینی جهت تهیه فیلم های خوراکی زيست تخريب پذير به منظور جايگزينی فیلم های سنتزی متداول .اولین همايش بین المللی و
ششمین همايش ملی مديريت پسماند .مشهد.
دهناد ،د .و جعفری ،س.م .1391 .کیفیت فیلمهای خوراکی زيستتخريبپذير حاصل از ضايعات وی پروتئین کارخانه های لبنی .اولین همايش === مشهد.
کیا ،ش .و جعفری ،س.م .1391 .جلوگیری از آلودگی محیطزيست بااستفاده از بستهبندیهای زيست تخريب پذير .دومین کنفرانس ملی برنامه ريزی و مديريت محیط زيست .تهران.
کیا ،ش .و جعفری ،س.م .1391 .مديريت پسماندهای صنايع غذايی .دومین === تهران.
رضايی ،م .و جعفری ،س.م .1391 .بررسی رابطه مصرف گوشت و فرآوردههایگوشتی با سرطان و راههای کاهش آن .نخستین همايش ملی صنعت و بهداشت مواد غذايی با منشاء دامی .قم.
حسین زاده ،خ .و جعفری ،س.م .1391 .ترکیبات مغذی در میکروجلبک اسپیرولینا و روش های استخراج آنها .همايش ملی بهداشت و ايمنی غذا .شیراز.
مهدوی خزاعی ،ک .و جعفری ،س.م .1391 .کاربرد خالء در خشک کردن اسمزی و تاثیر آن بر خصوصیات فیزيکی و کیفی مواد غذايی .همايش === شیراز.
محمودی ،ا ،.جعفری ،س.م ،.گنجه ،م .و رفیعی ،ز . 1391 .پیش بینی اثر آنتی اکسیدانی عصاره برگ زيتون در روغن آفتابگردان بر اساس تغییرات انديس پراکسید با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی .همايش
=== شیراز.
محمودی ،ا ،.جعفری ،س.م ،.اکبريان ،م.ج .و وطن خواه ،م .1391 .سم شناسی ازن مصرفی در تصفبه آب آشامیدنی .همايش === شیراز.
رجبی کوشه ،ح ،.قربانی ،م ،.جعفری ،س.م ،.صادقی ماهونک ،ع.ر .و رجب زاده اوغاز ،ق .1391 .يک روش نوين برای کاربرد زعفران در صنايع غذايی :ريزپوشانی عصاره زعفران -انتخاب ماده ديواره ای .همايش
=== شیراز.
رجبی کوشه ،ح ،.قربانی ،م ،.جعفری ،س.م ،.صادقی ماهونک ،ع.ر .و رجب زاده اوغاز ،ق .1391 .يک روش نوين برای کاربرد زعفران در صنايع غذايی :ريزپوشانی عصاره زعفران .همايش ===شیراز.
مهدوی خزاعی ،ک ،.قربانی ،م ،.همتی کاخکی ،ع .و جعفری ،س.م .1391 .بررسی اثر  pHحالل اتانول اسیدی بر پايداری آنتوسیانین استخراج شده از گلبرگ گل زعفران .همايش ملی آخرين دستاوردهای
پژوهشی زعفران .تربت حبدربه.
مهدوی خزاعی ،ک ،.همتی کاخکی ،ع ،.قربانی ،م .و جعفری ،س.م . 1391 .بررسی اثر روش های مختلف خشک کردن گلبرگ گل زعفران بر میزان آنتوسیانین باقی مانده در گلبرگ خشک شده .همايش ===
تربت حبدربه.
مهدوی خزاعی ،ک ،.همتی کاخکی ،ع ،.قربانی ،م .و جعفری ،س.م .1391 .بهینه س ازی فرآيند استخراج به کمک امواج مايکروويو آنتوسیانین های گلبرگ گل زعفران .همايش === تربت حبدربه.
ساداتی گلافشانی ،س.ا ،.جعفری ،س.م ،.بیرقیطوسی ،ش .و کاشانی نژاد ،م .1391 .تاثیر پوشش دهی با کاراگینان و کربوکسی متیل سلولز و فرآيند اسمز بر زمان خشکشدن و میزان بازجذب آب سیب زرد
لبنانی .کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ايمنی غذا .تهران.
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 -96ساداتی گلافشانی ،س.ا ،.جعفری ،س.م ،.بیرقیطوسی ،ش .و کاشانی نژاد ،م .1391 .کاربرد پوششهای کربوکسی متیل سلولز و کاراگینان در فرآيند خشککردن اسمزی سیب زرد لبنانی .کنگره ملی پژوهشگران
و نخبگان ايمنی غذا .تهران.
 -97تاجیک ،س ،.مقصودلو ،ی ،.خدائیان ،ف .جعفری ،س.م .و اعلمی ،م . 1391 .کاربرد پلی ساکاريدهای محلول سويا حاصل از ضايعات کارخانجات فرآوری سويا در صنايع غذايی .کنگره === تهران.

 -98تاجیک ،س ،.مقصودلو ،ی ،.خدائیان ،ف .جعفری ،س.م .و اعلمی ،م .1391 .امکانسنجی تولید فیلم خوراکی و زيستتخريبپذير جديد از پلیساکاريدهای محلول سويا و تاثیر پالستیسايزر بر ويژگیهای فیزيکی
و مکانیکی آن .کنگره === تهران.
 -99شعبانی ،ج ،.میرزايی ،ح.ا ،.حبیبی نجفی ،م.ب .و جعفری ،س.م .1391 .تاثیر روغن گیاهی ،دما و زمان پخت بر خصوصیات فیزيکو شیمیايی پنیر پروسس آنالوگ گستردنی بر پايه پنیر سفید ايرانی .دومین سمینار
ملی امنیت غذايی .سوادکوه.
 -100شعبانی ،ج ،.میرزايی ،ح.ا ،.حبیبی نجفی ،م.ب .و جعفری ،س.م .1391 .بهینه سازی خصوصیات فیزيکی سفتی ،خصوصیت ذوبی و پس دهی روغن پنیر پروسس آنالوگ گستردنی بر پايه پنیر سفید ايرانی با روش
سردکردن آهسته .دومین === سوادکوه.
 -101منوچهر ،ب .و جعفری ،س.م .1391 .انتخاب اجزا برای پايدارسازی و بهینه سازی بافت نوشیدنی های عملگرا و کاربرد فیبر رژيمی .دومین === سوادکوه.
 -102هاشمیطباطبايی ،ر ،.میرزايی ،ح.ا ،.محمدینافچی ،ع.ر .و جعفری ،س.م .1392 .بررسی نمودار جذب همدمای فیلم خوراکی بر مبنای ژالتین ماهی سردآبی و نانورس .دومین همايش ملی توسعه و پرورش ماهیان
سردآبی .شهرکرد.
 -103اربابی ،ر ،.جعفری ،س.م ،.رفیعی ،ز .و رمضانی ،م .Phenolic compounds from two cultivars of olive leaves collected in Tarom and Rudbar .1392 .دومین کنگره ملی گیاهان دارويی .تهران.
 -104اربابی ،ر ،.جعفری ،س.م ،.رفیعی ،ز .و رمضانی ،م .Effect of harvesting times on phenolic compounds from two cultivars of olive leaves collected in Golestan province .1392 .دومین ===
تهران.
 -105حسینی ،س.ع ،.جعفری ،س.م ،.میرزايی ،ح.ا .و اصغری ،ع .1392 .استفادهاز پردازشتصوير درارزيابی رنگ امولسیون تهیهشده بوسیله امولسیفايرلسیتین .دومین همايشملی علوم و صنايع غذايی .قوچان.
 -106حسینی ،س.ع ،.جعفری ،س.م ،.میرزايی ،ح.ا .و اصغری ،ع .1392 .بررسی میزانپايداری امولسیونتهیهشده بوسیله امولسیفايرلسیتین .دومین === قوچان.
 -107فريدی ،ا ،.جعفری ،س.م ،.میرزايی ،ح.ا .و اسدپور ،ا .1392 .بررسی رهايش ترکیبات موثر غذايی ريزپوشانی شده .دومین === قوچان.
 -108فريدی ،ا .و جعفری ،س.م .1392 .استفاده از تکنولوژی پالسما در نگهداری مواد غذايی .دومین === قوچان.
 -109فريدی ،ا .و جعفری ،س.م .1392 .استفاده از تکنولوژی پالس نوری در نگهداری مواد غذايی .دومین === قوچان.
 -110نوشین واحدی ،ک ،.کشیری ،م ،.گراوند ،ف .و جعفری ،س.م .1392 .تولید اسیدهای چرب امگا 3-از گلیسرول خام بوسیله میکروارگانیسم ها .دومین === قوچان.
 -111نوشین واحدی ،ک ،.کشیری ،م ،.گراوند ،ف .و جعفری ،س.م .1392 .کاربرد نانولیپوزوم ها در انکپسوله کردن ريزمغذی ها و مواد ضدمیکروبی .دومین === قوچان.
 -112زيبايی ،س ،.برازنده ،ر ،.اسحاقی ،ز ،.جعفری ،س.م .و راعی ،م .1392 .انکپسولهکردن الکتوپراکسیداز استخراج شده از شیر شتر توسط آلژينات سديم با امولسیون روغن در آب .دومین === قوچان.
 -113آل حسینی ،ا ،.جعفری ،س.م ،.و معتمدزادگان ،ع .1392 .اثر بوجاری و رطوبت روی برخی از ويژگی های کیفی گندم .دومین === قوچان.
 -114آلحسینی ،ا ،.جعفری ،س.م ،.و معتمدزادگان ،ع .1392 .اثر دماینگهداری و رطوبت روی برخیاز ويژگیهایاصطکاکی و ثقلیگندم .دومین === قوچان.
 -115رحمانیان ،ن .و جعفری ،س.م .1392 .فرآوری محصوالت غذايی با انرژی باال مناسب برای شرايط اضطراری .همايش ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی .قشم.
 -116رحمانیان ،ن .و جعفری ،س.م .و محمودی ،ا .1392 .فرآيندهای فیزيکی غیرحرارتی نگهداری مواد غذايی .همايش === قشم.
 -117رحمانیان ،ن .و جعفری ،س.م . 1392 .پیشرفت های اخیر در بیوپلیمرها و بیوپلیمرهای برپايه نانوکامپوزيت ها به عنوان مواد اولیه بسته بندی مواد غذايی .همايش === قشم.
 -118رحمانیان ،ن .و جعفری ،س.م .و رحمانیان ،پ . 1392 .ناهنجاری های فیزيولوژيک و بیماری های پاتولوژيک پس از برداشت در میوه ها .همايش === قشم.
 -119رحمانیان ،ن .و جعفری ،س.م . 1392 .بسته بندی با اتمسفر اصالح شده برای وعده های غذايی آماده به خوردن مناسب برای شرايط بحرانی .همايش === قشم.
 -120رحمانیان ،ن .و جعفری ،س.م .1392 .خصوصیات فیزيکی پوشش های خوراکی و فیلم های تهیه شده با پلی ساکاريد حاصل از  .Anacardium occidentale L.همايش === قشم.
 -121رحمانیان ،ن .و جعفری ،س.م . 1392 .خصوصیات فیلم ها و پوشش های برپايه آب پنیر بعنوان مواد تجديدپذير جهت بسته بندی مواد غذايی همراه با خواص ممانعت کنندگی فوق العاده .همايش===قشم.
 -122رحمانیان ،ن .و جعفری ،س.م .1392 .تهیه فرموالسیون های غذايی در شرايط اضطراری .همايش === قشم.
 -123رحمانیان ،ن .و جعفری ،س.م .1392 .میکروامولسیون ها ،سیستم انتقالی بالقوه برای ترکیبات زيست فعال در مواد غذايی .همايش === قشم.
 -124اخوان ،س .و جعفری ،س.م .1392 .بررسی سینتیک تخريب پودر ريزپوشانی شده عصاره آنتوسیانینی زرشک .بیست و يکمین کنگره ملی علوم و صنايع غذايی ايران .شیراز.
 -125فتحی ،ب .و جعفری ،س.م .1392 .استفاده از فراصوت برای تعیین کیفیت آرد و بررسی ويژگی های رئولوژيکی خمیر .بیست و يکمین === شیراز.
 -126فضل کريمی ،ا ،.گراوند ،ف ،.جعفری ،س.م .و محمدزاده میالنی ،ج .1392 .تجزيه وتحلیل و شناسايی ترکیبات فنلی و ظرفیت آنتی اکسیدانی شیره خرمالو تحت شرايط فرآوری .بیست و يکمین ===شیراز.
 -127حسینی ،س.ع ،.جعفری ،س.م ،.میرزايی ،ح.ا .و اصغری ،ع .1392 .بررسی میزان پايداری امولسیون تهیه شده بوسیله امولسیفاير تويین  .80بیست و يکمین === شیراز.
 -128رستمانی ،ی ،.شاهی ،ز ،.رستمانی ،ن .و جعفری ،س.م .1392 .نگاهی بر فرآيند بسته بندی به روش  .IMLبیست و يکمین === شیراز.
 -129صادقیالری ،ح ،.قربانی ،م ،.صادقیماهونک ،ع.ر .و جعفری ،س.م .1392 .امولسیونهایپايدارشده توسط پروتئین سويا .بیست و يکمین کنگره === شیراز.
 -130صادقی الری ،ح ،.قربانی ،م ،.صادقی ماهونک ،ع.ر .و جعفری ،س.م .1392 .ترکیبات فنلی روغن زيتون :ساختار ،فعالیت بیولوژيکی و اثرات مفید بر سالمت انسان .بیست و يکمین ===شیراز.
 -131هاشمی طباطبايی ،ر ،.میرزايی ،ح.ا ،.محمدی نافچی ،ع.ر .و جعفری ،س.م .1392 .بررسی ترکیب ژالتین ماهی و ترکیبات آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی برای تولید پوشش های زيست تخريب پذير .بیست و
يکمین === شیراز.
 -132هاشمی طباطبايی ،ر ،.میرزايی ،ح.ا ،.محمدی نافچی ،ع.ر .و جعفری ،س.م .1392 .بررسی ترکیب ژالتین ماهی و ديگر پلیمرهای زيستی برای تولید فیلم خوراکی .بیست و يکمین === شیراز.
 -133محمودی ،ا .و جعفری ،س.م .1392 .استفادهازفناوری انعکاس و پردازشصدا و شبکهعصبیمصنوعی درطبقهبندی دورقم دانهذرت .دومین همايشملی توسعه پايدارکشاورزی و محیط زيستسالم .همدان.
 -134محمودی ،ا .و جعفری ،س.م .1392 .استفاده ازفناوری انعکاس و پردازشصدا و شبکهعصبیمصنوعی درطبقه بندی دو رقم سويا .دومین === همدان.
 -135محمودی ،ا .و جعفری ،س.م .1392 .ارزيابی استفاده ازفناوری پردازش صدا و آکوستیک درطبقه بندی و تشخیص کیفیت محصوالت کشاورزی .دومین ===همدان.
 -136صارم نژاد ،س.ف .و جعفری ،س.م .1392 .روشهای نوين کاربرد انرژی خورشیدی به عنوان منبع انرژی پايدار و تجديدپذير در خشککنها .اولین همايش سراسری محیط زيست ،انرژی و پدافند زيستی .تهران.
 -137صارم نژاد ،س.ف .و جعفری ،س.م .1392 .استفاده از محصوالت گیاهی طبیعی به عنوان عوامل کنترلکننده آفات در نگهداری محصوالت کشاورزی .اولین کنفرانس ملی علوم کشاورزی و محیط زيست .تهران.
 -138صارم نژاد ،س.ف .و جعفری ،س.م . 1392 .فناوری نوين طیف سنجی مادون قرمز نزديک در شناسايی آسیب های مکانیکی محصوالت کشاورزی و مواد غذايی .اولین همايش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی
پايدار .تهران.
 -139آمارلويی ،ح ،.میرزايی ،ح.ا ،.جعفری ،س.م ،.کاشانی نژاد ،م .و حاج محمدی ،ر .1392 .بررسی نقش نمک های امولسیون کننده در تولید پنیر پیتزای پروسس .اولین === تهران.
 -140صارم نژاد ،س.ف .و جعفری ،س.م .1392 .حرارت دهی با تابش مادون قرمز به منظور بهبود ايمنی و کیفیت مواد غذايی .همايش ملی مباحث نوين در کشاورزی .تهران.
 -141صارم نژاد ،س.ف .و جعفری ،س.م . 1392 .استفاده از ذرات نانو در حسگرهای زيستی جهت تشخیص شاخص های کنترل کیفی و ايمنی محصوالت کشاورزی و مواد غذايی .اولین همايش ملی نانوتکنولوژی،
مزايا و کاربردها  .همدان.
 -142شکری ،س ،.جعفری ،س.م .و بلندی ،م .1392 .بررسی میزان آبگیری مجدد و شاخصهای رنگی (* a* ،Lو* )bدر دانههای انار خشکشده با پیش تیمار اسمزی و و مايکروويو .سومین همايش ملی امنیت
غذايی .سوادکوه.
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 -143شکری ،س ،.جعفری ،س.م .و بلندی ،م .1392 .بررسی میزان ترکیبات فنلی کل و فعالیت آنتیاکسیدانی در دانههای انار خشکشده با پیش تیمار اسمزی و و مايکروويو .سومین === سوادکوه.
 -144شکری ،س ،.جعفری ،س.م .و بلندی ،م .1392 .مقايسه برخی ويژگیهای فیزيکی در دانههای انار خشکشده با پیشتیمار اسمزی و و مايکروويو .سومین === سوادکوه.
 -145تاجیک ،م ،.جعفری ،س.م .و ناهیدی ،ف .1392 .مقايسه تاثیر خشک کردن با آون همراه با پیش تیمار مايکروويو و بدون پیش تیمار مايکروويو بر ويژگیهای آنتیاکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگ زيتون.
سومین === سوادکوه.
 -146تاجیک ،م ،.جعفری ،س.م .و ناهیدی ،ف .1392 .مقايسه تاثیر خشک کردن با بستر سیال همراه با پیش تیمار مايکروويو و بدون پیش تیمار مايکروويو بر ويژگیهای آنتیاکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگ
زيتون .سومین === سوادکوه.
 -147تاجیک ،م ،.جعفری ،س.م .و ناهیدی ،ف .1392 .تاثیر شرايط و روشهای مختلف خشککردن بر ويژگیهایآنتیاکسیدانی و میزان ترکیباتفنلی برگزيتون .سومین === سوادکوه.
 -148آمارلويی ،ح ،.میرزايی ،ح.ا ،.جعفری ،س.م ،.کاشانینژاد ،م .و حاجمحمدی ،ر .1392 .عوامل موثربر خصوصیات پنیرپیتزا .اولین === تهران.
 -149صارم نژاد ،س.ف .و جعفری ،س.م .1393 .استفاده از پوشش های خوراکی در محصوالت تازه خوری میوه ها و سبزيجات .اولین همايش ملی میان وعده های غذايی .مشهد.
 -150راعی ،م .و جعفری ،س.م .و مهديان ،ا .1393 .بررسی افزايش مدت ماندگاری و کاهش میزان چربی دونات با استفاده از پوششهای خوراکی .اولین === مشهد.
 -151جعفری ،س.م .و راعی ،م .1393 .ارزيابی روش های مختلف کاهش میزان روغن در فرايند تولید چیپس سیب زمینی .اولین === مشهد.
 -152هاشمیطباطبايی ،ر ،.میرزايی ،ح.ا ،.محمدینافچی ،ع.ر .و جعفری ،س.م .1393 .استفادهاز نانوکامپوزيتها در بستهبندی موادغذايی برپايه ژالتینماهی .پانزدهمین همايش دانشجويی فناوری نانو .تهران.
 -153بهمنی ،ع.ا ،.جعفری ،س.م .و شهیدی ،س.ا .1393 .بررسی اثر دما و غلظت محلول اسمزی بر روی قابلیت جذب مجدد آب طی آبگیری اسمزی بادمجان .نخستین همايش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوين در
علوم غذايی .زاهدان.
 -154بهمنی ،ع.ا ،.جعفری ،س.م .و شهیدی ،س.ا .1393 .بررسی اثر دما و غلظت محلول اسمزی بر روی کارايی فرآيند طی آبگیری اسمزی بادمجان .نخستین === زاهدان.
 -155بهمنی ،ع.ا ،.جعفری ،س.م .و شهیدی ،س.ا .1393 .بررسی اثر دما و غلظت محلول اسمزی بر روی محتوی ماده خشک طی آبگیری اسمزی بادمجان .نخستین === زاهدان.
 -156بهمنی ،ع.ا ،.جعفری ،س.م .و شهیدی ،س.ا .1393 .بهینه سازی زمان فرآيند اسمز طی سینتیک آبگیری اسمزی بادمجان .نخستین === زاهدان.
 -157بهمنی ،ع.ا ،.جعفری ،س.م .و شهیدی ،س.ا .1393 .مروری بر فاکتورهای تأثیر گذار بر سینتیک انتقال جرم طی فرآيند آبگیری اسمزی .نخستین === زاهدان.
 -158بهمنی ،ع.ا ،.جعفری ،س.م .و شهیدی ،س.ا .1393 .بررسی اثر دما و غلظت محلول اسمزی بر روی بريکس طی آبگیری اسمزی بادمجان .نخستین === زاهدان.
 -159بهمنی ،ع.ا ،.جعفری ،س.م .و شهیدی ،س.ا .1393 .بررسی اثر دما و غلظت محلول اسمزی بر روی  pHطی آبگیری اسمزی بادمجان .نخستین === زاهدان.
 -160کیافرد ،م ،.جعفری ،س.م .و لواسانی ،ا .1393 .تولید نانولیپوزومهای حاوی زعفران و بررسی پايداری آنها .نخستین === زاهدان.
 -161مختاری ،س ،.خمیری ،م ،.جعفری ،س.م ،.قربانی ،م .و مقصودلو ،ی .1393 .ريزپوشانی باکتریهای پروبیوتیک با آلژينات کلسیم در تولید غذاهای فراسودمند .نخستین === زاهدان.
 -162مختاری ،س ،.خمیری ،م ،.جعفری ،س.م ،.قربانی ،م .و مقصودلو ،ی .1393 .بررسی انواع نوشیدنیهای فراسودمند غیرلبنی تهیه شده از باکتریهای پروبیوتیک .نخستین === زاهدان.
 -163هادوی ،ر .و جعفری ،س.م .1393 .تولید نانولیپوزومهایحاوی زعفران و بررسیپايداری و اندازه نانولیپوزومها .سومین همايشملی دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران .تربتحیدريه.
 -164آقايی ،ز ،.جعفری ،س.م ،.قربانی ،م .و همتی ،خ .1393 .تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر میزان آنتوسیانین استخراج شده از گلبرگ زعفران .بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنايع غذايی ايران .گرگان.
 -165راثی ،ف ،.خمیری ،م ،.جعفری ،س.م ،.کاشانی نژاد ،م .و صادقی ،ع.ر .1393 .کاربرد روش مولکولی  PCRجهت شناسايی فلور استیکی سرکه خرما .بیست و دومین === گرگان.
 -166مختاری ،س ،.خمیری ،م ،.جعفری ،س.م ،.قربانی ،م .و مقصودلو ،ی .1393 .تاثیر درصد آلژينات بر بازدهی فرآيند ريزپوشانی باکتری پروبیوتیک الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس .بیست و دومین ===گرگان.
 -167مرگان پور ،ع.م ،.ديده خانی ،ح ،.جعفری ،س.م ،.گنجه ،م .و احمدی ،ن .1393 .پیش بینی داده های حاصله از عملکرد نانوفیلتراسیون در حذف آهن از آب زيرزمینی با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی .بیست
و دومین === گرگان.
 -168مرگان پور ،ع.م ،.ديده خانی ،ح ،.جعفری ،س.م ،.گنجه ،م .و احمدی ،ن .1393 .کاربرد منطق فازی در بهینهسازی عملکرد حذف آهن آب استحصالی از چاهها به کمک نانوفیلتراسیون .بیست و دومین === گرگان.
 -169مرگان پور ،ع.م ،.ديده خانی ،ح ،.جعفری ،س.م ،.گنجه ،م .و احمدی ،ن .1393 .بهینه سازی فرآيند نانوفیلتراسیون آب آشامیدنی جهت حذف آهن به کمک روش مدلسازی سطح پاسخ .بیست و دومین===گرگان.
 -170هادوی ،ر .و جعفری ،س.م .1393 .ريزپوشانی زعفران به کمک نانولیپوزوم ها :اثر لسیتین ،روغن و زعفران بر راندمان و اندازه نانوکپسول های تولیدی .بیست و دومین ===گرگان.
 -171ساجدی ،م ،.جعفری ،س.م ،.شهیدی ،س.م .و احمدی ،ز .1393 .تصفیه پساب با میکروجلبک .نخستین همايش الکترونیک غذای سالم .زاهدان.
 -172ساجدی ،م ،.جعفری ،س.م ،.شهیدی ،س.م .و احمدی ،ز .1393 .تولید رنگدانه از میکروجلبک .نخستین === زاهدان.
 -173ساجدی ،م ،.جعفری ،س.م ،.شهیدی ،س.م .و احمدی ،ز .1393 .عوامل محیطی تاثیر گذار بر تولید لیپید توسط میکروجلبک .نخستین === زاهدان.
 -174اصفهانی ،ر ،.جعفرپور ،س.ع .و جعفری ،س.م .1393 .ارزيابی عوامل موثر بر اندازه ذرات نانوکپسولهای ژالتین-صمغ عربی حاوی اسیدهای چرب امگا .3-دومین همايش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید ،توزيع
و مصرف در صنايع غذايی .ساری.
 -175مقبلی ،ص .و جعفری ،س.م .1393 .ايجاد ارزش افزوده در صنايع تبديلی خرما با تولید پودر خرما .اولین همايش ملی کشاورزی ،محیط زيست و امنیت غذايی .جیرفت.
 -176اصفهانی ،ر ،.جعفرپور ،س.ع .و جعفری ،س.م .1393 .نانوريزپوشانی اسیدهای چرب امگا 3-با استفاده از روش کواسرواسیون .دومین همايش ملی مهندسی و مديريت کشاورزی ،محیطزيست و منابعطبیعی .تهران.
 -177اصفهانی ،ر ،.جعفرپور ،س.ع .و جعفری ،س.م .1393 .ارزيابی عوامل موثر بر اندازه نانوکپسول های ژالتین-صمغ عربی حاوی اسیدهای چرب امگا .3-دومین ===تهران.
 -178حسین نژاد ،م .و جعفری ،س.م .1393 .روش های کاهش ترکیبات سمی آمین های بیوژنیک در فرآيند مواد غذايی .اولین همايش بینالمللی چالشها ،راهکارها و توسعهکشاورزی ،محیطزيست و گردشگری .تبريز.
 -179حسین نژاد ،م ،.صادقی ماهونک ،ع.ر .و جعفری ،س.م .1393 .مکانیسم تشکیل و روش های کاهش ترکیب سمی اکريل آمید در فرآيند مواد غذايی .اولین === تبريز.
 -180اسدی ،ز ،.جعفری ،س.م ،.میرزايی ،ح.ا .و صادقیماهونک ،ع.ر .1394 .بهینهسازی تولید ايزولهپروتئینسويا به روش سطح پاسخ .سومین همايش بزرگ علوم و صنايع غذايی .اصفهان.
 -181اسدی ،ز ،.جعفری ،س.م ،.میرزايی ،ح.ا .و صادقی ماهونک ،ع.ر .1394 .نقش آردسويا بر حاللیت و بازده تولید ايزولهپروتئینسويا .سومین === اصفهان.
 -182دزيانی ،ع ،.ضیائیفر ،ا.م ،.جعفری ،س.م ،.قربانی ،م .و صادقیماهونک ،ع.ر .1394 .خشککردن ربگوجهفرنگی باروش پاششی .سومین === اصفهان.
 -183دزيانی ،ع ،.ضیائیفر ،ا.م ،.جعفری ،س.م ،.قربانی ،م .و صادقیماهونک ،ع.ر .1394 .پايداری لیکوپن درطی خشک کردن پاششی رب گوجه فرنگی .سومین === اصفهان.
 -184پورجم ،م ،.کاشانی نژاد ،م ،.جعفری ،س.م .و میرزايی ،ح.ا .1394 .تهیه پودر شیره خرما به دو روش خشک کردن کف پوشی-هوای داغ و کف پوشی-مادون قرمز .سومین === اصفهان.
 -185پورجم ،م ،.کاشانی نژاد ،م ،.جعفری ،س.م .و میرزايی ،ح.ا .1394 .بررسی عوامل مختلف بر تولید و پايداری کف شیره خرما جهت خشک کردن به روش کف پوشی-مادون قرمز .سومین === اصفهان.
 -186بهرامی ،ا ،.جعفری ،س.م .و شهیدی ،س.ا .1394 .افزايش مدت ماندگاری زعفران و حفظ ترکیبات موثره آن توسط پوشش دهی با بیوپلیمرهای نانوسلولز و مالتودکسترين .سومین === اصفهان.
 -187بهرامی ،ا ،.جعفری ،س.م .و شهیدی ،س.ا .1394 .اثر پوشش دهی زعفران با نانوسلولز و مالتودکسترين بر میزان رطوبت ،فعالیت آبی ،و قابلیت پودرشدن آن درطی مدت ماندگاری .سومین === اصفهان.
 -188قربان زاده ،ط .و جعفری ،س.م .1394 .کاربرد اسیدهای چرب امگا 3-نانوريزپوشانی شده با بتاسیکلودکسترين در فرموالسیون ماست فراسودمند .سومین === اصفهان.
 -189قربان زاده ،ط .و جعفری ،س.م .Stabilization of Long Chain n-3 Fatty Acids in Functional Foods .1394 .سومین === اصفهان.
 -190محمدی ،ز .و جعفری ،س.م .1394 .کاربرد فناوری نانو در ريزپوشانی ترکیبات فنلی و آنتی اکسیدان ها .سومین === اصفهان.
 -191رحیمی ،د.آ ،.جعفری ،س.م .و جمالی ،س.ن .1394 .نانوريزپوشانی رنگدانه های طبیعی در مواد غذايی .سومین === اصفهان.
 -192اسکندری ،ف ،.شريفانی ،م.م ،.جعفری ،س.م .و دارايی گرمه خانی ،ا .1394 .تاثیر پوشش دهی با مالتودکسترين در افزايش مدت ماندگاری گیالس و ارزيابی ويژگی های کیفی آن در طی انبارداری .سومین
همايش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پايدار .تهران.
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 -193اسکندری ،ف ،.شريفانی ،م.م ،.جعفری ،س.م .و دارايی گرمه خانی ،ا .1394 .تاثیر پوشش دهی با عصاره برگ زيتون در افزايش مدت ماندگاری گیالس و ارزيابی ويژگی های کیفی آن در طی انبارداری .سومین
=== تهران.
 -194صیاد ،ع ،.صمدی ،ف ،.شمس شرق ،م .و جعفری ،س.م .1394 .تاثیر ريزذرات کپسوله شده عصاره نعناع فلفلی بر مورفولوژی روده جوجه های گوشتی تحت تنش گرمايی .سومین همايش ملی پژوهشهای محیط
زيست و کشاورزی ايران .همدان.
 -195بهرامی ،ا ،.جعفری ،س.م .و شهیدی ،س.ا .1394 .بررسی ظرفیت جذب مجدد آب زعفران پوشش داده شده با نانوسلولز و مالتودکسترين طی مدت زمان ماندگاری .بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنايع
غذايی ايران .مشهد.
 -196بهرامی ،ا ،.جعفری ،س.م .و شهیدی ،س.ا .1394 .ارزيابی ويژگیهایحسی زعفران پوششدادهشده با بیوپلیمرهای نانوسلولز و مالتودکسترين .بیستوسومین === مشهد.
 -197راعی ،م .و جعفری ،س.م .1394 .ن قش ترکیبات زيست فعال چای در ويژگی های سالمتی بخش نوشیدنی های حاصل از آن .بیست و سومین === مشهد.
 -198جعفری نژاد ،ع ،.کاشانی نژاد ،م ،.جعفری ،س.م ،.مقصودلو ،ی .و صادقی ،ع.ر .1395 .بررسی تاثیر خشک کردن کف پوشی بر برخی ويژگی های پودر شیره انجیر .بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنايع
غذايی ايران .تهران.
 -199جعفری نژاد ،ع ،.کاشانی نژاد ،م ،.جعفری ،س.م ،.مقصودلو ،ی .و صادقی ،ع.ر .1395 .بهینه سازی تولید کف پايدار شیره انجیر جهت تولید پودر شیره انجیر به روش خشک کردن کف پوشی با هوای داغ .بیست
و چهارمین === تهران.
 -200آل حسینی ،ا ،.جعفری ،س.م ،.طاهری ،س .و کاظمی طالچی ،م .1397 .انواع تکنولوژیهای پیشرفته و طبقهبندی آنها برمبنای استانداردهای جهانی .اولین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه صنايع پیشرفته استان
گلستان .گرگان.
 -201آل حسینی ،ا ،.جعفری ،س.م ،.طاهری ،س .و خورشیدی ،ح.ر .1397 .زيربخش های مرتبط با تکنولوژیهای پیشرفته و معرفی صنايع منتخب .اولین ===گرگان.
 -202طاهری ،س ،.آل حسینی ،ا .و جعفری ،س.م .1397 .انواع تکنولوژی و جايگاه تکنولوژی های پیشرفته در آن .اولین === گرگان.
 -203طاهری ،س ،.آل حسینی ،ا ،.جعفری ،س.م .و کاظمی طالچی ،م .1397 .صنايع پیشرفته مبتنی بر انرژیهای تجديدپذير؛ مزايا و معايب .اولین ===گرگان.
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88. Jafari, S.M. (2017). Chapter 1 - An overview of nanoencapsulation techniques and their classification. Nanoencapsulation Technologies for the Food and
Nutraceutical Industries, Academic Press: 1-34.
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جعفری ،س.م .و فالحی ،م . 1376 .گامی به سوی کارشناسی ارشد صنايع غذايی (تالیف) .جلد اول .شیمی و میکروبیولوژی مواد غذايی .انتشارات بارثاوا .مشهد ،شابک .964-6344-64-1
جعفری،س.م .و شهیدی ،ف .1378 .کارخانه های مواد غذايی ،شرح فرآيند ،تجهیزات و هزينه ها (ترجمه) .نشر تیهو .مشهد ،شابک .964-92233-0-4
جعفری ،س.م .مرتضوی ،س.ع ،.کاشانی نژاد ،م .و ضیائیان ،م .1380 .راهنمای کاربردی ( HACCPترجمه) .دانشگاه فردوسی مشهد ،شابک .978-964-5782-18-2
جعفری ،س.م .و فالحی ،م .1381 .گامی بهسوی کارشناسیارشد صنايعغذايی (تالیف) .جلددوم .رياضیات و اصولمهندسی و طراحیکارخانههای موادغذايی .انتشاراتبارثاوا .مشهد ،شابک .964-6344-64-1
جعفری ،س.م .و فالحی ،م .1382 .گامی بهسوی کارشناسیارشد صنايعغذايی (تالیف) .جلد سوم .تکنولوژی مواد غذايی و زبان تخصصی .انتشارات بارثاوا .مشهد ،شابک.964-6344-64-1
جعفری ،س.م .1388 .طراحی فرآيندهای صنايع غذايی (ترجمه) .انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ( 650صفحه) ،شابک .978-964-8926-23-1
جعفری ،س.م .و کاشانی نژاد ،م .1388 .ويژگی های فیزيکی مواد غذايی (ترجمه) .انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی گرگان ( 390صفحه) ،شابک .978-964-508-42-00
جعفری ،س.م .1388 .مبانی مهندسی فرآيند در صنايع غذايی (ترجمه) .انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی گرگان ( 475صفحه) ،شابک .978-964-508-42-17
جعفری ،س.م ،.رجبی ،ح .و رجبی ،س .1390.اقتصاد کارخانههای صنايع غذايی (ترجمه) .دانشگاه علوم کشاورزی گرگان ( 420صفحه) ،شابک .978-964-8926-35-4
جعفری ،س.م ،.پورمحمدی ،ک .و اسدپور ،ا .1390 .راهنمای جامع کنترل کیفیت گندم ،آرد و نان (تالیف) .مرکز پژوهشهای غالت تهران ( 340صفحه) ،شابک .978-964-04-7574-4
جعفری ،س.م ،اشراقی ،ا .و اسدپور ،ا .1391 .کارخانه های محصوالت غذايی سنتی ايران (تالیف) .انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منايع طبیعی گرگان ( 295صفحه) ،شابک .978-964-8926-47-7
جعفری ،س.م .وخلیلیان ،م .1391 .طرح ريزی کارخانه های صنايع غذايی (تالیف) .جلد اول ودوم .انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منايع طبیعی گرگان ( 1100صفحه) ،شابک ج-964-8926-46-0 :1.
 978و ج.978-964-8926-58-3 :2.
جعفری ،س.م ،.اعلمی ،م ،.قربانی ،م .و صادقی ماهونک ،ع.ر .1391.عملیات فرآوری در صنايع غذايی (تالیف) .انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی گرگان ( 345صفحه) ،شابک .978-964-8926-61-3
جعفری ،س.م ،.گراوند ،ف ،.مزيدی ،م .و میرعرب ،س .1391 .کاربرد نرمافزار  Excelدرمهندسیصنايعغذايی (تالیف) .انتشارات دانشگاه علومکشاورزیگرگان ( 480صفحه) ،شابک .978-964-8926-45-3
جعفری ،س.م .و قانعی ،ط .1391 .روغنها و چربیها در صنايع غذايی (ترجمه) .انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی گرگان ( 195صفحه) ،شابک .978-964-8926-57-6
جعفری ،س.م ،.اسدپور ،ا ،.رجبی ،ح ،.صارمنژاد ،ف ،.عرب مفرد ،س .و مقصودلو ،ع .1391 .دانشنامه صنايع غذايی (تالیف) .انتشارات غذا صنعت پژوه گرگان ( 1000صفحه) ،شابک .978-964-04-8116-5
جعفری ،س.م ،.فريدی ،ا .و محمدی ،ع .1394 .فناوری تولید جیرهها و تغذيه نیروهای نظامی (تالیف) .انتشارات دانشگاه امامحسین (ع) ( 212صفحه) ،شابک .978-964-452-466-0
جعفری ،س.م .و حسیننژاد ،م .1394 .فناوریهای نوين بسته بندی مواد غذايی (تالیف) .انتشارات دانشگاه امامحسین (ع) ( 265صفحه) ،شابک .978-964-452-474-5
جعفری ،س.م .1394 .بررسی و آسیب شناسی وضعیت کارخانجات نان صنعتی کشور (تالیف) .مرکز پژوهش های غالت ،تهران ( 224صفحه).
جعفری ،س.م .و جمالی ،س .ن .1398 .آشنايی با اصول مهندسی تولید مواد غذايی (ترجمه) .انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی گرگان ( 295صفحه) ،شابک .978-622-6212-14-4
جعفری ،س.م ،.آل حسینی ،ع ،.آل حسینی ،ا .و مقصودلو ،ع .1401 .کنترل کیفیت گندم ،از مزرعه تا سیلو (تالیف) .انتشارات دانشگاه تهران (درحال داوری).
جعفری ،س.م .و هارونی ،ا .1401 .اصول پايه مهندسی در صنايع غذايی (ترجمه) .انتشارات دانشگاه تهران (درحال داوری).
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جعفری ،س.م( .مجری) ،مهرابی ،ز .1401 .نانوريزپوشانی کافئین در ساختارهای لیپوزومی و کاربرد آن در فرموالسیون گز (طرح مشترک به شماره  .)4/77111شرکت تحقیقات و فناوری های نوين صبا سکه
(اصفهان).
جعفری ،س.م( .مجری) ،آدينه پور ،ف .1401 .ارزيابی پايداری حرارتی و مدل سازی پروفايل رهايش کشت آغازگر ماست ريزپوشانی شده (طرح مشترک به شماره  .)4/75119شرکت فرآورده های لبنی مانیزان
(کرمانشاه).
جعفری ،س.م( .مجری) ،محمدی ،ز ،.مقبلی ،ص ،.تقفیان ،آ ،.عرب ،س .و علیرضايی ،ف .1400 .تولید نانو کامپوزيتهای بر پايه الیاف حاوی ترکیبات زيست فعال ريزپوشانی شده برای محصوالت غذايی (طرح
ملی به شماره  .)72266ستاد توسعه نانوفناوری ايران.
جعفری ،س.م( .مجری) ،خوارزمی ،م.س .و اسدپور ،ا( Development of nanocarriers for loading nicotinamide mononucleotide, pterostilbene, and xanthohumol .1400 .طرح
بینالمللی به شماره  .)92705شرکت ( MBG Developmentکالیفرنیا ،آمريکا).
جعفری ،س.م( .مجری مشترک) ،کاپانوگلو ،ا .و محمدی ،زDevelopment and characterization of a smart packaging for in-situ authentication of saffron based on .1400 .
( nanosensor-decorated electrospun nanofibersطرح بین المللی به شماره  .)IRTU-2-1408وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ايران و سازمان توبیتاک ترکیه (دانشگاه صنعتی استانبول).
جعفری ،س.م( .مجری مشترک) ،عرفانی ،و .1400 .ارزيابی ويژگی های ضدسرطانی و ضدتوموری ترکیبات فنلی ،کاروتنوئیدی و پپتیدی نانو -و میکروانکپسوله شده در حامل های بیوپلیمری و لیپیدی -فاز اول
(طرح بین دانشگاهی به شماره  .)72266دانشگاه علوم پزشکی گلستان.
جعفری ،س.م( .همکار) ،و حسینی ،ح .1400 .افزايش پايداری اسانسهای نعناعفلفلی ،سیر و گلمحمدی در سیستمهای مدل به کمک نانوحامل لیپوزومی (طرح ملی بهشماره  .)99024647جهاد دانشگاهی کشور.
جعفری ،س.م( .همکار) ،کاتوزيان ،ا ،.ايزدی ،ز ،.اکبربگلو ،ز ،.سرابندی ،خ .و داشی پور ،ع.ر .1400 .طراحی ،ويژگی ها ،پايداری و فرموالسیون نانولیپوزوم و نانوکیتوزوم بارگیری شده با فراکسیون های پپتیدی
حاصل از هیدرولیز آنزيمی پروتئین گرده گل زنبور عسل (طرح داخلی دانشگاهی به شماره  .)29/8/1400دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.
جعفری ،س.م( .همکار) ،خوشابی ،ف ،.اياسه ،ع ،.اکبربگلو ،ز ،.سرابندی ،خ .و شادان ،م.ر .1400 .تاثیر حامل های مختلف بر پايدارسازی عصاره آنتیاکسیدان آويشن ) (Thymus vulgarisبا فرآيند خشک کردن
پاششی و کاربرد آن در غنیسازی نان قالبی (طرح داخلی دانشگاهی به شماره  .)25/7/1400دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.
جعفری ،س.م( .همکار) ،نجفی ،ش ،.خوشابی ،ف ،.اکبربگلو ،ز ،.سرابندی ،خ .و شادان ،م.ر .1400 .استخراج و تولید فراکسیون¬های پپتیدی زيست فعال از چند نوع گرده گل و پايدارسازی آنها به روش خشک
کردن پاششی درون حاملهای بیوپلیمری (طرح داخلی دانشگاهی به شماره  .)12/7/1400دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.
جعفری ،س.م( .همکار) ،پیعمبردوست ،ه ،.اياسه ،ع ،.خوشابی ،ف ،.اکبربگلو ،ز ،.سرابندی ،خ .و شادان ،م.ر .1400 .تولید و پايدارسازی پپتیدهای زيست فعال و عصاره گرده گل شقايق ايرانی (Papaver
) bracteatumدرون میکرو و نانوحاملها و کاربرد آن بعنوان منبع رنگ و آنتیاکسیدان طبیعی در فرموالسیون پاستیل فراسودمند (طرح داخلی دانشگاهی به شماره  .)12/8/1400دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.
جعفری ،س.م( .همکار) ،نیشیناری ،ک ،.امانی ،ر ،.فلسفی ،س.ر .و رستم آبادی ،ح .1400 .بررسی فرآيند الکتروريسی امولسیون های بتاکاروتن پايدارشده با سیستم های اليه-اليه ،هترواگرگیت و اختالط-مستقیم
پروتئین های آب پنیر و صمغ عربی (طرح داخلی دانشگاهی به شماره  .)23/9/1400دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
جعفری ،س.م( .مجری) ،و حیدری ،ف .1400 .ريزپوشانی و بررسی سینتیک رهايش کروسین در سامانه امولسیون دوگانه پیکرينگ پايدارشده با نانوذرات کیتوزان و سیلیکا (طرح ملی به شماره  .)4001004صندوق
حمايت از پژوهشگران کشور.
جعفری ،س.م( .همکار) ،و قره بگلو ،پ .1400 .استخراج و ريز پوشانی پپتیدهای زيست فعال حاصل از هیدرولیز آنزيمی پروتئین جلبک کلرال و کاربرد آن در غنی سازی ماست فراسودمند (طرح ملی به شماره
 .)99024647صندوق حمايت از پژوهشگران کشور.
جعفری ،س.م( .مجری) ،و رستم آبادی ،ح .1399 .مقايسه رفتار کونژوگه های کواالنسی و کمپلکس های الکترواستاتیک پروتئین-پلی ساکاريد در فرآيند نانوريزپوشانی بتاکاروتن به روش الکتروپاشش (طرح ملی
به شماره  .)20007/15بنیاد ملی نخبگان.
جعفری ،س.م( .همکار) ،صمدی کفیل ،ح ،.اياسه ،ع ،.اکبربگلو ،ز ،.سرابندی ،خ .و داشی پور ،ع.ر .1399 .بررسی ويژگی های فیزيکوشیمیايی و قابلیت ريزپوشانی فراکسیون های پپتیدی زيست فعال حاصل از
پروتئین تفاله نارگیل ) (Cocos nucifera L.به روش خشک کردن پاششی و کاربرد آنها در فرموالسیون نان قالبی فراسودمند (طرح داخلی دانشگاهی به شماره  .)14/7/1399دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.
جعفری ،س.م( .همکار) ،بابايی ،ا ،.موسوی ،ا ،.حوش بین ،ع.ر ،.عرب بافرانی ،ز .و جاويد ،ن .1399 .بررسی افزايش حساسیت پرتويی سلولهای اسفرويدی سرطان پستان تحت تابش پرتوهای ايکس در حضور
نانوذرات اکسیدروی پوشش داده شده با کیتوسان (طرح داخلی دانشگاهی به شماره  .)1/3/1399دانشگاه علوم پزشکی گلستان.
جعفری ،س.م( .همکار) ،و دزيانی ،ع .1398 .طراحی و ساخت سیستم فرآوری آب لیمو توسط سامانه ترکیبی حرارت -میدان الکتريکی پالسی و ارزيابی ويژگی های کیفی آن (طرح ملی به شماره .)98026271
صندوق حمايت از پژوهشگران کشور.
جعفری ،س.م( .مجری) ،و لی فورد ،م .1398 .بهینه سازی زنجیره تولید و فرآوری زعفران (طرح بین المللی به شماره  .)12045شرکت  ،Akaitoژاپن.
جعفری ،س.م( .مجری) ،و سرابندی ،خ .1398 .نانوريزپوشانی فراکسیون های پپتیدی زيست فعال حاصل از هیدرولیز آنزيمی پروتئین بزرک درون ساختارهای نانولیپوزومی (طرح ملی به شماره .)98001878
صندوق حمايت از پژوهشگران کشور.
جعفری ،س.م( .مجری) ،محمدی ،ز ،.ارمی ،ف .و رجبی ،ح .1398 .امکان سنجی تهیه گرافن از لجن تصفیه خانه فاضالب و بررسی کاربرد آن جهت حذف آالينده های آب و فاضالب (سرب و آرسنیک) (طرح
ملی به شماره  .)3095/100شرکت آب و فاضالب شهری استان گلستان.
جعفری ،س.م( .مجری) ،صادقی ،ع.ر ،.صادقی ،ب ،.ابراهیمی ،م .و اسدپور ،ا .1398 .بررسی و ارايه روش جداسازی و شمارش  E. coliو ( V. Choleraعامل وبا) در نمونه های آب و فاضالب به روش Real-
( time PCRطرح ملی به شماره  .)3287/100شرکت آب و فاضالب شهری استان گلستان.
جعفری ،س.م( .مجری) ،عرب مفرد ،س .و بهلکه ،ق .1398 .طراحی ،مدل سازی و بهینه سازی سامانه نانوجاذب مونت موريلونیت اصالح يافته جهت جداسازی ترکیبات فنلی پساب زيتون (طرح ملی به شماره
 .)97006593صندوق حمايت از پژوهشگران کشور.
جعفری ،س.م( .همکار) ،بابايی ،ا ،.جزء مجیدی ،ه ،.ذبیحی ،ع ،.عرب بافرانی ،ز .و شهرام پور ،د .1398 .سنتز و بررسی خواص نوری ،حرارتی ،زيستی و ضدباکتری نانوهیبريدهای کیتوزان-گرافن اکسايد (طرح
داخلی دانشگاهی به شماره  .)971753دانشگاه گلستان.
جعفری ،س.م( .همکار) ،هاشمی ،س.ر ،.اسکوئیان ،ا ،.حیدری ،م ،.رستمی ،ش .و عربیان ،ا .1398 .بررسی اثر نانوسلنیوم آلی ريزپوشانی شده بر صفات تولیدمثلی خروس و مرغ های مادر گوشتی (طرح داخلی
دانشگاهی به شماره  .)98-374-18دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
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جعفری ،س.م( .همکار) ،و توسلی ،ص .1397 .تولید اولئوژل با ويژگیهای عملکردی مناسب بر پايه امولسیون پايدار شده با نانو ذرات کنژوگه کازئینات -کیتوزان و بررسی پتانسیل بکارگیری آن در کرم بیسکويت
به عنوان جايگزين شورتنینگ (طرح ملی به شماره  .)97025916صندوق حمايت از پژوهشگران کشور.
جعفری ،س.م( .مجری) ،مقبلی ،ص .1397 .استخراج ترکیبات شاخص هسته خرما و تاثیر فرآيند برشته کردن بر اين ترکیبات (طرح مشترک به شماره  .)4/97017045شرکت صنايع غذايی امیرکبیر برنا.
جعفری ،س.م( .مجری) ،و رجبی ،ح .1397 .ارزيابی جداسازی و مدلسازی سینتیک جذب کروسین زعفران توسط نانوساختارهای سهبعدی اکسیدگرافن معمولی و عاملدارشده (طرح ملی به شماره .)96011404
صندوق حمايت از پژوهشگران کشور.
جعفری ،س.م( .همکار) ،بابايی ،ا ،.ذبیحی ،ع ،.عرب بافرانی ،ز ،.شفیق ،س ،.طاهری ،س .و خمیری ،م .1397 .سنتز و بررسی خواص نوری/حرارتی/زيستی/آنتی باکتريال نانوهیبريد کیتوزان-اکسید روی (طرح
داخلی دانشگاهی به شماره  .)971753دانشگاه گلستان.
جعفری ،س.م( .مجری) ،آل حسینی ،ا .و طاهری ،س .1396 .شناخت وضعیت صنايع پیشرفته استان گلستان و راهکارهای توسعۀ آن (طرح ملی به شماره  .)128/6/64014سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
گلستان.
جعفری ،س.م( .مجری) ،سلیمانی فر ،م ،.میرعرب ،ع .و اسدپور ،ا .1396 .نانوريزپوشانی عصاره برگ زعفران توسط نانوذرات پروتئین آب پنیر حاصل از سامانه الکترواسپری و کاربرد آن در فرموالسیون روغن
زيتون (طرح داخلی دانشگاهی به شماره  .)96-374-22دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
جعفری ،س.م( .همکار) ،صادقی ،ع.ر ،.ابراهیمی ،م .و اسدپور ،ا .1396 .ارزيابی اثرات بازدارندگی نانوحاملهای لیپوزومی حاوی پپتیدهای ضدمیکروبی در برابر برخی از شاخصهای میکروبی غذازاد در سیستمهای
مدل و مواد غذايی (طرح داخلی دانشگاهی به شماره  .)96-374-18دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
جعفری ،س.م( .مجری) ،دوستی ،س.ع ،.امان جانی ،م ،.دزيانی ،م .و عوض صوفیان ،ع .1395 .افزايش پايداری لیکوپن در پودر آب گوجه فرنگی ازطريق ريزپوشانی با روش خشک کردن پاششی (طرح مشترک
به شماره  .)4/3341شرکت صنايع غذايی کامنوش.
جعفری ،س.م( .مجری) ،فريدی ،ا .و اسدپور ،ا( Production of spray-dried nanoencapsulated saffron extract and evaluation of its release kinetics .1394 .طرح بین المللی به شماره
 .)309-14سازمان يونسکو ،ايتالیا.
جعفری ،س.م( .مجری مشترک) ،میرزايی ،ح.ا ،.صادقی ماهونک ،ع.ر ،.اسدی ،ز ،.حیدری ،م .و مختاری ،س .1393 .طرح ريزی فرآيند تولید ايزوله پروتئین سويا به روش خشک کردن پاششی -مدلسازی و
بهینهسازی فرآيند و ارزيابی ويژگیهای عملکردی محصول تولیدی (طرح مشترک به شماره  .)4/1541شرکت صنعتی بهپاک بهشهر.
جعفری ،س.م( .مجری) ،اخوان ،س ،.گنجه ،م ،.شیخی ،م .و اسدپور ،ا .1393 .آسیب شناسی بهره برداری از ظرفیت سیلوهای موجود و راهبردهای افزايش بهره وری آنها (طرح ملی به شماره  .)2/20137شرکت
بازرگانی دولتی ايران -مرکز پژوهش های غالت.
جعفری ،س.م( .مجری) ،پورمیر ،س.ی ،.گنجه ،م ،.صارم نژاد ،ف .و جباری ،س .1393 .کاربرد نانو سیاالت در يک مبدل حرارتی پوسته و لوله برای فرآوری حرارتی آب پرتقال (طرح داخلی دانشگاهی به شماره
 .)56-324-93دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
جعفری ،س.م( .مجری) ،دادبان ،ی ،.کاظمی ،م.ج ،.منوچهری ،ف .و صارم نژاد ،س.ف .1393 .حذف آرسنیک با استفاده از جاذب کربن فعال مغناطیسی و زئولیت اصالح شده نانو آهن صفر ظرفیتی از منابع آب
شرب (پايلوت نیمه صنعتی) (طرح ملی به شماره  .)7822-123632شرکت آب و فاضالب روستايی استان گلستان.
جعفری ،س.م( .مجری) ،اخوان ،س .و اسدپور ،ا .1393 .میکروانکپسوالسیون رنگ طبیعی آنتوسیانینی و استفاده از آن به عنوان جايگزين رنگ سنتزی در فرموالسیون ژله (طرح ملی به شماره .)10315-123583
اداره کل استاندارد استان گلستان.
جعفری ،س.م( .مجری) ،دوستی ،س.ع ،.امانجانی ،م ،.جباری ،پ ،.صارمنژاد ،ف .و گنجه ،م . 1393 .فرآوری حرارتی آب گوجه فرنگی به کمک نانوسیاالت در يک مبدل حرارتی پوسته و لوله و ارزيابی ويژگی
های کیفی و تغذيه ای محصول و مصرف انرژی در طی فرآيند (طرح مشترک به شماره  .)4/3681شرکت صنايع غذايی کامنوش.
جعفری ،س.م( .مجری) ،دوستی ،س.ع ،.امانجانی ،م ،.دزيانی ،ع ،.اسدپور ،ا .و گنجه ،م .1393 .فرموالسیون و بهینهسازی تولید پودر ربگوجهفرنگی توسط خشککنپاششی و ارزيابی ويژگیهای کیفی محصول
تولیدی (طرح مشترک به شماره  .)4/3681شرکت صنايع غذايی کامنوش.
جعفری ،س.م( .مجری) ،فريدی ،ا ،.محمدی ،ع .و اسدپور ،ا .1392 .بررسی و مقايسه انواع الگوهای جیرههای غذايی میان وعده با ماندگاری باال برای استفاده در شرايط مختلف عملیاتی و مأموريت های نظامی
(زمینی ،هوايی ،دريايی و ويژه) (طرح سفارشی به شماره  .)91202090مرکز تحقیقات لجستیک دانشگاه امام حسین (ع).
جعفری ،س.م( .مجری) ،دوستی ،س.ع ،.امان جانی ،م .و اسدپور ،ا .1392 .تاثیر نوع ورق فلزی و شرايط انبارداری بر خوردگی قوطی و بررسی تغییرات کیفی رب گوجه فرنگی درطی دوره نگهداری (طرح مشترک
به شماره  .)4/342شرکت صنايع غذايی کامنوش.
جعفری ،س.م( .مجری) ،شريفی ،ن ،.امان جانی ،م .و اسدپور ،ا . 1392 .تاثیر میزان بريکس ،نمک و نیترات در رب گوجه فرنگی بر میزان خوردگی قوطی در طی دوره نگهداری (طرح مشترک به شماره .)4/457
شرکت ايران قوطی.
جعفری ،س.م( .مجری) ،آل حسینی ،ع ،.کیا ،ش ،.بهشتی ،پ .و اسدپور ،ا .1392 .بررسی و آسیب شناسی وضعیت کارخانجات نان صنعتی کشور (طرح ملی به شماره  .)2/16161شرکت بازرگانی دولتی ايران-
مرکز پژوهش های غالت.
جعفری ،س.م( .مجری) ،رهبری ،م ،.میرزايی ،ح ،.کاشانی نژاد ،م .و ضیايی فر ،ا.م .1392 .طرح ارزيابی درونی گروه مهندسی مواد و طراحی صنايع غذايی (طرح سفارشی به شماره  .)52548سازمان سنجش
آموزش کشور.
جعفری ،س.م( .مجری) ،میرزايی ،ح.ا ،.رشیدی ،م .و صارم نژاد ،س.م .1392 .طراحی و ساخت سامانه حرارتی هوشمند نانوسیاالت و کاربرد آن در فرآوری حرارتی مواد غذايی مايع (طرح ملی به شماره .)92013504
صندوق حمايت از پژوهشگران کشور.
جعفری ،س.م( .مجری) ،اسدپور ،ا .و گازرانی ،م .1392 .بهینهسازی تولید افشانه زعفران (طرح سفارشی به شماره  .)92/601شرکت زعفران بهرامن ،مشهد.
جعفری ،س.م( .مجری) ،اورنگ ،س.م ،.سرابی ،ح .و مقصودلو ،ی .1392 .مدل سازی و بهینه سازی فرآيند تولید نان سنتی شاهرود (کاک) باهدف تولید يک محصول فراسودمند (طرح مشترک به شماره .)4/3093
شرکت آرنا نان شاهرود.
جعفری ،س.م( .مجری) ،قنبری ،و .و گنجه ،م . 1391 .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 مصنوعی
(طرح داخلی دانشگاهی به شماره  .)91-305-8دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
جعفری ،س.م( .مجری) ،باغبانی ،ح ،.آل حسینی ،ع .و اسدپور ،ا .1391 .بررسی امکان بوجاری قبل از ذخیرهسازی در سیلو جهت کاهش ضايعات و افزايش مدت ماندگاری (طرح ملی به شماره /60گ .)1/سازمان
غله و خدمات بازرگانی منطقه دو.

صفحه  31از 41

آدرس :گرگان – میدان بسیج -پردیس دانشگاه -دانشکده صنایع غذایی

تلفکس017-32426432 :

از3113صفحه

رزومه علمی -پژوهشی ()CV
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63

دکتر سید مهدی جعفری

جعفری ،س.م( .مجری) ،باغبانی ،ح ،.مقصودلو ،ع ،.اسدپور ،ا .و آل حسینی ،ع .1391 .بررسی امکان استفاده از گاز ازون Co2 ،و ازت جهت افزايش مدت ماندگاری گندم در سیلوهای ذخیرهسازی (طرح ملی به
شماره /60گ .)2/سازمان غله و خدمات بازرگانی منطقه دو.
جعفری ،س.م( .مجری) ،آل حسینی ،ع ،.اسدپور ،ا .و جلیلی ،ف .1391 .ارائه راهبردها ،سیاستهای عملیاتی و برنامههای اجرائی به منظور ارتقاء شاخصهای صنايع غذايی (طرح ملی به شماره .)180/68/11-1093
مرکز مطالعات و پژوهش های بنیادی .صندوق توسعه ملی رياست جمهوری.
جعفری ،س.م( .مجری مشترک) ،نوروزيه ،ش ،.تقوايی ،م .و اسدپور ،ا . 1390 .استخراج روغن و گوسیپول پنبه دانه به کمک امواج مايکروويو و مقايسه آن با استخراج به روش سنتی (طرح مشترک به شماره
 .)4/3683موسسه تحقیقات پنبه ايران.
جعفری ،س.م( .مجری) ،دادبان ،ی ،.خمیری ،م .و اسدپور ،ا . 1390 .بررسی چاه های آب شرب شهرستان علی آباد از لحاظ وجود باکتريهای آهن و سولفورزا به منظور ارايه راهکارهای افزايش کیفیت آب و رفع
مشکالت انسداد (طرح ملی به شماره /1391/20متم/نی) .شرکت آب و فاضالب روستايی استان گلستان.
جعفری ،س.م( .مجری) ،میرزايی ،ح.ا ،.اسدپور ،ا ،.رجبی ،ح ،.سرفرازی ،م .و خزاعی ،ک .1390 .بهینهسازی و مدلسازی استخراج و میکروانکپسوله کردن ترکیبات موثره زعفران (طرح ملی به شماره .)90000994
صندوق حمايت از پژوهشگران کشور.
جعفری ،س.م( .مجری) ،دوستی ،س.ع ،.امان جانی ،م ،.اشکوری ،پ ،.قنبری ،و .و گنجه ،م .1390 .کاربرد عصاره برگ زيتون در رب گوجهفرنگی فله و مدلسازی تغییرات فیزيکوشیمیايی و میکروبی محصول
در طول انبارداری برای ارزيابی عمر ماندگاری (طرح مشترک به شماره  .)4/3652شرکت صنايع غذايی کامنوش.
رجب زاده ،ق .و جعفری ،س.م( .همکار اصلی) .1390 ،تهیه عصاره خشک زعفران به روش کپسولهکردن (طرح مشترک) .پژوهشکده علوم و صنايع غذايی ،پارک علم و فناوری خراسان رضوی.
جعفری ،س.م( .مجری مشترک) ،راعی ،م .و آل حسینی ،ع .1390 ،.تهیه طرح توجیهی -فنی و اقتصادی احداث شهرک صنعتی آجیل و خشکبار مشهد (طرح سفارشی به شماره  .)712/8627پژوهشکده علوم و
صنايع غذايی ،پارک علم و فناوری خراسان رضوی.
جعفری ،س.م( .مجری) ،پورمحمدی ،ک .و اسدپور ،ا .1389 .شن اسايی و مستندسازی مشخصات فنی و کاربردی انواع دستگاه ها و تجهیزات اندازه گیری کیفیت گندم ،آرد و نان (طرح ملی به شماره -2736
 .)51/14شرکت بازرگانی دولتی ايران -مرکز پژوهش های غالت.
جعفری ،س.م( .مجری) ،مزيدی ،م .و طاهری گراوند ،ا .1388 .طراحی  ،مدلسازی و شبیهسازی خشککن پاششی نیمهصنعتی (طرح داخل دانشگاهی به شماره  .)90-3-310دانشگاه علومکشاورزی گرگان.
جعفری ،س.م( .مجری) ،صادقی ماهونک ،ع .و کاشانی نژاد ،م .1387 .ارزيابی ويژگی های عملکردی حبوبات بومی ايران (طرح داخلی دانشگاهی به شماره  .)90-3-309دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.
مرتضوی ،س.ع .و جعفری ،س.م( .همکار اصلی)  . 1377بررسی مشکالت نگهداری مواد غذايی در سردخانه های استان خراسان (طرح ملی) .دانشگاه فردوسی مشهد.
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-8
-9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23

مرادی ،س.ا ،..بهمنی ،ذ.ا .و جعفری ،س.م .1400 .نانوکپسول روغن ماهی کیلکا به روش کواسرواسیون مرکب جهت غنی سازی شیر و ساير نوشیدنی ها .گواهینامه ثبت اختراع به شماره  .104504اداره کل ثبت
شرکت ها و مالکیت صنعتی ايران.
سرابندی ،خ ،.کاتوزيان ،ا .و جعفری ،س.م .1399 .تولید پاستیلفراسودمند بااستفاده از عصاره ريزپوشانیشده پوستبادمجان .گواهینامه ثبتاختراع به شماره  .101178اداره کل ثبتشرکتها و مالکیتصنعتی ايران.
رجبی ،ح .و جعفری ،س.م .1399 .تولید نانوساختار سه بعدی اکسید گرافن عملگراشده با استفاده از نانوذرات کیتوزان-صمغ عربی به روش ژالتیناسیون يونی .گواهینامه ثبت اختراع به شماره  .102009اداره کل
ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ايران.
سرابندی ،خ .و جعفری ،س.م .1399 .تولید و ريزپوشانی پپتیدهای زيست فعال حاصل از پروتئین بزرک و کاربرد آن در فرموالسیون پاستیل فراسودمند .گواهینامه ثبت اختراع به شماره  .102320اداره کل ثبت
شرکت ها و مالکیت صنعتی ايران.
حسینی ،ح ،.قربانی ،م ،.صادقی ماهونک ،ع.ر .و جعفری ،س.م .1397 .تولید پودر خوراکی حاوی روغن ماهی تغلیظ شده از نظر اسیدهای چرب امگا 3-و بدون بوی ماهی .گواهینامه ثبت اختراع به شماره .97902
اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ايران.
رحمانی ،ک ،.میرزايی ،ح.ا ،.ضیايی فر ،ا.ا ،.کاشانی نژاد ،م .و جعفری ،س.م .1397 .سل نفوذ برای اندازه گیری ضريب نفوذ در مواد غذايی نرم و ترد .گواهینامه ثبت اختراع به شماره  .96510اداره کل ثبت شرکت
ها و مالکیت صنعتی ايران.
مختاری ،س ،.جعفری ،س.م .و خمیری ،م . 1395 .ريزپوشانی (میکروانکپسوالسیون) ترکیبات غذايی ،دارويی و میکروبی به وسیله ديواره سلولی مخمر .گواهینامه ثبت اختراع به شماره  .34989اداره کل ثبت
شرکتها و مالکیت صنعتی ايران.
بهرامی ،ا .و جعفری ،س.م .1395 .طراحی و ساخت دستگاه نانوپوشش دهنده زعفران .گواهینامه ثبت اختراع به شماره  .16391اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ايران .دارای تايیديه ستاد ويژه توسعه
فناوری نانو.
مختاری ،س .و جعفری ،س.م .1395 .تولید نانوکپسول آلژينات به روش امولسیون جهت اهداف ريزپوشانی .گواهینامه ثبت اختراع به شماره  .34706اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ايران .دارای تايیديه
ستاد ويژه توسعه فناوری نانو.
صارم نژاد نمینی ،س.ف .و جعفری ،س.م . 1393 .طراحی و ساخت سامانه حرارتی هوشمند نانوسیاالت جهت فرآوری مايعات غذايی .گواهینامه ثبت اختراع به شماره  .10087اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت
صنعتی ايران .دارای تايیديه ستاد ويژه توسعه فناوری نانو.
جعفری ،س.م .1393 .طرح تدوين استاندارد ملی (رئیس کمیسیون) بلغور گندم ،ويژگی ها و روش آزمون (استاندارد شماره  .)19714سازمان ملی استاندارد ايران.
جعفری ،س.م .1393 .طرح تدوين استاندارد ملی (رئیس کمیسیون) بلغور جو ،ويژگی ها و روش آزمون (استاندارد شماره  .)19715سازمان ملی استاندارد ايران.
فريدی اسفنجانی ،ا .و جعفری ،س.م . 1393 .نانوانکپسوله کردن عصاره زعفران به کمک امولسیون دوگانه و ارزيابی سینتیک رهايش ترکیبات ريزپوشانی شده .گواهینامه ثبت اختراع به شماره  .83580اداره کل
ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ايران .دارای تايیديه ستاد ويژه توسعه فناوری نانو.
جعفری ،س.م .1392 .طرح تدوين استاندارد ملی (رئیس کمیسیون) اسفناج خشک ،ويژگی ها و روش آزمون (استاندارد شماره  .)16068سازمان ملی استاندارد ايران.
جعفری ،س.م .1392 .طرح تدوين استاندارد ملی (رئیس کمیسیون) شنبلیله خشک ،ويژگی ها و روش آزمون (استاندارد شماره  .)16067سازمان ملی استاندارد ايران.
فريدی اسفنجانی ،ا .و جعفری ،س.م .1392 .نانوانکپسولهکردن عصاره زعفران با ديوارههای چنداليه .گواهینامه ثبت اختراع به شماره  .81725اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ايران .دارای تايیديه ستاد
ويژه توسعه فناوری نانو.
جعفری ،س.م .1389 .طرح تدوين استاندارد ملی (رئیس کمیسیون) غالت صبحانه ای ،ويژگی ها و روش آزمون (استاندارد شماره  .)13577سازمان ملی استاندارد ايران.
جعفری ،س.م .1389 .طرح تدوين استاندارد ملی (رئیس کمیسیون) قره قروت ،ويژگی ها و روش آزمون (استاندارد شماره  .)13299سازمان ملی استاندارد ايران.
غیاثی ،ح ،.جبرائیلی ،ش .و جعفری ،س.م .1389 .طراحی و ساخت سامانه رنگ سنج کامپیوتری مواد غذايی .گواهینامه ثبت اختراع به شماره  .68268اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ايران.
قره خانی ،م ،.رفیعی ،ز ،.قربانی ،م .و جعفری ،س.م . 1388 .سیستم مايکروويو محفظه باز برای استخراج ترکیبات موثره از گیاهان دارويی .گواهینامه ثبت اختراع به شماره  .59321اداره کل ثبت شرکت ها و
مالکیت صنعتی ايران .دارای تايیديه بنیاد ملی نخبگان.
بهشتی ،پ .و جعفری ،س.م . 1388 .میکروانکپسوالسیون (ريزپوشینه دارکردن) طعم پرتقال با صمغ ايرانی انگوم .گواهینامه ثبت اختراع به شماره  .59967اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ايران.
ملک جانی ،ن ،.جعفری ،س.م ،.اسماعیل زاده ،ز .و رحمتی ،ه .1389 .خشککن بستر سیال با مدار کنترل رطوبت .گواهینامه ثبت اختراع به شماره  .59321اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ايران.
جعفری ،س.م .1380 .طرح تدوين استاندارد ملی (رئیس کمیسیون) راهنمای استقرار و تجزيه وتحلیل عوامل خطرزا و نقاط کنترل بحرانی درتولیدکنسرو رب گوجه -فرنگی (استاندارد شماره  .)6760سازمان ملی
استاندارد ايران.
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بخش دوم -سوابق آموزشی (دروس ،کارگاه ها و پایان نامه های دانشجویی)
 -1-2دروس تدریس شده
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14

"اصول پايه مهندسی" و "تجهیزات و تاسیسات کارخانههای مواد غذايی" برای دوره کاردانی تکنولوژی مواد غذايی
اصول مهندسی صنايع غذايی ( )1و (" ،)2کاربرد کامپیوتر در صنايع غذايی" و "اصول طراحی کارخانههای مواد غذايی" برای دوره کارشناسی علوم و صنايع غذايی
"مهندسیصنايعلبنیات"" ،مهندسیصنايعقند"" ،موازنهجرم وانرژی"" ،رياضیکاربردی" و "مکانیک سیاالت" برای دوره کارشناسی مهندسی مواد وطراحیصنايعغذايی
"بستهبندی مواد غذايی" و "سردخانه و انبار" برای دوره کارشناسی علوم و صنايع غذايی
"خواص فیزيکی و مکانیکی محصوالت کشاورزی" برای دوره کارشناسی مکانیک ماشینهای کشاورزی
"موازنه انرژی و مواد" برای دوره کارشناسی مکانیک ماشینهای صنايع غذايی
"انتقال حرارت" برای دوره کارشناسی مهندسی صنايع چوب و کاغذ
"کاربرد کامپیوتر در طراحی و مهندسی" و "انتقال جرم و حرارت تکمیلی" برای دوره کارشناسی ارشد مهندسی مواد و طراحی صنايع غذايی
"طراحی خط تولید آبزيان" برای دوره کارشناسی ارشد فرآوری شیالت
"عملیات واحد در صنايع غذايی" و "اصول مهندسی ساختمانهای صنايع غذايی" برای دوره کارشناسی ارشد مهندسی مواد و طراحی صنايع غذايی
"روش تحقیق"" ،خواص بیوفیزيکی محصوالت کشاورزی" و "فرآيند مواد غذايی تکمیلی" برای دوره کارشناسی ارشد علوم و صنايع غذايی
"تکنولوژی مواد غذايی پیشرفته""،سیاستها و سیستمهای بینالمللی مواد غذايی" و "رئولوژی پیشرفته" برای دوره دکتری علوم و صنايع غذايی
"ويژگیهای فنی دستگاهها"" ،جداسازی پیشرفته"" ،طراحی و مدلسازی واحد صنايع غذايی" و "طراحی واحدهای عملیاتی" برای دوره دکتری مهندسی مواد و طراحی صنايع غذايی
"کنترل کیفی مواد غذايی پیشرفته" برای دوره دکتری شیمی مواد غذايی

 -2-2برگزاری کارگاه های آموزشی

 -1آشنايی با نرمافزار رفرنسنويسی  .1386 .EndNoteدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 -2آشنايی با نرمافزار رفرنسنويسی  .1387 .EndNoteدانشکده علوم دانشگاه گلستان.
 -3کارگاه آموزشی مقالهنويسی علمی برای دانشجويان رشتههای مختلف کشاورزی .1387 .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 -4روشهای نوين استخراج ترکیبات موثره از گیاهان دارويی .1387 .دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان.
 -5آشنايی با نرمافزار رفرنسنويسی  .1387 .EndNoteشرکت کیمیا آزمان گستر -گرگان.
 -6استانداردهای مصرف انرژی و محصوالت بهینه .1388 .اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان گلستان -گرگان.
 -7ممیزی داخلی بر اساس استاندارد ايزو  .1388 .9001سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان-کارگاه آموزشی مهارتهای پیشرفته -گرگان.
 -8فن ورز کالیبراسیون وسايل اندازهگیری دما .1388 .سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان-کارگاه آموزشی مهارتهای پیشرفته -گرگان.
 -9آشنايی با بانک های اطالعاتی و پايگاه های اينترنتی در صنايع غذايی .1388 .کارگاه آموزشی مديران کنترل کیفیت اداره استاندارد گلستان -گرگان.
 -10روش های نوين آزمايشگاهی در صنايع غذايی .1389 .کارگاه آموزشی مديران کنترل کیفیت اداره کل استاندارد گلستان -گرگان.
 -11آشنايی با سامانه مديريت ايمنی محصوالت غذايی (ايزو  .1389 .)22000کارگاه آموزشی مديران کنترل کیفیت اداره استاندارد گلستان -گرگان.
 -12مديريت و ممیزی انرژی در صنايع غذايی .1389 .کارگاه آموزشی مديران کنترل کیفیت اداره استاندارد گلستان -گرگان.
 -13سامانه مديريت ايمنی مواد غذايی ( .1389 .)HACCPکارگاه آموزشی مديران بخشهای مختلف شرکت عالیا گلستان -کردکوی.
 -14آشنايی با نرمافزار رفرنسنويسی  .1389 .EndNoteپرديس دانشکده های کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 -15آشنايی با نرمافزار رفرنسنويسی  .1390 .EndNoteهمايش منطقهای "دانشمحوری در مديريت پايدار کشاورزی و منابع طبیعی" دانشگاه علومکشاورزی و منابعطبیعی گرگان.
 -16مديريت و ممیزی انرژی در کارخانههای صنايع غذايی .1390 .اولین همايش ملی مديران صنايع غذايی ،مرکز همايشهای صدا و سیما ،تهران.
 -17بانکهای اطالعاتی ،پايگاههای اينترنتی و روش تحقیق در صنايع غذايی .1390 .کارگاه آموزشی مديران و کارشناسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان.
 -18آشنايی با سامانه مديريت ايمنی محصوالت غذايی (ايزو  .1391 .)22000کارگاه آموزشی دانشجويان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی -گرگان.
 -19آشنايی با نرمافزار رفرنس نويسی  .1391 .EndNoteکارگاه آموزشی کارکنان و دانشجويان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 -20آموزش مقاله نويسی و نگارش پايان نامه .1391 .کارگاه آموزشی کارکنان و دانشجويان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 -21آشنايی با نرمافزار رفرنس نويسی  .1391 .EndNoteکارگاه آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 -22آشنايی با فناوری های نوين صنايع غذايی .1392 .کارگاه آموزشی مديران و کارشناسان سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان گلستان -گرگان.
 -23نانوفناوری در صنعت و کشاورزی .1392 .کارگاه آموزشی مديران و کارشناسان سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان گلستان -گرگان.
 -24آشنايی با نرمافزار رفرنسنويسی  .1393 .EndNoteکارگاه آموزشی کارشناسان مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی دانشگاه امام حسین (ع)  -تهران.
 -25فناوری های نوين بستهبندی مواد غذايی .1393 .کارگاه آموزشی توانمندسازی مشاوران حوزه بسته بندی ،شرکت شهرک های صنعتی  -قزوين.
 -26روشتحقیق ،مديريترفرنسها و پايگاههای اطالعاتی صنايعغذايی .1393 .کارگاه آموزشی مديران و کارشناسان کنترلکیفیت .ادارهکل استاندارد استانگلستان -گرگان.
 -27اصول بهداشتی طراحی کارخانههای صنايع غذايی .1394 .کارگاه آموزشی مديران و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی گلستان -بندر گز.
 -28ايمنی مواد غذايی .1394 .کارگاه آموزشی مديران بخشهای مختلف شرکت صباح گلستان -گنبد کاووس.
 -29آشنايی با روشهای نوين انتشار دستاوردهای پژوهشی .1396 .کارگاه آموزشی دانشجويان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 -30آشنايی با روشهای نمونهبرداری در صنايع غذايی .1396 .کارگاه آموزشی مديران و کارشناسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان.
 -31نانوفناوری در صنايع غذايی .1398 .کارگاه آموزشی مديران و کارشناسان کنترلکیفیت استانگلستان  -دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 .1400 .Nanocarriers for food bioactive compounds and nutraceuicals -32وبینار هفته پژوهش -دانشگاه کردستان -سنندج.
 .1400 .Trends in bioactive-loaded nanocarriers -33وبینار بینالمللی در حوزه ترکیبات زيست فعال -دانشگاه تربیت مدرس -تهران.
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بهشتی ،پ .1388 .انکپسوله کردن مايع در مايع د-لیمونن .دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.
اسدپور ،ا .1388 .بررسی ويژگی های عملکردی آرد حاصل از حبوبات مختلف .دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.
رفیعی ،ز .1388 .بهینه سازی استخراج عصاره برگ زيتون وارزيا بی ويژگی های آنتی اکسیدانی وضدمیکروبی آن .دانشگاهعلومکشاورزی و منابعطبیعی گرگان.
عبدالهی ،ع .1389 .بررسی تغییرات آنزيم پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز در ارقام حساس و مقاوم برگهای توتون آلوده به ويروس وای سیب زمینی .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
ملک جانی ،ن .1389 .طراحی ،ساخت و مدل سازی خشک کن بستر سیال آزمايشگاهی کلزا و بررسی خواص کیفی دانههای خشک شده .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
رضايی ،س .1389 .بهینه سازی استخراج ترکیبات فنولی برگ و پوسته سبز گردو و بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی ترکیبات حاصله .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
جبرائیلی ،ش .1390 .بررسی خصوصیات کیفی مالتینگ ارقام و الين های مختلف جو .دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.
ساداتی گل افشانی ،ا .1390 .بررسی تاثیر پوششدهی بر روی فرآيند خشککردنترکیبی اسمزی و هوایداغ سیب .دانشگاهعلومکشاورزی و منابعطبیعی گرگان.
خانزادی ،م .1391 .بررسی امکان تهیه فیلم خوراکی از ايزوله پروتئین آب پنیر و ارزيابی ويژگی های فیزيکوشیمیايی و مکانیکی آن .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
جلیلی ،ف .1391 .کاربرد امواج فراصوت در استخراج روغن کانوال .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
اربابی ،ر .1391 .میزان ماده موثره در برگ زيتون حاصل از واريته های  3منطقه عمده تولید زيتون ايران و تاثیر زمان برداشت در استان گلستان .دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج.
رجبی ،ح .1391 .انکپسوالسیون عصاره زعفران .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
سرفرازی ،م .1391 .مقايسه روش های مختلف استخراج ترکیبات خالص زعفران .دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.
مهدوی خزاعی ،ک .1391 .ريزکپسول سازی عصاره گلبرگ زعفران با استفاده از تکنیک خشک کن انجمادی و بررسی پايداری آنتوسیانین انکپسوله شده .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
قنبری ،و .1391 .تکنولوژیهای پیشرفته خشک کردن مواد غذايی .دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.
گنجه ،م .1391 .بررسی روشهای نوين مدل سازی و بهینه سازی فرآيندهای صنايع غذايی .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
کیا ،ش .1391 .بسته بندی های جديد مواد غذايی بر پايه بیوپلیمرهای زيست تخريب پذير ،فیلم های خوراکی و فناوری نانو .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
حسین زاده ،خ .1391 .فناوری تولید جلبک خوراکی اسپیرولینا و کاربردهای آن در صنعت غذا .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
تقوايی ،م .1391 .ارزيابی شاخص ها و روش های آزمون و کنترل کیفیت روغن های خوراکی .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
منوچهر ،ب .1391 .استفاده از ترکیبات رنگی ،شیرينکننده ها و آنتیاکسیدانهای طبیعی در فرموالسیون يکنوع نوشابه فراسودمند .دانشگاه آزاد اسالمی آمل.
فريدی ،ا .1392 .نانوانکپسولهکردن عصارهی زعفران به کمک امولسیون دوگانه و ديواره های چنداليه و ارزيابی سینتیک رهايش ترکیبات ريزپوشانیشده .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
اخوان مهدوی ،س .1392 .ريزپوشانی عصاره آنتوسیانینی میوه زرشک و استفاده از آن در فرموالسیون ژله .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
عزيزی ،د .1392 .مدل سازی و بهینه کردن ويژگی های کیفی برگه کیوی خشک شده با روش پرتوتابی و مقايسه آن با خشک کردن توسط آون .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
حسینی شرقی ،س.ع .1392 .بررسی میزان پايداری امولسیون روغن آفتابگردان در آب به کمک پردازش تصوير و مقايسه آن با روش های متداول .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
رحمانیان ،ن .1392 .راهنمای جامع کنترل کیفیت مواد ،پوشش ها و ظروف بسته بندی مواد غذايی .دانشگاهعلومکشاورزی و منابعطبیعی گرگان.
محمودی ،ا .1392 .ارزيابی روشهای مختلف سورتینگ بااستفاده از آکوستیک درمحصوالتکشاورزی .دانشگاهعلومکشاورزی و منابعطبیعی گرگان.
زنگانه ،ج .1392 .جايگزين کردن افزودنی های سنتزی سس مايونز با عصاره برگ زيتون و ارزيابی تغییرات فیزيکوشیمیايی و میکروبی محصول در طی انبارداری .دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان.
آل حسینی ،ا .1392 .مدلسازی اثر بوجاری ،رطوبت و دما بر ويژگیهای کیفی گندم و استفاده از شبکه عصبی مصنوعی برای پیشبینی شاخصهای کیفی مرتبط .دانشگاه آزاد اسالمی واحد آمل.
امانجانی ،م .1392 .تاثیر ربگوجهفرنگی و شرايطانبارداری بر خوردگیقوطی و بررسیتغییراتکیفی محصول درطی دورهنگهداری .دانشگاه آزاداسالمی آزادشهر.
فضل کريمی ،ا .1392 .ارزيابی و شناسايی ترکیبات فنولی و ظرفیت آنتی اکسیدانی شیره خرمالو در شرايط مختلف استخراج و فرآوری .دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات (مازندران).
پقه ،ح .1392 .تولید نان غنی شده با آرد حبوبات و بررسی ويژگی های فیزيکوشیمیايی و کیفی محصول تولیدی .دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر.
شکری ،س .1392 .تاثیر شرايط و روش های مختلف خشک کردن بر ويژگی های فیزيکوشیمیايی و عملکردی دانه انار .دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان.
تاجیک ،م .1392 .تاثیر شرايط و روش های مختلف خشککردن بر ويژگی های آنتیاکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگ زيتون .دانشگاه آزاداسالمی دامغان.
کیافرد ،م .1393 .تولید نانولیپوزومهای زعفران و بررسی پايداری آنها .دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین.
صفار ،س .1393 .مدل سازی تغییرات کیفی روغن زيتون در شرايط مختلف نگه داری .دانشگاه آزاد اسالمی واحد آمل.
صارمنژاد نمینی ،س.ف .1393 .طراحی و ساخت مبدل پوستهولوله در مقیاس پايلوت و ارزيابی عملکرد حرارتی نانوسیاالت در آن برای پاستوريزهکردن آب نارنج .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
آمارلويی ،ح .1393 .اثر افزودن نمکهای امولسیون کننده پلی فسفات سديم و تری سیترات سديم بر خواص فیزيکوشیمیايی ،عملکردی و رئولوژيکی پنیر پیتزای پروسس .دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.
راثی ،ف .1393 .مدلسازی عوامل موثر بر تخمیر ترشی خرما تحت تیمار آغازگر استیکی غالب در آن .دانشگاه علومکشاورزی و منابعطبیعی گرگان.
آقائی ،ز .1393 .مدل سازی و بهینه کردن ويژگیهای کیفی گلبرگ و کالله خشک شده زعفران با روش پرتوتابی و مقايسه آن با خشک کردن توسط آون .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
مختاری ،س .1393 .ريزپوشانی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتريوم بیفیدوم با آلژينات کلسیم و ديواره تجزيه شده ساکارومايسز سروزيه و استفاده در آب انگور سیاه .دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.
معبادی ،ت .1393 .استفاده از مدلهای تجربی ،منطق فازی و شبکههای عصبی مصنوعی در مدلسازی و بهینهسازی خشککردن بسترسیال فلفل دلمهای .دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود.
اصغری ،س .1393 .ارزيابی عمر ماندگاری رب گوجه فرنگی و مدلسازی تغییرات فیزيکوشیمیايی آن در طول انبارداری .دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود.
سرابی ،س.م .1393 .مدل سازی و بهینه سازی فرآيند تولید نان سنتی شهرستان شاهرود (نان کاک) با روش سطح پاسخ .دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود.
اورنگ ،س.م .1393 .تولید نان فراسودمند کاک حاوی شیرين کنندۀ طبیعی و عصاره های گیاهی و مدلسازی آن توسط روش سطح پاسخ .دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود.
بهمنی ،ع.ا .1393 .مدلسازی و سینتیک انتقالجرم طی فرآيند خشککردن اسمزی بادمجان بااستفاده از شبکههای عصبی مصنوعی .دانشگاه آزاداسالمی آمل.
دوستی ،س.ر .1393 .بررسی اثر پیش تیمار مايکرويو ،زمان تماس ،غلظت و مقدار سود در فرايند تلخی زدايی زيتون و مدل سازی فرايند به کمک روش سطح پاسخ .دانشگاه آزاد اسالمی واحد آمل.
حسینی ،پ .1393 .بررسی اثر پیش تیمار مايکرويو ،دما ،هم زدن و غلظت نمک در فرايند تلخی زدايی زيتون و مدل سازی فرايند به کمک روش سطح پاسخ .دانشگاه آزاد اسالمی واحد آمل.
قربانزاده ،ط .1393.تولید ماستفراسودمند حاوی اسیدهای چرب امگا 3ريزپوشانیشده همراه باعصارهنعنا .دانشگاه آزاداسالمی واحد علوم و تحقیقات (مازندران).
قلعگی ،م .1393 .بررسی تاثیر دما و مالتودکسترين روی خواصکیفی و ترکیباتموثره آبانار خشکشده در خشککن پاششی .دانشگاه آزاداسالمی واحد ورامین.
رستمانی ،ی .1393 .فرموالسیون و تولید دسرلبنی برپايه آبپنیرغنیشده با نانولیپوزومهای حاوی زعفران .دانشگاهآزاداسالمی واحد دامغان.
ساجدی ،پ .1393 .مدل سازی و بهینه سازی تولید اسیدچرب غیراشباع توسط  Chlorella Vulgarisبا استفاده از پساب کارخانه لبنی .دانشگاه آزاد اسالمی واحد آمل.
عسگری ،پ .1393 .مدل سازی و بهینه سازی تولید پروتئین توسط  Chlorella Vulgarisبا استفاده از پساب کارخانه لبنی .دانشگاه آزاد اسالمی واحد آمل.
اصفهانی ،ر .1394 .نانوکپسوله کردن روغن ماهی با استفاده از تکنیک کوآسرواسیون و بررسی پايداری اکسايش آنها .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
اسکندری ،ف .1394 .کاربرد عصاره نانوانکپسوله شده برگ زيتون در افزايش عمر انبارداری و ويژگیهای کیفی میوه گیالس .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
اسدی ،ز .1394 .مدلسازی و بهینه سازی استخراج و تولید ايزوله پروتئین سويا به روش خشک کردن پاششی و بررسی ويژگیهای عملکردی محصول تولیدی .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
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دزيانی ،ع .1394 .بهینه سازی تولید پودر رب گوجه فرنگی با استفاده ازخشک کن پاششی و ارزيابی ويژگیهای فیزيکو شیمیايی و حفظ لیکوپن .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
پورجم ،م .1394 .تولید پودر شیرهی خرما با استفاده از روش خشک کردن کفی و سامانه مادون قرمز .دانشگاه علومکشاورزی و منابعطبیعی گرگان.
بهرامی ،پ .1394 .پوششدهی زعفران بهکمک مالتودکسترين و نانوسلولز و ارزيابی ويژگیهایکیفی محصول درطی مدت ماندگاری .دانشگاه آزاداسالمی آمل.
جباری ،پ .1394 .فرآوری حرارتی آب گوجه فرنگی به کمک نانو سیاالت در مبدل حرارتی پوسته و لوله .دانشگاه آزاد اسالمی واحد آمل.
مسعودی ،پ .1394 .بهینه سازی خشککردن پاششی آب پنیرالکتیکی غنی شده با ويتامین  Dنانوريزپوشانی شده و کاربرد آن در تولید اسنک ذرت .دانشگاه آزاد اسالمی واحد آمل.
وکیلی ،پ .1394 .امکان سنجی تولید پودر دوغ فراسودمند از طريق خشککردن پاششی ماست غنی شده با ويتامین  Dنانوريزپوشانی شده .دانشگاه آزاد اسالمی واحد آمل.
مقبلی ،ص .1395 .بهینهسازی تولید پودرخرما بهروشخشککردنپاششی و مدلسازی فرآيند بهکمک روش تاگوچی .دانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعی گرگان.
جعفری نژاد ،ع .1395 .تولید پودر شیره انجیر به روش ترکیبی کف پوشی -مادون قرمز و ارزيابی کیفیت پودر تولیدی .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
جابری ،ع.ر .1395 .بهینهسازی نانو ريز پوشانی عصاره عناب توسط کازئین و مدلسازی رهايش ترکیبات فنلی عصاره در محیط های آبی .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
قاسمی ،س .1396 .بهینهسازی تولید نانوذرات کمپلکس پروتئینآبپنیر-پکتین و کاربردآن در نانوريزپوشانی روغنپوستپرتقال و مدلسازیرهايش آن درسامانهشبیهسازی شده .دانشگاه علومکشاورزی گرگان.
دباغ ،ح .1396 .نانوريزپوشانی د -لیمونن توسط هیدروژل حاصل از آلژينات سديم و مدل سازی سینتیک رهايش آن .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
همتی ،ف .1397 .نانوريزپوشانی يد توسط نانوکريستال سلولز حاصل از پوست سخت گردو و مدل سازی رهايش آن .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
ماندگاران ،م.ج .1397 .تولید نانوذرات اکسید مس به روش سنتز سبز و مدلسازی سینتیک غیر فعالسازی میکروبی در تماس با نانو ذرات حاصل .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
حسینی ،س.ز .1397 .استفاده از روش الکتروريسی در ريزپوشانی کاتچین توسط نانوالیاف حاصل از صمغ برگ گیاه آزیوش .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
شاکری ،ز .1397 .میکروانکپسوله کردن عصاره برگ زيتون و ارزيابی ويژگی های آنتی اکسیدانی آن .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
روحی ،ا .1398 .ارزيابی خصوصیات فناوری-عملکردی جدايهالکتیکی انتخابی خمیرترش کینوآ و کاربرد آن در تخمیرکنترلشده کینوآ جهت تولید نانحجیمغنیشده با دالعدس .دانشگاه علومکشاورزیگرگان.
ارمی ،ف .1400 .سنتز نانو ذرات متخلخل سیلیکا از پوسته شلتوک برنج با هدف نانوريزپوشانی دیلیمونن و تولید نانوالیاف الکتروريسیشده با پلیونیل الکل .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
عرب ،س .1400 .ارزيابی تولید روغن زيتون معطر و غنی شده با لیمونن به کمک سامانه نانوامولسیون و نانوالیاف الکتروريسی شده .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
علیرضايی ،ف .1400 .سنتز نانوالیاف کیتوزان-استات سلولز /پلیوينیل الکل حاوی -Dلیمونن به روش الکتروريسی به عنوان ورق پارچمنت پنیر .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
ثقفیان اسکی ،آ .1401 .ريزپوشانی مواد تغییر فازدهنده زيستی موم سويا در نانوالیاف الکتروريسی شده پلی اورتان  -پلی وينیل کلرايد به عنوان عايق حرارتی جهت بستهبندی هوشمند کره .دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
رمضانی ،پ .1401 .نانوريزپوشانی عصاره برگ زيتون و کاربرد آن به عنوان يک نگهدارنده طبیعی در فرموالسیون دوغ ايرانی .دانشگاه آزاد اسالمی سنندج.
مهرابی ،ز .1401 .نانوريزپوشانی کافئین در ساختارهای لیپوزومی و کاربرد آن در فرموالسیون گز .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
کرمانی ،پ .1401 .ريزپوشانی زعفران به وسیلهی نانولیپوزومهای پوششدهی شده با کیتوزان و کازئین :کاربرد در سامانه پاستا .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
امینی ،ف .1401 .تولید امولسیون پیکرينگ حاوی اسانس زنیان به کمک نانوذرات کیتوزان و استفاده از آن به عنوان پوشش خوراکی در افزايش مدت ماندگاری خیار .دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.
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وثوق ،ا.ص .1387.اثر عرق نعناع و عصاره کاکوتی بر قابلیت بقای باکتريهای پروبايوتیک در نوشیدنی سنتی ايران (دوغ) .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
علیپور ،م .1387 .اثر پوششدهی باصمغکاراگینان و گزانتان برکاهش میزانجذبروغن چیپس سیبزمینی .دانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعی گرگان.
مرتضوی ،و .1388 .استخراج اسانس زيره سیاه ايرانی به روش آب فوق داغ .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
خوانچه گردان ،م.ر .1388 .مدل سازی سینتیک خشک کردن اليه نازک لیمو شیرين .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
طاهری گراوند ،ا .1389 .ساخت و ارزيابی خشک کن تحقیقاتی اليه نازک باقابلیت کنترل پارامترهای عملیاتی خشک کردن .دانشگاه تهران.
امیری عقدايی ،ع .1389 .استفاده از بتاگلوکان جو در تولید سس مايونز رژيمی .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
آل حسینی ،ع .1389 .بررسی خصوصیات فیزيکی دانه ارقام غالب نخودفرنگی استان گلستان .دانشگاهآزاداسالمی واحد سبزوار.
طالعی ،ا .1390 .بررسی خصوصیات فیزيکوشیمیايی و عملکردی دانه گوجه فرنگی و بهینه سازی استخراج پروتئین از آن .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
زارعی يام ،ب .1390 .جداسازی و شناسايی میکروفلور تخمیرکننده در چال و امکان استفاده از آنها در تولید دوغ .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
تیموری ،س .1391 .بهینه سازی شرايط استخراج همزمان پروتئین کلزاوآب پنیر وبررسی امکان کاربرد آن در فرموالسیون غذايی .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
برازنده ،ر .1391 .استخراج ،خالصسازی و کپسولهکردن آنزيم الکتوپراکسیداز با آلژيناتکلسیم .دانشگاه پیام نور مشهد.
پناهیان ،غ.ر .1391 .تولید انبوه چهارگونه تريکودرما و فرمولهکردن و کاربرد آن در کنترل قارچهای پاتوژن خاکزاد .دانشگاهعلومکشاورزی و منابعطبیعی گرگان.
حاجیتبار ،م.ج .1391 .ريزپوشانی عصاره برگ زيتون و بررسی اثر ضدمیکروبیآن .دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.
شعبانی ،ج .1391.بهینهسازی فرموالسیون پنیرپروسس گستردنی با روغنگیاهی .دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.
تاجیک ،س .1391 .تولید و بهبود ويژگی های مکانیکی و نفوذپذيری فیلم خوراکی برپايه پلی ساکاريدهای محلول سويا .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
دهناد ،د .1392 .کاربرد نانوذرات نقره بر روی فیلم کیتوزان و تاثیر آن در افزايش زمان ماندگاری گوشت چرخ کرده ی بسته بندی شده .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
خیرخواه ،ا .1392 .بررسی میزان بقاء الکتوباسیلوس پالنتاروم  A7ريزپوشانی شده توسط صمغ فارسی (زدو) در ماست و در شرايط شبیه سازی شده گوارشی .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
صادقی الری ،ح .1392 .بهینه سازی فرموالسیون مايونز کم چرب و کم کلسترول تهیه شده از روغن زيتون و پروتئین سويا .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
هاشمیطباطبايی ،ر .1392 .بررسی اثرات نانورس و کاپاکاراگینان بر خواص فیزيکوشیمیايی و پارامترهای معادله جذب همدمای  GABفیلمهای ژالتین ماهیسردابی .دانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگان.
مرگان پور ،ع.م .1393 .کاربرد نانوفیلتراسیون در حذف آهن از آب آشامیدنی و پیش بینی داده های حاصله به کمک شبکه عصبی مصنوعی و منطق فازی .سازمان مديريت صنعتی استان گلستان.
سمايی ،س.پ .1393 .بررسی ويژگیهای فیزيکوشیمیايی صمغ تنهی درخت زردآلو و امکان استفاده از آن در ژلهی پرتقال .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
حسینی ،ش .1394 .بهینهسازی ريزپوشانی دیلیمونین با استفاده از صمغ بهدانه و مالتودکسترين .دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.
نوروزی ،ر .1394 .بررسی امکان استفاده از ضايعات کارخانه روغنکشی زيتون به عنوان ماده آهاردهی در تقويت کاغذهای بازيافتی .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
مخدوم ،م .1394 .ارزيابی کیفیت گوشت جوجههای گوشتی تغذيه شده با عصاره نانو ريز پوشانی شده نعناع فلفلی تحت شرايط تنش گرمايی .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
صیاد ،ع .1394 .تأثیر نانو ذرات ريزپوشانی شده عصاره نعناع فلفلی بر مورفولوژی روده جوجه های گوشتی در شرايط تنش گرمايی .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
غفرانی ،ا .1394 .تأثیر نانو ذرات ريزپوشانی شده عصاره الکلی نعناع فلفلی بر فعالیت کبد و فراسنجههای خونی جوجههای گوشتی مسموم شده با تتراکلريدکربن .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
شريفیان ،پ .1394 .تولید نانوامولسیون با استفاده از پروتئین های میوفیبريالر و بکارگیری آن در تولید فراورده های گوشتی کم چرب .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
شفیعی ،گ .1396 .تخمین پايداری اکسايشی فندق با استفاده از آزمون عمر ماندگاری تسريعيافته .دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.
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دکتر سید مهدی جعفری

سامع ،ل .1396 .بهینه سازی استخراج آنتوسیانین زرشک کوهی به کمک فراصوت و مدل سازی فرايند به روش سطح پاسخ و فازی -عصبی .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
خشنود ،ز .1396 .بررسی ويژگیهای رئولوژيکی و فیزيکوشیمیايی سس مايونز تهیه شده با نانوذرات نشاسته و صمغ گزانتان .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
شوندی ،م .1397 .مدلسازی سنتیک نابودی اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس توسط تابش طول موجهای انتخابی مادون قرمز در فلفل قرمز .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
گرزين ،ق .1397 .بهینهسازی و مدلسازی استخراج روغن از دانهکدو روغنی با کمک پیشتیمار فراصوت .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
کاوه ،ش .1397 .ارزيابی ويژگیهای فیزيکی و آنتیاکسیدانی نانووزيکولهای بارگیریشده با پپتیدهایزيستفعال حاصلاز هیدرولیزآنزيمی پروتئین دانهشنبلیله با آلکاالز و پانکراتین .دانشگاهعلومکشاورزیگرگان.
فسامنش ،م .1398 .نانوريزپوشانی آهن با استفاده از کمپلکس کنستانتره پوتئین آب پنیر – پکتین .موسسه آموزش عالی بهاران گرگان.
رضايی حقیقت ،ع.ر .1399 .سنتز نانوذرات آهن توسط عصاره برگ زيتون )به روش سبز) و تولید نانوکامپوزيت مغناطیسی جهت جداسازی آنتوسیانینها .موسسه آموزش عالی بهاران گرگان.
نظری ،م .1399 .بررسی خصوصیات حرارتی و فیزيکوشیمیايی شیرينی بامیه طی فرآيند سرخ کردن عمیق .دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.
کردحیدری ،م .1399 .ريزپوشانی اسانس گل محمدی با استفاده از کمپلکس کنسانتره پروتئین آب پنیر-پکتین .موسسه آموزش عالی بهاران گرگان.
اکبری ،ن .1399 .ريزپوشانی ويتامین  B12با استفاده از کمپلکس پروتئین آب پنیر و پکتین .موسسه آموزش عالی بهاران گرگان.
محمودجانلو ،س .1400 .ريزپوشانی اسانس هل توسط کمپلکس اينولین-ژالتین .موسسه آموزش عالی بهاران گرگان.
پدرام ،ع .1400 .تولید فیلم خوراکی زيست فعال بر پايه آلژينات سديم  /ايزوله پروتئین سويا حاوی باکتریهای پروبیوتیک  L.rhamnosus GGو L.paracaseiو ارزيابی خصوصیات فیزيکوشیمیايی و
ضدمیکروبی آن .دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.
علیپور ،آ .1400 .تهیه و ارزيابی ويژگی های فیزيکوشیمیايی ،مکانیکی و ضد باکتريايی فیلم کامپوزيت خوراکی بر پايه پودر آب پنیر و هیدروکلوئیدها به کمک آنزيم ترانس گلوتامیناز .دانشگاه تخصصی
فناوریهای نوين آمل.
بهنودی ،س .1400 .تأثیر کورکومین بر ماندگاری و پايداری اکسايشی روغن زيتون رقم کرونايکی در طی مدت نگهداری .دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.
میرزاحسینیان ،م .1401 .اثرات ضدسرطانی کروسین انکپسوله شده در نانوحامل لیپوزوم کیتوزانی بر رده های سلولی سرطان سینه  MDA-MB-231و  .MCF7دانشگاهآزاداسالمی واحد تهران.
علی اکبری ،ف.س .1401 .طراحی و ساخت نانو حسگر هالوکرومیک الکتروريسی شده زئین حاوی آنتوسیانین های استخراج شده از زرشک ( )Berberis Vulgaris Lجهت کنترل تازگی ماهی قزل آال.
دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.
میرزايی ،ز .1401 .جداسازی و شناسايی گونههای پروبیوتیک  Weissellaاز فرآوردههایتخمیری ،بررسی امکان ريزپوشانی سهاليه آن و پتانسیل استفاده در شیرسويا پروبیوتیک .دانشگاه علومکشاورزی گرگان.
محمدی ،ف .1401 .تولید و ارزيابی ويژگیهای فیزيکوشیمیايی و پايداری امولسیونهای روغن زيتون در آب پايدار شده با موسیالژ کالدود آپونتیا استريکتا در شرايط مختلف  pHو قدرت يونی .دانشگاه علوم
کشاورزی گرگان.
ضیائی ريزی ،ع.ر .1401 .تاثیر کشت آغازگر محافظت کننده در تخمیر کنترل شده ماش جوانهزده حاوی عصارهای زنجبیل و زعفران بر ويژگیهای نان گندم .دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.
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سلیمی هیزجی ،آ .1392 .بهینهسازی میکروانکپسولهکردن لیکوپن و کاربرد آن در فرموالسیونسوپ .دانشگاه علومکشاورزی و منابعطبیعی گرگان.
شمس آرا ،و .Improving the stability of apricot gum-lactoglobuline double layer nanoemulsions using ultrasound, pH and thermal treatments .1394 .آکادمی ملی علوم
تاجیکستان.
اسدپور ،ا .1395 .نانوريزپوشانی اسید فولیک با استفاده از نانوامولسیون دوگانه و پوشش دهی چند اليه با بیوپلیمرها و بررسی پايداری و رهايش آن .دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.
مهرنیا ،م.ا .1395 .نانوريزپوشانی کروسین با استفاده از نانوامولسیون های دوگانه و بررسی خصوصیات رئولوژيکی و رهايش آن .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
گنجه ،م .1396 .نانوريزپوشانی لیمونن توسط نانوذرات نشاسته و مدلسازی رهايش آن در سامانههای شبیهسازیشده و فرموالسیون آب میوهها .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
قره بگلو ،پ .1398 .نانوريزپوشانی اولئوروپین در سامانه نانوامولسیون دوگانه و مدلسازی رهايش آن به کمک مدلهای دينامیکی و هوشمند .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
باقری ،ا .1398 .بارگذاری نانوذرات آهن صفرظرفیتی در گرافن ،جاذب کربنفعال مغناطیسی و زئولیت اصالحشده و کاربرد آنها در حذف آرسنیک از آبآشامیدنی .دانشگاه آزاداسالمی واحد علوموتحقیقات ساری.
سلیمانیفر ،م .1398 .نانوريزپوشانی عصاره برگ زيتون با پروتئین آبپنیر از طريق سامانه الکترواسپری و ارزيابی نقش آن در بهبود عمرماندگاری روغن زيتون .دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان.
مرادی ،س.ا .1399 .بررسی امکان غنی سازی شیر با نانوکپسول روغن ماهی کیلکا .موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور.
کاتوزيان ،ا .1399 .شبیه سازی دينامیک مولکولی فرايند خودآرايی نانولولههای -αالکتالبومین به همراه شبیه سازی واکنش الئوروپین با نانولولههای -αالکتالبومین و مقايسه آن با نتايج دادههای تجربی.
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
رجبی ،ح .1400 .ارزيابی جداسازی و مدلسازی سینتیک جذب کروسین زعفران توسط نانوساختارهای سهبعدی اکسیدگرافن معمولی و عاملدارشده .دانشگاه علومکشاورزی و منابعطبیعی گرگان.
عرب مفرد ،س .1400 .مدل سازی و بهینه سازی سامانه نانوجاذب مونت موريلونیت اصالح يافته جهت جداسازی و نانوريزپوشانی ترکیبات فنلی پساب زيتون .دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.
آل حسینی ،ا .1400 .ارزيابی ريزپوشانی د-لیمونن در سامانه ترکیبی امولسیون پیکرينگ -نانوالیاف الکتروريسی شده و بررسی ويژگیهای ريزساختاری ،رئولوژيکی و مدلسازی رهايش د-لیمونن .دانشگاهعلوم-
کشاورزی گرگان.
زنگانه ،ا .1400 .تاثیر نانولیپوزوم های بارگذاری شده با عصاره جلبک اسپیرولینا بر ويژگیهای فیزيکو شیمیايی و میکروبی پنیر سفیدايرانی .دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبريز.
عوض صوفیان ،ع .1401 .شبیهسازی انتقال حرارت در مبدل حرارتی پوسته و لوله برپايه نانوسیال آلومینا جهت پاستوريزاسیون آبلیمو و مدلسازی تغییراتکیفی محصول نهايی .دانشگاهعلومکشاورزی گرگان.
مقبلی ،ص .1401 .تولید و ارزيابی نانوالیاف الکتروريسی شده کیتوزان-پکتین حاوی اسانس ريزپوشانی شده به عنوان بسته بندی فعال جهت نگهداری خرما .دانشگاهعلومکشاورزی گرگان.
حیدری دلفارد ،ف .1401 .ريزپوشانی و بررسی سینتیک رهايش کروسین در سامانه امولسیون دوگانه پیکرينگ پايدارشده با نانوذرات کیتوزان و سیلیکا .دانشگاهعلومکشاورزی گرگان.
آذری ،ع .1401 .نانوريزپوشانی فیکوسیانین در نانولیپوزوم های پوشش داده شده با کیتوزان و ارزيابی ويژگیهای فیزيکوشیمیايی و آنتی اکسیدانی آنها .دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر.
محمدی ،ز .1401 .ساخت ،ارزيابی و شبیهسازی دينامیک مولکولی بستهبندی هوشمند جهت تشخیص در-محل اصالت زعفران بر مبنای نانوالیاف گرافن اکسید الکتروريسیشده مجهز به نانوحسگرهای طال و
نقره .دانشگاهعلومکشاورزی گرگان.
مختاری ،ز .1401 .طراحی و ارزيابی ويژگی های رهايش کافئین و اسانس نعناع فلفلی ريزپوشانی شده در فرموالسیون آدامس فراسودمند .دانشگاهعلومکشاورزی گرگان.
آدينه پور ،ف .1401 .ريزپوشانی استارترهای ماست در يک سامانه مقاوم به حرارت و کاربرد آن در تولید ماست .دانشگاهعلومکشاورزی گرگان.
رازقندی ،ا .1401 .کاربرد فرايند میدان الکتريکی پالسی_فراصوت در استخراج عصاره آنتی اکسیدانی از گیاه بومادران و بررسی تاثیر عصاره نانولیپوزومی آن بر پايداری اکسايشی روغن کنجد .دانشگاه آزاد
اسالمی واحد سبزوار.
حسینی پور ،س.م .1401 .طراحی فیلم بستهبندی فعال بر پايهی نانوالیاف زئین/پلی وينیل الکل حاوی لیمونن ،اسانس آويشن و نايسین همراه با برچسب هوشمند بر پايه پلی کاپروالکتون و پلی الکتیک اسید
حاوی آنتوسیانین جهت بستهبندی کالباس .دانشگاهعلومکشاورزی گرگان.

صفحه  37از 41

آدرس :گرگان – میدان بسیج -پردیس دانشگاه -دانشکده صنایع غذایی

تلفکس017-32426432 :

از3713صفحه

رزومه علمی -پژوهشی ()CV

دکتر سید مهدی جعفری

 -6-2مشاوره رساله های دکتری
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26

پورعاشوری ،پ .1391 .خصوصیات فیزيکوشیمیايی و پايداری اکسايشی میکروکپسول های حاوی روغن و اسیدهای چرب ماهی .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
مهراد ،ب .1393 .تاثیر روشهای مختلف خشککردن بر ويژگیهای فیزيکوشیمیايی و پايداری اکسايشی میکروکپسولهای روغن ماهی با استفاده از کاراگینان و ژالتین ماهی :مقايسه روشهای کوآسرواسیون،
خشککردن پاششی و انجمادی .دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.
حاجی بگلو ،ع.ع .1393 .تأثیر ريزپوشانی و استفاده از عصارهی اتانولی کورکوروس الیتوريوس و فیکوس بنگهالنسیس بر عملکرد تولیدمثلی و شاخصهای رشد ماهی دمشمشیری .دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.
حسینی ،ح .1395 .بررسی امکان بازيافت اسید های چرب چند غیر اشباعی ضروری از ضايعات فراوری ماهی و افزايش پايداری اکسايشی آن ها با استفاده از ريزپوشانی .دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.
رهبری ،م .1396 .اثر رفع انجماد گوشت مرغ تحت میدان الکترواستاتیک بر مصرف انرژی و کیفیت آن .دانشگاه علومکشاورزی و منابعطبیعی گرگان.
خسروانی زاده ،ع .1396 .بررسی اثرات استفاده از آنزيم تريپسین انکپسوله شده با کیتوزان در جیره فیل ماهی بر فاکتورهای رشد ،قابلیت هضم و برخی فاکتورهای بیوشیمايی خون .دانشگاه علومکشاورزی گرگان.
راعی ،م .1396 .بهینه سازی فرموالسیون نوشیدنی فراسودمند بر پايه کنسانتره پروتئین آب پنیر والکتوفرين شیر شتر و ارزيابی اثرات استخوان زايی آن درمحیط کشت سلولی .دانشگاه فردوسی مشهد.
بخش آبادی ،ح .1396 .بهینهسازی و مدلسازی استخراج روغن از سیاهدانه به کمک پیشتیمارهای میدان الکتريکی متناوب و ريز موج .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
سرابندی ،خ .1396 .فرموالسیون حاملهای لیپیدی نانوساختار حاوی کازئین هیدرولیز شده جهت غنیسازی نوشیدنیهای شفاف و ارزيابی پايداری فیزيکوشیمیايی آن .دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.
رحمانی ،ک .1397 .مدل سازی انتقال جرم (نمک و رطوبت) در پنیر سفید فراپااليش .دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.
يوسفدوست ،س .1397 .تاثیر عصاره ريزپوشانی شده سیلیمارين بر کبد و استخوان جوجه های گوشتی مسموم شده با تتراکلريدکربن .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
عباسی ،ف .1397 .تاثیر میکروکپسول روغن دانه کتان بر عملکرد ،غنیسازی و پايداری اکسیداتیو گوشت و بیان ژنهای  Elongase 2 ،Delta-5-Desaturase ،Delta-6-Desaturaseو Elongase
 5در جوجههای گوشتی .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
فلسفی ،س.ر .1397 .بررسی ويژگیهای فیزيکوشیمیايی و هضم پذيری نشاسته مقاوم تهیهشده با هیدرولیز اسیدی به کمک فراصوت و کاربرد آن در کیک رژيمی .دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.
اصغری ،م .1398 .بررسی نانوريزپوشانی گاما-اوريزنول در بسپارهای کازئین و کیتوزان-پلی وينیل الکل با روش الکتروريسی و به کارگیری آن در فرآيند سرخ کردن .دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.
محمدی ،س .1398 .ريزپوشانی کورمومین با استفاده از بسپارهای زيستی به روش خشک کردن پاششی .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
شرافت ،ن .1398 .ريزپوشانی و مدلسازی رهايش آستاگزانتین در کمپلکس صمغ عربی-کنسانتره پروتئین آب پنیر و غنیسازی ماست با کمپلکس حاصله .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
رضايی ،س .1399 .نانوريزپوشانی عصاره میوه مومورديکا کارانتیا با نانولیپوزوم و استفاده از آن در فرموالسیون ماست رژيمی .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
قرنجیگ ،ح .1399 .استخراج و پايداری مواد رنگزای آنتوسیانین به روش کوپیگمنته کردن و میکروکپسول سازی با بايوپلیمرها .موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش ،تهران.
طاهری ،ا .1400 .بهینه سازی نانو کمپلکس صمغ دانه شاهی و بتاالکتوگلوبولین و بررسی برخی خصوصیات عملکردی آن .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
دزيانی ،ع .1400 .فرآوری آبپرتقال توسط مبدل حرارتی و میدان الکتريکی پالسی و ارزيابی ويژگیهای کیفی آن .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
حسام المحمود .1400 .بررسی اثرات افزودن سديم سلنیت ،سلنو-متیونین ،و سلنو-متیونین ريزپوشانی شده به جیره بر کیفیت اسپرم خروسها و باروری و جوجهدرآوری در مرغهای مادر گوشتی .دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
نادری ،م .1400 .ارزيابی خواص رئولوژيکی ،بافتی و فیزيکی شورتنینگ بر پايه اولئوژل هیبريدی و بررسی استفاده از آن در کیک .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
يوسفی ،م .1400 .طراحی و ساخت سامانه نانولیپوزوم حاوی کروسین و گیرنده آنتی بادی سطحی جهت کنترل هدفمند لیستريا مونوسیتوژنس در نمونه شیر .دانشگاه علوم پزشکی تبريز.
شاهی ،ط .1401 .بررسی تاثیر نانوپوشش چنداليه موم کارنوبا-کیتوزان حاوی عصاره پوست انار بر زمان نگهداری و ويژگیهای کیفی دانه انار آماده مصرف تحت شرايط اتمسفر اصالحشده .دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
سیدآبادی ،م.م .1401 .مدلسازی عددی فرآيند حرارت دهی آب پرتقال در سامانه مايکروويو پیوسته با روش المان محدود .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
محمدی ،ع .1401 .ريزپوشانی ويتامین  Dهمراه با عصاره گیاهگزنه در نانوامولسیونهای دوگانه ( )w/o/wپايدارشده با ايزولهپروتئین آبپنیر و اينولین جهت غنیسازی ماستکمچرب .دانشگاهعلومکشاورزیگرگان.
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ماهیان ،ر.ع .1401 .تولید خامه صبحانه کم چرب به کمک برخی هیدروکلوئیدها و بهینه سازی فرموالسیون آن با استفاده از روشهای آماری مخلوط و سطح پاسخ .دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان.
توسلی ،ص .1401 .تولید اولئوژل عملگرا بر پايه امولسیون پايدار شده با نانوذرات کنژوگه کازئینات -کیتوزان و بررسی پتانسیل بهکارگیری آن بهعنوان جايگزين چربیهای جامد .دانشگاه علومکشاورزی گرگان.
زارعلی ،م .1401 .ارزيابی خصوصیات مولکولی ،عملکردی و فناوری جدايه الکتیکی انتخابی از تخمیر شبدر جوانه زده .دانشگاه علومکشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
بهلول ،ژ .1401 .طراحی و سنتز میکروکپسول های کیتوزان حاوی آلژينات و باکتری اسیدالکتیک و تأثیرآن بر کیفیت اسپرم خروسها و جوجهدرآوری در مرغهای مادر گوشتی .دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.
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بوژمهرانی ،ا .1401 .بهینه سازی کاربرد سیال مادون بحرانی در استخراج ترکیبات فنولی از تفاله انگور و تاثیر عصاره نانو لیپوزوم شده آن بر پايداری اکسايشی روغن سويا .دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور.
کمالی ،س .1401 .بهینهسازی شرايط تولید شیرخشک شتر بدون فنیلآالنین با استفاده از خشککن پاششی و به کمک الگوريتمهای فرا ابتکاری .دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.
طاهری ،س .1401 .حضور  Akkermansia muciniphilaدر شیر مادر و ريزپوشانی آن در نانوسلولز باکتريايی جهت افزودن به غذای کودک .دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.
هاشم خانی ،س .1401 .ارزيابی اثر تابش مادون قرمز در کاهش جمعیت آسپرژيلوس فالووس و میزان آفالتوکسین در زعفران .دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.
فیضی ،پ .1401 .بهینه سازی استخراج آستاگزانتین از میگوی موزی ( )Fenneropenaeus merguiensisو سخت پوست گاماروس ( )Pontogammarus maeoticusبه کمک پیش تیمار ريزموج و
فراصوت با حالل آلی ،روغن آفتابگردان و میکروامولسیون مايع يونی در آب .دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.
بسطام ،آ .1401 .بررسی خواص ترموفیزيکی و مدلسازی انتقال حرارت و جرم درطی سرخ کردن بادام زمینی پوشش دهی شده با کربوکسی متیل سلولز حاوی کورکومین نانوريزپوشانی شده .دانشگاه علوم
کشاورزی گرگان.
حسن بیگی ،م .1401 .بررسی ويژگی های خامه قنادی پروبیوتیک رژيمی حاوی عصاره ريشه شیرين بیان ،موسیالژ پنیرک و الکتوباسیلوس پالنتاروم انکپسوله شده .دانشگاه آزاد اسالمی واحد آمل.

- 28
- 29
- 30
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37

 -38طاهریيگانه ،ع.ر .1401 .استفاده از نانوامولسیون آنتوسیانین پوستپسته در نانوکامپوزيت ژالتین/پکتین جهت پوششدهی میگو و بررسی آن در دورهنگهداری .دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات تهران.
 -39زينالی نامدار ،ن .1401 .استخراج ،تولید و بارگیری پپتیدهای زيست فعال حاصل از هیدرولیز آنزيمی پروتئین ل وبیا سفید در نانولیپوزوم ها و کاربرد آن در غنی سازی آب سیب .دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبريز
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بخش سوم -سوابق اجرایی (پست ها ،عضویت در مجالت ،همایش ها و داوری مقاالت و طرح ها)
 -1-3سمت های شغلی و اجرایی

 -1عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار (.)1378-1380
 -2مدير تولید مجتمع صنايع غذايی داشگاه فردوسی مشهد (.)1378
 -3نماينده مديريت شرکت کمپوت و کنسرو قدس خراسان جهت پیاده سازی سامانه مديريت کیفیت ايزو.)1379( 9000
 -4مدير پروژه پیاده سازی سامانه مديريت کیفیت ايزو 9000و سامانه مديريت ايمنی مواد غذايی HACCPدر شرکت زعفران بهرامن (.)1380
 -5مدير تضمین کیفیت و نماينده مديريت شرکت نیکان شهد بارز تولیدکننده انواع آبمیوه (.)1381
 -6دستیار مدير تولید در شرکت فرآورده های غذايی  Steggall Nutritionاسترالیا (.)1382-1384
 -7مدير پروژه بهینه سازی خشک کردن پاششی عصاره برگ زيتون در شرکت فرآورده های زيتون استرالیا (.)1384
 -8رئیس هیات مديره و مدير عامل شرکت فنی –مهندسی غذا صنعت پژوه به شماره ثبت  5805مستقر در مرکز رشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ( -1386ادامه دارد).
 -9مدير پروژه پیاده سازی سامانه مديريت کیفیت آزمايشگاه (ايزو  )17025در شرکت کامنوش گلستان (.)1389-1390
 -10عضو شورای نشر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (.)1389 -1392
 -11مدير گروه مهندسی مواد و طراحی صنايع غذايی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (.)1389 -1391
 -12مسئول راه اندازی دوره های کارشناسی ( ،)1386کارشناسی ارشد ( )1389و دکتری تخصصی ( )1390رشته مهندسی مواد و طراحی صنايع غذايی.
 -13عضو کارگروه بررسی توانايی علمی و جذب اعضای هیات علمی دانشکده صنايع غذايی دانشگ اه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (.)1389 -1392
 -14عضو هیات مديره و مدير عامل موسسه کانون پژوهشگران پیشرو گلستانه به شماره ثبت  422مستقر در مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان ( -1391ادامه دارد).
 -15مشاور کلینیک صنعت و معدن واقع در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران (.)1390 -1391
 -16عضو کمیته نانوفناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ( -1392ادامه دارد).
 -17مشاور اداره کل پدافند غیرعامل ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت (.)1392
 -18مشاور انجمن علمی علوم و صنايع غذايی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (.)1392
 -19عضو هیات مديره و مدير گروه پژوهشی فناوری مواد غذايی پیشرو با تايیديه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ( -1392ادامه دارد).
 -20دبیر کارگروه سالمت و نگهداری غالت در مرکز تحقیقات سالمت غالت دانشگاه علوم پزشکی گلستان (.)1393 -1395
 -21عضو کمیته نهايی انتخاب سوواالت آزمون سراسری کارشناسی ارشد و دکتری صنايع غذايی در سازمان سنجش آموزش کشور (.)1393
 -22عضو کمیته روابط بینالملل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (.)1395 -1398
 -23عضو کمیته کارآفرينی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (.)1396 -1397
 -24مشاور اتحاديه انجمن های علمی صنايع غذايی ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (.)1400
 -2-3شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی

 -1ممیز رسمی سامانه مديريت کیفیت ايزو ( 9000نسخه  )1994با کسب گواهینامه از شرکت TUVآلمان و شرکت MICانگلستان (نسخه .)2000
 -2ممیز رسمی سامانه مديريت ايمنی مواد غذايی ( )HACCPبا کسب گواهینامه از شرکت TUVآلمان (.)2000
 -3شرکت در دوره آموزشی زبان انگلیسی تا سطح  9به مدت  2سال در کانون زبان ايران وکسب گواهینامه رسمی (.)1378
 -4شرکت در دوره آموزشی زبان آکادمیک ( )English for Academic Purposesبه مدت  3ماه در دانشگاه کوئینزلند استرالیا و کسب گواهینامه رسمی با درجه عالی (.)1382
 -5شرکت در دوره آموزشی روش تحقیق و نرم افزار مديريت رفرنس ها ( )EndNoteبه مدت  2هفته در دانشگاه کوئینزلند استرالیا وکسب گواهینامه رسمی (.)1382
 -6شرکت در دوره آموزشی  )SEM( Scanning Electron Microscopyبه مدت  3هفته در دانشگاه کوئینزلند استرالیا و کسب گواهینامه رسمی (.)1384
 -7شرکت در دوره آموزشی تدوين استاندارد در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کسب گواهینامه رسمی (.)1388
 -8اخذ پروانه خدمات فنی -مهندسی از سازمان صنايع و معادن گلستان بعنوان مشاور واحدهای صنايع غذايی ( -1388ادامه دارد).
 -9اخذ پروانه همکار آموزشی از سازمان ملی استاندارد ايران بعنوان مشاور در آموزش واحدهای صنايع غذايی (.)1388 -1394
 -10اخذ پروانه رسمی دبیر تدوين استاندارد از سازمان ملی استاندارد ايران جهت تدوين استانداردهای ملی (.)1389 – 1395
 -11اخذ پروانه استقرار شرکت خدمات فنی -مهندسی در مرکز رشد دانشگاه گلستان ( )1393-1389و مرکز رشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (.)1393 -1398
 -12شرکت در دوره آموزشی ارزيابی درونی گروه های آموزشی ارايه شده توسط سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (.)1390
 -13شرکت در دوره آموزشی پدافند غیر عامل در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (.)1390
 -14شرکت در کارگاه آموزشی ضیافت انديشه اساتید دانشگاههای استان گلستان در دانشگاه علوم پزشکی گلستان (.)1390
 -15اخذ پروانه تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی از وزارت صنعت ،معدن و تجارت در حوزه صنايع غذايی و دارويی ( -1392ادامه دارد).
 -16شرکت در کارگاه آموزشی ملی ارزيابی حسی روغن زيتون در سازمان جهاد کشاورزی گلستان (.)1393
 -17اخذ پروانه رسمی کارشناسی استاندارد از سازمان ملی استاندارد ايران ( – 1394ادامه دارد).
 -18شرکت در کارگاه آموزشی ضیافت انديشه اساتید دانشگاههای استان گلستان در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (.)1396
 -19شرکت در کارگاه آموزشی ? State of the art of developing aplicable and effective edible packaging materials: what is new in the fieldدر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان با همکاری .)1399( Izmir Institute of Technology
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 -3-3عضویت در همایش های علمی ،مجالت و انجمن ها

عضو کمیته علمی همایش:
 -1هفدهمین ( -1386ارومیه) ،هجدهمین ( -1387مشهد) ،بیست و دومین ( -1393گرگان) و بیست و پنجمین ( -1397ساری) همايش ملی علوم و صنايع غذايی.
 -2نخستین ( -1390گرگان) و دومین ( -1393ساری) همايش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید ،توزيع و مصرف در صنايع غذايی.
 -3نخستین همايش بین المللی فناوریهای نو در صنايع غذايی ( ،)2013دانشگاه فردوسی مشهد ،و سومین همايش بزرگ علوم و صنايع غذايی ( -1394اصفهان).
 -4اولین همايش ملی میان وعده های غذايی ( ،) 1393جهاد دانشگاهی مشهد ،و نخستین کنفرانس علوم و صنايع غالت ،نان و فرآورده های آردی ( ،)1395مشهد.
 -5دومین کنگره ملی غذای حالل ( ،)1400وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،تهران.
 ،)2015( International Conference on Food Hygiene -6ووهان ،چین و  ،)2018( International Conference on Advances in Biopolymersکشمیر ،هندوستان.
 ،)2018( 13th International Conference of Food Physicists -7آنتالیا ،ترکیه و  ،)2019( 1st International Congress on Medical Sciences and Biotechnologyاوشاک ،ترکیه.
 ،)2021( 10th International Symposium Euro-Aliment 2021 - Foods Connects People and Share Science in a Resilient World -8گاالتی ،رومانی.
 -9دبیر علمی نخستین همايش ملی مديران ص نايع غذايی ،مرکز همايش های بین المللی صدا و سیما ،تهران (.)1390
عضو هیات تحریریه مجله:
 -10عضو تیم سردبیری مجالت نمايه شده به صورت :ISI
  ،International Nano Lettersانتشارات  -1389( Springerادامه دارد)  ،Food Frontiersانتشارات  -1398( Wileyادامه دارد)  Advances in Colloid and Interface Sciencesانتشارات -1400( Elsevierادامه دارد) -11عضو تیم سردبیری مجالت داخلی:
 علوم و فنون بسته بندی ()1394-1390 پژوهش و نوآوری در علوم و صنايع غذايی ()1395 – 1398 فرآوری و تولید مواد غذايی ( – 1396ادامه دارد) فرآوری و نگهداری مواد غذايی ( -1400ادامه دارد) تحقیقات مهندسی صنايع غذايی ( -1399ادامه دارد) -12سردبیر مهمان برای چاپ شماره اختصاصی در مجالت معتبر بین المللی :ISI
) ،2021 ،Food Chemistry (Elsevierموضوع اختصاصی Extraction, processing, and encapsulation of food bioactive compounds
) ،2021 ،Drying Technology (Taylor and Francisموضوع اختصاصی Spray drying for the retention of food bioactive compounds and nutraceuticals
) ،2021 ،Colloids and Surfaces B: Biointerfaces (Elsevierموضوع اختصاصی Nano-emulsions: an emerging platform for biomedical applications,
encapsulationand delivery of active ingredients

عضو هیات موسس:
- 13
- 14
- 15
- 16

مرکز پژوهشهای سالمت غالت و دبیر کارگروه سالمت و نگهداری غالت ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان (.)1392
گروه پژوهشی (غیردولتی) فناوری مواد غذايی پیشرو (.)1392
انجمن علمی بستهبندی ايران (.)1393
کانون (غیردولتی) پژوهشگران گلستان (.)1390

عضو انجمن:
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21

پژوهشگران ستاد توسعه نانوفناوری ايران ( -1386ادامه دارد).
انجمن شیمی دانان آمريکا ( )ACSبا شماره عضويت .)1390( 30126692
انجمن بین المللی مهندسی صنايع غذايی ( )ISFEبا شماره عضويت  -1390( 1455ادامه دارد).
هیات مشاور شبکه جهانی آموزش و تحقیقات علمی -1394( USERN ،ادامه دارد).
کمیته فنّی  ISIRI/TC201متناظر با کمیتۀ فنّی  ISO/TC 201, Surface Chemical Analysisدر سازمان ملی استاندارد ايران (.)1394 -1396
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 -4-3داوری و ویراستاری مقاالت ،کتاب ها و طرح ها
ویراستاری علمی:
 -1مجله فرآوری و نگهداری مواد غذايی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (.)1388
 -2کتاب " فرآوری و بسته بندی ماهی با اتمسفر تغییريافته" ،انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (.)1391
 -3کتاب "اليه های زيستی در محیط فرآوری مواد غذايی" ،انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع) (.)1392
 -4کتاب "راهنمای پژوهش در علوم زيستی" ،انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (.)1393
 -5کتاب "اصول برچسب گذاری مواد غذايی" ،انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد (.)1393
 -6کتاب "مبانی جامع مهندسی صنايع غذايی" ،انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (.)1397
داوری و نظارت بر اجرای طرح های پژوهشی:
" -7بررسی کیفی ارقام مختلف گندم دوروم ايران جهت تهیه ماکارونی" ،دانشگاه پیام نور (.)1389
" -8پیشبینی درصدچربی جامد و نقطهذوب چربی اينتراستريفیه شیمیايی ازروی ترکیب اسیدچرب" ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ()1393
 ،"Microencapsulation of wine and evaluation of obtained microcapsuls as healthy food ingredients " -9مرکز ملی تحقیقات شیلی (.)2015
 ،"Water-free spray-drying: a novel strategy for microencapsulation of fish oil (EPA and DHA) " -10مرکز ملی تحقیقات شیلی (.)2015
" -11ريزپوشانی اسانسهای گیاهی و موادضداکسیدانی در نانولیپوزوم :مقايسه اثر ضدباکتريايی و ضداکسیدانی در محیطکشت مايع و مادهغذايی" ،صندوقحمايت از پژوهشگران کشور (.)1394
 " -12فرموالسیون پوشش طعم دهنده کم چرب حاوی فروکتوالیگوساکاريد های بومی و باکتری های پروبايوتیک ريزپوشانی شده " ،صندوق حمايت از پژوهشگران کشور (.)1395
 " -13مطالعه اثر ضدباکتريايی نانوامولسیون اسانس نعناع و نايسین در محیط کشت و مدل غذايی" ،صندوق حمايت از پژوهشگران کشور (.)1396
 " -14جايگزينی بنزوات سديم با نانوامولسیون حاوی عصاره سیر در فرموالسیون سس مايونز" ،صندوق حمايت از پژوهشگران کشور (.)1397
" -15بررسی توانايی تولید زانتان توسط گونههایبومی مختلف باکتری جنس زانتوموناس و تعیینخصوصیات زانتان استخراجی جهت معرفی و عرضهبه صنايعمختلف" ،صندوق حمايت از پژوهشگران کشور (.)1397
 ،"Use of nanocellulose for developping highly efficient and transparent antimicrobial treatments for pacgaging industry " -16مرکز ملی تحقیقات فرانسه.)2016( ANR-
 ،"Kinetics of enzymatic drug release from activated polymeric carriers " -17مرکز ملی تحقیقات لهستان.)2016( NCN-
 ،"The analysis of physial and chemical properties of powders obtained from the juices and pomace of selected fruits using different drying methods" -18مرکز ملی
تحقیقات لهستان.)2017( NCN-
 ،"Physical and antimicrobial properties of edible films based on dried fruit and vegetables residue incorporated with hydrophobic substances " -19مرکز ملی تحقیقات
لهستان)2018( NCN-
Aiming at the highest efficiency of food drying processing: hybrid technology development by crossing Freeze-drying; CO2-laser-microperforation AND " - 20
 ،" Radio-Frequencyمرکز ملی تحقیقات شیلی (.)2018
 ،"Integrated BIOrefinery of agri-FOOD residues to produce susTainable and cosT-EffiCient high-added value compounds (BIOFOODTEC)" -21مرکز ملی تحقیقات
ايتالیا)2018( MIUR-
 ،“Optimization of Cellulose/Metal Nanoparticle Hybrids as Antimicrobials for Food Packaging Applications ” -22مرکز ملی تحقیقات آمريکا ( -)NSFواشنگتن (.)2019
Formulating encapsulated systems of bioactive ingredients from traditional plants: mountain germander and ground ivy for the development of innovative " - 23
 ،" functional food productsمرکز ملی تحقیقات کرواسی)2019( HRZZ-
و ده ها طرح پژوهشی ديگر

داوری مقاالت مجالت علمی-پژوهشی :
 - 24کسب تايیديه  Certificate of Outstanding Contribution in Reviewingبرای داوری مقاالت  -Elsevierمجله  ،)2013( Industrial Crops and Productsمجله Food and Bioproducts

 ،)2015( Processingمجله  ،)2015( Journal of Food Engineeringمجله  ،)2016( Food Hydrocolloidsمجله )2016( LWT
 -25داوری بیش از  1100مقاله مربوط به حدود  190مجله علمی -پژوهشی معتبر خارجی ازجمله مجالت انتشارات  Taylor and Francis ،Wiley ،Springer ،Elsevierو  ...براساس مستندات سايت .Publons
 -26داوری بیش از  200مقاله مربوط به مجالت علمی -پژوهشی معتبر داخلی ازجمله مجالت صنايع غذايی دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشگاه تبريز ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،دانشگاه تربیت
مدرس و ...
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