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:سوابق پژوهشی -6

:مقاالت چاپ شده6- 1

-1 Ein neu entwickelter Versuchstrockner und das Trocknungsverhalten von Sonnenblumen- kernen. 1990. Die

Bodenkultur Vol. 41(1).
-2 Determination of Parameters and Pretreatment solution for Grape drying. 2001 Drying Technology Vol. 19 (1).

3- Grape Drying. 2002. Scientica Iranica Vol. 9(1).

مجله علوم .1380. کن کیلنبا استفاده از خشک) Agaricus bisporus(اي مهککردن قارچ خوراکی دهاي زمان و سرعت خشکتعیین منحنی-4
.کشاورزي و منابع طبیعی، سال هشتم، شماره سوم

.4علوم کشاورزي، سال هشتم، شماره مجله .1381. هاي مختلف براي آنهاي همدماي جذب و دفع رطوبت پسته و برازش مدلتعیین منحنی-5
مجله علوم کشاورزي، سال نهم، .1382. کردن پسته کله قوچیتاثیر تغییرات دما، سرعت جابجایی هوا و ضخامت الیه محصول در فرآیند خشک-6

.1شماره 
.)2(17پژوهش و سازندگی.1383. اي خشک شده در ایرانمهکعوامل موثر بر کیفیت نهایی قارچ د-7
.23، شماره 6مجله تحقیقات مهندسی کشاورزي، جلد .1384. کردن پستهدماي دفعی رطوبت در دماهاي خشکهاي همتعیین منحنی- 8
.3مجله علوم کشاورزي، سال دوازدهم، شماره .1385. هاي مختلفدانه قرمز و برازش مدلدماي دفع رطوبت کشمش بیهاي همتعیین منحنی-9

.1385هاي فیزیکی و مکانیکی آن، مکان تهیه فیلم زیست سازگار از نشاسته نخود و تاثیر رطوبت نسبی و پالستی سایزر بر ویژگیبررسی ا-10
. 2، سال چهارم، شماره مجله علوم محیطی

.3، شماره 4ل چهارم، جلد مجله علوم غذایی و تغذیه، سا.1386. هاي مختلف آندماي جذب بادام کامل و برازش مدلهاي همتعیین منحنی-11
.4، شماره 4مجله علوم غذایی و تغذیه، سال چهارم، جلد .1386. کردن تحت خالء بر کیفیت روغن مورد استفادهتاثیر فرآیند سرخ-12
ندسی کشاورزي، جلد مجله تحقیقات مه. 1386. کردن انگور بیدانه سفیدسازي در فرآیند خشکتاثیر دما، سرعت جابجایی هوا و روش آماده-13
.  4، شماره 8

.1387.یب نفوذ موثر در شرایط بهینه فرآینداو تعیین ضر) .Pistacia vera L(هاي کیفی پسته دامغان کردن بر شاخصاثر پارامترهاي خشک-14
.4، شماره 5مجله علوم و صنایع غذایی ایران، دوره 

مجله علوم و صنایع غذایی ایران، دوره . 1387.هاي کیفی پسته در طول دوره انبارمانیخصشاروي نسبی محیط انبار بر دما و رطوبتاثرات-15
.4، شماره 5

16- Moisture Isotherms and Heat of Desorption of Pistachio (kaleghochi Var.). 2009. International Journal of Food

Engineering Vol. 5(4).
17- Analysis of the competitiveness of Iranian fresh fruits to international market. 2009. Green Farming Vol. 2 (8).

. توسط روش سطح پاسخ) Agaricus Bisporus(اي هاي قارچ خوراکی دکمههواي داغ برش–کردن ترکیبی اسمز سازي فرآیند خشکبهینه-18
.2ماره مجله علوم غذایی و تغذیه، سال هفتم، ش. 1389

، 40مجله مهندسی بیوسیستم ایران، دوره . 1388. هاي مختلف براي آنهاي همدماي جذبی خرما رقم استعمران و برازش مدلتعیین منحنی-19
. 2شماره 

.3ه مجله علوم غذایی و تغذیه، سال هفتم، شمار. DATEM .1389بررسی امکان تولید بیسکویت کم چرب با استفاده از امولسیفایر -20
مجله علوم غذایی و تغذیه، . 1389. ايبررسی اثر آبگیري اسمزي با فشار کاهش یافته بر میزان خروج آب و نفوذ ماده جامد در قارچ دکمه-21

. 4سال هفتم، شماره 
م و صنایع غذایی ایران، مجله علو. 1390. دانه عسگري بر روي تغییرات رنگ کشمش حاصل از آنکردن انگور بیهاي خشکبررسی تاثیر روش-22

. 28، شماره 8دوره 
23- Moisture Desorption Isotherms of St. John's Wort (Hypericum perforatum L.) leaves at three Temperatures. 2010.

International Journal of Food, Agriculture & Environment (JFAE). Vol. 8(3&4).
24- Modeling of drying St. John's Wort (Hypericum perforatum L.) leaves.2011. Journal of Medicinal Plants Research.

Vol. 5(1).
سال . مجله علوم غذایی و تغذیه. 1390. آلوهاي کیفی برگه زردکردن به روش جابجایی بر روي ویژگیبررسی اثرات دما در فرآیند خشک-25

.3هشتم، شماره 
26- Process optimization in vacuum Frying of Kiwi slices using Response surface methodology. 2011. Biosciences and



4

Technology.Vol.1.
27- Dissociation of self-assembled casein nanoparticles by ascending the pH and sonication. 2012. Milk science

international. Vol. 57(2).
فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و . 1391. (.Hypericum perforatum L)دماي جذب رطوبت برگ گیاه علف چاي هاي همتعیین منحنی-28

.  1، شماره 28دوره . معطر ایران
29- Pulsed vacuum osmotic Dehydration of Garlic bulbs followed by microwave drying. 2012. Journal of Food

Biosciences and Technology. Vol. 2.
مجله تحقیقات مهندسی کشاورزي، . 1390. (.Hypericum perforatum L)دماي دفع و جذب رطوبت گل گیاه علف چاي هاي هم منحنی-30

.4، شماره 12دوره
31- Effective parameters on drying of Hypericum perforatum L. Leaves. 2011. Journal of Medicinal Plants Research.

Vol. 5(18).
32- Process optimization in vacuum frying of  Mushroom using Response Surface Methodology. 2011. World Applied

Sciences Journal. Vol. 14 (17).

33- Effect of DATEM and fat reduction in semi-hard biscuits using RSM. 2011. Advances in Environmental Biology.

Vol. 5(8).
.3شماره . مجله علوم و فناوري غذایی. 1390. کردن تحت خال کدو حلواییتعیین شرایط بهینه فرآیند سرخ-34
35- Effect of drying on the color of John's wort (Hypericum perforatum L.) Leaves. 2012. International Journal of food

Engineering. Vol. 8(4).
هاي پرتقال با استفاده از روش کردن با هواي داغ برشخشک–فرآیند ترکیبی آبگیري اسمزي در فشار کاهش یافته ناپیوسته سازيبهینه-36

3شماره . علوم غذایی و تغذیهمجله . 1392. سطح پاسخ
. ال با استفاده از روش سطح پاسخهاي پرتقهاي کیفی برشهواي داغ تحت خال ناپیوسته بر روي برخی ویژگی-کردن اسمزاثر فرآیند خشک-37

1شماره . رآوري و نگهداري مواد غذاییمجله الکترونیک ف. 1391
38- Developing Vacuum Fried Pumpkin (Cucurbita moschata dutch) Snack.2012. World Applied Sciences Journal. Vol.

18(2).

.  مجله علوم غذایی و تغذیه. 1391. بر پایداري روغن آفتابگردان(Foeniculum vulgare)اکسیدانی عصاره دانه رازیانهبررسی اثر آنتی-39
1شماره 

40- Comparative study on some Chemical compounds of Button Mushroom's (Agaricus Bisporus) Cap and Stipe during

the first to third flushes. 2012. Annals of Biological Research, 2012, 3 (12).

41- Evaluation of Antioxidant Activity of Fennel (Foeniculum vulgare) Seed Extract on Oxidative Stability of Olive Oil.

2013. Journal of Chemical Health Risks 3(2).
وBHAهاي سنتزير روغن سویا و مقایسه آن با ضداکساینده دFoeniculum vulgare)(بررسی اثر ضداکسایشی عصاره دانه رازیانه-42

BHT .1393 .3، شماره 1دوره.مجله علوم و فناوري هاي نوین غذایی.
43 - Optimization of vacuum frying parameters in combination with osmotic dehydration of Kiwi slices to produce

healthy product. Journal of Chemical Health Risks. 2014. 4(1).

. شده در خالهاي کیوي سرخیافته ناپیوسته بر روي بافت، رنگ و جذب روغن برشتیمار آبگیري اسمزي در فشار کاهشبررسی اثرات پیش-44
.1، شماره 12مجله علوم غذایی و تغذیه، دوره . 1393

مجله . 1393. و تاثیر آن بر پایداري اکسایشی روغن سویا) Foeniculum vulgare(یانه هاي ضداکسایشی اسانس دانه رازبررسی ویژگی-45
. 2، شماره 45مهندسی بیوسیستم ایران، دوره 

46 - Evaluation of the antioxidant potential of Fennel seed extract as compared to the synthetic antioxidants in

margarine under accelerated storage conditions. 2015. Journal of food biosciences and technology, Vol. 5(1).
و جنوب ) استان گیالن(ارزیابی و مقایسه ترکیبات شیمیایی و اسیدهاي چرب موجود در برگ دو نمونه گیاه خرفه ایرانی متعلق به شمال -47

.3، شماره 12دوره مجله علوم غذایی و تغذیه،. 1394). استان فارس(
مجله نوآوري در علوم و فناوري . 1394. فرنگی با کاربرد فراصوت و عدم اعمال آن به روش رویه پاسخمقایسه استخراج لیکوپن از پوست گوجه-48

. 1غذایی، دوره هفتم، شماره 
49. Novel starch based nanocarrier for vitamin D fortification of milk: Production and characterization. 2015. Food and
bioproducts processing 96: 264-277.
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در دست . هاي نوین غذاییمجله فناوري. هاي عملکردي پودر فوري آرد گندمتاثیر میزان سبوس و متغیرهاي فرآیند اکستروژن بر ویژگی-50
.چاپ

...مقاالت ارایه شده در سمینارها ،کنفرانس ها و2-6

پنجمین سمینار . 1371.جاتمیوهزدایی درهاي آزمایشگاهی تمام اتوماتیک براي بررسی پروسس رطوبتکنطراحی و ساخت خشک-1
.مشهد.تحقیقات باغبانی کشور

.تهران.هاي خوراکی سراسر کشورولید و عرضه قارچررسی مسائل تباولین گردهمایی . 1374.ايمهککردن قارچ خوراکی دخشک-2
.تهران.چهارمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه صنعتی شریف.1377.کردن انگورتعیین اثر دما بر سینتیک در خشک-3
می ایران، دانشگاه چهارمین کنگره ملی مهندسی شی.1377. گرادسانتیدرجه30و 20دماي جذبی کشمش در هاي همتعیین منحنی-4

.تهران.صنعتی شریف
پنجمین کنگره ملی و چهارمین کنگره .1379. گرادسانتیدرجه40الی 15هاي ایزوترم جذب و دفع پسته در محدوده دماي تعیین منحنی-5

.شیراز.بین المللی مهندسی شیمی
.کرج.باغبانی ایراندومین کنگره علوم .1379. کردن پستهتعیین شرایط بهینه در فرآیند خشک-6
دومین کنگره علوم .1379. هاي کیفی پسته در طول دوره انبارمانینسبی محیط انبار بر روي شاخصحرارت و رطوبتبررسی  اثرات درجه-7

.کرج.باغبانی ایران
.کرج.دومین کنگره علوم باغبانی ایران.1379. دماي جذب و دفع پستههاي همتعیین منحنی-8
دومین کنگره علوم باغبانی .1379. هاي کیفی کشمشکردن بر روي شاخصسازي و متغیرهاي فرآیند خشکت تیمارهاي آمادهبررسی اثرا-9

.کرج.ایران
اولین .1379. هاي کیفی کشمش در طول دوره انبارمانینسبی محیط انبار بر روي شاخصحرارت و رطوبتدرجهبررسی اثرات تیمارهاي -10

.وینقز.همایش ملی انگور
ششمین کنگره ملی مهندسی شیمی .1380. هاهاي مختلف براي آندماي جذب و دفع رطوبت در پسته و برازش مدلهاي همتعیین منحنی-11

.اصفهان.دانشگاه صنعتی اصفهان
دوازدهمین کنگره ملی .1380. گرادسانتیدرجه40تا 15در دامنه دمایی ) .Pistacia vera L(تخمین شرایط بهینه انبارمانی پودر پسته -12

.تهران.دوازدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران.1380. دماي جذب زعفرانهاي هممنحنیعیین .تهران.صنایع غذایی ایران
.سیرجان.اولین همایش پسته سیرجان.1381. دماي  رطوبت تعادلی پستههاي همتعیین منحنی-13
.سیرجان.اولین همایش پسته سیرجان.1381. هاي کیفی پسته در طول دوره انبارمانیصشاخبررسی اثرات پارامترهاي محیطی بر روي -14
.سیرجان.اولین همایش پسته سیرجان.1381. کردن پستهبررسی فرآیند خشک-15
.ی امیر کبیرسیزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران، دانشگاه صنعت.Pistacia vera L..(1381(کردن پسته فرآیند خشکسازيبهینه-16

.تهران
هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشکده فنی .1381. هاي کیفی پسته در طول دوره انبارمانیتعیین روند تغییرات  شاخص-17

.تهران.دانشگاه تهران
هفتمین کنگره ملی .1381. و تعیین ضرایب نفوذ موثر آن) .Pistacia vera L(کردن پسته خشکبررسی پارامترهاي موثر در فرآیند -18

.تهران.مهندسی شیمی ایران، دانشکده فنی دانشگاه تهران

-19 Effect of storage conditions on quality characteristics of Pistachio nuts. 2005. IV International Symposium on

Pistachios and Almonds. Tehran.
20- Moisture Sorption Isotherms of Pistachio nuts. 2005. IV International Symposium on Pistachios and Almonds.

Tehran.
21- Air Drying Characteristics of Pistachio nuts. 2005. IV International Symposium on Pistachios and Almonds. Tehran.

22- Selection of a suitable thin layer drying model for Almond. 2005.  IV International Symposium on Pistachios and

Almonds. Tehran.
.هاي کشاورزي ایراناولین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشین.1383. کردن در دو رقم پسته ایرانیخشکمقایسه روند -23
.ازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایرانی. 1385. هاي همدماي رطوبت و گرماي ایزوستریک بادامتعیین منحنی-24
. پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین هاي کشاورزي و مکانیزاسیون. 1387. تعیین انرژي پیوندي و مدل مناسب جذب بادام کامل-25
علوم کشاورزي و اي دومین همایش منطقه. 1388. هاي مناسب براي آنهاي دفعی رطوبت خرماي استعمران و برازش مدلتعیین منحنی-26
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.صنایع غذایی ایران
نوزدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی . 1389. هاي کیفی کشمش حاصل از آنسازي انگور در محلول اتیل اولئات بر شاخصاثرات غوطه-27

.ایران
بیست و یکمین کنگره . 1392. ن زیتوناکسیدانی سنتزي در روغمقایسه خواص آنتی اکسیدانی عصاره اتانولی گیاه رازیانه با ترکیبات آنتی-28

. ملی علوم و صنایع غذایی ایران
بیست و یکمین . 1392. اثر عصاره اتانولی گیاه رازیانه و ترکیبات آنتی اکسیدانی سنتزي بر زمان مقاومت به اکسیداسیون در روغن زیتون-29

.کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
. ه اتانولی دانه رازیانه بر تغییرات اندیس پراکسید، آنیزیدین و توتوکس در روغن زیتون در طی دوره نگهداريهاي مختلف عصاراثر غلظت-30

.بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. 1392
همایش ملی مباحث . 1393. سویاارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره هگزانی عصاره هگزانی دانه رازیانه  بر روي پایداري اکسایشی روغن-31

.نوین در کشاورزي
.اولین همایش ملی میان وعده هاي غذایی. 1393. تولید نوشیدنی فوري از گندم-32
اولین . 1393. هواي داغ تحت خال ناپیوسته در تولید چیپس پرتقال با استفاده از روش سطح پاسخ–کردن اسمز سازي فرآیند خشکبهینه-33

.میان وعده هاي غذاییهمایش ملی 
34- Optimization of Osmo-convective drying of orange slices by response surface methodology. 2014. 2nd

International congress on food technology, Ankara, Turkey.
همایش ملی نقش صنایع تبدیلی در . 1394. خاريمقایسه اثر صمغ عربی و ایزوله پروتئین سویا برخواص کیفی قارچ دکمه اي سو-35

.علوم کشاورزي
همایش ملی نقش صنایع تبدیلی در علوم . 1394. بررسی اثر کربوکسی متیل سلولز بر خواص کیفی و رنگ سنجی قارچ سوخاري- 36

.کشاورزي
اولین کنفرانس ملی . 1394. بررسی اثرات مالتودکسترین بر میزان چسبندگی، جذب روغن و رنگ قارچ سوخاري شده-37

. آورانه علوم و صنایع غذایی ایراندستاوردهاي فن
آورانه علوم اولین کنفرانس ملی دستاوردهاي فن. 1394. بررسی اثر صمغ کتیرا بر میزان چسبندگی و خواص کیفی پودر سوخاري-38

. و صنایع غذایی ایران

عضویت در انجمن هاي علمی 3-6

بندي ایرانانجمن علوم و فناوري بسته

داوري مقاالت4-6

Journal of food safety
هاي نوین غذاییيرفناومجله 

مجله علوم غذایی و تغذیه
بنديمجله علوم و فنون بسته

مشارکت در طرح هاي تحقیقاتی5-6
جاتر میوهزدایی دبررسی پروسس رطوبت-
فرآیند آبگیري، بسته بندي  و انبارداري در زعفران و کشمشسازيبهینه-
هاي فرآوري و تولید کشمش و برگه زردآلوسازي روشبهینه-
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بازار آلمان به عنوان بازار مدل(ارزیابی قدرت رقابت میوه تازه ایران جهت صادرات به اتحادیه اروپا -
ازیانه و استانداردسازي آن در مقیاس پایلوتاستخراج عصاره و اسانس از گیاه ر-
).Pistacia vera L(کردن و شرایط انبارداري در پسته فرآیند خشکسازيبهینه-
کردن در خالهاي خشک با بکارگیري فناوري خشکها و سبزيکارخانه تولید میوه-
داري مغز گردوي تازهفناوري نگه-
کردن محصوالت کشاورزيبودن آن جهت خشکون مناسبکن در خالء و آزمطراحی و ساخت سیستم خشک-
بندي مواد غذاییدر بستهيکاربرتهیه فیلم زیست سازگار از آب پنیر با -
بررسی امکان تکثیر و پرورش کرم خاکی بر بقایا و ضایعات مختلف کشاورزي به منظور تغذیه دام-
ضدفشار خونژگیداراي ویهاي آب پنیرسازي شده با پروتئینتهیه آب میوه غنی-
هاي طبیعی از گیاه رازیانهاکسیداناستخراج، کاربرد و استانداردسازي آنتی-
حالل–طراحی، ساخت و ارزیابی عملکرد یک واحد آزمایشگاهی استخراج از گیاهان به روش گاز -
س و آسپرژیلوس کسین، آسپرژیلوس فالوهاي تولیدکننده آفالتوررسی اثرات بازدارندگی عصاره الکلی دانه رازیانه بر روي رشد قارچب-

پازازیتیکوس
وشیدنی فوري بر پایه غالتفناوري تولید پودر براي تهیه ن-
یون و تولید برنج صنعتیسازي فرموالسبهینه-
پلنتکن پاششی در مقیاس پایلوتبا روش خشک) به عنوان مکمل غذایی(تهیه پودر انار -
تولیدهاي پس از بندي و فناوريطراحی و بسته-
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