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  سوابق تحصیلي دانشگاهي - ٢

 مدرك تحصیلی ردیف
)یلیبا ذکر عنوان پایان نامه تحص(  

 تاریخ اخذ مدرك نام دانشگاه

1 -2   
علوم صنایع غذایی  -لیسانس  دفردوسی مشه   

 دانشکده کشاورزي

1372 

2-2   علوم صنایع غذایی- فوق لیسانس 
بررسی استخراج پکتین از بقایاي سر آفتابگردان ، تعیین درجه 

 خلوص و خواص ژل کنندگی آن

 بهشتی تهران
 

1375 

3-2   
یع غذاییعلوم صنا –دکتري   

بررسی خصوصیات و بهینه سازي استخراج بیوامولسیفایر مانان و 
 کاربرد آن در یک سیستم امولسیونی مدل

 

دفردوسی مشه  

 دانشکده کشاورزي

1393 
 

 
 
 
 
 



:سوابق خدمتي  -  ٣  
 محل خدمت تا تاریخ از تاریخ نام وزارتخانه یا مؤسسه مشاغل مورد تصدي ردیف

1 -3 استادیار عضو هیئت علمی   و مهندسیفنی  موسسه– 
  کشاورزي

گرگان -گلستان  تا کنون 1377  

2 -3       
  و آثار علمی پژوهشی فعالیت هاي

  )داخلي  –خارجي (  پژوهشي - مقاالت علمي –١
  
 ردیف

 عنوان
انتشار سال مجله  

 
 

١ 
"Effect of hydrothermal pretreatment of canola seeds on 
dehulling efficiency and oil quality 
 

World Journal of Dairy 
& Food Science: 
4(1).14-18 
 

 
2009 

 

 
٢ 

 

Composition and characterization of starch extracted 
from various potato cultivars in Golestan province of Iran 

 
J.Food Sci.Tech  (ISI) 
43(6) 

 

2006 
 

 
٣ 

یش راندمان بهینه سازي فرایند استخراج روغن زیتون به منظور افزا

) روغن(و بهبود خصوصیات کیفی  

علمی پژوهشی مجله  
 تحقیقات مهندسی کشاورزي

87تابستان   

 

 
٤ 

ارزیابی چهار رقم گندم دوروم استان گلستان جهت تولید ماکارونی 
 و تعیین خصوصیات کیفی آنها

 

علمی پژوهشی مجله  
 علوم کشاورزي و منابع طبیعی

 بهار
86 

 

 
 
٦ 

وتعیین ب آفتابگردان جهت تهیه پکتین بررسی ارقام مناس
 خصوصیات کیفی آن

 مجله علوم کشاورزي
علمی و پژوهشی(  

 

 
86پاییز   

بهینه سازي شرایط استخراج و ترسیب در  تهیه ایزوله پروتئینی از  ٧
 کنجاله کلزا

علمی پژوهشی مجله  
 تحقیقات مهندسی کشاورزي

85زمستان   

یت و کمیت روغن اثر شرایط مختلف پوست گیري بر کیف ٨
 استحصالی دانه کلزا

علمی پژوهشی مجله  
 تحقیقات مهندسی کشاورزي

85بهار   

 
زیتون و تاثیر آن بر کمیت و  سه رقم بررسی تعیین زمان برداشت ٩

 کیفیت روغن استحصالی
بع او من مجله علوم کشاورزي

علمی و پژوهشی( طبیعی 84تابستان    



١٠ 
نه کلزا بر کیفیت روغن تاثیر رطوبت و دماي خشک کردن دا

لیاستحصا  

ومنابع مجله علوم کشاورزي 
)علمی و پژوهشی(طبیعی 84پاییز    

نشاسته ارقام سیب زمینی کیفی  بررسی خصوصیات ١١
)نفردوم(گلستان  

وصنایع غذایی مجله علوم 
)علمی و پژوهشی(ایران  84زمستان    

روغن بررسی شرایط مختلف نگهداري زیتون و اثر آن بر کیفیت  ١٢
 استحصالی

 مجله علوم و صنایع غذایی
89زمستان   

بررسی سینتیک و  بهینه سازي شرایط استخراج بیو امولسیفایر  ١٣
 مانان از مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس از پودر آب پنیر

پژوهش و نوآوري در علوم و 
93پاییز  صنایع غذایی  

پایداري بررسی تاثیر مانو پروتئین بر شاخص هاي کیفی و  ١۴
 امولسیون روغن در آب

 

پژوهش و نوآوري در علوم و 
93زمستان  صنایع غذایی  

 
  ترویجي - مقاالت علمي – ٢
 ردیف

 عنوان
انتشار سال مجله  

 
1 

بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی دو رقم سیب زمینی استان 
  ري و انبارداريفرآو گلستان به منظور استفاده در

 

مجله کشاورزي و منابع 
ی طبیع EJANG  

 
1387 

 

86خرداد مجله کشاورزي و صنعت  تولید ایزوله پروتئینی از کنجاله کلزا 2  

86مهر  مجله کشاورزي و صنعت تاثیر شرایط استخراج بر کمیت و کیفیت روغن زیتون 3  

27،  1380 مجله کشاورزي و صنعت فرآیند جدید استخراج روغن کلزا  4  

 
ه منظور استفاده در صنایع روش هاي تلخی گیري زیتون ب 6  مجله کشاورزي و صنعت 

 

1382  - 46  

 مجله کشاورزي و صنعت نقش صنایع تبدیلی در امنیت غذا و توسعه پایدار 7

 

1382  ،48  

 
.54 -1382 مجله کشاورزي و صنعت پوستگیري کلزا به منظور بهبود کیفیت روغن 8  



   

هاي فرآوري  مایکوتوکسین ها در محصوالت کشاورزي و چالش 9
 سالمت غذا

 

 مجله کشاورزي و صنعت

 

1384 

70شماره   

 
مروري بر ویژگی هاي فیزیکوشیمیایی و پتانسیل کاربرد نشاسته ي  10

استان گلستان زمینی برخی از ارقام سیب  
 

مجله کشاورزي و منابع 
 EJANGطبیعی 

1387 

  
  )اخلي و خارجيد(هاي علمي  ها و همایش مقاالت ارائه شده در كنگره  - ٣
 محل ارائه تاریخ عنوان ردیف

١ Preparation of protein isolate from Iranian meal and its 
functional properties 

2006 13 World Congress of 
food science 
&Technology France 

٢ Potato Tuber Yield As Affected by Various Amount of 
)نفردوم( N,P,and K Application 2008 

Soil Science  Congress 
Turkey 

٣ Production Of Pectin From Sunflower Head Residues Of 
Iranian Cultivars 

 

2006 Asian congress of 
chemical engineering 
Malysia  

٤ Study on Potato Starch as a food Ingredient 2006 13 World Congress of 
food science 
&Technology France 

( اولین کنگره بین المللی گندم  ١٣٨١ گندم دوروم و خصوصیات کیفی آن ٥
 تهران

 سومین کنگره علوم باغبانی ١٣٨٢ بررسی تعیین زمان برداشت و شرایط نگهداري زیتون ٦

چهاردهمین کنگره علوم و صنایع  ١٣٨٢ دستاورد هاي جدید در زمینه برداشت و نگهداري کلزا ٧
تهران غذایی  

 
٨ 
 

ارزیابی خواص کمی و کیفی ارقام سیب زمینی در منطقه 
)نفردوم(گرگان  

١٣٨٥ 
نهمین کنگره ملی علوم زراعت و 

 اصالح نبات

 
آبکی -بررسی شرایط استخراج روغن از کلزا توسط فرآیند آنزیمی ٩  

 
١٣٨٦ 

ارومیه هفدهمین کنگره ملی 
 صنایع غذایی ایران



 
١٠ 

استان گلستان در تهیه مالتقابلیت هاي ارقام جو بدون پوشینه   
)نفر دوم(  ١٣٨٦ 

ارومیه هفدهمین کنگره ملی 
 صنایع غذایی ایران

استفاده از مواد بسته بندي تجزیه پذیر به منظور کاهش آلودگی  ١١
)نفردوم(محیط زیست  ٨٧ 

کنگره ملی بازیافت محصوالت 
)اصفهان(کشاورزي  
 

ی کانوال و تولید ارزیابی خصوصیات عملکردي ایزوله هاي پروتئین ١٢
)نفردوم(اجزاي غذاي عملگر  از پسماند هاي روغن کشی  

 
٨٧ 

 

کنگره ملی بازیافت محصوالت 
)اصفهان(کشاورزي  
 

 تهیه ایزوله پروتئینی از کنجاله کلزا و تعیین خصوصیات عملکردي  ١٣
 ٨٧ 

هجدهمین کنگره ملی صنایع 
)مشهد( غذایی  

 
هاي لبنینقش بیفیدوباکتري ها در فرآورده  ١٤  

 ٨٧ 
اولین همایش ملی دام و طیور 

)گرگان(کشور  

 فرآوري محصوالت لبنی با استفاده از فناوري فشارهیدرو استاتیک باال ١٥
نفردوم(   

ولین همایش ملی دام و 
)گرگان(طیورکشور  

١٦ 
 نقش فن آوریهاي جدید در ارتقاء کیفی صنعت روغن

همایش علمی غذا و توسعه  ١٣٨٢
تهران(پایدار  

١٧ 
 تهیه پکتین از ضایعات آفتابگردان 

 

بررسی دومین همایش ملی  ١٣٨٤
)تهران(ضایعات کشاورزي   

 
  :  هاي تحقیقاتی اجرا شده طرح - ٤
 تاریخ خاتمه عنوان ردیف

 ١٣٧٨ برسی خصوصیات کمی و کیفی ارقام گندم دوروم ١

 ١٣٨٠ بررسی شرایط خشک کردن کلزا و اثر آن بر کیفیت روغن ٢

مصوب سازمان ،طرح هاي ریاست جمهوري(  هیه پکتین از ضایعات آفتابگردان در استان گلستانت ٣
)مدیریت و برنامه ریزي استان گلستان   

١٣٨١ 

 ١٣٨٢ بررسی خصوصیات کیفی ارقام سیب زمینی به منظور استفاده در صنایع فرآوري ٤
 

کمیت و کیفیت روغن استحصالیبررسی تعیین زمان برداشت زیتون و اثر شرایط نگهداري بر  ٥  ١٣٨٢ 



 ١٣٨٣ بررسی روشهاي پوست گیري دانه کلزا و اثرات آن بر کیفیت روغن استحصالی ٦

 ١٣٨٣ تهیه ایزوله پروتئینی از کنجاله کلزا و تعییین خصوصیات عملکردي آن در استان گلستان ٧

ان و بهبود خصوصیات کیفیبهینه سازي فرآیند استخراج روغن زیتون به منظور افزایش راندم ٨  
 

٨٥- ٨٣  

 بررسی فرآیند استخراج آنزیمی روغن از ارقام کلزا ٩
 

 -٨٨  

 
  :تحقیقاتی همکار در طرح هاي -5 
  
 عنوان ردیف

 بررسی عوامل وثر بر پوست گیري و خصوصیات فیزیکو شیمیایی دانه آفتابگردان -1 ١
  

در استخراج روغن زیتون آبکی -بررسی فرآیند آنزیمی ٢  

گلستان بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی نشاسته ارقام سیب زمینی ٣  

 بررسی و مقایسه عملکرد کمی و کیفی ارقام هندوانه ٤

 بررسی و خالص سازي خربزه بومی جاجو و تعیین خصوصیات کیفی آن ٥

ی با تعییت خواص کیفی آن در منطقه کوهستانی و دشتخصوصیات زراعی و عملکرد ارقام سیب زمیت ٦  

حاصل از آنبرسی ویژگیهاي فیزیکو شیمیایی برخی از واریته هاي زیتون و تفاله  ٧  

  
   تالیف یا تصنیف کتاب - ٦
 تاریخ انتشار ناشر عنوان ردیف

یک دهه تالش تحقیقات فنی (( یکی از نگارندگان کتاب  1
  ) ومهندسی کشاورزي

  

  1385  فنی و مهندسیموسسه 

  



  تالیف نشریات فني  - ٧
  
 تاریخ انتشار ناشر عنوان ردیف

١٣٨٧ موسسه فنی و مهندسیخشک کردن و نگهداري کلزا 1

 زمان برداشت و شرایط نگهداري زیتون 2


١٣٨٧ موسسه فنی و مهندسی

  موسسه فنی و مهندسی  بهینه سازي استخراج روغن زیتون 3
  

 فعالیت هاي اجرایی
 

 نوع فعالیت ردیف

 
ري کاهش ضایعات محصوالت کشاورزي کشوعضو اصلی کمیته برنامه راهبرد ١  
 عضو کمیته صنایع تبدیلی و تکمیلی استان گلستان  ٢

 معاون بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي گلستان ٣

 عضو کمیته دانه هاي روغنی ٤
 

 عضو گروه آموزشی باغبانی سازمان نظام مهندسی کشاورزي ٥
 

 عضو کمیته زیتون ٦
 

برنامه ریزي فعالیت هاي هفته پژوهش عضو ومسئول ستاد  ٧  
 

٨  
)تهران(  عضو کمیته برنامه راهبردي کاهش ضایعات دانه هاي روغنی  

 
٩ 

کنگره ملی علوم و صنایع غذایی و بیست و سومین عضو کمیته علمی بیست و دومین  
 

پژوهشی فراوري مواد غذایی–داوري مجله علمی علمی عضو کمیته  ١٠  
  



  
  آموزشی فعالیت هاي

  
 نوع فعالیت ردیف

 
84از سال  )مرکزآموزش شهید روحانی فرد( در دانشگاه جامع علمی کاربردي تدریس  ١  
در استان  تخصصی جهت کارشناسان کارگاه هاي آموزشی کالس هاي ترویجی و تدریس در ٢  
 در دانشگاه آزاد اسالمی گرگان ٣
آموزش عالی بهاران گلستان تدریس در مجتمع ۴  
  
  
  دوره هاي آموزشي 

 دوره آموزشي ردیف

 
) شرکت در دوره( تکنولوژي هاي نوین صنایع غذایی  ١  
)شرکت در دوره( کاربرد نانو فناوري در صنایع غذایی  ٢  

)شرکت در دوره( کنترل کیفی مواد غذایی ٣  
 

 روش هاي نوین فرآوري مواد غذایی ٤
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  تشویقات
  
  
1 
 
 
 

ومنابع طبیعی گلستان ت کشاورزيمرکز تحقیقامحقق نمونه   
)استان لوح تقدیر از ریاست سازمان جهاد کشاورزي دریافت (  

2 
 
 
 

 پژوهشگر برتر مرکز تحقیقات کشاورزي ومنابع طبیعی گلستان
  )کشاورزي استانمرکز تحقیقات دریافت لوح تقدیر ازمعاونت تحقیقات و ریاست ( 

 
3 

ولوح تقدیر ریاست سازمان جهاد کشاورزي استان  جشنواره افت تندیسدری ،سخنران برتر 
 کرمانشاه

کشور درهمایش ملی زیتون   
لوح تقدیر از ریاست سازمان جهاد کشاورزي به دلیل حضور فعال در کمیته دریافت  4

 تخصصی صنایع تبدیلی و تکمیلی استان
 

  


