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 :درجه علمی
  11وهش پایه ژدانشیار پ

 سابقه کار: 

 سال 22

 تخصص اصلی و زمینه های پژوهشی که کار کرده ام

  رديف

 فناوری های جديد در خشك کن ها()طراحي، ساخت، بهینه سازی و ارائه ها کنخشك 3

 هاکنبهینه سازی مصرف انرژی در انواع خشك 2

 جريان در خشك کن ها، سیکلون ها، کلکتورهای خورشیدی و ...  CFDشبیه سازی  1

 طراحي، نصب و ارزيابي تجهیزات انرژی های تجديدپذير 4

 مکانیزاسیون گیاهان دارويي 3

 

 اختراعات ثبت شده

  رديف

 محور(های همگیری ضريب هدايت حرارتي مايعات )استوانهدستگاه اندازه 3

 کن خورشیدی ترکیبي مجهز به مکانیزم جديد تغییر زاويه دريافت تابشخشك 2

1  

4  

3  
 

 اجراییفناوری و  آموزشی، تحقیقاتیسابقه 

 سال  رديف

 21-33 شرکت خدمات تحقیقات صنعتي جهاد )تايکو(  -مسئول آموزش 3

 پارك علمي و فناوری فارس -موسس و مديرعامل شرکت دانش بنیان پرتوسازان کیان مهر پارسه 2

)فعال در زمینه طراحي، ساخت و اجرای تجهیزات خورشیدی شامل خشك کن خورشیدی، 

 فتوولتائیك و آب گرم کن های خورشیدی(

33-32 

 تا کنون 32دی  فناوری البرزپارك علم و  -رئیس مرکز رشد فني و مهندسي کشاورزی 1

 تا کنون 33شهريور  دبیر کمیته فناوری موسسه تحقیقات فني و مهندسي کشاورزی 4

 3132-3123 دانشکده مهندسي -استاد مدعوع در دانشگاه آزاد اسالمي شیراز 3

 32تابهمن  21 هیات علمي مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعي فارس 2

 تا کنون 32بهمن  هیات علمي موسسه تحقیقات فني و مهندسي کشاورزی )انتقالي از مرکز فارس( 3
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powder in a semi-industrial spray dryer with two fluid nozzles. Iranian Journal of Food Science 

and Technology, 75(15): 327-342.  
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4. Roustapour, O. R., Gazor, H.R. 2013. Influence of Temperature and Total Soluble Solids on 

Thermo-Physical Properties of Pomegranate Juice. Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS). 

78(4): 337-342. 
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Agricultural Machinery Science (TARIM MAKiNALARI BiLiMi DERGiSi). 10(1): 43-47. 
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 تحقیقات در حال اجرا -

 

طراحی و ساخت سامانه پایشگر تغییرات اقلیمی به منظور بررسی و تحلیل شرایط مذکور داخل و خارج  -

 )زیرمجموعه طرح ملی سایبان( محیط های کنترل شده در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر

 بهسازی و ارزیابی دستگاه برداشت گل محمدی مجهز به هد خودکار -

 

 

 



 

 آیند سازی محصول یا فرفنی منجر به تولید و تجاریاکتشاف، دستیابی به فناوری / دانش -
  

 موضوع

 عنوان فعالیت

، جدول 91و  1)مطابق جدول اصالحات پیشنهادی بند 

 آیین نامه ارتقاء( 8-2

تاریخ 

 ثبت

مرجع 

تأیید 

 کننده 

 محصول )فرآورده( تولید و فنی  فناوری / دانش

گیری ضريب هدايت حرارتي دستگاه اندازه -3

 محور(های هممايعات )استوانه
5831 

سازمان 

پژوهشهای 

علمی و 

صنعتی 

 ایران

کن خورشیدی ترکیبي مجهز به خشك -2

 مکانیزم جديد تغییر زاويه دريافت تابش
5831 

سازمان 

ثبت اسناد 

 و امالک

 5831 کن خورشیدی خانگيخشك -1

سازمان 

تحقیقات، 

آموزش و 

ترویج 

 کشاورزی

مکانیزه گل محمدی دستگاه برداشت نیمه -4

 قابل حمل توسط کارگر
5831 

سازمان 

تحقیقات، 

آموزش و 

ترویج 

 کشاورزی

یافته قابل ترویج منتج از طرح تحقیقاتی مصوب براساس 

 نامه مصوب هیات ممیزهشیوه

های تولید پودر آب میوه با استفاده از روش

 پاششيهای کنخشك
5831 

موسسه 

تحقیقات 

فنی و 

مهندسی 

 کشاورزی

کن خورشیدی و راهکارهای افزايش خشك

 کارايي آن
معاونت  5831

 ترویج

 
کن تابش آفتاب در خشك ابيسامانه رد

 یدیخورش
5833 

موسسه 

تحقیقات 

فنی و 

مهندسی 

 کشاورزی

 

 



 

 رساله دکتری تخصصی و ارشد کارشناسینامه راهنمایی و مشاوره پایان -

 

 عنوان پايان نامه/رساله دکتری تخصصي رديف

 مقطع تحصیلي

 

 نام دانشجو
 تاريخ  دفاع

 دانشگاه محل

 تحصیل دانشجو

کارشناسي 

 / دکتریارشد

 

3 

 کنسازی دينامیك سیال جريان در خشكمدل

پاششي با نازل دو سیال به منظورتعیین حجم 

 کنکاری جداره خشكعايقمحفظه و 

 -راهنمايي

 کارشناسي ارشد
 3123 امین رضا سیاری

دانشگاه آزاد اسالمي 

 دانشکده مهندسي  -شیراز
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2 

بررسي چروکیدگي قطعات سیب زمیني با 

 Image processingاستفاده از نرم افزار 

و مطالعه سینتیك خشك کردن آن 

 کن کابینتي با جريان هوای موازیدرخشك

 -راهنمايي

 کارشناسي ارشد

احمد خالو 

 احمدی
3132 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 دانشکده کشاورزی  -اقلید

1 

 کنطراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه خشك

خورشیدی ترکیبي مجهز به مکانیزم تغییر زاويه 

 دريافت تابش

 -راهنمايي

 کارشناسي ارشد

ه زادبهزاد فصیح

 نائیني
3132 

دانشگاه آزاد اسالمي 

 دانشکده مهندسي -شیراز

4 

سازی عددی جريان هوا در مخزن يك مدل

سازی کن خورشیدی فعال به منظور بهینهخشك

های جهت دهنده جريان با به کارگیری المان

 کنجريان هوا در مخزن خشك

 -راهنمايي

 کارشناسي ارشد

الدين کمال

 مظفری
3132 

دانشگاه آزاد اسالمي 

 دانشکده مهندسي -شیراز
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3 

کن بهینه سازی مصرف انرژی در خشك

 خورشیدی و استفاده از 

 توربین تهويه در لوله خروجي

 -راهنمايي

 کارشناسي ارشد
 3132 ياسر جهانگیر

دانشگاه آزاد اسالمي 

 دانشکده مهندسي -شیراز

2 

 کنطراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه خشك

ظور منصنعتي با نازل دو سیال بهپاششي نیمه

 فرنگيتولید پودر آب گوجه

 -راهنمايي

 کارشناسي ارشد

حي ابراهیم فت

 دشتکي
3131 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 دانشکده کشاورزی -اقلید

3 

 کندر خشك  سیال جريان عددی سازیمدل

 هدايت یهاتیغه کاربرد تاثیر بررسي و کابینتي

 الگوی بر کن خشك مخزن در هوا کننده

 محصول شدن خشك وروند جريان

 -راهنمايي

 کارشناسي ارشد
 3134 فرزين کاظمي

واحد دانشگاه آزاد اسالمي 

 دانشکده مهندسي -بافق



 01 

2 

تحلیل دينامیك سیال در يك خشك کن 

جريان متقاطع شلتوك با دو ورودی هوای کنار 

گذر و میان گذر به منظور بررسي تاثیر آنها در 

 روند خشك شدن محصول

 -راهنمايي

 کارشناسي ارشد
 3134 امید عظیمي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 دانشکده مهندسي -بافق

3 

 يك در جريان سیال دينامیك سازیلمد

 پاششي کنخشك

 شرايط به يابي دست منظور به ازمايشگاهي

 کاهش و هوا های فشارینازل کاربرد بهینه

 کنخشك جداره بر ذرات نشست

 -راهنمايي

 کارشناسي ارشد

ابوالحسن 

 صالحي
3134 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 دانشکده مهندسي -بافق

32 
فتوولتايیك با افزايش راندمان سامانه برق 

 MPPTهایکارگیری کنترل کنندهبه

 -راهنمايي

 کارشناسي ارشد

محمد حسن 

 خاکباز
3134 

دانشگاه آزاد اسالمي 

 دانشکده مهندسي  -شیراز



 00 

33 

 کنخشك در ریانج آب ی کنسانتره پودر دیتول

 یسازنهیبه و الیس دو نازل با يصنعتمهین يپاشش

 پودر يفیک خواص

 -راهنمايي

 کارشناسي ارشد
 3133 محبوبه جوکار

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

دانشکده  -پیشوا-ورامین

 کشاورزی 

32 

کاری ماشین تراش با بررسي سیستم خنك

کارگیری نانوسیال و مقايسه آن با امولسیون به

 سیاالت متداول

-مشاور

 کارشناسي ارشد

محمد توکلي 

 روداب
3122 

دانشگاه آزاد اسالمي 

 دانشکده مهندسي -شیراز

31 
پنیر حاصل از پودر آببررسي مرفولوژی 

 درايراسپری

-مشاور

 کارشناسي ارشد
 3122 مجتبي طاهری

پرديس -دانشگاه تهران

 ابوريحان

34 
تعیین خصوصیات فیزيکي پودر آب نارنج تولید 

 شده با استفاده از اسپری دراير

-مشاور

 کارشناسي ارشد
 3132 علیرضا صالحي

دانشکده  -دانشگاه شیراز

 کشاورزی

33 
چرخشي هوشمند  کنازريابي يك نوع خشك

 جديد پسته تحت خالء

-مشاور

 کارشناسي ارشد

سجاد نادری 

 پالیزی
3133 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

دانشکده کشاورزی  -اقلید

 )با مقاله علمي پژوهشي(
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32 

طراحي، ساخت و ارزيابي يك سامانه هوشمند 

تشخیص و تمايز علف هرز با استفاده از ماشین 

 بردار پشتیبان

-مشاور

 کارشناسي ارشد
 3133 مجتبي نصرتي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 دانشکده کشاورزی -اقلید

33 

سازی شرايط جريان هوای ورودی و بهینه

بررسي کاهش زمان خشك شدن در يك 

کن آزمايشگاهي شلتوك با ورودی خشك

کارگیری روش هوای هشتي شکل با به

 مدلسازی دينامیك سیال جريان

-مشاور

 کارشناسي ارشد
 3134 روح اله جهانیان

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 دانشکده مهندسي -بافق

32 
 عيوزبا ت ينتیو توسعه خشك کن کاب يطراح

 ييغذا عاتيخشك کردن ضا یبرا يانیم یهوا

 -راهنمايي

 دکتری

احمد 

 خالواحمدی

آماده برای 

 دفاع

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 دانشکده کشاورزی -اقلید

 

 


