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  یو شغل يا سوابق حرفه
  ارشد صنایع غذایی کارشناس.1374تهران                            .هادي .شرکت مهندسی جهاد 

  پیمانی،1375 -1376            :مرکز تحقیقات کشاورزي اصفهان 
  قراردادي 1379-1377                            :اصفهان مرکز تحقیقات کشاورزي 

  تا کنون عضو هیئت علمی   - 1380از تیرماه                            :مرکز تحقیقات کشاورزي اصفهان 
  
  

  



  ٣

  یقاتیمورد عالقه تحق ينه هایزم

  صنایع غالت و ریع شی،صناوه ها ی،خشک کردن م ینیب زمی،آب س ینیب زمیس يفراور : علوم و صنایع غذایی

  مقاالت منتشرشده
  شماره نشریه  عنوان نشریه  سال  عنوان مقاله

ــدر قنــد و    بررســی اســتحراج رنــگ کــاراملی از مــالس چغن
  خصوصیات و کاربرد آن در صنایع غذائی

مجله علوم و فنون   1380
کشاورزي و منابع طبیعی، 

  دانشگاه صنعتی اصفهان

  پنجم، جلد 1

اسحصال اسـانس از گـل محمـدي بـه دو روش     بررسی میزان 

  سنتی و صنعتی در منطقه کاشان

فصلنامه علمی . پژوهشنامه  1381
  خبري 

مرکز تحقیقات کشاورزي 
  اصفهان

  81پائیز 

بررسی تـا ثیـر محلـول پاشـی کلسـیم روي سـفتی گوشـت و        

  خصوصیات کیفی میوه در سیب قرمز لبنانی

  81زمستان   "  1381

مجله علمی  تررویجی     1383  آب و تولید غذا در حوضه زاینده رودمنابع :امنیت غذائی
خشکی وخشکسالی 

 کشاورزي

  زمستان 12 

بررسی اثـرات کـم آبیـاري بـر عملکـرد دانـه و خصوصـیات        
  کیفی ارقام جدید گندم

مجله تحقیقات مهندسی   1385
  کشاورزي

  85تابستان 
  

 کیفـی  شاخصهاي بر خشک شدن در تسریع روشهاي تأثیر

  آفتابی کن خشک در آلوچه
مجله تحقیقات مهندسی   1387

  کشاورزي
  87پاییز 
  9جلد 

  16شماره   نشریه فنی  1388  خشک کردن آلوچه با استفاده از خشک کن آفتابی
Determining of percentage of broken rice 

using image analysis  
2009  Springer  294جلد  

  

در سیسـتم هـاي تبـدیل    تعیین میزان شکسـت سـه رقـم بـرنج     
  سایشی و مالشی در رطوبت هاي مختلف

مجله تحقیقات مهندسی   1389
  کشاورزي

89  
  
    

  



  ٤

پاییز   نقش زیست فنآوري صنعتی در تبدیل پسماند هاي کشاورزي
1388  

پژوهش و نو آوري در علوم 
  کشاورزي و منابع طبیعی

  
  

بروش شمارش سریع باکتري هاي میله اي و کروي در کشت مخلوط 
  پردازش تصویر

 مرداد
1388  

هفتمین همایش ملی 
بیوتکنولوژي جمهوري اسالمی 

  ایران

  
  

  
  
  
  

  سایر فعالیتها و عضویت ها
  دوره کارگاه آموزشی ویژه مروجین تحت عنوان صنایع فراورده هاي غذایی 2برگزاري  -
  1376دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان  –سه واحد درس اصول نگهداري مواد غذایی  -
واحـد تئـوري تـرم     2درس آماده سازي و عمل آوري گیاهان داروئـی      جهاد کشاورزي تدریس در مرکز آموزش -

  1383اول  پائیز 
و واحـد تئـوري    2   فن آوري پس از برداشت محصوالت زراعیدرس   جهاد کشاورزي تدریس در مرکز آموزش - 

  1388ترم اول  پائیز آزمایشگاهی 
  1382-1383 نگهداري گوجه فرنگی و سیب درختی و  نشاسته اصالح شده عضو کمیته تدوین استاندارد - 

  86-87واحدي اصول تبدیل ونگهداري مواد غذایی داننشگاه پیام نور نیمسال اول  3تدریس درس  -
  1384ت مجله علمی  پژوهشی تحقیقات مهندسی کشاورزي ارزیابی مقاال - 

  1385-1384عضو کمیته ملی میز سیب زمینی -
  1385داوري نشریه ترویجی زراعت و فرآوري زعفران  -  
 کاشان سازمان جهاد کشاورزي اصفهان 1385طراحی و راه اندازي کارگاه آموزشی خشکبار  -

ي سـازمان تعـاون    تهیه گزارش استفاده بهینه از انبارهاي چند منظوره جهت نگهـداري محصـوالت کشـاورزي  بـرا      -
  1385روستایی استان اصفهان    

  1386عضویت در کمیته فرعی کاهش ضایعات پس از برداشت میوه هاي گرمسیري و نیمه گرمسیري  -
  1386  عضویت در کمیته فرعی تبدیل زائدات محصوالت کشاورزي به مواد با ارزش افزوده بیشتر برنامه راهبردي -
  1386سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان  مصاحبه تخصصی استخدامی در -
  اردستان  سازمان جهاد کشاورزي اصفهان  1385طراحی و راه اندازي کارگاه آموزشی زیتون  -
  ساعت 45به مدت  1388در سال  عضویت در کار گروه تخصصی محیط زیست و منابع طبیعی مرکز تحقیقات -
کت در جلسات کمیتـه فنـی و ارزیـابی مطالعـات شـهرك هـاي       و شر 1388 عضویت در کمیته تحقیقات گلخانه اي -

  و همکاري و مشارکت فعال با مدیریت باغبانی سازمان ساعت 30گلخانه اي استان اصفهان به مدت 
  1388ساعت در سال  52شرکت در جلسات شوراي بخش فنی و مهندسی کشاورزي به مدت  -



  ٥

   1389راه اندازي نمایشگاه بین المللی کشاورزي و صنایع وابسته استان اصفهان -
  اصفهان 89آبان  20-19داوري مقاالت اولین همایش ملی کشاورزي پایدار وتولید محصول سالم  -
کـاهش  داوري مقاالت همایش ملی ارتقاي عمر ماندگاري مواد غذایی، اشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با تاکیـد بـر    - 

  90مصرف نگهدارنده ها
  1390ساعت  50شرکت در کمیته تحقیقات گیاهان گلخانه اي و ارزیابی شهرك هاي گلخانه اي استان اصفهان 

  1390ساعت  40کمیته استاندارد قوانین و مقررات مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزي 
  1393 گزارش نهایی علمی داوري 

  92و   91 یشگاه گاز کروماتوگرافی بخش فنی و مهندسی طراحی و راه اندازي آزما
  ساعت  10برگزاري کارگاه آموزشی  ترویج 

  مبارکه 93ساعت سال  50محقق معین مدیریت ترویج کشاورزي 
 1392همکاري در تعیین استاندارد حد مجاز نیترات در محصوالت سبزي و صیفی با سازمان جهاد کشاورزي اصـفهان  

  ساعت 100به مدت 
  
..  

  
  

   طرحهاي تحقیقاتی انجام شده
  

  نوع طرح  عنوان طرح
  
  

تاریخ   کارفرما
  شروع

دت اجراءم

ــاثیر محلــول پاشــی کلســیم روي  بررســی  ت
سفتی گوشت و خصوصیات کیفی میوه در 

  سیب قرمز لبنانی

پژوهشی 
  کاربردي

  وزارت جهاد کشاورزي 
سازمان تحقیقات (

  )کشاورزي

  سال 1  1377

ــالحات   ــی اص ــر روي   بررس ــام ب ــل انج فاب
  تنورهاي گازي خانگی

  سال 2  1376  "  "

بررسی کـاربرد آنزیمهـاي سـاکن شـده در     
ــیرین     ــد ش ــور تولی ــته بمنظ ــدرولیز نشاس هی

  کننده هاي غیر سنتی

  سال 1  1377  "  "



  ٦

ــل    ــانس از گ ــال اس ــزان استحص ــی می بررس
  محمدي به دو روش سنتی وصنعتی

  سال 3  1378  "  "

بـــــر بررســــی اثـــــرات کــــم آبیـــــاري   
عملکـرد دانـه و   اجزاي عملکـرد و  عملکرد،

  خصوصیات کیفی ارقام جدید گندم

  سال 3  1380  "  "

بررســی ســفیدك حقیقــی گــل محمــدي و 
آزمایش چنـد نـوع قـارچکش علیـه آن در     

  کاشان

  سال2  1378  "  "

امکـان تولیـد چیـپس سـیب زمینـی       بررسی
ــا اســتفاده از   متحــد الشــکل خشــک شــده ب
سیب زمینی هاي ریز از واریته هـاي غالـب   

  منطقه

  سال5/1  1378  "  "

روشهاي خشـک کـردن آلوچـه در    بررسی 
  منطقه  قهرود و انتخاب مناسبترین روش

  سال 2  1383  "  "

بررسی  سازگاري و مقایسه خـواص کمـی   
آلبالو در شرایط اقلیمی وکیفی ارقام جدید 

  اصفهان

  سال6  1381 " "

ــا   ــرات پایــه هــاي پ بررســی ســازگاري و اث
کوتـاه محلـی سـیب روي خـواص کمــی و     

  کیفی مخصول ارقام تجاري سیب

  سال 8  1381 " "

بررسی اثـرات تاریخهـاي مختلـف کاشـت     
بر عملکرد دانـه و روغـن و   )درجه حرارت(

  اسیدهاي چرب  دو رقم گلرنگ  بهاره 

  سال 5/3  1383 " "

ــرد   ــه عملکـ ــازگاري و مقایسـ بررســـی  سـ
کلونهاي امید بخش سیب زمینی در منـاطق  

  کشت بهاره

  سال 3  1383 " "

بررسی اثرات هرس تابسـتانه وفسـفات کلسـیم    
خصوصـیات کیفـی وانبارمـانی    . بر بهبود رنگ

  منطقه سمیرم میوه سیب رقم رددلیشز در

  سال 2  1383 " "



  ٧

خرارت و اثر مـدت زمـان   بررسی اثر درجه 
انبار داري گل بر کمیت و کیفیـت اسـانس   

  گل محمدي

  وزارت جهاد کشاورزي  "
سازمان تحقیقات (

  )کشاورزي

  سال5/2  1384
  
  

بررسی تغیرات کمی وکیفـی دو رقـم پیـاز    
  منطفه اصفهان طی مراحل انبارداري

  وزارت جهاد کشاورزي  "
  سازمان تحقیقات کشاورزي(

  سال5/2  1384
  
  

ــاز از   ــزیم پکتین تولیــد اســید ســیتریک و آن
  تفاله سیب و پوسته لیمو

  وزارت جهاد کشاورزي   "
  سازمان تحقیقات کشاورزي(

1385  1  

از آب سیب زمینـی   بررسی بازیابی پروتئین
  و پایداري آن

  وزارت جهاد کشاورزي   "
سازمان تحقیقات (

  )کشاورزي

1386    
 4سال و  2

  ماه

آغازگر ماست بررسی امکان تولید کشت 
  از طریق کشت مخلوط

  وزارت جهاد کشاورزي   "
سازمان تحقیقات (

  )کشاورزي

  سال و نیم 2  1386

اســتفاده از پـــروتئین آب ســـیب زمینـــی و  
منظـور   همقایسه آن با پـروتئین هـاي دیگربـ   

  پوشش چیپس سیب زمینی

  وزارت جهاد کشاورزي   "
سازمان تحقیقات (

  )کشاورزي

  سال 3  1387

ــ ــت، و به  ،یطراح ــاخت، تس ــهیس ــاز ن  يس
  جامد ریتخم وراکتوریب

  وزارت جهاد کشاورزي   "
سازمان تحقیقات (

  )کشاورزي

  سال و نیم 2  1387

تعیین اولویـت هـاي تحقیقـاتی بکـارگیري     
ــدات    ــدیل زائ ــاهی و تب ــاي گی ــده ه باقیمان
محصوالت کشاورزي به مواد قابل مصـرف  

  در بخش کشاورزي و صنعت

  وزارت جهاد کشاورزي   "
سازمان تحقیقات (

  )کشاورزي

  سال و نیم 2  1388

بهینـــه ســـازي شـــرایط تکثیـــر باکتریهـــاي 
  الکتوباسیل به روش تخمیر جامد

  وزارت جهاد کشاورزي   "
  )سازمان تحقیقات کشاورزي(

  سال و نیم 2  1388
  
  

بررسی فراوري تخمیـري سـبوس گنـدم بـه     
ــه اي   ــیات تغذی ــود خصوص ــور بهب در ( منظ

  )حال اجرا

  وزارت جهاد کشاورزي   "
  )کشاورزيسازمان تحقیقات (

  سال و نیم 2  1389
  
  



  ٨

بررسی اثر فراوري سبوس گندم بر کـاهش  
در (  میزان باقیمانده سموم دفع آفات نبـاتی 

  )حال اجرا

  وزارت جهاد کشاورزي   "
  سازمان تحقیقات کشاورزي(

  سال و نیم 2  1389
  
  

میــزان باقیمانــده تــاثیر فــرآوري غــذایی بــر 
ــی    ــاتی در ســیب زمین ــات نب ــع اف ســموم دف

  )در حال اجرا( شده فرایند

  وزارت جهاد کشاورزي   "
سازمان تحقیقات (

  )کشاورزي

  سال و نیم 2  1390

تاثیر فرآوري غذایی بر میزان باقیمانـده سـموم   
در حـال  ( دفع افات نباتی در پیاز فراینـد شـده   

  )اجرا

  وزارت جهاد کشاورزي   "
  )سازمان تحقیقات کشاورزي(

  سال و نیم 2  1390

ــا اســتفاده از      ــاتی داده ب ــاه اطالع ــاد پایگ ایج
  براي گلخانه هاي اصفهان  GISتکنولوژي 

  وزارت جهاد کشاورزي   "
  )سازمان تحقیقات کشاورزي(

  سال ونیم 1  1391

بررســی تــاثیر شــرایط خشــک کــردن و      
نگهداري  بر تثبیـت میکروارگانیسـم هـا ي    

  مفید درسبوس 

  وزارت جهاد کشاورزي   "
  )شاورزيکسازمان تحقیقات (

 8سال و  1  1392
  ماه

بهبود ارزش کیفـی نانبـا اسـتفاده از سـبوس     
  اصالح شده به روش تخمیر

  وزارت جهاد کشاورزي   "
  )شاورزيکسازمان تحقیقات (

  سال 2  1392

ارزیــــابی افــــت و کســــري محصــــوالت 
ــارداري  ــه انب در حــال (کشــاورزي در مرحل

  )اجرا

  سال 2  1393  سازمان تعاون روستایی کشور  "

بررســی امکــان کــاهش مقــدار الکتــوز در  
شـیر، تولیـد دانـش فنــی بـه منظـور کــاهش      

  مقدار الکتوز در شیر کارخانجات

سازمان جهاد کشاورزي   "
  اصفهان

  سال 1  1393

            
 
 
  
  هاي آموزشی و مدارك بین المللی دوره

  
  )دانشگاه صنعتی اصفهان( HACCPکارگاه آموزشی 

  
  )دانشگاه فردوسی مشهد(مدل سازي در صنایع غذایی 

  
  )مرکز آموزش شهرداري(اینترنت 



  ٩

  
  (Codex)استاندارد و مقررات بین المللی مواد غذایی 

  
  فنون گردآوري و تجزیه و تحلیل اطالعات 

 
 اصول گزارش نویسی و آیین نگارش

  
 )1382(دوره آموزشی کنترل کیفی مواد غذایی

  
کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی قانونی و راهکارهاي اجرایی جـذب سـرمایه گـذاري    

 ) 1382(خارجی

  
 FAO(1382(کارگاه آموزشی گلخانه ها

 1383کارگاه آموزشی بین المللی سالمت و ایمنی غذا 

 )مرکز آموزش شهرداري(ویندوزآموزش 

 1379)کدکس(کارگاه آموزشی طرح ارتقائ پایدار صادرات غیر نفتی با عنوان 

 اول ودوم مهرماه 1383کرج IWMIکارگاه آموزشی 

... موسســه تحقیقــات آفــات و 1383شــهریور  14-16کارگــاه آموزشــی ســالمت غــذا 
 FAOتهران با همکاري 

 3/9/83الـی   1/9/83صـوالت کشـاورزي   اصول طراحی و آزمون خشک کن هاي مح
 وزارت علوم تحقیقات و فن آوري-ساعت دانشگاه تربیت مدرس 20به مدت 

سـاعت در   8به مـدت  ) ICLD 2مهارت سطح (استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها
 28/11/83تاریخ 

دانشـگاه صـنعتی   - کارگاه آموزشـی فـراوري و حفاظـت مـواد غـذایی ایـران و کانـادا        
 1383اسفند  13.هاناصف

بـه   1383/ 26/6الـی   24/6/1383دوره آموزش آالینده ها و افزودنی هاي مواد غـذائی  
 ساعت 24مدت 

بـه   1/4/84الـی 30/3/84)خشـکبار و غـالت  (اصول مهندسی کاربردي در صنایع غذایی
  ساعت کرج 24مدت 

 سـاعت  24کارگاه آموزشی روش هاي کاربردي تعیین کیفیت فرآورده هـاي غـالت،  
  کرج 1385سال 



  ١٠

دانشـگاه صـنعتی    1386کارگاه آموزشی دستاورد هاي جدید در تولیـد نـان فـروردین    
  روز 2اصفهان 

الــی   11/12/88از  Image Processingکــاربرد  کارگــاه آموزشــی تخصصــی  
  در ستاد موسسه ساعت 16به مدت  12/12/88

و   MATLABکارگاه آموزشی تخصصی مبـانی مـدل سـازس و تحلیـل نـرم افـزار       
Neutral networks   ــی  3/11/88از ــه مــدت  5/11/88ال ــاعت 24ب ــتاد  س در س

  موسسه
سـاعت در   16بـه مـد   9/12/89از   Neutral networksکارگاه آموزشی تخصصی 

  ستاد موسسه
سـاعت   16در ارزیابی خواص حرارتـی مـواد غـذایی     DSCکارگاه آموزشی کاربرد 

  در ستاد موسسه 1389 /8/12الی  7/12/1389
 12بـه مـدت    دوره غیر حضوري قانون بهره وري در بخش کشـاورزي و منـابع طبیعـی   

  10/11/89الی  10/11/89ساعت از 
  1390اصفهان  قانون بهره وري در بخش کشاورزي و منابع طبیعی

  1390نانو تکنولوژي در موسسه فنی مهدیس  کرج 
  1390تولید محصول گل محمدي با کیفیت سازمان جهاد کشاورزي 

  1390تولید محصوالت باغی سالم کیفیت سازمان جهاد کشاورزي 
  1390محصوالت گواهی شده گلخانه اي کیفیت سازمان جهاد کشاورزي 

  ستاد موسسه کرج 1391روز خرداد  2دوره پرتو دهی محصوالت غذایی 
  1392در صنایع غذایی  PCR کاربرد 

  1392روشهاي اندازه گیري باقیمانده سموم در مواد غذایی 
  

  
  

  جوایز و تقدیرها 
  سال  عنوان تقدیرکننده  ردیف

  1379  موسسه تحقیقات بیوتکنولوژي کشوررئیس   1

دبیــر اجرایــی ســمینار بــین ا لمللــی فناوریهــاي بیوتکنولــوژي و فــرآوري مــواد    2
  )دکتر موسی زاده(غذایی

1380  



  ١١

  1380  )فتاح الجنانمهندس(کشاورزي استان اصفهان  جهاد رئیس سازمان  3

  1380  )دکتر دامادزاده(رئیس مرکز تحقیقات کشاورزي استان اصفهان   4

  1380  )مهندس فتاح الجنان(رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان   5

  1381  )دکتر دامادزاده(رئیس مرکز تحقیقات کشاورزي اصفهان   6

  1383  )اسماعیل خانیاندکتر(رئیس مرکز تحقیقات کشاورزي اصفهان   7

  1383  "یک روز بدون آب"دبیر نخستین جشنواره ادبی علمی هنري  8

فرمانذار بردسیر ورئیس ستاد بر گزاري جشـنواره گـل محمـدي و مـدیر جهـاد        9
  کشاورزي بردسیر

1383  

مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزي اصفهان و هماهنگ کننده ترویج و نظـام    10
  بهره برداري

1383  

  1382  )گودرزي.ن(توسعه پایدار دبیر همایش علمی غذا و  11
منصـور شیشـه   (تـاالب گـاو خـونی   .دبیر همایش منطقه اي حوضـه زاینـده رودو    12

  )فروش
  

1383  
  

13    
سرپرست معاونت تحقیقات و آمـوزش ورئـیس مرکـز تحقیقـات کشـاورزي و      

  منابع طبیعی اصفهان

1384  

کشـاورزي و  سرپرست معاونت تحقیقات و آمـوزش ورئـیس مرکـز تحقیقـات       14
  منابع طبیعی اصفهان

1385  

  1384  سرپرست موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي  15
همکـار طـرح   .   رییس سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان، هفته پـژوهش     16

ــر پژوهشــی  ــرد و    "برت ــه،اجزاي عملک ــرد دان ــر عملک ــی ب ــم آب ــر ک ــی اث بررس
  "خصوصیات کیفی در ارقام جدید گندم

1386  

  
  


