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. تبديل ضايعات محصوالت كشاورزي به پروتئین قابل مصرف. مجله تحقیقات مهندسي كشاورزي.  3131. مفتون آزاد، ن

 . 23-12، صفحات 1جلد 

 

. مطالعه روشهاي مختلف پوستگیري كلزا و تاثیر آن بر كمیت و 3132. نر. و مفتون آزاد، محمدزاده، ج.، فامیل مومن،

 . 33-13، صفحات 11كیفیت روغن استحصالي. مجله تحقیقات مهندسي كشاورزي، جلد 

 

مطالعه اثر پوشش بر پايه ايزوله پروتئین . 3131. سرمدي زاده، د.، بديعي، ف.، احساني، م.، مفتون آزاد، ن. و گودرزی، ف

. مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران. خواص خالل سیب زمیني سرخ شده با استفاده از روش پاسخ سطحسويا بر 

 .32-31، صفحات 1شماره 

 

. ارزیابی فاکتورهای موثر بر خواص مکانیکی، 3131رضایی تقی آبادی، م.، مفتون آزاد، ن.، بدیعی، ف. و حسینی، ا. 

یلم های خوراکی بر پایه صمغ تراگاکانت با استفاده از متدولوژی پاسخ سطح. کدورت و نفوذپذیری نسبت به بخار آب ف

 .311-312 ، صفحات3، شماره 13. جلد مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران

 



. بررسي خواص عملگر و حرارتي 3131عامري شهرابي، آ.، بديعي، ف.، احساني، م.، مفتون آزاد، ن.، و سرمدي زاده، د. 

 .23-23 ، صفحات1، شماره 1. جلد ايزوله پروتئین نخود و سويا. مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران كنسانتره و

 

. سنجش ویژگی های رئولوژیک کنسانتره آب انجیر با 3131فرحناکی، ع. و حسینی، ا.  .،فروزنده، ف.، مفتون آزاد، ن

، شماره 33. جلد مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران استفاده از روش پاسخ سطحی: تاثیر دما و غلظت هیدروکلویید.

 .32-312 ، صفحات3

 

. تولید کنسانتره انجیر از میوه انجیر خشک )واریته سبز( 3131فرحناکی، ع. و حسینی، ا.  ،فروزنده، ف.، مفتون آزاد، ن.

-323 ، صفحات31، شماره 23جلد . مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران .. و بررسی تغییرات رنگ آن در طول تغلیظ

323. 

 

بررسی تاثیر تیمار های مختلف در کنترل قهوه . 3132ف. و حسیني، ا. مفتون آزاد، ن.، فرحناكي، ع. بديعي،فرجي، ن.،

، 31، شماره 23. جلد مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران. ای شدن انجیر نیمه مرطوب )پرسی( رقم سبز استهبان

 .333-331 صفحات

 

. تعیین شرایط بهینه خشک کردن دانه انار در خشک کن 3131. اکبر ، علی زمردیان، ندا مفتون آزاد و الدن جوکار ،جوکار

 .33-13 ، صفحات1جلد  خورشیدی با استفاده از رویه سطح پاسخ. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی.
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 .33-313 ، صفحات31، شماره 13. جلد ، فصلنامه علوم و صنايع غذايينخود با روش سطح پاسخ

 

اثر ترکیبات فسنوترون، فولویک اسید و براسینوالید بر عملکرد کمی و  3131.تدین، م، معافپوریان، غ و مفتون آزاد، ن. 

 .213-233 ، صفحات2، شماره 32جلد  . مجله علوم و فنون باغبانی ایران،دیم رقم خلیلی کیفی انگور

 

بررسی اثر گلیسرول و سوربیتول  .3131سرمدي زاده، د.، بديعي، ف.، مفتون آزاد، ن.، احساني، م.، عامري شهرابي، آ. 

، شماره 21. جلد نامه علوم و صنايع غذايي. فصلژگیهای فیلم های خوراکی ایزوله پروتئین سویا به روش سطح پاسخبر وی

 .311-331 ، صفحات31

 

. مطالعه سینتیك خشك شدن و چروكیدگي ورقه هاي نازك سیب 3132روستاپور، ا.، مفتون آزاد، ن. و خالواحمدي، ا. 

 .313-311 ، صفحات31، شماره، 23. جلد زمیني در خشك كن جريان هواي موازي. مجله علوم و صنايع غذايي ايران

 

 ترویجی-علمیمقاله های چاپ شده در مجالت 

 

، 33. فرآيند مواد غذايي سیال با استفاده از حرارت دادن اهمي. مجله استاندارد ايران، شماره 3133. نمفتون آزاد، 
 .3-31صفحات 



، 33مجله استاندارد ايران، شماره  . استفاده از پوشش چربي ها در افزايش ماندگاري مواد غذايي.3133. نمفتون آزاد، 

  .13-11 صفحات

 ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجیمقاله های 

 

 کنفرانس های داخلی

 

استفاده از پوشش هاي خوراكي در بسته بندي مواد غذايي. كنفرانس فرآوري و  .3133 مفتون آزاد، ن. و كرباسي، ا.

 .شیراز .ارديبهشت 11-13 صادرات مواد غذايي.

 

 .كرج .آبان 33-33. افزودني هاي مواد غذايي و ايمني آنها. نهمین كنگره مواد غذايي. 3133مفتون آزاد، ن. و كرباسي، ا. 

 

پاستوريزاسیون غیر حرارتي غذاهاي مايع با استفاده از میدان هاي الكتريكي پالسي. کنگره صنایع . 3133مفتون آزاد، ن. 

 د.. مشهاردیبهشت 1-3غذایی، 

 

. اردیبهشت 1-3فرآیند حرارتی غذاهای مایع با استفاده از روش اهمی. کنگره صنایع غذایی، . 3133مفتون آزاد، ن. 

 مشهد.

 

استفاده از مشتقات اولئیک اسید در افزایش سرعت خشک کردن انگور بیدانه. . 3133مفتون آزاد، ن. و فصیحیان، ن. 

 .تیر. قزوین 33اولین همایش انگور، 

 

 33مطالعه و بررسی ارقام مختلف انگور بوانات فارس برای تبدیل و فرآوری. اولین همایش انگور،  .3133 مفتون آزاد، ن.

 .تیر. قزوین

 

 .مرداد 12-11. تولید محصوالت با ارزش افزوده از میوه خرما با کیفیت پایین. ششمین کنگره خرما. 3133مفتون آزاد، ن. 

 .ارگ جدید بم

 

 

پیش بینی تغییرات کیفی میوه های پوشش دار و بدون پوشش آووکادو در حین نگهداری در دماهای . 3131مفتون آزاد، ن. 

 .ارومیه .آبان 13-11 .مختلف با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی. هفدهمین کنگره صنایع غذایی

 

 

اورزي. سومین كنگره ملي بازيافت و استفاده از منابع تولید فیلم خوراكي از ضايعات محصوالت كش. 3133مفتون آزاد، ن. 

 .اصفهان .اردیبهشت 1-2آلي تجديد شونده در كشاورزي. 

 

 

بررسي امكان سنجي استفاده از زايدات محصوالت باغي. . 3133شاه امیريان، م.، مفتون آزاد، ن. زارعي فرد، م. و زارع، ا. 

 .اصفهان. اردیبهشت 1-2آلي تجديد شونده در كشاورزي.  سومین كنگره ملي بازيافت و استفاده از منابع

 

 

استفاده از تصويربرداري هاي ابرطیف سنجي و شبكه . 3133مفتون آزاد، ن.، كريمي، ی.، راماسوامي، ه. و پراشر، ا. 

هاي مصنوعي عصبي در پیش بیني تغیرات كیفي میوه هاي پوشش دار و بدون پوشش آووكادو در حین نگهداري در 

 .مشهد .مه 11-12 .دماهاي مختلف. هیجدهمین كنگره ملي صنايع غذايي

 



استانداردها و فاكتورهاي موثر بر خصوصیات كمي و كیفي محصوالت گوجه فرنگي. اولین كنگره . 3133مفتون آزاد، ن. 

 .بهمن، مشهد 11-11 .ناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگيملي ف

 

 .شیراز .اردبیهشت 13-11ژالتین در تولید محصوالت غذايي حالل. استفاده از . 3133مفتون آزاد، ن. 

 

 .شیراز. اردبیهشت 13-11تولید غذاي حالل. دستور العمل هاي كلي در  .3133 مفتون آزاد، ن.

 

بهینه سازي فرآيند خشك كردن اسمزي انجیر در محلو ل . 3133مفتون آزاد، ن.، شاه امیريان، م.، جوكار، ا. و زارع، ح. 

 .تهران .آبان 11-11 .نمك با استفاده از متدولوژي سطح پاسخ. نوزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی –هاي شكر 

 

تدوين دانش فني دستگاه پوشش دهنده فیلم خوراكي . 3133مفتون آزاد، ن.، جواديان، ش.، زارعي فرد، م. و سرشار، م. 

 .تهران .آبان 11-11 .ركبات. نوزدهمین کنگره ملی صنایع غذاییدر مقیاس نیمه صنعتي به منظور افزايش ماندگاري میوه م

 

مطالعه سینتیك تغییرات رنگ در حین تولید كنسانتره از  .3133 مفتون آزاد، ن.، فروزنده، ف.، فرحناكي، ع. و حسیني، ا.

 .تهران.آبان 11-11 .نوزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی منطقه استهبان. 1انجیرهاي درجه 

 

 

 تعیین شرايط بهینه خشك كردن انجیر سبز استهبان.. 3133، روستاپور، ا. مفتون آزاد، ن.، جوكار، ا.، شاه امیريان، م.

 .تهران.آبان 11-11 .نوزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی

 

 

وه كیوي در اثر پوشش خوراكي كتیرا بر خصوصیات كیفي می. 3133رضايي، م.، مفتون آزاد، ن.، بديعي، ف.، حسیني، ا. 

 .تهران.آبان 11-11 .ایع غذاییحین نگهداري. نوزدهمین کنگره ملی صن

 

 

ارزيابي فاكتورهاي موثر بر خصوصیات ممانعت كنندگي، . 3133رضايي، م.، مفتون آزاد، ن.، بديعي، ف.، حسیني، ا. 

-11 .نوزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی با استفاده از متدولوژي سطح پاسخ.  مكانیكي و كدورت فیلم هاي بر پايه كتیرا

 .تهران.آبان 11

 

 

بررسی تغییرات فاکتورهای کیفی و رنگ روغن زيتون . 3133بنیان پور، ع.   شاه امیريان، م.، مفتون آزاد، ن.، جوكار، ل. و

 .آبان 11-11 .گره ملی صنایع غذاییحاصل از چهار رقم زيتون در استان فارس در شرايط مختلف نگهداري. نوزدهمین کن

 .تهران

 
 

كاربرد روش پاسخ سطح برای مطالعه . 3133سرمدي زاده، د.، بديعي، ف.، احساني، م.، مفتون آزاد، ن. و گودرزی، ف. 

 .تهران.آبان 11-11 .نوزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی اثر پوشش دهی خالل سیب زمینی با ایزوله پروتئین سویا.

 

 

مقايسه خصوصیات كنسانتره و ايزوله پروتئیني . 3133عامري شهرابي، آ.، بديعي، ف.، احساني، م.، مفتون آزاد، ن. 

 .تهران.آبان 11-11 .نوزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی سويا با محصوالت سويا.

 
 

بررسی امکان استفاده از انجیرهای ضایعاتی در تولید انجیر پرسي و . 3133 زارع، ا.  شاه امیريان، م.، مفتون آزاد، ن. و

 .تهران. آبان 11-11 .نوزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی SWOT .مرباي انجیر با استفاده از آنالیز 

 

 

خشک کن تعیین شرایط بهینه خشک کردن در دانه انار در . 3133 جوكار، ا. زمردیان، ع.، مفتون آزاد، ن. و جوکار، ل.

 .تهران .آبان 11-11 .خورشیدی با استفاده از رویه سطح پاسخ. نوزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی



 

در مراحل پس از برداشت میوه  HACCPسیستم . 3133مفتون آزاد، ن.، شاه امیريان، م.، شاهرخي، ا. شاهپوريان، م. 

 .اصفهان. آبان 33-11.دار و تولید محصول سالمخرما با هدف تولید محصول سالم. اولین همایش ملي كشاورزي پاي

 

 

 31-31 .روش هاي نوين بسته بندي مواد غذايي؛ فرصت و چالش ها. یازدهمین کنگره ملی تغذیه. 3133مفتون آزاد، ن. 

 .شیراز. آبان

 

کامل )رقم سیاه( در حین مطالعه چروکیدگی میوه انجیر . 3131مفتون آزاد، ن.، شاه امیریان، م.، جوکار، ا. و روستاپور، ا. 

 .تهران .آذر 3-1 .فرآیند خشک کردن. بیستمین کنگره ملی صنایع غذایی

 

در كاهش ضايعات پس از  HACCPو GMP،GAP  بررسي کاربرد سیستم های . 3131مفتون آزاد، ن.، شاه امیریان، م. 

 ران، ایران.ته. آذر 3-1 .بیستمین کنگره ملی صنایع غذاییبرداشت خرما در استان فارس. 

 

افزایش ماندگاری میوه لیمو با استفاده از پوشش خوراکی بر پایه پکتین در مقیاس . 3131 مفتون آزاد، ن.، و جوادیان، ش.

 .تهران .آذر 3-1 .بیستمین کنگره ملی صنایع غذایی.  پایلوت

 

بیستمین کنگره ملی . خوراکیطراحی و ساخت دستگاه پوشش دهنده فیلم  .3131 مفتون آزاد، ن.، و جوادیان، ش.

 .تهران.آذر 3-1 .صنایع غذایی

 

بررسی تاثیر ساکارز و . 3131مفتون آزاد، ن.، فروزنده، ف.، بدیعی، ف.، فرحناکی، ع.، حسینی، ا. و شاه امیریان، م. 

. آذر 3-1 .اییغذ بیستمین کنگره ملی صنایع  .پکتین بر تغییرات رنگ، ویژگیهای ارگانولپتیک و خواص حرارتی شربت انجیر

 .تهران

مطالعه تاثیر دبی هوا و ضخامت بر روند خشک شدن دانه . 3131جوکار، ا.، زمردیان، ع.، مفتون آزاد، ن. و حسینی، م. 

  .تهران. آذر 3-1 .انار در خشک کن خورشیدی. بیستمین کنگره ملی صنایع غذایی

تعیین شرایط بهینه خشک کردن دانه اناردر خشک کن . 3131جوکار، ا.، روستاپور، ا.، حسینی، م. و مفتون آزاد، ن. 

 .تهران .آذر 3-1 .کابینتی. بیستمین کنگره ملی صنایع غذایی

 

استفاده از تکنیک پردازش تصویر در مطالعه چروکیدگی سیب  .3131 روستاپور، ا.، شاه امیریان، م. و مفتون آزاد، ن.

 .تهران .آذر 3-1 .زمینی. بیستمین کنگره ملی صنایع غذایی

 

 .تعیین سینتیك خشك شدن مواد در خشك كن كابینتي. 3133. ، اخالو احمدي م.، خادم، ن.، فتون آزاد،ا.، م روستاپور،

 .شیراز. اسفند 2-2 .همايش ملي آشنايي با فناوري هاي روز در زمینه مهندسي مكانیك

 

استفاده از تکنیک پردازش تصویردر مطالعه تغییر حجم . 3131 .، اخالو احمدي م.، خادم، ن.، فتون آزاد،ا.، م روستاپور،

 بهمن. ماهشهر. 11نخستین كنفرانس خاورمیانه اي خشك كردن.  ،درطی خشک کردن

 

 بیست .)سخنرانی کلیدی(تغییر اقلیم جهانی و تامین امنیت غذایی؛ فرآوری محصوالت کشاورزی . 3131مفتون آزاد، ن. 

 آبان. شیراز. 3-3. کنگره ملی صنایع غذایی و يكمین

 

تاثیر نوع بسته بندي و دما بر خصوصیات فیزيكوشیمیايي و تركیبات معطر . 3131، ز. شریعت ن.، و مفتون آزاد،ن.،  فرچی،

 آبان.  شیراز. 3-3. کنگره ملی صنایع غذایی و يكمین بیست. برنج ايراني )كامفیروز ( در حین نگهداري

 

بررسي تاثیر تیمارهاي مختلف در كنترل قهوه اي شدن انجیر نیمه . 3131، ع. فرحناكي ن.، و مفتون آزاد، ن.، فرچی،

 آبان. شیراز. 3-3. کنگره ملی صنایع غذایی و يكمین بیست. مرطوب )پرسي( رقم سبز استهبان

 

بر تغییرات رنگ و خصوصیات كیفي بررسي تاثیر برخي تركیبات . 3131، ل. جوكارن.، و  مفتون آزاد، م.،شاه امیریان،

 آبان. شیراز. 3-3. کنگره ملی صنایع غذایی و يكمین بیست. اساليس سیب ترش در حین خشك كردن

 

بررسي تغییرات تركیبات اسانس اساليس لیموترش در حین خشك . 3131 ، ا.ن.، و روستاپور مفتون آزاد، م.،شاه امیریان،

 آبان. شیراز. 3-3. ع غذاییکنگره ملی صنای و يكمین بیست. كردن

 



روش نوين جداسازي صمغ . 3131، ن. مفتون آزاد م. مجذوبي، غ.، مصباحي، ع.، فرحناكي، ش.، بخشي زاده شیرازي،

 .کنگره ملی صنایع غذایی و يكمین بیست. دانه هاي موسیالژي بوسیله امواج فراصوت و بررسي خصوصیات اين صمغ ها

 .شیراز آبان. 3-3

 

بررسي اثر خشك كردن اسمزي بر خصوصیات فیزيكوشیمیايي و . 3131 ، ل.جوكارن.، و  مفتون آزاد، م.،امیریان،شاه 

 آبان. شیراز. 3-3. کنگره ملی صنایع غذایی و يكمین بیست. تركیبات معطر زنجبیل

 

يت نشاسته به منظور بررسي ويژگي هاي نانوكامپوز. 3131 ، ه.شريف نسبز.،  رفیعي، ن.، مفتون آزاد،ف.،  ديعي،ب

 آبان. شیراز. 3-3. کنگره ملی صنایع غذایی و يكمین بیست. بسته بندي محصوالت كشاورزي

 

مفتون آزاد، ن. پایداری فیزیکوشیمیایی پودر شیر خشک در حین نگهداری. بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع 

 شهریور. گرکان. 3-3غذایی ایران )سخنرانی کلیدی(. 

 

. بررسي تركیبات تغذيه اي و بیولوژيكي ارقام مختلف میوه بلوط و فراورده هاي آن 3131میريان، م. و مفتون آزاد، ن. شاه ا

 شهریور. یاسوج. 31-31و نقش آنها در رژيم غذايي انسان. اولین همايش ملي جنگلهاي بلوط. 

 

اکید بر اسانس های گیاهی در بهبود کیفیت گوشت . کاربرد ترکیبات طبیعی با ت3131شاه امیريان، م. و مفتون آزاد، ن. 

تیر. پارک علم و  11-13و فرآورده های گوشتی. نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم غذایی. 

 فناوری سیستان و بلوچستان.

 

ولین همایش ملی انجیر . بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکربی انجیر. ا3131شاه امیريان، م. و مفتون آزاد، ن. 

 شهریور. شیراز. 33-33دیم. 
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 پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 

 

 .3133تا 3133)سمت: مجری(.  بوانات فارس جهت تبديل و فرآوري بررسي ارقام انگور در

 
 

 . 3131تا 3133)سمت: مجری(.  ليمطالعه روشهاي مختلف پوستگیري كلزا و اثر آن بر كمیت و كیفیت روغن استحصا

 

 .3133تا  3133)سمت: همکار(.  هبان براي تولید مربا و مارماالدمنطقه است 1ستفاده از انجیرهاي درجه ا

 

 . 3133تا  3133)سمت: همکار(.  استحصالي از پوست پرتقال و لیمو مطالعه زمان حرارت دادن و نوع حالل بر كیفیت پكتین

 .3133تا  3133)سمت: همکار(.  ار دانه(انار با خشك كردن خورشیدي و خشك كردن آفتابي )انبررسي خشك كردن دانه 

ور افزايش تهیه پوشش خوراكي از مواد سلولزي و بررسي خواص فیزيكي و مكانیكي آنها و كاربرد اين پوشش ها به منظ 
 .3133تا  3133)سمت: همکار(.  ماندگاري محصوالت باغي

 .3131تا  3133)سمت: همکار(.  دانه انار در خشک کن تونلي و خشك كردن آفتابيبررسی خشک کردن 

تدوین دانش فنی تولید فیلم/پوشش خوراکی بر پایه پکتین در مقیاس صنعتی برای افزایش عمر نگهداری مرکبات )سمت: 
 .3131تا  3131مجری(. 



 .3131تا  3133)سمت: همکار(.  ام داخليبررسی سازگاري ارقام انگور رومیزي تركمنستان در مقايسه با ارق

 .3131تا  3133)سمت: مجری(.  انجیر سبز و سیاه استهبان  تعیین شرايط بهینه خشك كردن ارقام

 . 3131تا  3133)سمت: مجری(.  منطقه استهبان 1خشک درجه  بهینه سازی تولید کنسانتره از انجیرهای 

(. )سمت: مجری در افزايش ماندگاري شاه انجیر و انجیر سیاه استهبان استفاده از بسته بندي با اتمسفر تغییريافته
 . 3131تا  3133

 .3131تا  3133)سمت: مجری(.  مرطوب )پرسي(  در تهیه انجیر نیمه  استفاده از محلولهاي اسمزي و هواي گرم

 .3131 تا 3133)سمت: همکار(.  تهیه پودر از خرمای درجه دو و مطالعه خواص فیزیکوشیمیایی آن

 تولید فیلم های قابل بازیافت نانو کامپوزیت نشاسته به منظور بسته بندی محصوالت کشاورزی و بررسی خصوصیات آنها
 .3131تا  3133)سمت: همکار(. 

 استان فارس در افزایش ماندگاری سه رقم خرمای مرطوب   بررسی تاثیر پوشش خوراکی نانوامولسیون بر پایه کیتوزان
 .3131تا  3131مسئول(. )سمت: مجری 

 )سمت: مجری در افزایش ماندگاری انجیر سیاه استهبان  بررسی تاثیر پوشش خوراکی نانوامولسیون بر پایه کیتوزان
 .3131تا  3131مسئول(. 

ار(. )سمت: همک بررسی تاثیر یک نوع پوشش نانو امولسیون بر پایه کیتوزان در افزایش ماندگاری سیب رقم گالب کهنز
 .3131تا  3131

سمت: ) نانو امولسیون بر پایه کیتوزان در افزایش ماندگاری نارنگی محلی تنکابن –بررسی تاثیر دو نوع پوشش میکرو 
 .3131تا  3131همکار(. 

سمت: ) نانو امولسیون بر پایه کیتوزان در افزایش ماندگاری پرتقال تامسون و خونی –بررسی تاثیر دو نوع پوشش میکرو 

 .3131تا  3131همکار(. 

 .3131تا  3133 ()سمت: همکار. تهیه فرآورده های پروتئینی از نخود و مطالعه خواص عملگرا و خواص فیلم خوراکی آنها

بررسي تأثیر نوعي پوشش نانو امولسیون تهیه شده بر پايه كیتوزان در افزايش ماندگاري و برخي ويژگي هاي كیفي میوه 
 .3131تا  3131 ()سمت: همکار. توت فرنگي درطول انبارماني

 
هاي گل و باردهي زيتون رقم هاي کامل، تلقیح جوانهپاشي اوره، بور و روي بر افزايش گلبررسي تأثیر آبیاري و محلول

 .3131تا  3131)سمت: همکار(.  هاي مختلف آبیاري در استان( در رژيمOlea europaea L. cv .Shenkeشنکه )
 

"  Golden deliciousانگیزي درخت سیب استاندارد رقم " پاشي اوره بر گلزمان تنش خشکي و محلولبررسي تأثیر هم
 .3131تا  3131 ()سمت: همکار. در منطقه سپیدان

 

بررسي اثر کودهاي زيست محرک آمینو اسیدي، فولويک اسید و ترکیبات استروئیدي بر مقابله با اثرات خشکسالي در 

 .3131تا  3131 ()سمت: همکار. ر رقم خلیليانگو

صنعتي و بررسي تاثیر فاکتورهاي دماي هوا و میزان کن پاششي نیمهدستیابي به تکنیک تولید پودر آب انار در خشک
 .3131تا  3131 ()سمت: همکار. کن و ابعاد ذرات پودرتغذيه بر عملکرد خشک

 

 

 پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 .3132-3132افت رطوبتی برنج در محلهای ذخیره سازی در استان فارس )سمت: مجری(.  تعیین ضریب



 .3131تا  3132)سمت: مجری(.  مطالعه تاثیر زمان و دماي رهیدراسیون بر خصوصیات رنگ و بافت انجیر نیمه مرطوب

)سمت: مجری(.  مختلف نگهداري ها در دماهاياي شدن انجیر نیمه مرطوب تیمار يافته با افزودنيمطالعه سینتیك قهوه

 .3131تا  3132

)سمت: مجری(.  بررسي امكان تولید انجیر نیمه مرطوب با استفاده از پالستیسايزرها و مطالعه سینتیك قهوه اي شدن

 .3133تا  3132

)سمت: همکار(.  هاي انجیر نیمه مرطوب تولید شده با استفاده از پالستیسايزرهاو پایداری نمونه مطالعه خواص حرارتي 

 .3131تا  3132

 

(. )سمت: همکار تاثیر استفاده از پوشش هاي بسته بندي زيست تجزيه پذير در كنترل قهوه اي شدن  انجیر نیمه مرطوب

 .3131تا  3132

 

 کتاب

مفتون آزاد، ندا. شیمي گوشت و خصوصیات فیزيكوشیمیايي فرآورده هاي گوشتي. انتشارات دانشگاه جامع علمي 

  صفحه. 111 .ديكاربر

 

 راهنمایی و مشاوره پایان نامه

 

 

مطالعه امکان سنجی تولید شربت و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی.  .3133.  اطمهفروزنده، ف

  .واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران)سمت: راهنما(. کنسانتره انجیر 

 

تولید فیلم خوراکی بر پایه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی.  .3133.  مریمرضايي نقي آبادي، 

  .واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران)سمت: راهنما(. کتیرا به منظور افزایش ماندگاری میوه کیوی 

 

مطالعه خصوصیات فیزیکی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی.  .3133.  آرتیمسعامري شهرابي ، 

واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی واحد (. مشاور)سمت:  و مکانیکی فیلم های بر پایه ایزوله پروتئینی سویا

  .تهران

 

ولید ایزوله پروتئینی نخود و تیع غذایی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنا .3133.  سرمدی زاده، دریادخت

واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی واحد )سمت: مشاور(.  ارزیابی خصوصیات عملگرایی و تشکیل فیلم از آن

  .تهران

 

 ریاستفاده از پوشش های خوراکی در افزایش ماندگاپایان نامه کارشناسی ارشد رشته باغبانی.  .3133.  ، رزیتا باستاني

  )سمت: مشاور(. دانشگاه شیراز. مغز گردو

 

مطالعه روش های کاهش قهوه ای پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی.  .3131.  نوشین، فرجی

  .واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران)سمت: راهنما(. شدن در انجیر پرسی استهبان 

 



اثیر نوع بسته بندي و دما بر خصوصیات پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی.  .3133. زینت، شریعت

 واحد علوم و تحقیقات دانشگاه)سمت: راهنما(.  فیزيكوشیمیايي و تركیبات معطر برنج ايراني )كامفیروز ( در حین نگهداري

  ورامین.آزاد اسالمی واحد 

 

بررسي تاثیر برخي افزودني ها و شرايط نگهداري بر کتری رشته علوم و صنایع غذایی. پایان نامه د .3131. سارا، انصاری

  .واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران)سمت: راهنما(.  سینتیك قهوه اي شدن انجیر نیمه مرطوب

 

فاده از اسیدسیتريك و انجماد در استپایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی.  .3131. نجفعلی، کریمی

  اهواز.واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی واحد )سمت: راهنما(. رساندن مصنوعي خرماي شاهاني 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. بررسی امکان استخراج  .3131. بخشی زاده شیرازی ، شاهین

  وسیله امواج فراصوت )سمت: مشاور(. دانشگاه شیراز.برخی صمغ های دانه ای به 

 

ان دکستر-پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. کانژوگه کردن لیزوزیم .3131. موالیی فر ، محمدحسین

  به وسیله مایکرویو )سمت: مشاور(. دانشگاه شیراز.

 

رشته باغبانی. اثرات پوشش های خوراکی بر خصوصیات کیفی پایان نامه کارشناسی ارشد  .3131.  روستایی ، فاطمه

  و کمی خرماهای خشک و نیمه خشک درطول نگهداری در دمای اتاق )سمت: مشاور(. دانشگاه شیراز.

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی. تاثیر امواج فراصوت بر ویژگی های  .3133. عزیزی ، رضوان

  فتی  محلول ها و ژل های کاراگینان )سمت: مشاور(. دانشگاه شیراز.رئولوژیکی و با

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته باغبانی. تاثیر پوششهای خوراکی کیتوزان، نانوکیتوزان، متیل  .3131.  احمدی ، پگاه

  ه شیراز.سلولز و پکتین بر ماندگاری پس از برداشت ویژگی های کیفی میوه انار )سمت: مشاور(. دانشگا

 

 

 عضویت در مجامع علمی

 

 عضو هیئت تحریریه مجله فارس رویش

 

 Iranو  Journal of Food Engineering ،Hort Technologعلوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، داور علمی مجالت 
Agricultural Science ،Journal of Food Science ،Journal of Food Processing and Preservation 

 

 تشویقات

-The Governors' Foundation Research Scholarship (Bourse de la Fondation des gouverneurs), 2005. 

 

 

پژوهشگر نمونه بخش دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر محمدنیا، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، 

 .3133، تحقیقات فنی و مهندسی

 



پژوهشگر نمونه بخش دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر محمدنیا، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، 

 .3133، تحقیقات فنی و مهندسی

 

 .3131، برتر استانیپژوهشگر ، استاندار فارس، مهندس صادق عابدیندریافت لوح تقدیر از آقای 

 

 .3131، برتر استانیپژوهشگر ، استاندار فارس، الریاحمدی دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر 

 

طرح منتخب استانی در دومین جشنواره و دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر فاضل زاده، رییس پارک علم و فناوری فارس، 

نمایشگاه ملی علم تا عمل دستاوردهای فناوری و تجاری سازی در عرصه ملی تحت عنوان تولید فیلم/پوشش بسته 

 .3133 ی خوراکی بر پایه پکتین.بند

 

 

 سایر موارد

 

 

 32/31/3133( مورخ 13313233) 21331تولید فیلم/پوشش خوراكي بر پايه پكتین شماره ثبت اختراع  -

 1/1/33مورخ  32311ساخت دستگاه پوشش دهنده مرکبات شماره  ثبت اختراع -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


