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شغل فعلی
عضو هیأت علمی (پژوهشگر پایه  )38مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،بخش تحقیقات مهندسی صنایعغذذایی و
فنآوری پس از برداشت
سوابق کاری و فعالیتهای پژوهشی
 اخذ بورسیه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد از سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
 کارشناس ارشد تحقیقات -مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ( 3121تا )3153
 عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ( 3121تا کنون)
 مسئولآزمایشگاه ابزار دقیق ،بخش تحقیقات مهندسی صنایع غذایی و فنآوری پس از برداشت( 3121تا)3131
 دبیر شورای انتشارات مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ( 23تا)3121
 مدیر داخلی مجله (علمی -پژوهشی) تحقیقات مهندسی کشاورزی ( 23تا 3123( ،)3121تا )3131


 عضو کمیته متناظر کدکس میوه و سبزیهای تازه ( 3134تا کنون)
 عضو کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادات (کایزن) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 عضو شورای تحقیقات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 3123 ،تا3131
 عضو کارگروه تخصصی  FAOبرای تهیه گزارش منطقهای وضعیت فنآوری پس از برداشت در منطقه غرب و جنوب
غربی آسیا
 عضو کمیته فنی تخصصی  HACCPکشمش –وزارت جهاد کشاورزی
 عضو کمیته تهیه پیش نویس آیین کار استقرار سیستم

فرآوری کشمش

(زیر مجموعه کمیته کشوری هماهنگی و برنامهریزی اجرایی سیستم )HACCP
 عضو کمیته تهیه برنامه ده ساله افزایش دانههای روغنی -وزارت جهاد کشاورزی
 عضو کمیته تدوین برنامه راهبردی تحقیقات دانههای روغنی-سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
 عض و کمیته تدوین برنامه راهبردی کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی و دامی در مراحل پس از برداشت ،فذراوری
و توزیع --سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی


عضو کمیته استانداردهای  TC34زیر شاخه SC2

 منتخب مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در مجموعه خبرگان تحقیقات3124 .
پژوهشها
 .3بررسی امکان کاربرد استری کردن شیمیایی تصادفی روغنهای نباتی به عنوان جایگزین فراینذد هیدروژناسذیون .پایذان
نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما :دکتر پروین زندی)
 .8بررسی امکان کاربرد استری کردن شیمیایی تصادفی روغنهای نباتی به عنوان جایگزین فرایند هیدروژناسذیون( .همکذار
اصلی) انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی کشور

احراز رتبه اول در بین طرحهای پژوهشی برگزیده دومین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی
 .1کاربرد کلرید پتاسیم به عنوان جایگزین نمک طعام در تهیه نانهای رژیمی (مجری مسئول) مؤسسذه تحقیقذات فنذی و
مهندسی کشاورزی

دستاورد شاخص تحقیقاتی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی -مصاحبه تلویزیونی برای
معرفی دستاوردهای طرح
 .4تعیین نوع و مقادیر مناسب استفاده از نگهدارندهها به منظور بهبذود کیفیذت و افذزایش زمذان مانذدگاری نذان (مجذری
مسئول) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی -خاتمه یافته
 .3بررسی امکان استفاده از سویا و مغز دانه آفتابگردان در بهبود کیفیت نان (مجذری مسذئول) مؤسسذه تحقیقذات فنذی و
مهندسی کشاورزی  -خاتمه یافته

 .6بررسی امکان استفاده از سلولز (فیبر خوراکی) در تولید نان (مجری مسئول) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 خاتمه یافته .5طرح راهبردی کاهش ضایعات دانههای روغنی در مراحل پس از برداشت ،فرآوری و توزیذع (مجذری مسذئول) مؤسسذه
تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی  -خاتمه یافته
 .2طرح راهبردی کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی (باغی ،زراعی ،سبزی و صیفی) در مراحل پس از برداشت (مجری)
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی  -خاتمه یافته
 .3بررسی تأثیر  -3متیل سیکلو پروپن بر خواص کیفی ،ماندگاری و کاهش ضایعات سیب (همکار) مؤسسه تحقیقات فنی و
مهندسی کشاورزی -خاتمه یافته
 .31تعیین مقادیر استفاده و نحوه به کارگیری مواد معدنی ( )Fe, Zn, Caبذه منظذور بهبذود ارزش تغذیذهای نذان (مجذری
مسئول) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی  -خاتمه یافته
 .33بررسی تأثیر روشهای آمادهسازی بر خشک شدن ،ویژگیهای کیفی و انبارمانی آلبالو (همکار) مؤسسه تحقیقات فنذی و
مهندسی کشاورزی – خاتمه یافته
 .38بررسی برخی از خواص فیزیکوشیمیایی انجیر خشک منطقه اسذتهبان بذه منظذور بهبذود کیفیذت و پایذداری آن (سذایر
مجریان) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی  -خاتمه یافته
 .31تولید فیلمهای قابل بازیافت نانوکامپوزیت نشاسته به منظور بستهبندی محصوالت کشاورزی و بررسی خصوصیات آنها
(سایر مجریان) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی -خاتمه یافته
 .34تهیه فیلمهای پوششی خوراکی از مواد سلولزی و بررسی برخی خواص فیزیکی و مکذانیکی آنهذا و کذاربرد آنهذا بذه
منظور افزایش ماندگاری دو محصول باغی(سایر مجریان) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی -خاتمه یافته
 .33نگهداری غیر شیمیایی میوه انجیر رقم سبز استهبان به صورت خشذک و مرطذوب شذده درون بسذتههذای بذا اتمسذفر
تغییریافته (سایر مجریان) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی -خاتمه یافته
 .36تعیین فرایند حرارتی و زمان پروسس برای کنسرو کرفس (سایر مجریان) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشذاورزی-
خاتمه یافته
 .35اندازهگیری بقایای جوششیرین در نان لواش با استفاده از فلیم فتومتر(سایر مجریان) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسذی
کشاورزی  -خاتمه یافته
 .32تعیین مقادیر استفاده و نحوه به کارگیری بهبود دهندهها به منظور تقویت آرد و بهبود عمذلآوری خمیر(سذایر مجریذان)
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی  -خاتمه یافته
 .33بررسی خواص کیفی و ارزش تغذیهای ارقام غالب گنذدم کشذور (سذایر مجریذان) مؤسسذه تحقیقذات فنذی و مهندسذی
کشاورزی  -خاتمه یافته
 .81اثر روشهای خاکورزی بر خواص کمی و کیفی آفتابگردان (سایر مجریان) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
– خاتمه یافته

 .83بررسی و ارزیابی خشککردن پسته قزوینی به روش میکروویذو (سذایر مجریذان) مؤسسذه تحقیقذات فنذی و مهندسذی
کشاورزی – خاتمه یافته
 .88طراحی ،ساخت و ارزیابی دستگاه فندقشکن (همکار) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی– خاتمه یافته
 .81ساخت و ارزیابی یک خشککن پایلوت آفتابی برای محصوالت کشاورزی (سذایر مجریذان) مؤسسذه تحقیقذات فنذی و
مهندسی کشاورزی  -خاتمه یافته
 .84تعیین خواص سوخت بیودیزل تولیدی از برخی گونههای گیاهی موجود در ایران (سایر مجریان) مؤسسه تحقیقات فنی و
مهندسی کشاورزی -شرکت مگاموتور -خاتمه یافته
 .83بررسی امکان تولید نان حجیم با استفاده از مخلوط آرد گندم و سیبزمینی (سذایر مجریذان) مؤسسذه تحقیقذات فنذی و
مهندسی کشاورزی – خاتمه یافته
 .86تعیین مناسبترین روش تولید مالت (سمنو) از واریتههای مختلف تجذاری و ارزیذابی خذواص کمذی و کیفذی آن (سذایر
مجریان) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی – خاتمه یافته
 .85بررسی تأثیر کاربرد  -3متیل سیکلو پروپن بر افزایش ماندگاری و کاهش ضایعات سیب ارقام بذومی تابسذتانه ( Malus

 )domestica Borkh.در شرایط مختلف رسیدگی (همکار) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
معرفی راهکارهای مناسب جهت شستشو وکاهش آلودگیهای خرمای مضافتی( .همکار) .معاونت آب و خاک و صنایع.
وزارت جهاد کشاورزی -خاتمه یافته
 .92بهینهسازی فرموالسیون غذا-دارو ( )Medical Foodبر پایه ماست با ویژگیهای کیفی مطلوب با استفاده از
مدلسازی الگوریتم ژنتیک (پایاننامه دکترا)
مقاالت
مجالت علمی -پژوهشی (داخلی و بینالمللی)
.1
.9
.3
.4
.5
.6
.7

زندی پ ،.م .گلدانی ،ه .بهمدی ،خ .خوش طینت و ک .حسینی .3128 .بررسی استری کردن روغنهای آفتابگردان ،سویا و
پنبهدانه در مبنای نیمه صنعتی .امیرکبیر (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) .سال چهاردهم جلد( 33 -مهندسی شیمی).252-222 .
میرمجیدی هشتجین ع ،.ر .حسینخواه و ه .بهمدی .3126 .بررسی اثر رطوبت زمان برداشت و دماهای مختلف خشک کردن
بر کیفیت روغن دانه کانوال و بذر آن .مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی .جلد ،2شماره .3-35 .1
بهمدی ه ،.پ .زندی ،م .گلدانی و م .قوامی .3126 .تولید چربی بازساخته از مخلوط روغن آفتابگردان و فلیک سویا .مجله
علوم تغذیه و صنایع غذاییایران .جلد  ،8شماره .33-83 .5
دهقانشعار ز ،.ز .حمیدی اصفهانی ،س .عباسی و ه .بهمدی .3126 .تأثیر غلظتهای باالی دیاکسیدکربن در بستهبندی با
اتمسفر اصالحشده بر کیفیت خرمای رقم سایر .مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی .جلد  ،2شماره .341-336 .4
عزیزی ا ،.ع .میرمجیدی هشتجین و ه .بهمدی .3126 .بررسی و تعیین میزان نفخزایی ارقام تجاری عدس دیم ایران و
ایکاردا .مجله علمی-پژوهشی علوم کشاورزی .سال سیزدهم (ویژه نامه .313-331.)3
بدیعی ف ،.ع .فرحناکی و ه .بهمدی .3125.مطالعه همدماهای جذب آب گزانگبین به روش دینامیکی .مجله تحقیقات
مهندسی کشاورزی .جلد  ،3شماره .23-33 .3
دهقانشعار ز ،.ف .بدیعی و ه .بهمدی .3122 .نقش گلیسرول بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی فیلم پروتئینی ایزوله سویا.
مجله علوم و صنایع غذایی ایران .دوره  .6شماره .3-33 .3

 .8صادقیپور م ،.ف .بدیعی ،ه .بهمدی و ب .بازیار .3123 .اثر پوششهای خوراکی فعال بر پایه متیل سلولز بر ماندگاری گوجه
فرنگی .مجله علوم و صنایع غذایی ایران.
 .2نوری ،م ،.ح .عزتپناه ،س .عباسی ،م .امین افشار و ه .بهمدی .3131 .مقایسه برخی ویژگیهای شیمیایی ،فیزیکی و حسی
شیر بیچربی بافتدار با شیر بیچربی و پرچرب در دوره نگهداری .مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی .سال سیزدهم .شماره
 .4ص43 .
 .11نوری ،م ،.ح .عزتپناه ،س .عباسی و ه .بهمدی .3131 .بررسی پایداری ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی ماست قالبی بیچربی
حاوی شیر بافتدار در دوره نگهداری .مجله علوم و صنایع غذایی ایران.
 .11جوکار ،ا ،.ح .زارع ،ه .بهمدی و ل .جوکار .3131 .اثر استفاده از فناوری بستهبندی با اتمسفر اصالحشده ( )MAPبر افزایش
عمر انبارمانی انجیر نیمهمرطوب منطقه استهبان .مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی .سال دوازدهم ،شماره 35 ،1
 .19حسینی،س.ا ،.م ، .م،.ع .رحمن و ه .بهمدی .3133 .بررسی اثر ماریناد کردن آنزیمی و سدیم تری پلی فسفات بر نیروی برش،
 pHو افت پخت گوشت گاو .فصلنامه نوآوری در علوم و فناوری غذایی ،سال پنجم ،شماره  ،33ص .31-45
 .13صالحی فر ،م ،.س .شهبازی زاده ،ک .خسروی دارانی ،ه .بهمدی و ر .فردوسی .3133.بررسی امکان استفاده از پودر
ریزجلبک اسپیرولینا پالتنسیس در تولید کلوچه صنعتی .فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران ،شماره .85ص .58-61
 .14رسایی ،س ،.س.ا .حسینی ،م .صالحی فر و ه .بهمدی .8138 .اثر نشاسته اصالح شده بر برخی از ویژگیهای فیزیکوشیمایی
و حسی همبرگر کم چرب.مجله تحقیقات دامپزشکی ،سال ششم ،شماره  ،8ص . 23
 .15صالحی فر،م ،.س .شهبازی زاده ،ک .خسروی دارانی و ه .بهمدی .3138 .بررسی امکان غنی سازی کلوچه صنعتی با استفاده
از ریز جلبک  .Spirulina platensisفصلنامه نوآوری در علوم و فناوری غذایی ،سال پنجم ،شماره  ،35ص 13
 .16حسینی س.ا ،.ش .حاجی باقر نائینی ،ه .بهمدی و ع .پژند .3138 .بررسی اثر مراحل تولید سوریمی بر ترکیبات شیمیایی
والگوی الکتروفورتیکی پروتئینهای میوفیبریلی گوشت طیور استخوانگیری شده با روش مکانیکی.نشریه بهداشت مواد
غذایی ،شماره  ،31ص. 3
 .17هاشمی خبره ،ع ،.م .هنرور ،س.م .سیدین اردبیلی و ه .بهمدی .3131 .بررسی تأثیر افزودن مالس بر ویژگیهای رئولوژیکی
خمیر و کیفیت نان تست .مجله علوم غذایی و تغذیه ،سال یازدهم ،شماره .34-45 ،3
 .18ریاضی ،ف ،.ف .زینالی ،س.ا .حسینی و ه .بهمدی .3134 .بررسی امکان استفاده از تفاله انگور قرمز بهعنوان جایگزین چربی
در تولید سوسیس کمچرب .فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی ،سال بیست و پنجم ،شماره.853 -833 8.
 .12محمدی گل ،ر ،.ر .ملک فر ،م .میرابوالفتحی و ه .بهمدی .3134 .ارزیابی تشخیص آفالتوکسین ) (B1پسته با استفاده از
طیف سنجی رامان و رامان تقویت شده سطحی ) (SERSروی دو زیرالیه متشکل از نانوذرات نقره .فصلنامه پژوهش و
نوآوری در علوم و صنایع غذایی ،سال چهارم ،شماره .313-335 .8
 .91شواخی ،ف .و ه .بهمدی .3134 .بررسی اثر استفاده از ا-متیل سیکلوپروپن در کیفیت پس از برداشت سیب .علوم و صنایع
غذایی ایران .سال سیزدهم.324-353 .
 .91بهمدی ،ه .و ف .شواخی . 3134 .بررسی و مقایسه تأثیر فیبر چغندرقند و پسیلیوم بر ویژگیهای رئولوژیکی خمیر نان بربری.
علوم و صنایع غذایی ایران .سال سیزدهم.381-331 .
 .99ریاضی ف ،.ف .زینالی ،س.ا .حسینی و ه .بهمدی .3133 .اثر پرتودهی گاما بر برخی ویژگیهای فیزیکی-شیمیایی ،میکروبی
و فعالیت ضد اکسایشی پسماند خشک انگور قرمز واریته سیاه سردشت .علوم و صنایع غذایی ایران.
 .93ریاضی ف ،.ف .زینالی ،س.ا .حسینی ،ه .بهمدی ،م .خانی و س .پوروطن دوست .3133 .بررسی اثر پسماند خشک حاصل از
فرآوری آب انگور قرمز (واریته سیاه سردشت) بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و خواص عملکردی سوسیس گوشت گاو .علوم و
صنایع غذایی ایران .سال سیزدهم .شماره .381-333 ،63
24. Nouri, M., Ezzatpanah, H., Abbasi, S., Aminafshar, M. and Behmadi, H., 2012. Effect of Partially
Hydrolyzed Kappa-Casein on Physicochemical and Sensory Properties of Heated Milk. Journal of
Dispersion Science and Technology, 33(8), pp.1204-1209.

25. Zohri, M., Shafiee Alavidjeh, M., Mirdamadi, S.S., Behmadi, H.,Hossaini Nasr, S.M.,Eshghi
Gonbaki, S. Shafiee Ardestani, M., Jabbari Arabzadeh, A. 2013. Nisin-Loaded Chitosan/Alginate
Nanoparticles: A Hopeful Hybrid Biopreservative . Journal of Food Safety.33 (1):40-49.
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 .5معدنی ص .و ه .بهمدی .3126 .بهبود کیفیت میکروبی میوهها و سبزیهای تازه با فرایند پرتوتابی  .ماهنامه سنبله .سال
بیستم شماره )36-35( 365؛ سال بیستم شماره )84-83(362؛ سال بیستم شماره .)86-85(363
 .2شواخی ف .و ه .بهمدی .3126 .وضع قذوانین و اسذتانداردهای الزم در ارزیذابی محصذوالت غذذایی حاصذل از گیاهذان
تراریخته .ماهنامه استاندارد (مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) .سال هجدهم .شماره .)35-81( .328
 .3شواخی ف .و ه .بهمدی .3126 .فنآوری نانو :رویکردی نوین در علوم و صنایع غذایی .ماهنامه زیتون .شذماره -85(355
.)88
 .31معدنی ص .و ه .بهمدی .3123 .کاربرد انرژی هستهای در بهبود ایمنی میکروبی میوههذا و سذبزیهذای آمذاده مصذرف
( .)Minimally Processedماهنامه کشاورزی و صنعت .سال هشتم .شماره .)86-11( 25
 .33شواخی ف .و ه .بهمدی .3123 .استراتژیهای کاربردی برای کاهش ضایعات محصذوالت کشذاورزی .ماهنامذه سذنبله.
سال نوزدهم .شماره )34-33(335؛ سال نوزدهم .شماره .)38-35( 336
 .38بهمدی ه .3123 .مزایای بوجاری گندم پیش از انبارداری و جابجایی .ماهنامه کشاورزی و غذا .جلذد )15-13( 13؛ جلذد
15و .12
 .31بهمدی ه .و ف .شواخی .3124 .زنجیرههای ارزش :استراتژی نوین برای دسذتیابی بذه فرصذتهذای بهتذر در بازارهذای
جهانی .ماهنامه کشاورزی و غذا .جلد .)33-35( 16
 .34بهمدی ه .و ف .شواخی .3124 .کنترل کیفیت مواد غذایی با روش بینایی الکترونیکی مجهز به هوش مصنوعی .ماهنامه
استاندارد (مؤسسه استانداردوتحقیقات صنعتی ایران) .سال شانزدهم .شماره .)31-36( 351
 .33بهمدی ه .3128 .اهمیت جداسازی اجزای خارجی (بوجاری) پیش از انبارداری و جابجایی در افزایش بهرهوری اقتصذادی
و ارتقاء کیفی گندم .ماهنامه زیتون .جلد .)3-33(336
 .36بهمدی ه .3123 .راهنمای استفاده از روغنها و چربیهای سرخ کردنی .مروج .دیماه .شماره .11
 .35بهمدی ه .3156 .زعفران و تقلبات آن .خورنوش .جلد .)82-83( 1
شرکت در همایش و سمینار
 .1بهمدی ه ،.ف .شواخی و ز .رفیعی درسنگی .1931 .بررسی و مقایسه تأثیر فیبر چغندر قند و پسیلیوم بر
ویژگیهای رئولوژیکی خمیر نان بربری .بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران 02 .و 01
آبان ماه .مشهد.
 .0ریاضی ،ف ،ف .زینالی  ،س.ا .حسینی و ه .بهمدی .1931 .بررسی تعیین بازده عصاره ،خاصیت ضد اکسایشی
و میزان فنول کل عصاره زرشک قرمز .سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی
 .9بهمدی ،ه .و ف .شواخی .1931 .تأثیر استفاده از فیبر چغندر قند و پسیلیوم (اسفرزه) بر ویژگیهای حسی
نان بربری در زمانهای مختلف نگهداری .بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران 02 .و 01
آبان ماه .مشهد.

 .1مهدیزاده برزکی ،ز ،ز .امام جمعه  ،م .رفیعی تهرانی  ،ع.ا .موسوی موحد  ،ا .مرتضویان و ه .بهمدی.1939 .
مدل سازی و بهینه سازی تولید نانوذرات انسولین خوراکی به روش ژلهای شدن یونی از مشتقات تیوله
کیتوزان .پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی 02 .تا  92بهمن ماه .دانشگاه تهران.
 .5ریاضی ،ف ،ف .زینالی  ،س.ا .حسینی و ه .بهمدی .1939 .بررسی امکان استفاده از تفاله انگور قرمز بهعنوان
جایگزین چربی در تولید سوسیس کمچرب .همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی 11 .دی ماه.
دانشگاه آزاد اسالمی .واحد تربت حیدریه.

 .6ریاضی ،ف ،ف .زینالی  ،س.ا .حسینی و ه .بهمدی .1931 .تعیین ویژگیهای فیزیکوشیمیایی ،خاصیت ضد
اکسایشی و میزان فنول کل پسماند خشک انگور قرمز واریته سیاه سردشت .سومین همایش بزرگ علوم و
صنایع غذایی
 .7کوشکی ،ن ،.ع .مرتضوی  ،ه .بهمدی و کوشکی ،ش .1939 .بررسی تأثیر نگهدارنده های طبیعی و مصنوعی
بر ویژگیهای رئولوژیکی نان تافتون .سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی ایران 06 .تا  07ابان .دانشگاه
آزاد اسالمی .واحد قوچان.
 .2بهمدی ،ه ،.ز .امام جمعه ،م .س .یارمند و م .کمالی نژاد .1939 .معرفی غذا-داروهای ()Medical Foods
مناسب برای بهبود اختالالت خواب .هفتمین همایش سراسری اختالالت خواب .دانشگاه علوم پزشکی ساری.
 .3بهمدی ،ه ،.ز .امام جمعه ،م .س .یارمند و م .کمالی نژاد .1939 .رویکردهای طب مکمل در درماان اخاتالالت
خواب .هفتمین همایش سراسری اختالالت خواب .دانشگاه علوم پزشکی ساری.
 .12بهمدی ،ه ،.ز .امام جمعه ،م .س .یارمند و م .کمالی نژاد .1939 .اثربخشی مکملهای تغذیهای بر بهبود
اختالالت خواب .هفتمین همایش سراسری اختالالت خواب .دانشگاه علوم پزشکی ساری.
 .11پارسی ،م ،.س .ا .حسینی ،س .م .سیدین اردبیلی و ه .بهمدی .1930 .اثر استفاده از نشاسته اصالح شده
برنج بر ویژگیهای شیمیایی و حسی سوسیس .بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی 3-7 .آبان.
دانشگاه شیراز.
 .10پاشازاده ،ب ،.ح .حاج نجار ،ف .شواخی ،س .م .سیدین اردبیلی ،غ .اسدی و ه .بهمدی  . 1930.تأثیر  1متیل
سیکلوپروپن و نانو جاذب اتیلن بر خصوصیات کیفی و ماندگاری دو رقم سیب .بیست و یکمین کنگره ملی
علوم و صنایع غذایی 3-7 .آبان .دانشگاه شیراز.
 .19کرمانی ،ع.م و ه .بهمدی .1930 .بررسی اثر خشک کردن به روش میکروویو تناوبی بر شاخصهای کیفی پسته.
هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران.
 .34شهبازی زاده ،س ،.ک .خسروی دارانی ،م .صالحی فر و ه .بهمدی .3133 .بررسی جنبههای اقتصادی و ایمنی تولید ریز
جلبک اسپیرولینا پالتنس .سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی ،دامی و صنعتی)
 .33حسینی ،س.ا ،.م .پارسی ،س .م .سیدین اردبیلی ،ه .بهمدی و ع .نوروز پژند .3133 .استفاده از نشاسته اصالح شده برنج
و پسماند صنایع فراوری گوجه فرنگی بر برخی ویژگیهای فیزیکو شیمیایی وحسی سوسیس .کنگره ملی پژوهشگران و
نخبگان ایمنی مواد غذایی (از مزرعه تا سفره) 11 .بهمن ماه.

 .36حاجی باقر نائینی ،ش .س .ا .حسینی ،ه .بهمدی و ع .پژند .3133 .بررسی اثر مراحل تولید سوریمی بر ترکیبات شیمیایی
و الگوی الکتروفورزی پروتئینهای میوفیبریلی گوشت طیور استخوانگیری شده بطور مکانیکی ( .)MDPMکنگره ملی
پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی (از مزرعه تا سفره) 11 .بهمن ماه.
 .35شواخی ،ف ،.ح .محمدغزالی و ه .بهمدی .3131 .کاربرد بینی الکترونیکی ( )zNoseو تکنیک تجزیه و تحلیل مولفه
های اصلی ( )PCAدر گروه بندی محصوالت فرآوری شده آنزیمی کدو .بیستمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران.
 .32شهبازی زاده ،س ،.ک .خسروی دارانی ،م .صالحی فر و ه .بهمدی .3131 .بررسی امکان استفاده از اسپیرولینا پالتنسیس
به عنوان غنی کننده پروتئین در تولید کلوچه صنعتی .بیستمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران.
 .33شهبازی زاده ،س ،.م .صالحی فر ،ک .خسذروی دارانذی و ه .بهمذدی .3131 .بررسذی امکذان اسذتفاده از تذوده زیسذتی
اسپیرولینا پالتنسیس به عنوان ماده رنگی در تولید کلوچه صنعتی .نخستین همایش ملی جلبک شناسذی ایذران83-81 .
شهریور ماه  .3131دانشگاه شهید بهشتی( .پوستر)
 .81شهبازی زاده ،س ،.م .صالحی فر ،ک .خسروی دارانی و ه .بهمدی  .3131بررسی تأثیر استفاده از ریز جلبذک اسذپیرولینا
پالتنسیس بر رنگ و بافت کلوچه صنعتی .کنگره ملی نقش زیست فنذاوری در صذنایع غذذایی 81-33 .مهرمذاه .3131
معاونت غذا و دارو .دانشگاه علوم پزشکی گیالن.
 سخنرانی برتر همایش
 .83نوری ،م .و ه .بهمدی .3131 .توانمندیها و محدودیتهای کاربرد تجاری  -3متیل سیکلوپروپن در افزایش عمرانبارمانی
و کاهش ضایعات پس از برداشت توت فرنگی .پنجمین همایش ملی بررسی ضذایعات محصذوالت کشذاورزی .دانشذگاه
تربیت مدرس( .خالصه مقاالت).
22. Ezzatpanah H., Nouri M., Abbasi S., Aminafshar M., Behmadi H. and Shah, N. 2011.
Chemical, physical and sensory properties of renneted skim milk. The 9th International
*
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 سخنرانی کلیدی همایش
23. Ezzatpanah H., Nouri M., Abbasi S., Aminafshar M. and Behmadi H. 2011. Application of
renneted skim milk in non fat yoghurt. The 9th International Conference of Food sciences and
)Technology. 27-29 May. Hangzhou, China.(Not presented

 .84بهمدی ه ،.م .کمالینژاد و م .نوری . 3123 .بررسی ارزش تغذیهای و سالمتیبخشی غذاهای فراسذودمند بذومی منطقذه
آذربایجان .یازدهمین کنگره سراسری تغذیه ایران 31-31 .آبان  .23دانشگاه علوم پزشکی شیراز( .سمپوزیوم فرهنگ غذا
و غذاهای سنتی و بومی)
 .83بدیعی ف ،.ع .فرحناکی و ه .بهمدی .3123 .اثر رطوبت نسبی محیط بر پایهگذذاری فیزیکذی انجیذر خشذک .نذوزدهمین
کنگره صنایع غذایی 81-88 .آبان  .23دانشکده فنی دانشگاه تهران.
 .86یوسفی ع ،.ح .کهرام ،ا .زارع شحنه ،ع .نیکخواه و ه .بهمدی .3123 .بررسی ترکیبات شیمیایی و کیفیت گوشت گوسذفند
بیدنبه و دنبهدار بومی ایران .چهارمین کنگره علوم دامی ایران .پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران .شهریور
 .23کرج.

 .85یوسفی ع ،.ح .کهرام ،ا .زارع شذحنه ،ع .نیکخذواه و ه .بهمذدی .3123 .مطالعذه تذأثیر وزن الشذه بذر کیفیذت گوشذت و
فراسنجههای چربی پالسمای گوسفندان نر شال .چهارمین کنگره علوم دامی ایران .پردیس کشذاورزی و منذابع طبیعذی
دانشگاه تهران .شهریور .کرج.
 .82جوکار ا ،.ح .زارع ،ه .بهمدی و ل .جوکار .3123 .استفاده از فنآوری بستهبندی با اتمسفر اصالحشذده در انجیذر مرطذوب:
جایگزینی مناسب برای متیل بروماید .نوزدهمین کنگره صنایع غذایی 81-88 .آبان  .23دانشکده فنی دانشگاه تهران.
 .83بهمدی ه .3122 .بررسی و تحلیل علل ایجاد ضایعات کمی و کیفی دانههای روغنی در مراحل پس از برداشت ،فذرآوری
و توزیع .چهارمین همایش ملی کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی 81.آبان  .22دانشگاه تربیت مدرس.
 .11میرمجیدی هشتجین ع ،.ه .بهمدی ،م .شاهدی ،س .مینذایی و ع .ا .افدیذده .3122 .اسذتراتژیهذا و راهبردهذای وزارت
جهادکشاورزی برای مدیریت تولید و کاهش ضایعات محصوالتکشاورزی در مراحل پس ازبرداشت .چهذارمین همذایش
ملی کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی 81.آبان  .22دانشگاه تربیت مدرس.
 .13میرمجیدی هشتجین ع ،.ه .بهمدی ،س .مینایی ،م .شذاهدی و ع .ا .افدیذده .3122 .برنامذه راهبذردی کذاهش ضذایعات
محصوالت کشاورزی(باغی ،زراعی و سبزی و صیفی) در مراحل پس از برداشت .چهارمین همایش ملی کاهش ضذایعات
محصوالت کشاورزی 81.آبان  .22دانشگاه تربیت مدرس.
 .18بهمدی ه .و م .آذر .3125 .کاربرد جایگزینهای نمک خوراکی در صنایع غذایی .اولین همایش ملی نمذک 35-32 .مهذر
 .25دانشگاه سمنان.
 .11بهمدی ه .و م .آذر .3125 .سودمندیها و مخاطرات مصرف نمک خوراکی برای سذالمتی انسذان .اولذین همذایش ملذی
نمک 35-32 .مهر  .25دانشگاه سمنان.
 .14بهمدی ه .و ص .معدنی .3126 .سودمندیهای مصرف حبوبات در رژیم غذایی .دومین همایش ملی حبوبات ایذران-34.
 33آذر  .26دانشگاه آزاد اسالمی-واحد علوم و تحقیقات.
 .13عزیزی ا ،.ع .میرمجیدیهشتجین ،ه .بهمدی .3126 .بررسی و تعیین میزان نفخ زایی ارقام تجاری عذدس دیذم ایذران و
ایکاردا .دومین همایش ملی حبوبات ایران 33-34 .آذر  .26دانشگاه آزاد اسالمی-واحد علوم و تحقیقات.
 .16دهقانشعار ز .و ه .بهمدی .3126 .استفاده از روشهای دید ماشینی به منظور کنترل کیفیذت حبوبذات .دومذین همذایش
ملی حبوبات ایران 33-34.آذر  .26دانشگاه آزاد اسالمی-واحد علوم و تحقیقات.
37. Manafi, M. Zohri, M. and Behmadi, H. 2007. Evaluation of Effective Kefir in Human Health. 2
nd
International congress on Food and Nutrition. 24-26 Oct.Istanbul, Turkey.

 .12بهمدی ه .و ز .دهقانشعار .3126 .چالشها و راهکارهذای وزارت جهذاد کشذاورزی بذرای تذأمین ایمنذی مذواد غذذایی.
هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران 86-84 .آبان  .26دانشگاه ارومیه.




مقاله برتر هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران

 .13معدنی ص .و ه .بهمدی .3126 .کاربرد اسیدهای آلی طبیعی در کنترل قهوهای شدن آنزیمی آلوی خشکباری .هفدهمین
کنگره ملی صنایع غذایی ایران 86-84 .آبان  .26دانشگاه ارومیه.

 .41دهقانشعار ز ،.ف .بدیعی و ه .بهمدی .3126 .بررسی اثر گلیسرول بر برخی ویژگیهای فیلم سویا .هفدهمین کنگره ملی
صنایع غذایی ایران 86-84 .آبان  .26دانشگاه ارومیه.
 .43بدیعی ف ،.ع .فرحناکی و ه .بهمدی .3126 .مطالعه همدماهای جذب آب گزانگبین به روش دینامیکی .هفدهمین کنگره
ملی صنایع غذایی ایران 86-84 .آبان  .26دانشگاه ارومیه.
 .48عزیزی ا .و ه .بهمدی .3126 .تجزیه زیستی باقیمانده سموم در سبزیها با استفاده از ریززندههای بومی ایران .هفدهمین
کنگره ملی صنایع غذایی ایران 86-84 .آبان  .26دانشگاه ارومیه.
43. Behmadi, H. and Dehghan Shoar, Z. 2007. Effects of phenylalanine/tyrosine on human brain
& function, mood and performance. The First International Conference of Food, Nutrition
Health. 20-21 Aug. Tehran, Iran.

 .44بهمدی ه .3123 .ایمنی مواد غذایی در حیطه کشاورزی ) .(GAPنهمین کنگره تغذیه ایران31-36.شهریور  .23دانشگاه
علوم پزشکی تبریز( .سمپوزیوم ایمنی مواد غذایی)
 .43شواخی ف .و ه .بهمدی .3123 .ارزیابی خطرات احتمالی و فواید مواد غذایی تغییر ژنتیکی یافته ( .)GMFنهمین کنگذره
تغذیه ایران31-36.شهریور  .23دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
 .46بهمدی ه ،.پ .ایرانی و م .آذر .3123 .فرموالسیون و تولید نان لواش رژیمی کم نمک .نهمین کنگره تغذیذه ایذران-36.
31شهریور  .23دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
 .45بهمدی ه ،.پ .زنذدی ،م .گلذدانی و م .قذوامی .3123 .تولیذد لیپیذدهای بازسذاخته مناسذب بذرای مارگذارین از مخلذوط
روغنهای آفتابگردان ،پنبهدانه و سویا در مقیاس پایلوت .دومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذذایی 83-81 .شذهریور
 .23دانشگاه صنعتی اصفهان.
 .42ایرانی پ ،.ص .معدنی و ه .بهمدی .3123 .سنجش بقایای جوش شیرین در نان لواش با استفاده از فلیم فتومتر .دومین
همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی 83-81 .شهریور  .23دانشگاه صنعتی اصفهان.
 .43بهمدی ه ،.پ .زندی و م .گلدانی .3123 .تغییر ویژگیهای روغنهای نباتی با کاربرد استری کردن شیمیایی .شانزدهمین
کنگره ملی و اولین کنگره منطقهای صنایع غذایی 81-84.فروردین  .23دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 .31بهمدی ه .و ف .شواخی .3123 .دید ماشینی :سیستم بازرسی خودکار در ارزیابی مواد غذایی .شانزدهمین کنگذره ملذی و
اولین کنگره منطقهای صنایع غذایی 81-84.فروردین  .23دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 .33بهمدی ه .و ف .شواخی .3123 .زنجیرههذای ارزش :اسذتراتژی موفذق بذرای کذاهش ضذایعات محصذوالت کشذاورزی.
شانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره منطقهای صنایع غذایی 81-84 .فروردین  .23دانشگاه علذوم کشذاورزی و منذابع
طبیعی گرگان.
 .38شواخی ف .و ه .بهمدی .3123 .استراتژیهای کاربردی برای کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی .شانزدهمین کنگذره
ملی و اولین کنگره منطقهای صنایع غذایی 81-84 .فروردین  .23دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 .31بهمدی ه ،.پ .زندی و م .گلدانی .3124 .تولید لیپیدهای بازساخته از مخلوط روغنهای آفتذابگردان و سذویا در مقیذاس
پایلوت .پانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی 33-38 .اردیبهشت  .24انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی

 .34شواخی ف .و ه .بهمدی .3121 .ارزیابی ایمنی فراوردههای کشاورزی حاصل از گیاهان تراریختذه .اولذین همذایش ملذی
ایمنی زیستی کشور 83-82 .بهمن  .21موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی
 .33بهمدی ه ،.پ .زندی و م .گلدانی .3121 .استری کردن شیمیایی روغنهای نبذاتی در مقیذاس آزمایشذگاهی بذه عنذوان
جایگزین هیدروژناسیون .هشتمین کنگره تغذیه ایران 36-33 .شهریور  .21سالن همایشهای رازی.
 .36بهمدی ه .و ف .شواخی .3121 .کاربرد شبکههای عصبی مصنوعی در صنایع غذایی .دومین همایش علمذی و پژوهشذی
دانشجویان علوم کشاورزی سراسر کشور .شهریور  .21دانشگاه تربیت مدرس.
 .35شواخی ف .و ه .بهمدی .3121 .نذانوتکنولوژی :فنذآوری نذوین در صذنایع غذذایی .دومذین همذایش علمذی و پژوهشذی
دانشجویان علوم کشاورزی سراسر کشور .شهریور  .21دانشگاه تربیت مدرس.
 .32بهمدی ه .3123 .استفاده از روش  NIRبرای ارزیابی سریع کیفیت گندم .اولین کنگره بینالمللی گندم .آذر  .23تهران.
 .33بهمدی ه .3123 .نقش بوجاری (جداسازی اجرای خارجی) در افزایش بهرهوری اقتصذادی و ارتقذاء کیفذی گنذدم .اولذین
کنگره بینالمللی گندم .آذر .23تهران.
 .61بهمدی ه ،.م .گلدانی ،پ .زندی و م .قوامی .3121 .کاربرد فرآیند استریکردن شیمیایی تصذادفی بذه عنذوان جذایگزین
هیدروژنه کردن روغنهای نباتی .دوازدهمین کنگره ملی صنایع غذایی .مهرماه  .21واحد علذوم تحقیقذات .دانشذگاه آزاد
اسالمی.
 .63بهمدی ه .و م .گلدانی .3121 .تولید و کاربرد لیپیدهای بازساخته .دوازدهمین کنگره ملی صنایع غذایی .مهرماه  .21واحد
علوم تحقیقات .دانشگاه آزاد اسالمی.
 .68بهمدی ه .3121 .کاربرد کلرید پتاسیم به عنوان جایگزین نمک طعام در تهیه نانهای رژیمی .دوازدهمذین کنگذره ملذی
صنایع غذایی .مهرماه  .21واحد علوم تحقیقات .دانشگاه آزاد اسالمی.
63. Goldani, M. T.; Behmadi, H.; Ghavami, M.; Zandi, P. and Hosseini, K. 1998. Application of
Chemical Interesterification as an alternative to hydrogenation. World Scenario in oils,
oleochemicals and surfactants industries.10-12 Apr. Kanpur, India.

 .64گلدانی ،م .و ه .بهمدی .3155 .نقش نمکهای امولسیونکننده در تولید پنیرهای فرایند شده .دومین همایش سراسری
علمی– کاربردی فراوردههای لبنی کشور .شهریور  .3155دانشگاه فردوسی مشهد.
 .63نذوری ،م .و ه .بهمذذدی .3131 .توانمنذذدیهذذا و محذذدودیتهذذای کذذاربرد تجذذاری  -3متیذذل سذیکلوپروپن در افذذزایش
عمرانبارمانی و کاهش ضایعات پس از برداشت توت فرنگی .پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات محصوالت کشاورزی.
دانشگاه تربیت مدرس.
تألیف /ترجمه /ویراستاری کتاب /تک نگاشت
تکنولوژی فرآوری میوههای خشک و کنترل کیفیت آنها (ویراستار ادبی) .نویسنده :شهین زمردی .ناشذر :جهذاد دانشذگاهی-
آذربایجانغربی.3126 .
یک دهه تالش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشذاورزی (همکذاری در تذدوین بخذش صذنایع غذذایی) .ناشذر :مؤسسذه
تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.3123 .

دهه دوم تالش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشذاورزی (همکذاری در تذدوین بخذش صذنایع غذذایی) .ناشذر :مؤسسذه
تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.3134 .
آیین کار عملیات مناسب زراعی ( )GAPو استقرار سیستم  HACCPدر کشور .کمیته کشذوری همذاهنگی و برنامذه ریذزی
اجرایی سیستم ( HACCPتک نگاشت)
Shahbake, M. A., Momen, R. F. and Behmadi, H. 2002. Status Report on the Post-Harvest Sector in
West and Central Asia Sub-Region. Food and Agriculture Organization of the United Nations
(FAO), 44p. A report presented at the workshop on post harvest status in the WANA region,
Cairo, Egypt. Available on: http://www.Egfar.org.


تقدیر و تشویق
 .3وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی -فارغ التحصیل ممتاز مقطع کارشناسی ارشد3153 .
 .8ریاست انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی کشور  -جهت تقدیر برای همکذاری در اجذرای طذرح برگزیذده (رتبذه
نخست) جشنواره پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی3121 .
 .1مدیر عامل شرکت سهامی عام روغن نباتی پارس -برای اجرای موفقیت آمیز طرح استریکذردن شذیمیایی روغذنهذای
نباتی در مقیاس پایلوت و صنعتی3121 .
 .4سرپرست مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی-جهت تقدیر از عملکرد بذه عنذوان مذدیر داخلذی مجلذه علمذی-
پژوهشی تحقیقات مهندسی کشاورزی3123 .
 .3دبیر علمی کنگره و استاندار آذربایجان غربی -برای تقدیر از ارائه مقاله برتر در هفذدهمین کنگذره ملذی صذنایع غذذایی
ایران3126 .
 .6مدیر کل دفتر امور میوهها .وزارت جهاد کشاورزی -برای تقدیر از برگزاری کارگذاه عمذل آوری و بهداشذت محصذوالت
سردسیری3122 .
شرکت در دورههای آموزشی
تدریس
 .3ارزیابی مواد غذایی ( 34ساعت -آموزشکده کشاورزی شهریار)
 .8آمادهسازی و عملآوری گیاهان دارویی معطر ( 1واحد -مؤسسه آموزش عالی مهرگان)
 .1آشنایی با ماشینآالت و تجهیزات استحصال مواد مؤثره گیاهان دارویی ( 1واحد -مؤسسه آموزش عالیمهرگان)
 .4برقراری نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و بیان راهکارهای موفقیت آن (مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشذاورزی)
بهمن 3123
برگزاری کارگاههای آموزشی
 .3کارگاه عملآوری و بهداشت محصوالت سردسیری (مرکز آموزش عالی امام خمینی) مهرماه 3122
 .8کارگاه صنایع غذایی در کشورهای توسعه یافته (مرکز آموزش عالی امام خمینی) دیماه 3122

 .1تهیه نان رژیمی کمنمک با استفاده از کلرید پتاسیم (هفته انتقال یافتههای تحقیقاتی) 3123
 .4ایمنی محصوالت کشاورزی از تولید تا مصرف (هفته انتقال یافتههای تحقیقاتی) 3126
 .3غنیسازی نان با منابع پروتئین گیاهی (هفته انتقال یافتههای تحقیقاتی) 3123
 .6تولید نان رژیمی با فیبر باال (هفته انتقال یافتههای تحقیقاتی) 3123
دورههای گذرانده شده (دارای مدرک معتبر)
 .3دوره جامع ویراستاری (جهاددانشگاهی -دانشکده ادبیات -دانشگاه تهران)
 .8ارزیابی حسی روغن زیتون (برگزارکننده :شورای بین المللی روغن زیتون  )IOOCسالهای  3124و 3123
 .1آموزش مبانی مدلسازی و تحلیل نرمافزار  MATLABو Neural

 .4برنامه نویسی  MATLABو هوش مصنوعی (شبکههای عصبی مصنوعی ( ،)ANNsسیستمهای استنتاج فازی (،)FIS
نروفازی ( ،)ANFISماشینهای بردار پشتیبان ( ،)SVMsو الگوریتمهای ژنتیک ( )GAsبا استفاده از ) MATLAB
Information Seeking Competencies in E-resources Training Course .5
ENDNOTE X7 Training Course .6

 .5مدلسازی ریاضی فرایندهای زیستی و سیستمهای بیولوژیک
 .2کاربرد  RSMدر تحقیقات صنایع غذایی و فنآوریهای پس از برداشت
 .3کاربرد  DSCدر ارزیابی خواص حرارتی مواد غذایی
 .31آشنایی با نرمافزار SPSS
 .33دوره آموزشی سامانههای مدیریتی و ISO17025

 .38کارگاه آنالیز حرارتی ()Training of TA instruments
 .31کنترل کیفیت (روشهای ارزیابی حسی) مواد غذایی
 .34کالیبراسیون وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی (شرکت لکسلر)
 .33کالیبراسیون تجهیزات اندازهگیری و نقش آن در تحقیقات (کارگاه آموزشی)
 .36کارگاه تخصصی آشنایی با HACCP

 .35خواص بیوفیزیکی محصوالت کشاورزی
 .32کاربرد نانو فنآوری در ماشینهای کشاورزی ،آبیاری و صنایع غذایی
 .33برنامهریزی استراتژیک تحقیق
 .81آشنایی با نظام مجالت و پایگاه اطالعات محصوالت ISI

 .83آشنایی با نظام دسترسی یکپارچه مجالت و منابع التین
 .88استانداردهای تدوین نشریات علمی و فنی
 .81روشهای کاربردی تعیین کیفیت فرآوردههای غالت
 .84آالیندهها و افزودنیهای مواد غذایی
 .83کاربرد  HPLCدر صنایع غذایی
 .86کاربرد طرح آزمایشات کشاورزی در تحقیقات فنی و مهندسی
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جایگزین گوشت قرمز(دانشگاه آزاد اسالمی-واحد علوم تحقیقات :شیرین حاجیباقر نایینی :تاریخ دفاع)3131 :
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(دانشگاه آزاد اسالمی -واحد علوم تحقیقات :محمد شهید مدنی :تاریخ دفاع )3131/
 .34بررسی امکان جایگزینی نسبی نیتریت با استفاده از عصاره زرشک و پسماند خشذک انگذور قرمذز و تذأثیر آن بذر برخذی
خواص فیزیکوشیمیایی و حسی (دانشگاه ارومیه :فاطمه ریاضی :تاریخ دفاع .)3131
 .33بررسی امکان استفاده از انواع نشاسته اصالح شده سیب زمینی به عنوان جذایگزین فسذفات در فرموالسذیون سوسذیس
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