
1 

 

 پژوهشی  -پیشینه علمی

     مریم رواقی ام و نام خانوادگی:ن  

 

     استادیار پژوهشی   مرتبه علمی :  

   m.ravaghi@areeo.ac.ir   پست الکترونیکی:  

   مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان   محل خدمت :  

   http://cv.areeo.ac.ir/mravaghi   شناسه رزومه :  

 بهبود ویژگی های ساختمانی، بافتی و تغذیه ای محصوالت غذایی فعالیت و عالقمندی:  

 https://scientometric.areeo.ac.ir/Maryam_Ravaghi سنجی:پروفایل علم  

 سوابق تحصیلی -1

 .1395علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران،  -دکتری تخصصی، مهندسی کشاورزی -1

 .1394کالیاری، ایتالیا، ماهه فرصت مطالعاتی، دانشگاه  6دوره  -2

 .1389کارشناسی ارشد ناپیوسته، مهندسی کشاورزی، علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران،  -3

.1386کارشناسی پیوسته، مهندسی کشاورزی، علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران،  -4

 سوابق شغلی -2

 به بعد. 1398تحقیقات کشاورزی، آموزش و منابع طبیعی خوزستان، هیئت علمی مرکز  -1

 .1398هیئت علمی دانشگاه اصفهان،  -2

 .1396-1398همکاری با شرکت تولیدی محصوالت غذایی پک تین،  -3

 ، 1391-1394تدریس در دانشگاه اصفهان، آزاد شهرضا و آزاد اردستان  -4

 .1389همکاری با شرکت آبگینه زنده رود،  -5

 

 سوابق پژوهشی -3

 مقاالت -1-3

 تحقیقات استعمران، خرمای سرکه فیزیکوشیمیایی خصوصیات و تولید . بررسی1402بهبهانی، ل. و رواقی، م.  -1

 چاپ.غذایی، در حال  صنایع مهندسی

اثر دور آبیاری در سامانه . 1402رواقی، م. بهبهانی، ل. مختاران، ع. تجددی طلب، ک. قدس ولی، ع. و لطیفی، ع.  -2

غذایی،  صنایع مهندسی های کیفی برنج رقم محلی عنبربو در خوزستان، تحقیقاتای نواری بر ویژگیآبیاری قطره

 در حال چاپ.

https://scientometric.areeo.ac.ir/Maryam_Ravaghi


2 
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(5) ،44-29. 

 11، فصلنامه علمی علوم و فنون بسته بندیهای خوراکی در تولید بسته بندی پایدار، . کاربرد قارچ1399رواقی، م.  -7

(41 ،)15-6. 
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intestinal bioavailability of curcumin, European Journal of Pharmaceutics and 

Biopharmaceutics, 107: 49–55. 

 های پژوهشیطرح -2-3

توسعه صنایع تبدیلی و غذایی کشاورزی استان خوزستان با رویکرد آمایشی بر مبنای . 1401رواقی، م. و حبیبی، ج.  -1

ریزی استان خوزستان، در ، مصوب سازمان مدیریت و برنامهظرفیت سنجی، اولویت بندی و مکان گزینی مناسب

دست اجرا.

، بندی در مزرعه بر ماندگاری کلم، کاهو و شویدکردن و بستهسرداثر پیش. 1401رواقی، م. بهبهانی، ل. و عزیزی، آ.  -2

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در دست اجرا.

های بررسی تأثیر مدیریت تغذیه متعادل در بروز عارضه زردی و خشکیدگی برگ. 1401جعفرنژادی، ع. رواقی، م.  -3

آموزش و ترویج کشاورزی، در دست اجرا. ، سازمان تحقیقات،درختان خرما در استان خوزستان

ثبت ملی محصوالت لبنی محلی و دانش بومی تولید . 1401شویکلو، ا. طاهری دزفولی، ب. کردونی، ع. و رواقی، م.  -4

، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در دست اجرا.ها در استان های مختلف کشورآن

کردن و سرداثر پیش. 1401زاده خانکهدانی، ح. و زارع مهرانی، ا. ، ا. حسنمحمدپور سوروئیه، ا. رواقی، م. عزیزی -5

، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در فرنگیبندی در مزرعه بر ماندگاری خیار، بادمجان و گوجهبسته

دست اجرا.

های معمول شستشوی میوه با روشارزیابی و مقایسه شوینده تلسکوپی . 1401تفتی، ا. دهقان، ا. رواقی، م. و گلشن -6

، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در دست اجرا.روی نخلارقام خرمای برحی و مضافتی 

سنجش مقدار تلفات و دورریز کاهو و شناسایی نقاط بحرانی ایجاد . و 1401بیات، ف. رواقی، م. و مهدوی مجد، ج.  -7

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در دست اجرا.، سازمان آن در طول مراحل پس از برداشت

و شناسایی نقاط بحرانی  فرنگیگوجهسنجش مقدار تلفات و دورریز . 1401شواخی، ف. رواقی، م. و مهدوی مجد، ج.  -8

، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در دست اجرا.ایجاد آن در طول مراحل پس از برداشت

بررسی و برآورد تلفات و دورریز و شناسایی نقاط تاثیر گذار در . 1401مهدوی مجد، ج. کریمی، م. رواقی، م. و  -9

، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در مراحل پس از برداشت گندم و آرد و نان در استان های منتخب

دست اجرا.

اربویل( برنج رقم عنبوری با روش مقایسه روش فنی توصیه شده نیم پز کردن )پ. 1401بهبهانی، ل. و رواقی. م.  -10

، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، های حمیدیه و رامهرمز استان خوزستانشالیکوبی سنتی در شهرستان

خاتمه یافته.

مقایسه روش توصیه شده فنی تهیه سبزیجات تخمیری با استفاده از آب پنیر با . 1401رواقی، م. و بهبهانی، ل.  -11

، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج نخوزستا استان حمیدیه شهرستان در بردارشرایط بهره روش معمول در

کشاورزی، خاتمه یافته.

های صنایع غذایی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، . بررسی چالش1399رواقی، م. بهبهانی، ل. و یعقوبی، و.  -12

آموزش و ترویج کشاورزی، خاتمه یافته.

ولی، ع. یزدانی، م. کیانی، ع. اسدی، ر. مختاران، ع. محمدزاده، ج. لطیفی، ع. بهبهانی، ل. قدستجددی طلب، ک.  -13

های . بررسی خواص کیفی ارقام برنج حاصل از اثر نوع سفیدکن، روش1398رواقی.، م. عالمه، ع. و محمد یوسفی، م. 

ان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، های گلستان، مازندران و خوزستان، سازممختلف آبیاری و کشت در استان

خاتمه یافته.

 Dietzia. بررسی امکان درون پوشانی رنگ کانتاگزانتین طبیعی )باکتری 1393رضوی، س. ه. و رواقی، م.  -14

natronolimnaea.با نیوزوم و پرونیوزوم، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، خاتمه یافته )
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. اثر میزان روغن سویا بر استخراج و کیفیت کنسانتره و ایزوله پروتئینی سویا، دانشگاه 1388رواقی، م. مظاهری، م. و  -15

 فردوسی مشهد، خاتمه یافته.

 هامقاالت همایش -3-3

 ملی کنگره هشتمین و بیست پولوالن، سازی خالص و تولید های چالش و دستاوردها مطالعه. 1400. م رواقی، -1

 .تهران ایران، غذایی صنایع و علوم

 و علوم ملی کنگره هشتمین و بیست. بالکچین فناوری با غذایی محصوالت صادرات پایدارسازی. 1400. م رواقی، -2

 .تهران ایران، غذایی صنایع

 کنفرانس هشتمین ماهی، سرد زنجیره پایش در رادیویی امواج با بازشناسی برچسب از استفاده .1399. م رواقی، -3

 .مدرس تربیت دانشگاه دریایی علوم و طبیعی منابع دانشکده ایران، شناسیماهی ملی

 دانشکده ایران، شناسیماهی ملی کنفرانس هشتمین ماهی، میکروبی بار بر سرد پالسمای اثر .1399. م رواقی، -4

 .مدرس تربیت دانشگاه دریایی علوم و طبیعی منابع

 هفتمین و بیست گوارشی، شرایط برابر در مقاوم هاینانولیپوزوم در کورکومین پوشانیدرون .1399. م رواقی، -5

 .خوزستان، اهواز طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشکده ایران، غذایی صنایع و علوم ملی کنگره

کاربردی . نکات کلیدی در تولید فروشگاهی کره بادام زمینی، هفتمین کنفرانس ملی پژوهشهای 1398رواقی، م.  -6

 در علوم کشاورزی؛ غذای سالم از مزرعه تا سفره، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

. کاربرد بینی الکترونیکی در تشخیص گوشت و چربی خوک در غذاهای حالل، هفتمین کنفرانس 1398رواقی، م.  -7

 شتی، تهران.ملی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی؛ غذای سالم از مزرعه تا سفره، دانشگاه شهید به

. کاربرد پروتئومیکس در تشخیص روش ذبح طیور، هفتمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی 1398رواقی، م.  -8

 در علوم کشاورزی؛ غذای سالم از مزرعه تا سفره، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

اهی، هشتمین کنفرانس . استفاده از برچسب بازشناسی با امواج رادیویی در پایش زنجیره سرد م1398رواقی، م.  -9

 شناسی ایران، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور.ملی ماهی

. اثر شرایط تولید بر بازده درون پوشانی و 1394رواقی، م. رضوی، س. ه. موسوی، س. م. سینیکو، ک. فدا، آ. م.  -10

 HS-1  Dietziaتوسط باکتری خصوصیات نیوزوم های حاوی کانتاگزانتین طبیعی تولید شده 

natronolimnaea، .بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، خراسان رضوی، مشهد 

. پایدارسازی رنگ کانتاگزانتین طبیعی تولید 1394رواقی، م. رضوی، س. ه. موسوی، س. م. سینیکو، ک. فدا، آ. م.  -11

به روش نیوزوم، بیست و سومین کنگره ملی علوم و  HS-1  Dietzia natronolimnaeaشده توسط باکتری

 صنایع غذایی ایران، خراسان رضوی، مشهد.

نخستین همایش ملی الکترونیکی . ارزیابی خطر سموم طبیعی در محصوالت ارگانیک، 1393رواقی، م.  -12

 ی،  پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان، زاهدان. غذای علومدستاوردهای نوین در 

نخستین همایش ملی الکترونیکی ، در تولید و خالص سازی پولوالن . کاهش میزان مالنین1393واقی، م. ر -13

 ی،  پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان، زاهدان. غذای علومدستاوردهای نوین در 

ردهای نوین در نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاو. بررسی سمّیت ناشی از مصرف فلفل ، 1393رواقی، م.  -14

 ی،  پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان، زاهدان. غذای علوم
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. کاربرد آزمایشگاه روی تراشه در بررسی پروتئومیکس نمونه های غذایی، بیست و 1392رواقی، م. و رواقی، ا.  -15

 علوم و صنایع غذایی ایران، دانشگاه شیراز، شیراز. ملی کنگرهیکمین 

. کاهش مصرف نمک در محصوالت گوشتی با اصالح ساختار فیزیکی کلرید سدیم، 1392رواقی، م. و رواقی، ا.  -16

 علوم و صنایع غذایی ایران، دانشگاه شیراز، شیراز. ملی کنگرهبیست و یکمین 

دومین کنگره ، استفاده از تراشه میکروسیاالت بر پایه پروتئین/آنزیم جهت شناسایی پاتوژن ها. 1392رواقی، م.  -17

 ملی پزوهشگران ایمنی غذا، مرکز آموزش، مشاوره و خدمات زنجیره غذا، تهران.

، دومین کنگره ملی پزوهشگران ایمنی غذا، تولید محصوالت گوشتی با میزان کلرید سدیم کمتر، 1392رواقی، م.، -18

 مرکز آموزش، مشاوره و خدمات زنجیره غذا، تهران.

، دومین کنگره ملی پزوهشگران روراکتورهای آنزیمی در بررسی پروتئومیکس نمونهبکارگیری میک. 1392رواقی، م.  -19

 ایمنی غذا، مرکز آموزش، مشاوره و خدمات زنجیره غذا، تهران.

، بکارگیری واکنش زنجیره ای پلیمراز هم دما در آزمایشگاه روی تراشه جهت بررسی پاتوژن ها.  1392رواقی، م.  -20

 ایمنی غذا، مرکز آموزش، مشاوره و خدمات زنجیره غذا، تهران.دومین کنگره ملی پزوهشگران 
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