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 ،۷۷۱۱-۷۷۱۷ مسئول فنی کارخانه چیپس پالیز سپاهان  

  ،۷۷۱۷مسئول فنی کارخانه خوراک کودک نوباوه. 

صصیزمینه  :مندیو عالقه ژپوهشی اهی تخ
  غذاییفرآوری، نگهداری و خشک کردن مواد  

 زیتون و روغن زیتون و کیفیت فرآوری ،های پس از برداشتفناوری 

 فراتحلیلیافته و مرور ساختار  (Systematic Review & Meta-Analysis) 

 علمی ژپوهشی شده رد مجالتمقاالت منتشر
 

 Shavakhi, F., Rahmani, A., and Piravi-Vanak, Z. 2022. A global systematic review and meta-analysis on 

prevalence of the aflatoxin B1 contamination in olive oil. Journal of Food Science and Technology. 

http://doi.org/10.1007/s13197-022-05362-y 

 Shavakhi, F., Rahmani, A., Moradi, P. 2021. Characterization of Iranian Olive Oils based on Biophenolic Minor 

Polar Compounds and their Contribution to Organoleptic Properties. Yuzuncu Yıl University Journal of 

Agricultural Science. 31(2): 365-376. 

 Shavakhi, F., Chai, K.F. and Ghazali, H.M., 2021. Enzymatic maceration and liquefaction of pumpkin 

(Cucurbita moschata L.) flesh for the preparation of a suitable base feed for spray drying. Journal of Food 

Processing and Preservation, 45(1), p.e15075. 

 Pashazadeh, B., Hajnajari, H. Shavakhi. F. 2017.1-MCP improved diverse sensorial, biochemical and physical 

apple traits during cold storage based on cultivar. Agricultural Sciences.8; 77-96. 

 Dadkhah,A. Elhami rad, A.H. Shavakhi, F. and Azizi nezhad,R. 2017. Investigation some properties of pumpkin 

powder and its utilization in shortened cake as a shortening replacer. International Journal of advanced Life 

Sciences. 3 (10): 341-354. 

 Sardabi, F., Mohtadinia, J., Shavakhi, F. and Jafari, A.A., 2014. The Effects of 1‐Methylcyclopropen (1‐MCP) 

and Potassium Permanganate Coated Zeolite Nanoparticles on Shelf life Extension and Quality Loss of G olden 

D elicious Apples. Journal of Food Processing and Preservation, 38(6), pp.2176-2182. 
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 Shavakhi, F., Boo, H.C., Osman, A. and Ghazali, H.M., 2012. Effects of enzymatic liquefaction, maltodextrin 

concentration, and spray-dryer air inlet temperature on pumpkin powder characteristics. Food and Bioprocess 

Technology, 5(7), pp.2837-2847. 

 Shavakhi, F., Boo, H.C., Osman, A. and Ghazali, H.M. 2011. Application of zNose™ for classification of 

enzymatically-macerated and steamed pumpkin using principal component analysis. International Food 

Research Journal. 18: 311-318. 

 آلبالو بومی  اهی ربرتانتخاب ژنوتیپ. 0410 ردسنگی، ز.، ن، بدیعی، ف. و رفیعی ی. بورذشواخی، ف (Prunus cerasus L)خوری رد اریان ربای مصارف مختلف اتزه
یی  .و فرآوری   .001-012(، 021مارۀ  )ش  01 دورۀ  . اریانمجله علوم و صنایع غذا

 ،استفاده از اسانس شوید. 0411. شواخی، فف. و  زمردی، ش. دیلمقانیان (Anethum graveolens L.)  .مجله ربای بهبود کیفیت و عمر انباری کشمش آفتابی
یی اریان  .1۱-21(.0۱)شماره  00۱. دوره علوم و صنایع غذا

 اتبستان ۱0ومتریکس )شیمی سنجی( ردگروه بندی کیفی روغن زیتون تولید شده رد اریان . مهندسی بیوسیستم اریان. جلد .کارربد کم 0111. مرادی، پ. رحمانی، ا .شواخی، ف ، 
11 .410-401. 

  ،.روپایا ربداشت . تعیین مقادری ربخی عناصر معدنی و فلزات سنگین، نیترات و نیتریت گیاه سالیکورنیا گوهن او0111معدنی، ص.  و .شواخی، فزمردی، ش.، بهمدی، ه
یی، دوره 0111شده از اطراف ردیاچه ارومیه رد سال  شت مواد غذا  .004-011، 0، شماره 01. بهدا

 .یی، دور0111. شواخی، فزاده، ح. و حسن ،محمدپور، ا ، 01ه . اًتثیر نوع انبار رب اقبلیت انبارمانی و کیفیت پیاز رد مناطق روز کواته جنوب اریان. تحقیقات مهندسی صنایع غذا

 .90-79، 0111، بهار و اتبستان  0شماره 

 شده رد استان اهی مختلف اریان. تحقیقات مهندسی صنایع . ارزیابی رتکیب اسیداهی چرب و کیفیت روغن زیتون تولید011۱مرادی، پ. عظیمی. م.  ،.شواخی، ف

یی. جلد   .040-0۱۱، 1۱، پاییز و زمستان 71، شماره 0۱غذا
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 معدنی، ص. و زمردی، ش. ارزیابی عناصر معدنی، نیترات و نیتریت رد اندام.بهمدی، ه ،.شواخی، ف ،( اهی مختلف  گیاه سالیکورنیاSalicornia persica L. )

کشت شده رد
یی استان تهران.   .011-041، 4، شماره 02. دوره نوآوری رد علوم و فناوری غذا

  ،اهی مختلف گیاه سالیکورنیا )الگوی تجمع فلزات سنگین، ضرایب تجمع زیستی و انتقال رد اندامربرسی  0111. معدنی، ص. و زمردی، ش. شواخی، فبهمدی، هAkhani 

Salicornia persica)- یی  .21-42 .011۱، بهار و اتبستان 77شماره ،.0۱جلد .منطقه دشت نمک مردآباد کرج. تحقیقات مهندسی صنایع غذا

 شیمیایی آب ¬ مانی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم الکتیس و اتثیر آنها رب خواص فیزیکی. ارزیابی زنده6931واه، آ. ، رپوین ژناد، س، دادخ شواخی، ففر، ر، سکوتی

یی.  .31، زمستان 0، شماره 3. دوره 96-04سیب. نوآوری رد علوم و فناوری غذا

  .فهیم دانش، م. بدیعی، ف. و رحمانی، ا. . شواخی، فپاشایی، آ
گاهمقای 1395 و روش رتکیب اسید چرب رد تشخيص تقلب روغن زیتون فوق بکر  DSC سه کارربد دست

یی و تغذهی. سال سیزدهم. شماره   .93-02 ، 2با روغن آفتابگردان علوم غذا

  .نشرهی  ین روش کروماتوگرافی گازی.استفاده از روش گرماسنجی ربای تعیین تقلب روغن زیتون فوق بکر با روغن کلزا هب عنوان جایگز .011۱. شواخی، فپاشایی، آ

یی تبرزی. دوره   .139-149 . 9شماره  23ژپوهش اهی صنایع غذا

 یی. دوره -0. ربرسی ارث استفاده از 0114و بهمدی. ه.  شواخی، ف کلو رپوپن رد کیفیت پس از ربداشت سیب. فصلنامه علوم و صنایع غذا  .0۱4-01۱(. 0)شماره  01متیل سی

  یی. دوره 0114. فشواخی، بهمدی، ه و  .02۱-001(.0)شماره  01. ربرسی اتثیر فیبر چغندر قند و پسیلیوم رب وژیگیهای رئولوژیکی خمیر انن ربربی. فصلنامه علوم و صنایع غذا
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  .کلو رپوپن و اننو رذات رپمنگ  -6و اسدی، غ. ربرسی اتثیر  شواخی، فپاشازاده، ب، سیدین اردبیلی، س. م. حاج نجاری، ح نات پتاسیم رب خصوصیات کیفی و متیل سی

یی و تغذهی. بهار   .16-39 ، 2. سال یازدهم. شماره 6939ماندگاری دو رقم سیب. علوم غذا

  کلو رپوپن رب زمان رسیدن گوجه فرنگی رد انبار. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد -6. اتثیر شواخی، فگوردزی، ف و  .13-31، 6939، سال 2شماره  ،69متیل سی

  کلو رپوپن و اننوزئولیت -6و اشرف جعفری.ع. ربرسی اتثیر  شواخی، فردابی،ف. مهتدی نیا، ج. س اهی حاوی رپمنگنات پتاسیم رد افزایش ماندگاری و کیفیت متیل سی

یی. هشتم، سال سیب قرمز و زرد لبنانی. فصلنامه علوم تغذهی و صنایع غذا
 .699-600 ، 0112 اتبستان ،2 شماره 

 ،6936اهی مختلف عمل آوری و انباری رب صفات کیفی اراقم پیاز اریان. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. پاییز . ارثات روششواخی، فمعدنی، ص. و  خدادادی، م ،

 .23-91، 69، جلد  9شماره 

 2. استفاده از اسید استیک هب جای 6919م.  و شاهدی، شواخی، فSO (.619-614. )23شماره  3ورزی. جلد رد تولید کشمش. مجله تحقیقات مهندسی کشا 

  ارزیابی خصوصیات فیزیکو شیمیایی اراقم جدید سیب زمینی و معرفی اراقم ربرت رد صنایع فرآوری. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. 6919. شواخی، فموسی پور گرجی، ا و .

 .19-31. 2شماره 1جلد 

 ربرسی ارث اشعه ماوراء بنفش رب 6933. شواخی، ف .A.niger صصی تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. شماره  (.96-16) 62رد تولید اسید سیتریک. مجموهع مقاالت علمی تخ

 شده رد مجالت رتویجیمقاالت منتشر

 یی .0111 .شواخی، ف یی، خواص دارویی و کارربداهی آن رد صنایع غذا  .0-04، صفحه  0، شماره 2 تولید و فرآوری زیتون. دوره مجله رتویجی ،ربگ ردخت زیتون: ارزش غذا
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 کلو متیل-0 .کارربد0111شهرکی، ف.  آزاد و .شواخی، ف ، شماره 2کشاورزی، دوره  پسمانداهی و ضایعات مدرییت اه،میوه انباری  ضایعات کاهش و کیفیت حفظ رد رپوپن سی

 .1-02، صفحه 2

 ول رد بسته بندی. تحلیلی رب مزایا و معایب روش011۱. شواخی، ف -12. 011۱ بهار و اتبستان، 0، شماره 0دوره روغن زیتون. مجله رتویجی تولید و فرآوری زیتون.  اهی متدا

41. 

 یی. مجله محصوالت و اهفرآورده تولید رد انگور پسماند . کارربد011۱. شواخی، ف  .21-12. 0انگور. شماره  رتویجی غذا

  یی. فصلنامه صنایع رد آن کارربداهی و خوراکی نمک . انواع01۱۱. شواخی، فبهمدی، ه. و  .20شماره -طبیعی. سال ششم  منابع و کشاورزی  مهندسی نظام غذا

03-09. 

 ،یی. ماهنامه زیتون. شماره. فن01۱7و بهمدی،ه.  ف شواخی  (.22-23)633آوری اننو: رویکردی نوین رد علوم و صنایع غذا

 ،یی حاصل از گیااهن رتاریخته. ماهنامه استاندارد )مؤسسه استاندارد و تحقیقات . لزوم وضع قوانین و استاندارداهی الز 01۱۱و بهمدی،ه. ف شواخی م رد ارزیابی محصوالت غذا

 صنعتی اریان(. 

 9، صفحه 63اه با استفاده از گازدهی اسید استیک. مروج، ماهنامه رتویج کشاورزی، شماره . جلوگیری از ضایعات پس از ربداشت میوه01۱۱. شواخی، ف. 

 ،ف شواخی (و بهمدی،ه. استراژتی اهی کارربدی ربای کاهش ضایعات محصوالت کشاورزیI. )01۱۱ 693. ماهنامه سنبله. سال هفدهم شماره. 

 ،ف شواخی ( و بهمدی،ه. استراژتی اهی کارربدی ربای کاهش ضایعات محصوالت کشاورزیII. )01۱۱ 691. ماهنامه سنبله. سال نوزدهم شماره. 
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  (.99-93.)91اهی ارزش: استراژتی نوین ربای دستیابی هب فرصت اهی بهتر رد بازاراهی جهانی. ماهنامه کشاورزی و غذا. جلد . زنجیره01۱4.شواخی، فبهمدی، ه. و 

  یی با روش بینایی الکترونیکی مجهز هب هوش مصنوعی. ماهنامه استاندارد )مؤسسه استاندارد و 01۱4.شواخی، فبهمدی، ه. و تحقیقات صنعتی اریان(. . کنترل کیفیت مواد غذا

 .639شماره 
 

 اهشده رد کنفرانسمقاالت اراهئ

 

 یی اریان .اهی سلوالز و پکتینازبهینه سازی تولید پورد کدو با استفاده از خشک کن پاششی و آزنیم. 0111. شواخی، ف  ۱-7. بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذا

 .سخنرانی. 11اردیبهشت 

 ،گاه طارم ، ز. رفیعی ردسنگی و .ص معدنی، ،ه. ف نسب،شری  ،.ف شواخی روشهای نوین فرآوری و  -تعیین مناسب رتین زمان ربداشت اراقم روغنی زیتون ایست

یی یی اریان .نگهداری مواد غذا  . پوستر.11اردیبهشت  ۱-7. بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذا

 اهی هندسی. دومین همایش ملی مدل سازی جرم میوه زیتون رب اساس نسبت گوشت هب هسته و وژیگی فیعی ردسنگی. ز.و ر .ص ، معدنی...، شریف نسب. هشواخی، ف

 .سخنرانی -0117مهرماه  01-21-اهی نوین ربداشت و پس از ربداشت محصوالت کشاورزی فناوری 

 حسی زیتون. دومین همایش ملی فناوریهای نوین ربداشت و پس از ربداشت محصوالت  اهی الکترونیکی و روشهای آماری چند متغیره رد ارزیابی. کارربد سیستمشواخی.ف

 پوستر. -0117مهرماه  01-21-کشاورزی 

 ززیی ژناد .، فشواخی ،آ.ح.الهامی راد، ،..آدادخواه کان تولید کیک کم چرب با استفاده از آرد کدو حلوایی از نظر ربخی وژیگی ، ر.و ع چهارمین اهی بافتی بیست و ربرسی ام

یی اریان کنگره ملی علوم و صنایع غذا
 سخنرانی-011۱مهرماه  21-21 
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 یی -0.ربرسی ارث استفاده از 0114و بهمدی. ه.  شواخی، ف کلو رپوپن رد کیفیت پس از ربداشت سیب. بیست و سومین کنگره صنایع غذا  )سخنرانی(. .14آبان  20و  21متیل سی

  .یی 0114ز.  . و رفیعی ردسنگی،شواخی، فبهمدی، ه و  21.ربرسی و مقایسه اتثیر فیبر چغندر قند و پسیلیوم رب وژیگیهای رئولوژیکی خمیر انن ربربی. بیست و سومین کنگره صنایع غذا

 )سخنرانی(. .14آبان  20

 یی -. اتثیر استفاده از فیبر چغندر قند و پسیلیوم رب وژیگیهای حسی انن ربربی رد زمان0114. شواخی، فو  .بهمدی، ه و  21اهی مختلف نگهداری. بیست و سومین کنگره صنایع غذا

 )پوستر(. .14آبان  20

  0114بهمن  ۱ات  ۱. نهمین کنگره علوم باغبانی اریان .ارزیابی عملکرد و کارایی عملکرد زیتون رد چند ژنوتیپ انتخابی .، فشواخیو  ، ع.ا.، زینانلو.س کی،سرپول. 

 .اهی حذف اتیلن.  همایش ملی مباحث نوین رد کشاورزی. . افزایش عمر انبارمانی میوه اهی اتزه با استفاده از روش6939 .خی، فشوا مهتدی نیا، ج. و  ،سردابی، ف

 تهران )پوستر(.

 کلو رپوپن و اننو جاذب اتیلن  -6. ربرسی اتثیر 6932و اسدی، غ. .شواخی، فحاج نجاری، ح.  ،، سیدین اردبیلی، س. م..پاشازاده، ب رب خصوصیات کیفی و متیل سی

گاه شیراز )پوستر(. یی. دانش  ماندگاری دو رقم سیب. بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذا

 گاه گرماسنج پویشی تفاضلی )6932و بدیعی، ف.  .. فهیم دانش، مشواخی، ف بیست و  اهی گیاهی.( جهت تشخيص تقلب روغن زیتون فوق بکر با روغنDSC.کارربد دست

گاه شیراز )سخنرانی(.یکمین کنگره ع  یی. دانش  لوم و صنایع غذا

  .گاه شیراز )پوستر(ارث شرایط کیورینگ رد انبارمانی اراقم پیاز اریانی. .6932و خدادادی، م.  .شواخی، فمعدنی، ص یی. دانش  .بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذا

 ،شهریور. 21گزینی ربای گوگرد رد تولید کشمش اولین همایش ملی انگور استان قزوین، اتکستان، . استفاده ازاسید استیک هب عنوان جای 6936ص.  و معدنی، .ف شواخی 
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 6934. ، هو بهمدی .ف ،شواخی(کارربد بینی الکترونیکی.zNoseو تکنیک تجزهی و تحلیل مولفه )( اهی اصلیPCA .رد گروه بندی محصوالت فرآوری شده آزنیمی کدو )
گاه صنعتی شریف )سخنرانی(. بیستمین کنگره علوم و صنایع یی. دانش  غذا

 کلو رپوپن رد دو رقم گرانی اسمیت و فوجی.  -6. ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی سیب با استفاده از ، شو کوشکی ، ح.حاج نجاری  .ف شواخی،، ، ع.محمدی اثنی کاخکی متیل سی

یی. قوچان.  )سخنرانی(. .6934همایش ملی صنایع غذا
 کلو رپوپن رب -6. ربرسی ارثات کارربد ، شو کوشکی ، ح.حاج نجاری  .ف شواخی،، .، عمحمدی اثنی کاخکی متیل سی

TA، 2CO  رنگ پوست و گوشت اراقم گرانی ،
یی. قوچان.  (.پوستر) .6934اسمیت و فوجی. همایش ملی صنایع غذا

 2اسید استیک هب جای  با استفاده از . ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی کشمش تولیدی6919، م. و شاهدی .، فشواخیSO .29-26 .دومین همایش زبرگ علوم و صنایع  شهریور
گاه صنعتی اصفهان. )سخنرانی(. یی دانش  غذا

 2. استفاده از اسید استیک هب جای ، فشواخیSO  .)اهی موسسه. . هفته انتقال یافته6919رد تولید کشمش )سخنرانی 
 یی. دی ربای کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی. شازندهمین کنگره ملی و اولین کنگره منطقهاهی کاررب. استراژتی6919.، ه و بهمدی .، فشواخی  29-20ای صنایع غذا

گاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.) پوستر(.  فروردین. دانش
 یی. همین کنگره ملی و اولین کنگره منطقهاهی ارزش: استراژتی موفق ربای کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی. شازند. زنجیره6919.، فشواخیو  ، هبهمدی ای صنایع غذا

گاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 20-29  ) پوستر(. فروردین. دانش
 یی. شازندهمین کنگره ملی و اولین کنگره منطقه6919.، فشواخیو  ، هبهمدی یی. . دید ماشینی: سیستم بازرسی خودکار رد ارزیابی مواد غذا گاه  29-20ای صنایع غذا فروردین. دانش

 علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.) پوستر(.
 یی تغییر ژنتیکی یافته 6919.، هو بهمدی .، فشواخی گاه علوم زپشکی تبرزی. 69-61. نهمین کنگره تغذهی اریان. (GMF). ارزیابی خطرات احتمالی و فواید مواد غذا شهریور. دانش

 )سخنرانی(.
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 گاه 6919.، فشواخی، ه. و بهمدی یی. دومین همایش علمی و ژپوهشی دانشجویان علوم کشاورزی سراسر کشور. تهران، دانش . کارربد شبكه اهی عصبی مصنوعی رد صنایع غذا
 )پوستر(. رتبیت مدرس.

 یی. دومین همایش علمی و ژپوهشی دانشجویان علوم6919.، هو بهمدی .، فشواخی گاه  . اننوتكنولوژی: فن آوری نوین رد صنایع غذا کشاورزی سراسر کشور. تهران، دانش
 رتبیت مدرس. )پوستر(. 

 بهمن. موسسه تحقیقات  23-21اهی کشاورزی حاصل از گیااهن رتاریخته. اولین همایش ملی ایمنی زیستی کشور. . ارزیابی ایمنی فرآورده6919.، هو بهمدی ، فشواخی

 )سخنرانی(. بیوتكنولوژی کشاورزی.
 ر.ی ایمنی فرآورده. ارزیاب 6912.، فشواخی یی تغییر ژنتیکی یافته. اولین همایش غذا و توسعه پایدا  تهران.) سخنرانی(. اهی غذا
 اراهئ روشی استاندارد و سریع هب منظور رده بندی گندم رب اساس رنگ. اولین کنگره بین المللی گندم .تهران.)پوستر(.6916.، فشواخی . 
 اسالمی  وتكنولوژی رد تولید اسید سیتریک با استفاده از ضایعات کارخاهن ماءالشعیر و قند. دومین همایش ملی بیوتكنولوژی جمهوری . کارربد بی ، مو مظاهری اسدی .، فشواخی

 )سخنرانی(. کرج. .6304-6301اریان. جلد دوم 

 یی اریان. تهران.)پوستر(.6914.، فشواخی  . تولید مواد طعم زا با استفاده از بیوتكنولوژی. دوازدهمین کنگره ملی صنایع غذا

 لزوم هب کارگیری سیستم 6914 .، فشواخی .HACCP  صصی صنعت شیر و فرآورده  اهی آن. رد کارخانجات فرآوری پنیر. اولین همایش تخ
 یی اریان. . نقش زمان ربداشت رد6933.، فشواخی  )سخنرانی(.  تهران. ارتقاء کیفی و توسعه صاردات گالبی. مجموهع مقاالت یازدهمین کنگره ملی صنایع غذا

 کرج اه با استفاده از گاز دهی با اسید استیک. دومین همایش ملی استفاده بهینه از کود و سم رد کشاورزی.. جلوگیری از ضایعات اقرچی پس از ربداشت میوه6933.، فشواخی
 .)پوستر(.

 ربرسی و مقایسه استفاده از اشعه ماوراء بنفش رب 6933.، مو مظاهری اسدی .، فشواخی .A.niger  رد تولید اسید سیتریک ردمحيط کشت اهی مالس و مخلوط مالس و تفاله
گاه صنعتی شریف. تهران.)سخنرانی(. مالت. چهارمین کنگره مهندسی شیمی اریان،  دانش

 Shavakhi. F and Badii. F. 2001. Investigation on the effect of harvest time on the physicochemical properties of pear 

cultivars (Duchess & Tabrizy) in Iran. ICAST.7-9 Nov. China. 
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 Shavakhi, F., Boo, H.C., Osman, A. and Ghazali, H.M. 2009. Application of zNose™ for VaporPrint™ 

determination of raw and processed pumpkin. 11 Asian Food Conference. Brunei. 

 ثبت اختراع

 مرکز مالکیت معنوی -مالکیت صنعتی. اداره کل ۱1الف / 110111فرآیند کنسرو زیتون رژیمی کم نمک. شماره . 0117. و معدنی، ص. شواخی، ف

 یافتهاهی تحقیقاتی خاتمهرپوژه

  گاهی هب منظور تعیین کیفیت رد ربخی ربنداهی داخلی و خارجی روغنربرسی و م -0117، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، زیتون قایسه روشهای مختلف معمول و پیشرفته دست

 مجری.  رپوژه سفارشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان، 011۱

 کان تولید انجیر نیمه مرطوب با استفا سازمان جهاد  ، رپوژه طرح خاص0117-0111، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی ، ای شدنده از پالستیسازیراه و مطالعه سینتیک قهوهربرسی ام

کار اصلی، کشاورزی افرس  .هم

 نیااهی مختلف گیاه سالیکوراهی نیترات و نیتریت رد اندامپایش و مقایسه میزان تجمع عناصر معدنی، فلزات سنگین و آنیون (Salicornia spp) موسسه رد مناطق عمده کاشت ،

گاه بیوتكنولوژی. 0111-0117تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی،    .مجری، رپوژه طرح خاص هب سفارش ژپوهش

 کار صنعت و شتک  هب سفارش شرکت–آنها، موسسه استاندارد  بندیرتبه منظور هب سرد رپس روش هب شده تهیه اهی روغن حسی ارزیابی روش مبانی تدوین ، 0117-0111گلستان،  آب

کار  .هم

 مجری. 0114-011۱، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، اهی کلرید سدیم، پتاسیم و کلسیمتولیدکنسرو زیتون رژیمی با استفاده از نمک. 

 انظر.. 0112-0114موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، ، ارزیابی خواص فیزیکو شیمیائی اراقم سیب پس از ربداشت ربای تعیین نوع کارربد رد صنایع تبدیلی 
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 انظر.. 0112-0114، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، اهی کمی و کیفی مالت حاصل از اراقم مختلف جوگلوکاانز رب وژیگی-گلوکان و بتا-ربرسی ارثات تغییر میزان بتا 

 مجری.. 0111-011۱، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، رتین زمان ربداشتمختلف زیتون هب منظور تعیین مناسب اهی بیوفیزیکی و شیمیایی اراقمارزیابی همبستگی وژیگی 

  رپوژه طرح خاص هب سفارش سازمان مرکزی تعاون روستایی 0111-011۱، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، ارزیابی افت و کسری محصوالت کشاورزی رد مرحله انبارداری .

  مجری.ان، اری

 انظر، 0111-011۱، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، اهی کمی و کیفی مالت حاصل از اراقم مختلف جواهی آمیالزی رب وژیگیربرسی ارثات تغییر میزان آزنیم 

 موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، با استفاده از روش سطح پاسخ ای رپوبیوتیک حاوی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوسبهینه سازی مقادری فیبر هویج و مارماالد زردآلو رد ماست میوه ،

 .انظر. 0111-0110

 ییربرسی زمان ربداشت اراقم جدید انرنگی و توان انباری آنها رب اساس وژیگی کار اصلی.. 0110-0114، موسسه مرکبات کشور، اهی فیزیکوشیمیایی و ارزش غذا هم
 

  مجری.. 0110-0112، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، ن زیتوناراهئ روش اهی سریع تعیین تقلب روغ 

  کلو رپوپن رب خواص کیفی ، ماندگاری و کاهش ضایعات سیب ردختی -0تأثیر  .مجری. رپوژه خاص. 0110-0112، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، متیل سی

 کار، 0110-0112، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، توت ربرسی اتثیر شرایط مختلف فرآوری و نگهداری، رب خواص کیفی شیره  .هم

 کانیکی ربای ربرسی ماندگاری سیب گالب ضرهب ، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، دیده و پوشش داده شده با متیل سلولزمقایسه روشهای پایش غیر مخرب آکوستیکی و مخرب م

کار. 0112-01۱1  .هم

 کار. 01۱4-01۱7، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، وش مستقیم رب انبارمانی اراقم پیاز اریانیارثات شرایط کیورینگ هب ر  .هم
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 تیو و وژیگی ری اکسیدا نهای طبیعی کنجاله کلزا و اتثیر أنها رب پایدا کا. 01۱4-01۱1، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، اهی حسی روغن کلزا استخراج و شناسایی آنتی اکسیدا  .رهم

 مجری. 01۱4-01۱7ی، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، شرایط انبارداری رب خواص کمی وکیفی اراقم پیاز اریان  اتثیر. 

 کاره ، 01۱۱-01۱۱، موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندر قند، ربرسی زمان ربداشت و مدت نگهداری چغندر قند رد دو روش سیلو و ارث آن رب ضایعات وزنی و کیفی  .م

 کان استفاده ازسلولز کار. 01۱1-01۱۱، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، )فیبر خوراکی( رد تولید انن ربرسی ام  .هم

 کار، 01۱2-01۱4ر، موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذ، ارزیابی صفات کمی و کیفی اراقم جدید سیب زمینی رد کشت بهاره  .هم

 2ای استفاده از اسید استیک هب جSO مجری، 01۱1-01۱2، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ، جهت ضدعفونی کردن کشمش. 

 کار، 01۱1-01۱2، ربرسی ارثات سیلو روی صفات کمی و کیفی دو رقم تجارتی چغندرقند. موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندر قند  .هم

  کار. 011۱-01۱0ر، موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذ، تلف فرآوری سیب زمینی ربرسی و ارزیابی صفات کمی و کیفی اراقم مناسب مصارف مخ  .هم

 کار. 011۱-01۱1، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، ارث زمان ربداشت رد افزایش عمر انباری هب اصفهان  .هم

  کار، 011۱-01۱0موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی.  ،ربرسی اتثیر زمان ربداشت و شرایط نگهداری رب کیفیت و پایداری روغن خوراکی کلزا  .هم

  کار. 0111-01۱0، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، ربرسی اتثیر آرایش کاشت و روش کاشت رد کارایی مصرف آب و کمیت و کیفیت دو رفم کلزا  .هم

  مجری .011۱-01۱1، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی. تبرزیی کرجربرسی ارث زمان ربداشت رب خواص فیزیکو شیمیایی و عمر انباری گالبی دوشس و. 

 اهی رد دست اجرا رپوژه

 ارزیابی ژنوتیپ اهی انتخابی آلبالو (Prunus cerasus L)  ،011۱-0411، مجریهب منظور ثبت و معرفی اراقم ربرت مناسب ربای مصارف مختلف فرآوری. 
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  کار اصلیانتخابی زردآلو هب منظور معرفی اراقم ربرت مناسب فرآوری و نگهداری، ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی ژنوتیپ اهی  .011۱-0411. ، هم

 کشی زیتون استان گیالناهی روغنارزیابی کیفیت روغن زیتون تولیدی واحد
مجری .

. 0412-0411. 

 اجرایی حرفه ای و سوابق

 
 0111-01۱7 .مهندسی کشاورزی  و اهی تحقیقاتی موسسه تحقیقات فنیمسئول واحد انتقال یافته. 

  .01۱۱-01۱7مسئول واحد آموزش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.  

 0111 -01۱0عضو کمیته شورای تحقیقات و آموزش کشاورزی استان تهران . 

 .01۱1عضویت رد کمیته تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع. 

 01۱2-01۱7کشاورزی.  عضو ستاد وژیه توسعه اننو تكنولوژی وزارت جهاد. 

  01۱4ساله توسعه فن آوری اننو رد جمهوری اسالمی اریان". 64مشارکت رد تدوین سند "راهبرد. 

 01۱7-01۱4 .اهعضو کار گروه صنایع تبدیلی طرح رتویجی تسریع انتقال یافته . 

 سازمان  -زی رد مراحل پس از ربداشت، فرآوری و توزیع و میوه اهی هسته داراهی کشاورعضو کمیته تدوین ربانمه راهبردی تحقیقات کاهش ضایعات محصوالت و فرآورده

 .01۱۱-01۱7. تحقیقات و آموزش کشاورزی 

  .گاه ازبار دقیق موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی  .0110-0114مسئول آزمایش

  .0110-0111عضو کمیته فنی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 
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  اتکنون. 0110نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی البرز. عضویت رد سازمان 

 .0110عضو کانون هماهنگی دانش و صنعت سیب. 

  0110از سال  .انظر رپوژه اهی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی  

  یی و فناوری اهی پس از ربداشت  .0112-0111معاون بخش تحقیقات صنایع غذا

  گاهها و س یی. نظارت و سررپستی آزمایش  .0111-0112وله صنایع غذا

 . یی و فناوری اهی پس از ربداشت  .0111دبیر کمیته فنی بخش تحقیقات صنایع غذا

  اتکنون. 011۱کارشناس رسمی نظام مهندسی کشاورزی. از سال 

  .0112-0111عضو شورای تحقیقات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 

  0111-0111هندسی کشاورزی. دبیر هیأت ممیزه موسسه تحقیقات فنی و م. 

 اتکنون. 0117اهی موسسه از سال عضو کمیته رتویج و انتقال یافته 

  یی اریان از سال  اتکنون. 0111عضو انجمن علوم و صنایع غذا

 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی اریان.  .اهی کشاورزی عضو کمسیون فنی کمیته ملی خوراک و فرآورده 

 س روغن اه و چربی اه کدک  عضو کمیته متناظرCCFO موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی اریان .و عضویت رد کارگروه الکترونیکی مربوطه و مشارکت رد تدوین استاندارداهی بین المللی 

 اتکنون. 011۱از سال  (اهی نظر آباد، طالقان و ساوجبالغشهرستان )محقق معین 
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 یی و فناو صصی بخش تحقیقات صنایع غذا  .0111اهی پس از ربداشت رد شورای انتشارات موسسه. از سال ری دبیر تخ

 صصی  0111زیتون موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. از سال  دبیر کارگروه تخ

 

 و نشریات تألیف کتب
 کاری رد  .01۱۱ ورزی، زمستانکتاب "یک دهه تالش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی"، انشر موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشا اتلیفهم

 کاری رد  . گروه مولفان.0114. کتاب کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با بهینه سازی فرآینداهی تبدیلی و فناوریهای پس از ربداشت اتلیفهم

 کاری رد ات  .0114 مستانموسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی"، انشر موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، ز دهه دوم تالش کتاب لیفهم

  .کلو رپوپن-0کارربد شواخی، ف متیل سی
-MCP) 0 )نشرهی رتویجی.0111. رد افزایش ماندگاری و کاهش ضایعات سیب رد سردخاهن . 

 دستورالعمل فنی0111بندی کیفی روغن زیتون. شواخی، ف. مرادی، پ. ردجه .. 

 نشرهی فنی0411اهی نوین فرآوری کنسرو زیتون. شواخی، ف. روش .. 

رداهی ملی مش  ارکت رد تدوین استاندا

 یی تهیهاهی پاالیشروغن سازمان ملی  .0411.(GEs( و استراهی گلیسیدین )MCPDs-3دی اول استراه ) 2و0مونوکلرورپوپان  1، کاهش شده با آنشده و مواد غذا

 (.)عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد استاندارد.

 عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ازمان ملی استاندارد.. س0411اه و روش آزمون. آلبالو، وژیگی(.) 

 رد.0411. اهی ازموناه و روشوژیگی -روغن کاملینا پاالیش شده  (.)عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد . سازمان ملی استاندا
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  1و 2دیول ) 2و  0منوکلرورپوپان  1و  2پایش وجود MCPD (  1و 2استراهی اسید چرب MCPD  رد.011۱راهی اسید چرب گلیسیدین رد غذا. و است  . سازمان ملی استاندا

رد   (.)عضو کمیسیون فنی تدوین استاندا

 رد .0111اهی آزمون. تجدید نظر دوم. اه و روشوژیگی، روغن پسته خام رد )عضو کمیسیون فنی تدوین استاندا   (.سازمان ملی استاندا

 (.سازمان ملی استاندارد )عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد .0111آزمون. تجدید نظر دوم. اهی اه و روشوژیگی، روغن گلرنگ پاالیش شده  

 رد .0111. ۱12۱شماره  استاندارد -اهبیشینه روا داری مایکوتوکسین ، خوراک انسان و دام   (.سازمان ملی استاندارد )عضو کمیسیون فنی تدوین استاندا

 رد. 0111س سرد. ارزیابی حسی. روغن اهی خوراکی تهیه شده هب روش رپ  . (سازمان ملی استاندارد )عضو کمیسیون فنی تدوین استاندا

 رد. 0111. )تجدید نظر دوم(01112اه و آزمون. استاندارد شماره روغن اهی خوراکی تهیه شده هب روش رپس سرد. وژیگی  (.سازمان ملی استاندارد )عضو کمیسیون فنی تدوین استاندا

 رد. 0111. 01141شماره  استاندارد الزامات عمومی آزمون مهارت.-ارزیابی انطباق   (.سازمان ملی استاندارد )عضو کمیسیون فنی تدوین استاندا

 راهنمایی و مشاوره پایان انمه

  کلو رپوپن و اننو -0ربرسی ارثات کارربد متیل سی
 .0111مشاور.  یت و فوجی. شایسته کوشکی.اتیلن رب خواص کیفی، ماندگاری و کاهش ضایعات سیب اراقم گرانی اسم  جاذب 

  کلو رپوپن رب خواص کیفی، ماندگاری و کاهش ضایعات سیب دو رقم سیب تولیدی اریان )-6اتثیر متیل سی
Red delicious &Golden delicious افطمه .)

 .6936سردابی، مشاور.

  کلو رپوپن و گرانولهای اننو جاذب اتیلن با بستراهی زئو-6اتثیر  .6936لیتی رب خصوصیات کیفی و ماندگاری سیب. بهرام پاشازاده، مشاور. متیل سی

 گاه  .6936و روش رتکیب اسید چرب جهت تشخيص تقلب روغن زیتون فوق بکر با روغن اهی گیاهی. آمنه پاشایی. راهنما.   DSCمقایسه کارربد دست

  6939مشاور . نوتیپ انتخابی.ژ ۱ربرسی وژیگیهای پومولوژیکی و خصوصیات کمی و کیفی روغن زیتون رد. 
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 .6930ربرسی زنده مانی سوهی اهی بیفیدوباکتریوم الکتیس و الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس رب خواص فیزیکوشیمیایی و حسی آب سیب. مشاور. 

 .6930ربرسی ارث ضد میکروبی عصاره گیاه رزماری رب الکتوباسیلوس پالنتارم و مخمر ساکارومایسس سروزیهی رد آب سیب مشاور. 

  .0117ارث پورد کدو رب وژیگیهای رئولوژیکی، فیزیکوشیمیایی و ساختاری کیک روغنی کم چرب، آیدا دادخواه. مشاور. 

 اه و ارتباط دادن با رتکیب شیمیایی توسط متداهی اهی زیتون با توجه هب منطقه جغرافیایی آنکالهس کردن روغنPLS-DA  وMulti-Block .0111. محدهث رضایی. مشاور. 

ت تحرریهی   عضویت رد هیاً
 مجله رتویجی تولید و فرآوری زیتون

 تدریس 
  ،یی، آموزشکده کشاورزی شهریار  .01۱4کارگاه ارزیابی مواد غذا

  یی، مرکز آموزش عالی علمی کارربدی شهید زمانپور، نیمسال دوم  .0111-011۱اصول مهندسی صنایع غذا

  کارگاه آموزشیPhysicochemical properties of foodstuffs ،0111ربای کارشناسان لبنانی. 

 یی ربای کارشناسان لبنانی کارگاه آموزشی معرفی و ارزیابی وژیگی  .0111اهی کیفی مواد غذا

 گاه آزاد تهران شمال اه و آزنیمارث فرآینداه رب میکروارگانیسم  .011۱اه. دانش

  0117فرآوری، بسته بندی و ثبت ربند محصوالت کشاورزی. 

 0117 وری و تبدیل محصوالت باغیفرآ. 

 گاه علوم پاهی زنجان، روش رد ارزیابی کیفیت و خلوص روغن زیتون، دانش  .0117اهی استاندا

 0117اهی مربوط هب ساماهن رتفیع الکترونیکی )سمپات( و ارتقاء مرتبه اه و شیوه انمهدستورالعمل. 
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  ، 0117تشریح مبانی آیین انمه رتفیع و ارتقاء جدید. 

  0411وژیه توانمندسازی زانن روستایی. -راوری محصوالت باغیف. 

 6044اهی استاندارد ارزیابی کیفیت روغن زیتون. شبكه دانش. روش. 

 تقدری و تشویق

 

  .یی  .0111ردیافت لوح تقدری از مدری کل دفتر صنایع تبدیلی بابت ارتقای کیفیت فرآوری و کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی و غذا

  0111-0111بابت دوران تصدی دبیری هیات ممیزه  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی وح تقدری از ریاست ردیافت ل. 

  یی بابت سخنران ربرت. ردیافت لوح تقدری از  .0111دبیر بیست و پنجمین کنگره صنایع غذا

  ل طالیردیافت   رساله دکتری  ربای  PRPi.2012.UPM Research Innovationمدا
  یی بابتریاست موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ح تقدری از ردیافت لو روشهای نموهن ربداری و -ربگزاری دوره آموزشی کیفیت و سالمتی آب، خاک و مواد غذا

 .0111ایی. آانلیز شیمی
  رفه ربرت رد فن بازار جمهوری اسالمی اریان ایتبمدری کل دفتر تجاری سازی و انتقال فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و رتویج کشاورزی ردیافت لوح تقدری از  .0111 غ
  تقدری از ارتقای سطح دانش و اطالعات بهره ربداران ومشارکت فعال رد تدوین و اجرای ربانمه اهی آموزشی  بابت رزیی و هماهنگی رتویجدفتر ربانمهردیافت لوح تقدری از

 .01۱۱. رتویجی
 حضور فعال رد جلسات شورای تحقیقات و آموزش کشاورزی  بابت یاست شورای تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی استان تهرانریاست سازمان و ر ردیافت لوح تقدری از

 .01۱0استان تهران
  0111 ربگزاری روز مزرهع رد ورامین. بابت ریاست  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ردیافت لوح تقدری از. 

  گردیافت لوح تقدری از  .0112-0111التحصیالن رد سال تحصیلی رتبه اول افرغأصفهان بابت اه صنعتی ریاست دانش


