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  ١٣۶۵ - ۶٩سال  ،مشهدرشته علوم و صنايع غذايي، دانشگاه فردوسي  آارشناسي،
  ١٣٧١-٧۴سال  تربيت مدرس، تهران،رشته علوم و صنايع غذايي، دانشگاه آارشناسي ارشد، 

  ١٣٨۵ - ٩٠سال  ،فردوسي مشهددانشگاه رشته علوم و صنايع غذايي، دآتري، 
  
  اي و شغلي سوابق حرفه-٣

  )تا آنون ١٣٩١( :ژوهش  استاديار پ
مجتمع آموزش جهاد کشاورزی خراسان فرآوري پسمانهاي غذايي و بيولويك،تجزيه مواد غذايياصول زبان تخصصي صنايع غذايي، :تدریس
  (١٣٨٧-٩۴رضوی 

  )   ١٣٧٦-١٣٩١(مربي پژوهش  
  
  مورد عالقه تحقيقاتيهاي  زمينه-۴

بسته بندي مواد غذايي، افزودنيها و رنگهاي  استخراج مواد موثره طبيعي از گياهان،< شيمي مواد غذايي، روغنها و چربيهاي خوراآي
  طبيعي

  مقاالت منتشر شده-۵

ارزيابي خصوصيات فيزيکوشيميايي ارقام  سيب زميني جهت استفاده در صنايع فرآوری، مجله علمي  .١٣٩۴. سعين افشار، .١
 ۶٩-٨٠، صفحات ١، شماره ١جلد  ، ترويجي يافته هاي علوم آشاورزي

2. Ayughi Purtafti, S., Ahmadzadeh Ghavidel, R., Einafshar, S. 2015. Determination of Total Carotenoid Content in 
Safflower Flower Using Cold Solvent and Ultrasonic Waves, International Journal of Review in Life Sciences,5(7) 
:80-84. 

بر خصوصيات اثير آن بررسي شرايط مناسب فرايند استخراج آنزيمي و ت .١٣٩۴. راحمدزاده قويدل،، .سعين افشار، ،.فآگاه، .٣
  . ٨٢- ٧١صفخات ) ٢(٢شماره  آمي و آيفي روغن آلزا، مجله صنايع غذايي و تغذيه،

روش اسمزي، نشریه  به شده خشک آلبالو رقم چهار آنتی اکسيدانی و ميکروبی فيزیکوشيميایی، خصوصيات. عين افشار، س .۴
  .٣٧۴-٣۶٣صفحات ، ١٧،شماره١٣٩٣پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، زمستان 

بررسی تاثير غلظتهای مختلف مالتودکسترین و پلی وینيل  .١٣٩٣. ر نيازمند،، .، آکمالی ،.، سعين افشار ،.پ، شرایعی .۵
صفحات   ١۵جلد ،مجله تحقيقات مهندسی کشاورزیپيروليدون بر ترکيبات رنگی ریزپوشانی شده زعفران به روش انجمادی، 

٢-٣٨۵.  
 فيزيكو  برخصوصيات يافته تغيير اتمسفر با بندي بسته تاثير. ١٣٩٣. رنيازمند،، .م شورميج، ،.پ شرایعی،، .س عين افشار .٦

  .٢٢٤- ٢٣١صفحات ٢شماره١٠نگهداري، پزوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران، جلد طي زمان زعفران گل شيميايي
های مختلف مالتودکسترین و پلی وینيل پيروليدون  تأثير غلظتآزاده کمالی، پروین شرایعی، راضيه نيازمند، سودابه عين افشار،  .٧

پژوهش و نو آوری در صنایع غذایی ایران، ی زعفران با روش خشک کن پاششی،  ی ریزپوشانی شده بر پایداری ترکيبات مؤثره
  .٢٥٤- ٢٤١صفحات ،٤شماره ، ١، جلد١٣٩١

تأثير دمای نگهداری و جنس بسته بر خصوصيات کمی، بررسی . ١٣٩١. پشرایعی،  ،.ر نيازمند، ،.سعين افشار، ،.م شورميج، .٨
 ،٤شماره ، ١پژوهش و نو آوری در صنایع غذایی ایران، جلدبندی شده تحت اتمسفر تغيير یافته،  کيفی گل زعفران بسته

  .٢٩٤- ٢٨٣صفحات
9. Einafshar, S., Poorazrang, H., Farhoosh, R. and Seiedi, S.M. 2012.  Antioxidant activity of the essential oil and 

methanolic extract of cumin seed (Cuminum cyminum ), European journal food lipid science and technology, 114: 
168-174. 

10. Farhoosh, R., Einafshar, S. and Sharayei,P. 2009. The effect of commercial refining steps on the rancidity measures 
of soybean and canola oils, Food Chemistry, 115: 933-038. 

به دو روش مايكروويو و گوگرد زني، مجله تحقيقات ) آلو، آشمش و برگه( مقايسه آلودگي زدايي خشكبار .سعين افشار، .١١
  .٢٨شماره ٧جلد ١٣٨٥پاييز٢٨مهندسي آشاورزي،

رقم سيب زميني خراسان و تغييرات آن پس از انبارداري،مجله تحقيقات  تعيين ترآيات سه١٣٨٣، .ب تاج الدين،، .سعين افشار، .١٢
  .مهندسي آشاورزي

 

 
 



  مقاالت ارائه شده در آنفرانس-۶
  :سمينار داخلی

اآسيداني عصاره خامه زعفران، سومين همايش بزرگ علوم و صنايع بررسي اثر آنتي. ١٣٩۴. ، خالدي، ف.عين افشار،س .١
  .اصفهان، ايران، شهريور٢٠-١٨غذايي، 

تاثير فرايند حداقل بر افزايش زمان ماندگاري سيب زميني  آماده . ١٣٩۴. ، هشكوري ،.راحمدزاده قويدل، ،.سعين افشار، .٢
  .مشهد، ايران. بهمن٣٠-٢٩اولين همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصوالت کشاورزی، .مصرف

هاي گياهان ، تاثير عمليات پس از برداشت بر زمان ماندگاري برخي رنگدانه١٣٩۴. ي، ب، غالم.س ،، عين افشار.فراواني، م .٣
  .مشهد، ايران. بهمن٣٠-٢٩دارويي، اولين همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصوالت کشاورزی،

. ل بر تغييرات رنگ سيب زمينی آماده مصرفاثر انجام فرایندهای حداق. ١٣٩٣. ، احمدزاده قويدل، ر.، شکوری، ه.عين افشار، س .٤
  .ايران. گرگان. شهريور ٩- ٨. کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

طراحی، ساخت و . نظر زاده اوغاز، ص ١٣٩٢. ، ظریف نشاط، س.، سعين افشار ،.، سليمانی آجقان، م.ح. سعيدی راد، م .۵
  .تهران، ايرانبهمن ،  ١١-٩ارزیابی سردخانه آزمایشگاهی با اتمسفر کنترل شده، کنگره ماشينهای کشاورزی، 

  زعفران، پرچم های آنتوسيانين پایداری بر اسيد اثرآسکوربيک بررسی ،١٣٩٢ .، احمدزاده قويدل، ر.،سعين افشار، .رمضانی، م .٦
  .اسفند ، سوادآوه، ايران ٨- ٧سومين همایش ملی امنيت غذایی، 

زعفران، سومين  پرچم های آنتوسيانين پایداری بر ساکاروز اثر ، بررسی١٣٩٢. ، احمدزاده قويدل، ر.،سعين افشار، .رمضانی، م .٧
  .اسفند ، سوادآوه، ايران ٨- ٧همایش ملی امنيت غذایی، 

اکسيداز   فنل پلی آنزیم فعاليت بازدارنده شيميایی روشهای بررسی. ١٣٩٢. ، احمدزاده قويدل، ر.افشار، س، عين .شکوری، ه .٨
  .زمستان، تهران، ايران. حداقل فرآوری در

آنزیمی  شدن قهوهای واکنش از جلوگيری فيزیکی روشهای بررسی. ١٣٩٢. ، احمدزاده قويدل، ر.، عين افشار، س.شکوری، ه .٩
  .زمستان، تهران، ايران. مصرف به آماده محصوالت در

. و اثرات سودمند دارویی آن) وليک(بررسی ترکيبات شيميایی زالزالک . ١٣٩١. شریفی، ا ،.س افشار،عين .ر ،قويدل احمد زاده .١٠
  .شيراز، ايران. همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا

آبی بر راندمان استخراج روغن و ميزان  -استخراج آنزیمیبررسی تاثير . ١٣٩١.قويدل، ر احمد زاده .س عين افشار، ،.فآگاه، .١١
  .شيراز، ايران. همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا. پروتئين کنجاله کلزا

بهينه سازی استخراج ترکيبات فنولی کل از ميوه وليک سياه توسط  .١٣٩١. ، شریفی، ا.افشار، س، عين.احمد زاده قويدل،ر .١٢
  .شيراز، ايران. همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا. سطح پاسخفناوری اولتراسوند به کمک روش 

بهينه سازی استخراج آنتوسيانين ها از ميوه وليک سياه توسط فناوری  .١٣٩١. ، اشریفی، .س افشار،عين ،.ر،قويدل احمد زاده .١٣
  .شيراز، ايران. همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا. اولتراسوند به کمک روش سطح پاسخ

بررسی قدرت مهارکنندگی رادیکال آزاد عصاره اتانولی پرچم گياه زعفران  .١٣٩١. ، احمدزاده قويدل، ر.افشار،سينع، .روحانی،ر .١۴
  .شيراز، ايران. همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا. به کمک فناوری امواج اولتراسوند

يک عصاره اتانولی پرچم گياه زعفران به بررسی استخراج ترکيبات فنول. ١٣٩١. قويدل، ر احمدزاده ،.سافشار،عين ،.رروحانی، .١۵
  .شيراز، ايران. همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا. امواج اولتراسوندکمک فتاوری 

تاثيرجنس بسته، دما و زمان نگهداری در بسته بندی تحت اتمسفر تغيير یافته . ١٣٩١ . ، نيازمند، ر.عين افشار،س. شورميج، م .١۶
  .شيراز، ايران. همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا .ستحصالیگل زعفران بر درصد رطوبت زعفران ا

بررسی تاثير بسته بندی با اتمسفر تغيير یافته بر خصوصيات کمی، کيفی، . ١٣٩١ .، رنيازمند ،.سعين افشار، .م شورميج، .١٧
ملی بهداشت و همایش . ميکروبی و افزایش زمان ماندگاری ميوه ها و سبزیجات بسته بتدی شده تحت اتمسفر تغيير یافته

  .شيراز، ايران. ایمنی غذا
همایش ملی آخرین دستاوردهای . ریزپوشانی ترکيبات موثره زعفران. ١٣٩١ .نيازمند، ر ،.آکمالی، ،.سعين افشار، ،.پشرایعی، .١٨

  .ايران. تربت حيدريه. پژوهشی زعفران
دو ) کاسبرگ و گلبرگ(ضایعات گل زعفران بررسی اثر عصاره . ١٣٩١ . ، احمد زاده قويدل، ر.افشار،سعين، .محمد بيگی،ر .١٩

  .شيراز، ايران. همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا. جلوگيری ازاکسيداسيون روغن سویا
بررسی اثر حالل بر فعاليت آنتی اکسيدانی عصاره ضایعات گل . ١٣٩١. قويدل، ر احمد زاده ،.سافشار،عين ،.رمحمد بيگی، .٢٠

 .شيراز، ايران. بهداشت و ایمنی غذا همایش ملی). کاسبرگ و گلبرگ(زعفران 
  :سمينار بين المللی
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  :هاي دانشجويي پايان نامه

  :راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد

دانشگاه آزاد اسالمی آارشناس ارشد . بررسی اثر بسته بندی با اتمسفر تغيير یافته بر زمان ماندگاری گل زعفران. ١٣٩١. رميج،مشو 
  .واحد دامغان

دانشگاه آزاد اسالمی آارشناس ارشد . اکسيدانی ضایعات گل زعفرانبررسی اثر حالل بر استخراج ترکيبات آنتی. ١٣٩١. محمد بيگی، ر
  .واحد دامغان

دانشگاه آزاد . بررسی و مقایسه راندمان روشهای استخراج ترکيبات رنگی و آنتی اکسيدانی از پرچم گل زعفران. ١٣٩١. رکسانه روحانی،
  .قوچاناسالمی واحد 

  .دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان .بررسی تاثير استخراج آنزیمی بر خصوصيات کمی و کيفی روغن کانوال. ١٣٩١فهيمه آگاه، 

  .دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان. انتخاب شرایط مناسب برای توليد سيب زمينی تازه آماده مصرف. ١٣٩٢هادي شكوري، 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد . ک تخریب  کاروتنوئيدهای محلول در آب استخراج شده از پرچم زعفرانبررسی سينتي. ١٣٩٢مريم رمضاني، 
  .قوچان

دانشگاه آزاد . تعيين ترآيبات اسيدهاي چرب تانن و فالونولهاي روغن هسته انگر به روش استخراج با فراصوت. ١٣٩٣سيما ايماني، 
  .اسالمی واحد قوچان

دانشگاه آزاد اسالمی واحد . رسي اثر امواج فرلصوت بر استخراج و برخي از ويژگيهاي روغن هسته انگوربر. ١٣٩٣ميترا قاسم زاده، 
  .قوچان

  :مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد آارشناس ارشد . استخراج ترآيبات با خاصيت آنتي اآسيداني از گياه بومادران. ١٣٨٨. ساالرباشي، د 

  .سبزوار

دانشگاه آزاد اسالمی واحد . اکسيدانی ضایعات گل زعفرانبررسی اثر اولتراسوند بر استخراج ترکيبات آنتی. ١٣٩١. زمانی مقدم، م
  .قوچان

دانشگاه آزاد . بهينه سازی استخراج عصاره وليک سياه توسط فناوری اولتراسوند به کمک روش سطح پاسخ. ١٣٩٢محمد شريفي نيا، 
  .قوچاناسالمی واحد 

  .دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان. استخراج و شناسایی ترکيبات رنگی گياه گلرنگ. ١٣٩٢سميه عيوقي، 

بررسی اثر ترآيبات گند زدا به همراه بسته بندي با اتمسفر اصالح شده در آاهش بار ميكروبي و افزايش . ١٣٩٣رويا اميري قندشتني، 
  .د اسالمی واحد قوچاندانشگاه آزا. زمان ماندگاري جوانه ماش

  
  :هاي تحقيقاتي پروژه

  :خاتمه يافته
  .١٣٩٣- ٩۴) مجري( های موجود در پرچم گل زعفراناستخراج ترکيبات موثره و رنگدانه .١
  .١٣٩٠- ٩٢) همكار( بررسي افزایش پایداری ترکيبات موثره زعفران با استفاده از روش ریزپوشانی .٢
  .١٣٩٠-٩٢) مجري( اتمسفردر افزایش زمان ماندگاری گل زعفرانتاثير استفاده از انبارهای کنترل  .٣
  .١٣٩٠-٩٢ )مجري( اکسيدانهای فنلی گلبرگ زعفران و کاربرد آنها در فرآورده های روغنی و امولسيونی صنایع غذاییتوليد آنتی .۴
 .١٣٨٧-٨٨)همكار( تغييرات اجزاء ترکيبات قطبی طی فرایند تصفيه روغن سویا و کانوال .۵
 .١٣٨۴-٨۵):مجري( طرح تحقيقي ترويجي(انبارداري سيب زميني در انبارهاي فني  .۶
 .١٣٨٣- ٨۴):مجري( )طرح تحقيقي ترويجي( ٢استخراج نشاسته از سيب زمينيهاي درجه  .٧



  .١٣٨۴-٨۶): مجري( مقايسه آثار ضد قارچي عصاره و روغنهاي فرار با ايمازاليل بر دو رقم سيب انباري .٨
 .١٣٨۴-٨۶ )مجري( خشك با رطوبت باال بررسي توليد آلبالو .٩
 .١٣٨٣-٨۶) مجري(بررسي خصوصيات فيزيكو شيميايي نشاسته سيب زميني وتهيه نشاسته اصالح شده از آن .١٠
 .١٣٧٧-٨٠) همكار(بررسي اثرات زمان و ميزان مصرف آود روي بر خواص آمي و آيفي سيب زميني  .١١
 .١٣٧٩-٨٢) همكار(بررسي اثر تراآم بوته بر عملكرد آمي و آيفي ارقام سيب زميني  .١٢
 .١٣٧٨-٨٢) همكار(بررسي تاثير آرايش آاشت و روش آبياري در آارآيي مصرف آب بر آميت و آيفيت آلزا  .١٣
 .١٣٧٧-٨٠) همكار(ني بررسي اثرا ت آم آبياري بر روي خصوصيات آمي وآيفي گندم وتعيين تابع توليد در روش آبياري بارا .١۴
 .١٣٧٨-٨٢) مجري(ارزيابي آمي و آيفي ارقام سيب زميني  مناسب مصارف مختلف فرآوري  .١۵
 .١٣٧٩- ٨٢) مجري(نوع و ميزان آلودگي محصوالت خشكبار استان خراسان و بررسي روشهاي مختلف آاهش آن  .١۶
 .١٣٧٩-٨٢) مجري(بررسي ارقام سيب زميني جهت آاربرد در صنايع فرآوري .١٧
  .١٣٧٨-٨٠) مجري(نه سازي استخراج نشاسته سيب زميني و تعيين برخي خصوصيات فيزيكو شيميايي آن بهي .١٨
  .١٣٧٥ -٧٣)مجري(تعيين اثر درجه حرارت نور، نوع و غلظت آنتي اآسيدان مناسب جهت نگهداري روغن سويا  .١٩

  
  

  :در دست اجرا
 ١٣٩٣-٩۴)مجري(استفاده از فرایند آنزیمی اکسيدانی از کنجد با بهينه سازی استخراح روغن و ترکيبات آنتی .١
 ١٣٩۴-٩۶)مجری(بررسي امكان استخراج رنگ قرمز طبيعي از پوست انار .٢

  
  ثبت اختراع

   ریزپوشانی ترکيبات موثره زعفران با استفاده از خشک کن انجمادی: موضوع اختراع
 پروين شرايعی، سودابه عين افشار: مخترعين

  ٠٣٨٣٣٠  :شماره ثبت اختراع


