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مشخصات فردی 

سوابق تحصیلی 

های پژوهشیزمینه فعالیت 

های علمیعضویت در مجامع، مجالت و همایش 
افتخارات علمی 
شدهدروس تدریس 
سوابق شغلی و اجرایی 
های آموزشیها و دورهشرکت در کارگاه 
 المللیپژوهشی بین –مقاالت منتشرشده در مجالت علمی ISI 
 غیر  المللیپژوهشی بین –مقاالت منتشرشده در مجالت علمیISI 

 پژوهشی داخلی –مقاالت منتشرشده در مجالت علمی 

 داخلی ترویجی –مقاالت منتشرشده در مجالت علمی 
المللیهای علمی بینمقاالت ارایه شده در کنفرانس 
های علمی داخلیمقاالت ارایه شده در کنفرانس 
شدهترجمههای تالیف و کتاب 
های آموزشیبرگزاری کارگاه 
ارشدکارشناسیهای نامهراهنمایی پایان 

ارشدکارشناسیهای نامهمشاوره پایان 

 دکتریهای هو مشاوره رسالراهنمایی 
های پژوهشی طرح 

ثبت اختراع و تدوین استاندارد 

های پژوهشی داوری و ویراستاری مقاالت، کتاب ها و طرح 

 آدرس:

 صنایع دانشکده  – پردیس دانشگاه –میدان بسیج  –گرگان 

               گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی -غذایی

017 - 42643232تلفکس:            
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 صنايع غذايی فرآيند در دکتری مهندسی تحصیلی: رشته و مدرک                   مشهد محل تولد:              1/1/1354 تولد: تاریخ                سید مهدی جعفری خانوادگی: نام و نام
     دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان خدمت: محل           20پايه  قطعی رسمی استاد تمام علمی: درجه
 jafari.profcms.gau.ac.ir-http://m  :تارنما               jafarism@hotmail.com و smjafari@gau.ac.ir  الکترونیک: پست

 Scopus :http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35859740200 تارنمای                 30(: h-index) اندیس اچ           Scopus :35859740200 شناسه

            Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=tKEuPAkAAAAJ&hl=en تارنمای                                                 Google Scholar :35در  اندیس اچ

 ORCID :0000-0001-6877-9549 شناسه                Publons : https://publons.com/a/504696 تارنمای                    504696: المللی(مقاالت بین)داوری  Publons شناسه
 
 
 

 .1375تا  1372سال  –دانشگاه ارومیه   -علوم و صنايع غذايی کارشناسی:
 ای.ايانهافزار رنرم بابرداشت قارچی سیب بعدازو يکی فیزيولوژهایشناسايی نابسامانی :نامهپایانعنوان          (، 1378 تا 1376) دانشگاه فردوسی مشهد -علوم و صنايع غذايی ارشد:کارشناسی

 کردن پاششی.روش خشکها باکردن نانوامولسیونپسولهسازی انکبهینه :نامهپایان عنوان        ، (1385 تا 1382) کوئینزلند استرالیادانشگاه  -غذايی )گرايش مهندسی(علوم و صنايع دکتری:

 

 
 های غذايیردن پاششی انواع فرآوردهکخشکو کردن انکپسولهنانو -2                             و دارويی       غذايی حاوی ترکیباتهای امولسیوننانوتولید و پايداری  -1
 مواد غذايییزيکی های ففرآيند و ويژگیمهندسی  -4                                   در صنايع غذايی هوشمندپذير و تخريبهای زيستبسته بندینانو -3
 صنايع غذايی در و نانوجاذب ها نانوفناوری -6                               صنايع غذايیهای کارخانه ريزیآالت و طرحطراحی و ساخت ماشین -5
  

 

 در: عضو کمیته علمی 

 .صنايع غذايیعلوم و مايش ملی هساری(  -1397ست و پنجمین )و بیگرگان(  -1393)بیست و دومین  ،( مشهد -1387هجدهمین ) ،(ارومیه -1386هفدهمین )  -1

 .همايش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزيع و مصرف در صنايع غذايیاری( س -1393گرگان( و دومین ) -1390)نخستین  -2

 .هان(اصف -1394)سومین همايش بزرگ علوم و صنايع غذايی ، و (، دانشگاه فردوسی مشهد2013های نو در صنايع غذايی )نخستین همايش بین المللی فناوری -3

 .مشهد(، 1395دی )، و نخستین کنفرانس علوم و صنايع غالت، نان و فرآورده های آر(، جهاد دانشگاهی مشهد1393اولین همايش ملی میان وعده های غذايی ) -4
5- International Conference on Food Hygiene (2015ووهان، چین ،)  وPhysicistsFood  fInternational Conference o th13 (2018آنتالیا، ترکیه ،). 
 .(1390دبیر علمی نخستین همايش ملی مديران صنايع غذايی، مرکز همايش های بین المللی صدا و سیما، تهران ) -6

 مجله عضو هیات تحریریه: 

7-  Caspian Journal of Applied Sciences Research  نمايه شده بصورتISI (1390- .)ادامه دارد 

8-  American Journal of Food and Nutrition (1391از سال)  وInnovare Journal of Food Sciences ( 1392از سال.) 

9- International Journal of Renewable Energy Technology Research (1391- .)ادامه دارد 

10-  Journal of food quality and hazards control (1392سال  از)  وAsian Journal of Agricultural and Food Sciences (1392سال از). 

11-  Technology International Journal of Food Processing و ournal of Advanced and Applied SciencesJInternational  (1392از). 

 .ارد(دادامه  – 1395نشريه پژوهش و نوآوری در علوم و صنايع غذايی )ادامه دارد( و  – 1396) غذايی، فرآوری و تولید مواد (1394 -1390علوم و فنون بسته بندی )  -12

 دامه دارد(.ا -1389) Springerزيرمجموعه انتشارات و  ISIنمايه شده بصورت  International Nano Lettersعضو تیم سردبیری مجله   -13

 عضو هیات موسس: 

 (.1392، دانشگاه علوم پزشکی گلستان )و دبیر کارگروه سالمت و نگهداری غالت های سالمت غالتمرکز پژوهش  -14

 (.1392گروه پژوهشی )غیردولتی( فناوری مواد غذايی پیشرو )  -15

 (.1393بندی ايران )انجمن علمی بسته  -16

  (.1390کانون )غیردولتی( پژوهشگران گلستان ) -17

 در: عضویت 

 ادامه دارد(. -1386)پژوهشگران ستاد توسعه نانوفناوری ايران   -18

 (.1390) 30126692( با شماره عضويت ACSانجمن شیمی دانان آمريکا )  -19

 دامه دارد(.ا -1390) 1455( با شماره عضويت ISFEانجمن بین المللی مهندسی صنايع غذايی )  -20

 ادامه داردUSERN (1394- .)، علمی آموزش و تحقیقات جهانیهیات مشاور شبکه  -21

 (.1396 -1394در سازمان ملی استاندارد ايران ) ISO/TC 201, Surface Chemical Analysisمتناظر با کمیتة فنّی   ISIRI/TC201فنّی  کمیته -22

 

 مشخصات فردی -1

 سوابق تحصیلی -2

 ضویت در مجامع، مجالت و همایش های علمیع -4

 

 پژوهشیزمینه فعالیت های  -3
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 .60/18رتبه اول در دوره کارشناسی ارشد با معدل  و 75/17اول در دوره کارشناسی با معدل کسب رتبه  -1

 .(1376) در رشته علوم و صنايع غذايی ارشدکارشناسی سراسری رتبه اول آزمون -2
 .(1379)در گرايش کنترل کیفیت در آزمون دکتری دانشگاه تهران رتبه دوم  -3
 .(1380)پذيرفته شدن در آزمون دکتری اعزام به خارج به صورت بورسیه وزارت علوم  -4
 . IELTS (1380) در آزمون بین المللی زبان انگلیسی 5/7کسب نمره  -5

 .(1385)از سوی دولت استرالیا و دانشگاه کوئینزلند دريافت جايزه دفاع از پايان نامه دکتری  -6
 .صنايع غذايیت معتبر بین المللی مجال مقاله در 9کسب رتبه ممتاز با ارايه و  دانشگاه کوئینزلند استرالیا 2007برتر سال  پايان نامهعنوان هبدکتری  پايان نامهانتخاب  -7
 .گاندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر در 1396و  1394، 1393، 1392، 1391، 1390، 1389، 1388، 1387، 1386 هایپژوهشگر برتر سال -8
 .2018 سال تا (استناداز نظرمیزان ) برتر مقالهین اولعنوان هب International Journal of Food Properties مجله انتخاب مقاله چاپ شده در -9

 .2018مین مقاله برتر )از نظرمیزان استناد( تا سال دوعنوان هب Drying Technology مجله انتخاب مقاله چاپ شده در -10
 .2013مین مقاله برتر )از نظرمیزان استناد( تا سال هفتعنوان هب Food Hydrocolloids مجله انتخاب مقاله چاپ شده در -11
 .2013تمین مقاله برتر )از نظرمیزان استناد( تا سال بیسعنوان هب Food Research Internationalانتخاب مقاله چاپ شده در مجله  -12
 .(1397-1386وری نانوی ايران )ااز ستاد توسعه فن نانوتکنولوژی و کتاب دريافت جايزه نقدی چاپ مقاالت -13
 .(1397-1395هلند ) Elsevierو  (1388آلمان ) Lambert Academic Publishing (LAP)توسط انتشارات چاپ کتاب  -14
 در استان گلستان. 1396و  1395 ،1389های پژوهشگر برتر سال -15
 ( در دانشگاه های ايران.1389اولین مدير گروه مهندسی مواد و طراحی صنايع غذايی ) -16
 (.1390کسب رتبه دوم کتاب برتر برای ترجمه کتاب مبانی مهندسی فرآيند در صنايع غذايی در هشتمین جشنواره فردوسی مشهد ) -17
 .1392تا  1388های پژوهشگر برتر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در مجموع سال -18
 (.1392طرح منتخب استان گلستان در چهارمین جشنواره ملی علم تا عمل کشور، تهران )عنوان هبانتخاب طرح ساخت دستگاه هوشمند نانوسیاالت  -19
 (.1396و  1395 ،1394در بین پژوهشگران نانوفناوری در حوزه صنايع غذايی ) در سطح کشورکسب رتبه اول  -20
 .2015ال س از Thompson Reutersتوسط موسسه معتبر  ESI-ISIقرارگرفتن در فهرست يک درصد برتر دانشمندان جهان براساس ارزيابی شاخص  -21
 .1394سال  از Thompson Reutersتوسط موسسه معتبر  ESI-ISIبراساس ارزيابی شاخص  برتر کشور دانشمند 228قرارگرفتن در فهرست  -22
 .2017سال در   Publonsوسسه معتبرمساس ارزيابی برا المللیدر بین داوران مجالت بین زيستی(ها( و رتبه چهارم جهانی )حوزه کشاورزی و علوم کسب رتبه اول از ايران )در کلیه شاخه -23
 .(USERNلمی )توسط شبکه جهانی آموزش و تحقیقات ع 2017عنوان مقاله برتر سال هب Critical Reviews in Microbiologyانتخاب مقاله چاپ شده در مجله  -24
 به انتخاب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. 1396پژوهشگر برتر کشور در سال  -25
 
 

 
 غذايی تکنولوژی مواد کاردانیبرای دوره  "های مواد غذايیتجهیزات و تاسیسات کارخانه"و  "اصول پايه مهندسی" -1

 علوم و صنايع غذايی ناسیکارشبرای دوره  "های مواد غذايیکارخانهاصول طراحی "و  "کاربرد کامپیوتر در صنايع غذايی"، (2( و )1اصول مهندسی صنايع غذايی ) -2

 غذايیصنايعطراحیسی مواد ومهند کارشناسیبرای دوره  "مکانیک سیاالت"و  "کاربردیرياضی" ،"انرژیجرم وموازنه" ،"قندصنايعمهندسی" ،"لبنیاتصنايعمهندسی" -3

 علوم و صنايع غذايی کارشناسیبرای دوره  "سردخانه و انبار"و  "بندی مواد غذايیبسته" -4

 های کشاورزیمکانیک ماشین کارشناسیبرای دوره  "خواص فیزيکی و مکانیکی محصوالت کشاورزی" -5

  صنايع غذايیهای مکانیک ماشین کارشناسیبرای دوره  "موازنه انرژی و مواد" -6

 مهندسی صنايع چوب و کاغذ  کارشناسیبرای دوره  "انتقال حرارت" -7

 صنايع غذايی طراحی ومهندسی مواد  ارشد کارشناسیبرای دوره  "انتقال جرم و حرارت تکمیلی"و  "کاربرد کامپیوتر در طراحی و مهندسی" -8

 فرآوری شیالت کارشناسی ارشدبرای دوره  "طراحی خط تولید آبزيان" -9

 ايیمهندسی مواد و طراحی صنايع غذ کارشناسی ارشدبرای دوره  "های صنايع غذايیمهندسی ساختماناصول "و  "عملیات واحد در صنايع غذايی" -10

 علوم و صنايع غذايی کارشناسی ارشدبرای دوره  "فرآيند مواد غذايی تکمیلی"و  "خواص بیوفیزيکی محصوالت کشاورزی"، "روش تحقیق" -11

 يع غذايیعلوم و صنا دکتری برای دوره "رئولوژی پیشرفته"و  "المللی مواد غذايیهای بینها و سیستمسیاست"،"تکنولوژی مواد غذايی پیشرفته" -12

 يع غذايیاد و طراحی صنامهندسی مو دکتریبرای دوره  "سازی واحد صنايع غذايیطراحی و مدل" و "جداسازی پیشرفته" ،"های صنايع غذايیهای فنی دستگاهويژگی" -13

 شیمی مواد غذايی دکتریبرای دوره  "کنترل کیفی مواد غذايی پیشرفته" -14

 
 

 یافتخارات علم -5

 شده سیدروس تدر -6
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 .1380تا  1378عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار از سال  -1
 (.1378مدير تولید مجتمع صنايع غذايی داشگاه فردوسی مشهد ) -2
 (.1379) 9000مديريت کیفیت ايزو امانهنماينده مديريت شرکت کمپوت و کنسرو قدس خراسان جهت پیاده سازی س -3
 (.1380در شرکت زعفران بهرامن ) HACCPمديريت ايمنی مواد غذايی امانهو س 9000مديريت کیفیت ايزو امانهمدير پروژه پیاده سازی س -4
 (.1381مدير تضمین کیفیت و نماينده مديريت شرکت نیکان شهد بارز تولیدکننده انواع آبمیوه ) -5
 .1384 تا 1382استرالیا از سال  Steggall Nutritionدستیار مدير تولید در شرکت فرآورده های غذايی  -6
 (.1384های زيتون استرالیا )مدير پروژه بهینه سازی خشک کردن پاششی عصاره برگ زيتون در شرکت فرآورده  -7
  (.دامه داردا -1386) مستقر در مرکز رشد دانشگاه گلستان 5805به شماره ثبت  غذا صنعت پژوهمهندسی –فنی رئیس هیات مديره و مدير عامل شرکت  -8
 (.1389-90) کامنوش گلستانر شرکت د (17025 ايزو) آزمايشگاه مديريت کیفیت امانهمدير پروژه پیاده سازی س -9

 (.1392 -1389عضو شورای نشر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ) -10
 (.1391 -1389مدير گروه مهندسی مواد و طراحی صنايع غذايی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ) -11
 ی.( رشته مهندسی مواد و طراحی صنايع غذاي1390( و دکتری تخصصی )1389(، کارشناسی ارشد )1386مسئول راه اندازی دوره های کارشناسی ) -12
 (.1392 -1389هیات علمی دانشکده صنايع غذايی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )اعضای عضو کارگروه بررسی توانايی علمی و جذب  -13
 دامه دارد(.ا -1391ان )مستقر در مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلست 422عضو هیات مديره و مدير عامل موسسه کانون پژوهشگران پیشرو گلستانه به شماره ثبت  -14
 (.1391 -1390) واقع در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران  مشاور کلینیک صنعت و معدن -15
 دامه دارد(.ا -1392دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )عضو کمیته نانوفناوری  -16
 (.1392) اداره کل پدافند غیرعامل، وزارت صنعت، معدن و تجارتمشاور  -17
 (.1392مشاور انجمن علمی علوم و صنايع غذايی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ) -18
 دامه دارد(.ا -1392فناوری مواد غذايی پیشرو با تايیديه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ) عضو هیات مديره و مدير گروه پژوهشی -19
 (.1395 -1393دبیر کارگروه سالمت و نگهداری غالت در مرکز تحقیقات سالمت غالت دانشگاه علوم پزشکی گلستان ) -20
 (.1393دکتری صنايع غذايی در سازمان سنجش آموزش کشور )عضو کمیته نهايی انتخاب سوواالت آزمون سراسری کارشناسی ارشد و  -21
 (.ادامه دارد -1395دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ) المللکمیته روابط بینعضو  -22
 (.ادامه دارد -1396دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ) کمیته کارآفرينیعضو  -23
 

 

 
 (.2000انگلستان )نسخه  MICآلمان و شرکت TUV( با کسب گواهینامه از شرکت1994)نسخه  9000مديريت کیفیت ايزو  امانهممیز رسمی س -1
 (.2000آلمان )TUVبا کسب گواهینامه از شرکت (HACCP)مديريت ايمنی مواد غذايی  امانهممیز رسمی س -2
 (.1378سال در کانون زبان ايران وکسب گواهینامه رسمی ) 2به مدت  9شرکت در دوره آموزشی زبان انگلیسی تا سطح  -3
 (.1382درجه عالی ) با میماه در دانشگاه کوئینزلند استرالیا و کسب گواهینامه رس 3مدت به ( English for Academic Purposesشرکت در دوره آموزشی زبان آکادمیک ) -4
 (.1382نامه رسمی )هفته در دانشگاه کوئینزلند استرالیا وکسب گواهی 2( به مدت EndNoteها ) شرکت در دوره آموزشی روش تحقیق و نرم افزار مديريت رفرنس -5
 (.1384ینامه رسمی )هفته در دانشگاه کوئینزلند استرالیا و کسب گواه 3( به مدت SEM) Scanning Electron Microscopyشرکت در دوره آموزشی  -6
 (.1388و کسب گواهینامه رسمی )م کشاورزی و منابع طبیعی گرگان شرکت در دوره آموزشی تدوين استاندارد در دانشگاه علو -7
 (.ادامه دارد -1388هندسی از سازمان صنايع و معادن گلستان بعنوان مشاور واحدهای صنايع غذايی )م -پروانه خدمات فنی اخذ -8
 (.ارددادامه  -1388استاندارد ايران بعنوان مشاور در آموزش واحدهای صنايع غذايی ) ملی پروانه همکار آموزشی از سازماناخذ  -9

 .ادامه دارد( – 1389استاندارد ايران جهت تدوين استانداردهای ملی ) ملی پروانه رسمی دبیر تدوين استاندارد از سازماناخذ  -10
 دامه دارد(.ا -1389هندسی در مرکز رشد دانشگاه گلستان )م -شرکت خدمات فنیپروانه استقرار اخذ  -11
 (.1390گرگان ) ع طبیعیشرکت در دوره آموزشی ارزيابی درونی گروه های آموزشی ارايه شده توسط سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه علوم کشاورزی و مناب -12
 (.1390در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )شرکت در دوره آموزشی پدافند غیر عامل  -13
  (. 1390های استان گلستان در دانشگاه علوم پزشکی گلستان )شرکت در کارگاه آموزشی ضیافت انديشه اساتبد دانشگاه -14

 دامه دارد(.ا -1392دارويی )پروانه تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنايع غذايی و اخذ  -15
 (.1393)شرکت در کارگاه آموزشی ملی ارزيابی حسی روغن زيتون در سازمان جهاد کشاورزی گلستان  -16
 ادامه دارد(. – 1394اخذ پروانه رسمی کارشناسی استاندارد از سازمان ملی استاندارد ايران ) -17
 (.1396) کشاورزی و منابع طبیعی گرگانهای استان گلستان در دانشگاه علوم دانشگاهد یشرکت در کارگاه آموزشی ضیافت انديشه اسات -18
 
 

 و اجرایی سوابق شغلی -7

 دوره های آموزشیرکت در کارگاه ها و ش -8
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 .680-690(: 5)13 ايران صنايع غذايیعلوم و پژوهش های  مجله "خشک کردن اسمزی سیب زرد لبنانی

 مجله "های کیفی آنارزيابی ويژگی فرنگی با استفاده از خشک کن پاششی وتولید پودر رب گوجهراندمان سازی بهینه"(. 6139قربانی، م. و صادقی ماهونک، ع.ر. ) ،جعفری، س.م.، ع.، ضیائی فر، ا.م.، دزيانی -18
 .647-662(: 5)13پژوهش های علوم و صنايع غذايی ايران 

 " انهروغن سیاه د خصوصیاتتناوب و مايکروويو بر برخی از متاثیر پیش تیمارهای میدان الکتريکی  "(. 6139) و بیگ بابايی، ع. م.ا.، فرضیايی ،جعفری، س.م..، .ر، عولیآبادی، ح.، میرزايی، ح.ا.، قدسبخش -19
 .21-29(: 2)4غذايی  فصلنامه فناوری های نوين

يی ايران  علوم و صنايع غذا "فاده از روش سطح پاسخرب گوجه فرنگی با استبهینه سازی فرآيند خشک کردن پاششی "(. 1396ضیائی فر، ا.م.، قربانی، م. و صادقی ماهونک، ع.ر. ) ،جعفری، س.م.، ع.، دزيانی -20
14(11 :)65-47. 

(: 4)14 يی ايرانعلوم و صنايع غذا "های جانبی ماهی پیش تیمار شده در شرايط گوناگونارزيابی مشخصات روغن حاصل از فراورده"(. 1396) جعفری، س.م.، ح.، قربانی، م.، صادقی ماهونک، ع.ر. و حسینی -21
237-227. 

(: 4)14ذيه مجله علوم غذايی و تغ "روش سطح پاسخ باکمک امواج فراصوت  هوغن کانوال بسازی فرآيند استخراج ربهینه"(. 1396امام جمعه، ز.، کاشانی نژاد، م. و گنجه، م. ) جعفری، س.م.،، ف.، جلیلی -22
78-67. 

گازهای  ی دانه گندم تحت تاثیر دما و غلظت متفاوتارزيابی ويژگی های بیولوژيکی، فیزيکی و شیمیاي " (.1396)، ا.، شاهکومحلی، ا.، آل حسینی، ع. و اسدپور، ا. حسینیآل  جعفری، س.م.،مقصودلو، ع.،  -23
 .251-263(: 2)14علوم و صنايع غذايی ايران   "اکسیژن، ازت و دی اکسید کربن

 "زرد لبنانی ان خشک شدن و میزان بازجذب آب سیبسلولز و فرايند اسمز بر زممتیلدهی با کاراگینان و کربوکسیتاثیر پوشش"(. 1396بیرقی طوسی، ش. و کاشانی نژاد، م. ) جعفری، س.م.،، ا.، ساداتی -24
 .63-74(: 2)27فصلنامه پژوهش های صنايع غذايی 

 .335-342(: 4)14غذايی ايران ععلوم و صناي "زردآلودرختفیزيکوشیمیايی و عملکردی صمغهایبررسی ويژگی"(. 6139) س.م.جعفری،  ماهونک، ع.ر. و، س.پ.، قربانی، م.، صادقیسمائی -25

 .225-236(: 7)14نايع غذايی ايران  علوم و ص " کمک روش تاگوچیسازی نانوريزپوشانی اسید فولیک بهبهینه "(. 1396) و اعلمی، م. قربانی، م. جعفری، س.م.، مقصودلو، ی.، اسدپور، ا.، -26

 .129-138(: 4)14ع غذايی ايران  علوم و صناي "های فیزيکوشیمیايی و حسی زعفرانکردن بر ويژگیهای مختلف خشکتأثیر روش"(. 6139قربانی، م. و همتی، خ. ) جعفری، س.م.،آقايی، ز.،  -27

پژوهش و  " های عصبی مصنوعیشبکه توسطهای فیزيکوشیمیايی، بافتی و حسی ماست غنی شده با آهن و روی تغییرات شاخص روند سازیمدل "(. 1395گنجه، م. )و  جعفری، س.م.حسین نژاد، م.،  -28
 .325-336(: 4)5صنايع غذايی علوم و نوآوری در 

 "دانهیاهفنلی و خصوصیات فیزيکوشیمیايی روغن سان ترکیباتتاثیر سرعت دورانی پرس مارپیچی بر میز"(. 5139) ، ع.بابايیبیگم.، ا.، فر، ضیايیجعفری، س.م..، .ر، عولیآبادی، ح.، میرزايی، ح.ا.، قدسبخش -29
 .1-10(: 3)5 مهندسی زيست سامانهمجله 

فرآوری و  نشريه " ی گندم با روش سطح پاسخهای فیزيکی و میکروبسازی تأثیر بوجاری و رطوبت بر ويژگیسازی و بهینهمدل " (.1395)معتمدزادگان، ع. و آل حسینی، ع.  جعفری، س.م.،، ا.، حسینیآل  -30
 .43-68(:2)8موادغذايی نگهداری

میکروبی دانه  وما و زمان بر ويژگی های فیزيکی میزان بوجاری، رطوبت، دعملکرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی اثرات " (.1395)معتمدزادگان، ع. و آل حسینی، ع.  جعفری، س.م.،، ا.، حسینیآل  -31
 .577-588(:4)26نشريه پژوهش های صنايع غذايی  "گندم

 .327-321(: 3)17 مجله تحقیقات دامپزشکی "ديمسخالص سازی و تثبیت آنزيم الکتوپراکسیداز استخراج شده از شیر شتر توسط آلژينات  "(. 1395) جعفری، س.م. و .ز، ر.، سحاقیس.، برازنده،  ،زيبايی -32

(: 2)52ايران  مجله علمی شیالت "التین ماهی و صمغ عربی با استفاده از روش کواسرواسیونبه وسیله ژ 3-بررسی نانو ريزپوشانی اسیدچرب امگا "(. 1395) جعفری، س.م. و .ر، جعفرپور، س.ع.، اصفهانی -33
42-29. 

 وژوهش های علوم پ مجله "دوگانه آب در روغن در آب ريزپوشانی شده زعفران از فاز داخلی امولسیونترکیبات موثره نانوسازی رهايش مدل"(. 1395اسدپور، ا. و میرزايی، ح.ا. ) ،جعفری، س.م.فريدی، ا.،  -34
 .308-317(: 2)12صنايع غذايی ايران 

 .243-255(: 2)47 مهندسی بیوسیستم ايران مجله "های اناراسمزی دانه بگیرىعصبی و سطح پاسخ آ -سازی فازیمدل"(. 1395) و قادری، س. جعفری، س.م.گنجه، م. و  -35

 "د کردن آهستهايه پنیر فتای ايرانی به روش سرشبه پنیر پروسس گستردنی بر پ و شرايط پخت سازی فرموالسیونبهینه سازی و مدل"(. 1395و سرفرازی، م. ) جعفری، س.م.شعبانی، ج.، میرزايی، ح.ا.،  -36
 .43-52(: 1)13علوم غذايی و تغذيه  مجله

ری پودر و بررسی پايدا RSM استفاده ازه به با موسیالژ دان -بهینه سازی تولید امولسیون روغن پوست پرتقال "(. 1395قربانی، م. و سلیمی، آ. ) ،جعفری، س.م.حسینی، ش.، صادقی ماهونک، ع.ر.،  -37
 .171-180(: 10)13علوم و صنايع غذايی ايران   " ريزپوشانی شده حاصل

-س وای سیبتون آلوده به ويرورقام حساس و مقاوم توابررسی تغییرات میزان پروتئین و ترکیبات فنلی در برگهای "(. 1394يزدانیان، م.، و تقی نسب، م. ) جعفری، س.م.،عبدالهی، ع.ر.، نصراله نژاد، س.،  -38

 .129-153(: 3)22مجله پژوهش های تولید گیاهی  "زمینی

ی و علوم غذاي "صله یت آنتی اکسیدانی عصاره حااستخراج عصاره پوسته گردو واريته شهمیرزادی و تاثیر حالل و روش استخراج بر فعال"(. 1394خمیری، م. و بیات، ه. ) جعفری، س.م.،رضايی ارمی، س.،  -39
 .85-98(: 3)12تغذيه  

 .67-65(: 3)12علوم غذايی و تغذيه   "مدل سازی سینتیک انتقال جرم طی فرآيند آبگیری اسمزی بادمجان"(. 1394و شهیدی، س.ا. ) جعفری، س.م.،بهمنی، ع.ا.،  -40

راوری محصوالت فنشريه تولید و  "اسخپدر طی فرايند حرارتی و مدل سازی اين تغییرات با روش سطح  بررسی سینتیک تخريب رنگ رب گوجه فرنگی"(. 1394و قادری، س. ) جعفری، س.م.،گنجه، م.،  -41
 .43-56(: 3)17 زراعی و باغی

کارگیری د با بهژالتین ومالتودکسترين و بهینه سازی فرآيناز  تولید امولسیون های لیکوپن با استفاده"(. 1394صادقی ماهونک، ع.ر.، کاشانی نژاد، م. و ضیايی فر، ا.م. ) جعفری، س.م.،سلیمی، آ.، مقصودلو، ی.،  -42
 .55-68(: 4)12علوم غذايی و تغذيه   "روش سطح پاسخ

نشريه  "اگینانردآبی و کاپاکارکیبی ژالتین ماهی سبررسی اثر نانوذرات بر خواص مکانیکی و نفوذپذيری فیلم های تر"(. 1394) جعفری، س.م.، هاشمی طباطبايی، ر.، میرزايی، ح.ا.، محمدی نافچی، ع.ر. و -43
 .47-60(: 1)7فرآوری و نگهداری مواد غذايی 

(: 1)3ايی صنايع غذعلوم و و نوآوری در  پژوهش "بهینه سازی استخراج آنتوسیانین گلبرگ زعفران به کمک روش سطح پاسخ"(. 1393قربانی، م. و همتی کاخکی، ع. ) جعفری، س.م.،مهدوی خزاعی، ک.،  -44
50-37. 

 "دم شمشیری  های تولید مثلی و رشد در ماهیبر روی برخی فاکتور کورکوروس الیتوريوسبررسی اثر سطوح مختلف عصاره اتانولی "(. 1393) جعفری، س.م. بگلو، ع.، سوداگر، م.، حسینی، س.ع. وحاجی  -45
 .47-56(: 4)6 فصلنامه محیط زيست جانوری

وهش و پژ "ر جداسازی فندق با اندازه مختلف استفاده از فناوری انعکاس و پردازش صدا و شبکه عصبی مصنوعی د"(. 1393رحمانیان، ن.، اکبريان، م.ج. و وطن خواه، م. ) جعفری، س.م.،محمودی، ا.،  -46
 .297-306(: 4)3صنايع غذايی علوم و نوآوری در 
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-65(: 5)2ذايی غفصلنامه فناوری های نوين  "آلوبررسی تاثیر سرعت چرخشی، غلظت و دما بر رفتار جريان محلول صمغ تنه زرد"(. 3931) جعفری، س.م. سمائی، س.پ.، قربانی، م.، صادقی ماهونک، ع.ر. و -47
57. 

(: 4)1وين غذايی نفصلنامه فناوری های  "گستردنی تاثیر روغن گیاهی، دما و زمان پخت بر خصوصیات فیزيکوشیمیايی پنیر پروسس آنالوگ"(. 1393) جعفری، س.م. شعبانی، ج.، میرزايی، ح.ا.، يلمه، م. و -48
103-89. 

 .17-81(: 1)1تغذيه و بیوشیمی آبزيان  " ensispirulina platSبر پارامترهای رشد ريز جلبک  سازی آب حوضه جنوبی دريای خزربررسی تاثیر غنی"(. 1393) جعفری، س.م.حسین زاده، خ.، گنجیان، ع. و  -49

یقات فصلنامه تحق "اصلاکسیدانی ترکیبات فنولی حاستخراج عصاره برگ گردوی بومی ايران با امواج مايکروويو و بررسی ويژگیهای آنتی "(. 1392خمیری، م. و بیات، ه. ) جعفری، س.م.،رضايی ارمی، س.،  -50
 .879-898(: 4)29ر ايران  گیاهان دارويی و معط

انوسلولز و تاثیر آن در افزايش مدت ماندگاری گوشت ن-های کیتوزانهای حرارتی و ضدمیکروبی نانوکامپوزيتبررسی ويژگی "(. 1392و داداشی، س. ) جعفری، س.م.،دهناد، د.، میرزايی، ح.ا.، امام جمعه، ز.،  -51
 .163-173(: 4)8مجله علوم تغذيه و صنايع غذايی ايران  "کردهچرخ

پژوهش و نوآوری نشريه  "انوسلولزن-پذير کیتوزانخريبتهای زيستهای فیزيکی و مکانیکی نانوکامپوزيتسازی ويژگیبهینه"(. 1392و داداشی، س. ) جعفری، س.م.،دهناد، ج.، میرزايی، ح.ا.، امام جمعه، ز.،  -52
 .229-242(: 3)2ايی  در علوم و صنايع غذ

 .432-322(: 4)9 ايران لوم و صنايع غذايیپژوهش های ع مجله "افزاری مواد غذايیسنجی نرميابی سامانه رنگطراحی و بهینه"(. 1392و مقصودلو، ی. ) جعفری، س.م.غیاثی، ح.، جبرائیلی، ش.،  -53

 .148-131(: 2)5يه فرآوری و نگهداری موادغذايی نشر "های اسیدالکتیک از چال در استان گلستانجداسازی و شناسايی باکتری"(. 1392) جعفری، س.م.، ماهونک، ع.ر. وزارعی يام، ب.، خمیری، م.، صادقی -54

(: 2)28معطر ايران  وه تحقیقات گیاهان دارويی فصلنام "ارزيابی فعالیت ضدمیکروبی عصاره برگ های زيتون رقم زراعی میشن به روش االيزا"(. 1391اعلمی، م. و خمیری، م. ) جعفری، س.م.،رفیعی، ز.،  -55
292-280. 

 "مايونز سسی فیزيکی شیمیايی، بافتی و حسی تاثیر بتاگلوکان جو بدون پوشینه به عنوان مقلد چربی بر ويژگی ها"(. 1391) جعفری، س.م. امیری عقدايی، س.س.، اعلمی، م.، صادقی ماهونک، ع.ر. و -56
 .141-154(: 2)22ع غذايی  فصلنامه پژوهش های صناي

مه فصلنا "ای سنتزیاکسیدان هديکالی آن با آنتیاکسیدانی عصاره پوسته گردو واريته تويسرکانی و مقايسه فعالیت ضد رافعالیت آنتی"(. 1391خمیری، م. و بیات، ه. ) جعفری، س.م.،رضايی ارمی، س.،  -57
 .39-50(: 1)22پژوهش های صنايع غذايی  

ستخراج به کمک وش استخراج غرقابی با حالل و ابرگ گردو واريته تويسرکانی حاصل از دو ر اکسیدانی عصارههای آنتیمقايسه ويژگی"(. 1391خمیری، م. و بیات، ه. ) جعفری، س.م.،، رضايی ارمی، س. -58
 .219-234(: 2)8 ايران پژوهش های علوم و صنايع غذايی مجله "امواج مايکروويو

يکوشیمیايی شبه پنیر پروسس گستردنی برپابه پنبر مدل سازی خصوصیات فیز"(. 1391دزيانی، م.، عزتی، ر.، نجف زاده، م. و شادنوش، م. ) جعفری، س.م.،شعبانی، ج.، میرزايی، ح.ا.، حبیبی نجفی، م.ب.،  -59
 .355-362(: 5)7مجله علوم تغذيه و صنايع غذايی ايران  "فتای ايرانی

روش های  به کنترل کننده رطوبت با استفاده از مدل سازی سینتیک خشک کردن پیاز در يک خشک کن بستر سیال مجهز"(. 1391قنبری، و.، دزيانی، م.، عزتی، ر. و سلیمانی، م. ) عفری، س.م.،جگنجه، م.،  -60
 .399-740(: 5)7مجله علوم تغذيه و صنايع غذايی ايران  "رگرسیونی، منطق فازی و شبکه های عصبی مصنوعی

مجله  "یرهای فرآوری شده تحت تاثیر عوامل مختلفبررسی خواص مهندسی و بیوفیزيکی پن"(. 1391و الری پور هرات، ر. ) جعفری، س.م.،دزيانی، م.، عزتی، ر.، شاکريان، م.، عمیدی، ف.، میرزايی، ح.ا.،  -61
 .441-448(: 5)7علوم تغذيه و صنايع غذايی ايران 

(: 1)4 غذايی مجله علوم و فناوری "رتر استان گلستانبخصوصیات فیزيکوشیمیايی و آئرودينامیکی دانه جو الين های "(. 1391میرزايی، ح. ا.، قدس ولی، ع.ر. و قره خانی، م. ) ،س.م.جعفری، جبرائیلی، ش.،  -62
54-47. 

 "بوبات مختلفحر اين ويژگی ها در آرد حاصل از ن کنندگی و کف کنندگی و تاثیر اسیديته و قدرت يونی ببررسی ظرفیت امولسیو"(. 1390صادقی ماهونک، ع.ر. و قربانی، م. ) جعفری، س.م.،اسدپور، ا.،  -63
 .80-91(: 1)7 ايران پژوهش های علوم و صنايع غذايی مجله

 .24-11: (1)21ژوهش های صنايع غذايی فصلنامه پ "ويژگی های آنتی اکسیدانی عصاره برگ زيتون و کاربرد آن در روغن آفتابگردان"(. 1390اعلمی، م. و خمیری، م. ) جعفری، س.م.،رفیعی، ز.،  -64

 ايع غذايیپژوهش های علوم و صن مجله "جه فرنگیوگتاثیر فرآيند حرارتی بر خصوصیات شیمیايی و عملکردی آرد دانه "(. 1390و اعلمی، م. ) جعفری، س.م.طالعی، ا.، صادقی ماهونک، ع.ر.، قربانی، م.،  -65
 .99-107(: 2)7 ايران

 .821-193(: 2)42 بیوسیستم ايران فصلنامه مهندسی " مدلسازی ضريب پخش رطوبت ورقه های نازک لیمو شیرين"(. 1390) جعفری، س.م.خوانچه گردان، م.ر.، رفیعی، ش.، کاشانی نژاد، م. و  -66

ذايی نگهداری مواد غ مجله فرآوری و "مايکروويو ی فعالیت ضدمیکروبی عصاره برگ و پوسته سبز گردو حاصل از استخراج با امواجارزياب"(. 1390خمیری، م. و بیات، ه. ) س.م.،جعفری، رضايی ارمی، س.،  -67
3(2 :)94-79. 

 .50-43: (1)3 مجله علوم و فناوری غذايی "کی دو رقم نخودفرنگیبررسی ويژگی های فیزي"(. 1390) جعفری، س.م.آل حسینی، ع.، توکلی پور، ح.، قدس ولی، ع.ر. و  -68

 .17-9(: 3)2مجله علوم و فناوری غذايی  "ضريب پخش موثر و انرژی فعال سازی ريحان در خشک کردن اليه نازک با هوای داغ"(. 1389) جعفری، س.م.طاهری گراوند، ا.، رفیعی، ش.، کیهانی، م. و  -69
هان دارويی و فصلنامه تحقیقات گیا "ونوئیدی از گیاه گزنهمقايسه روشهای مختلف استخراج ترکیبات فنلی و فال"(. 1389و صادقی ماهونک، ع.ر. ) جعفری، س.م.قره خانی، م.، قربانی، م.، ابراهیم زاده، م.ا.،  -70

 .389-405(: 3)26معطر ايران 
 يع غذايیپژوهش های علوم و صنا مجله "لفبررسی میزان پروتئین محلول و ظرفیت جذب آب و روغن آرد حاصل از حبوبات مخت"(. 1389ر. وقربانی، م. )صادقی ماهونک، ع. جعفری، س.م.،اسدپور، ا.،  -71

 .184-192(: 3)6 ايران
لوم و صنايع پژوهش های ع مجله "و بدون پوشینهجلوژيکی بتاگلوکان استخراج شده از ويژگی های فیزيکوشیمیايی و رئو"(. 1389و صادقی ماهونک، ع.ر. ) جعفری، س.م.،امیری عقدايی، س.س.، اعلمی، م.،  -72

 .286-296(: 4)6 ايران غذايی
 يیلوم و صنايع غذاپژوهش های ع مجله "ی زيتونتاثیر واريته و روش استخراج بر ويژگی های آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره برگ ها "(. 1389خمیری، م. و اعلمی، م. ) جعفری، س.م.،رفیعی، ز.،  -73

 .297-307(: 4)6 ايران
 نابع طبیعی گرگانکشاورزی و م مجله علوم  ")دوغ( اثر عرق نعناع بر قابلیت بقای باکتريهای پروبايوتیک در نوشیدنی سنتی ايران"(. 8138) ، س.م.جعفریو  ، م. کاشانی نژادم.، خمیری،  ا.ص.، وثوق، -74

16(1 :)163-156. 
 ژوهش هایپ مجله "حصوالت سرخ شده سیب زمینیبررسی اثر کاراگینان، دمای روغن و زمان سرخ کردن بر میزان جذب روغن در م"(. 1388) جعفری، س.م.و مقصودلو، ی.  ،.، کاشانی نژاد، م.م علی پور، -75

 .21-27(: 1)5 ايران صنايع غذايیعلوم و 

ناوری مجله علوم و ف "شت شده در ايرانبررسی اثر محتوی رطوبتی بر شاخص های فیزيکوشیمیايی دورقم عدس ک"(. 1388) جعفری، س.م.غريب زاهدی، س.م.ت.، طاهری گراوند، ا.، موسوی، س.م.، و  -76
 .57-69(: 1)1غذايی 

 .77-85(:4)6 نغذايی ايراعلوم وصنايع "کاکوتیهعصارحاوی دردوغ الکتوباسیلوس اسیدوفیلوسو  بیفیدوباکتريوم الکتیسماندگاری "(. 8138) جعفری، س.م.نژاد، م.  و وثوق، ا.ص.، خمیری، م.، کاشانی -77

 .34-31(: 1)1گهداری مواد غذايی مجله فرآوری و ن "شبیه سازی، محاسبه و امکان کاهش مصرف انرژی در فرآيند خشک کردن پاششی"( .1388) جعفری، س.م.مزيدی، م.، طاهری گراوند، ا. و  -78
 .21-27(: 2)1ری مواد غذايی مجله فرآوری و نگهدا "استفاده از نرم افزار اکسل در طراحی و بهینه سازی خشک کن تسمه ای"(. 1388) جعفری، س.م.مزيدی، م.، طاهری گراوند، ا. و  -79
 .102-85(:2)1موادغذايی مجله فرآوری و نگهداری "روغن سوياونگیاه گزنه در جلوگیری از اکسیداسیبرگاثر عصاره"(. 1388ماهونک، ع.ر. )و صادقی جعفری، س.م.زاده، م.ا.، خانی، م.، قربانی، م.، ابراهیمقره -80
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(: 2)1 مجله فرآوری و نگهداری مواد غذايی "های فیزيکی میوه سنجدويژگیبررسی اثر میزان رطوبت بر "(. 1388و رفیعی، ش. ) جعفری، س.م.غريب زاهدی، س.م.ت.، موسوی، س.م.، طاهری گراوند، ا.،  -81
120-103. 

ران  صنايع غذايی اي وعلوم  "های فیزيکوشیمیايی و حسی بستنی وانیلیبررسی تاثیر جايگزينی شکر با پودر خرمای قند شکن )سنگ شکن( بر ويژگی"(. 6139و اکبری، م.ج. ) جعفری، س.م.،محمودی، ا.،  -82
 )پذيرفته شده(.

های لیکوپن در صمغ عربی و مالتودکسترين با استفاده از روش سطح سازی امولسیونبهینه"(. 6139صادقی ماهونک، ع.ر.، کاشانی نژاد، م. و ضیايی فر، ا.م. ) جعفری، س.م.،سلیمی، آ.، مقصودلو، ی.،  -83
 )در مرحله داوری(.نشريه فرآوری و نگهداری مواد غذايی  "پاسخ

ردی محصول ین سويا و بررسی ويژگی های عملکمدل سازی و بهینه سازی فرآيند خشک کردن پاششی جهت تولید ايزوله پروتئ"(. 1396میرزايی، ح.ا.، و صادقی ماهونک، ع.ر. ) ،جعفری، س.م.اسدی، ز.،  -84
 )در مرحله داوری(.علوم و صنايع غذايی ايران  "تولیدی

له )در مرحتغذيه   علوم غذايی و "سازی فرآيند تلخی زدايی زيتون با درنظرگرفتن میزان خروج ترکیبات فنلی و ضريب هدايت الکتريکیبهینه"(. 6139می، س. )و قاس جعفری، س.م.،دوستی، س.ر.،  -85
 داوری(.

 ه داوری(.)در مرحللوم و صنايع غذايی ايران ع " تئین سويا به روش سطح پاسخمدل سازی و بهینه سازی تولید ايزوله پرو"(. 6139میرزايی، ح.ا.، و صادقی ماهونک، ع.ر. ) ،جعفری، س.م.اسدی، ز.،  -86

 اوری(.د)در مرحله علوم غذايی و تغذيه   "اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگ زيتونهای آنتیهای مختلف خشک کردن بر ويژگیتاثیر شرايط و روش"(. 6139و قاسمی، س. ) جعفری، س.م.،اجیک، م.، ت -87

)در  علوم غذايی و تغذيه  "صطکاکی گندمهای ثقلی و اسازی اثرات بوجاری و رطوبت بر ويژگیکاربرد روش سطح پاسخ در مدل" (.6139)معتمدزادگان، ع. و آل حسینی، ع.  جعفری، س.م.،، ا.، حسینیآل  -88
  مرحله داوری(.

ر مرحله )دع غذايی ايران علوم تغذيه و صناي مجله "ترکیبات سمی اکريل آمید و آمین های بیوژنیک در فرآيند مواد غذايیمکانسیم تشکیل و روش های کاهش "(. 6139) جعفری، س.م.حسین نژاد، م. و  -89
 داوری(.

م تغذيه و صنايع مجله علو "ولیدیتنوکپسول های ه نا نانوريزپوشانی زعفران به کمک نانولیپوزوم ها و ارزيابی اثر غلظت لسیتین روغن و زعفران بر راندمان وانداز"(. 6139) جعفری، س.م.هادوی، ر. و  -90
 )در مرحله داوری(.غذايی ايران 

های  فصلنامه پژوهش "الين های جو برتر استان گلستان سازی بر میزان بتاگلوکان و فعالیت آنزيم بتاگلوکانازتاثیر فرآيند مالت"(. 6139میرزايی، ح.ا. و قدس ولی، ع.ر. ) جعفری، س.م.،جبرائیلی، ش.،  -91
 )در مرحله داوری(.صنايع غذايی  

 ای علوم و صنايعهپژوهش  مجله "برتر استان گلستان سازی بر ويژگی های فیزيکوشیمیايی و کیفی الين های جوتاثیر فرآيند مالت"(. 6139ی، ح.ا. و قدس ولی، ع.ر. )میرزاي جعفری، س.م.،جبرائیلی، ش.،  -92
 )در مرحله داوری(. ايران غذايی

 مجله "ای سنتزیهاکسیدانقايسه آن با آنتیمپوسته سبز گردو بعنوان آنتی اکسیدان طبیعی در روغن سويا و  کاربرد عصاره برگ و"(. 6139خمیری، م. و بیات، ه. ) جعفری، س.م.،رضايی ارمی، س.،  -93
 )در مرحله داوری(. ايران پژوهش های علوم و صنايع غذايی

ه علوم تغذيه مجل "کانوالاستخراجی از  روغنری اکسايشی بر محتوای فنلی کل و پايدا و نوع حالل امواج فراصوتثیر تأ"(. 6139امام جمعه، ز.، کاشانی نژاد، م. و مختاريان، م. ) جعفری، س.م.،جلیلی، ف.،  -94
 )در مرحله داوری(.و صنايع غذايی ايران 

 

 

 (.پذيرفته شده) نشريه مهندسی شیمی ايران "فعال زعفران استخراج و خالص سازی ترکیبات زيست"(. 6139) جعفری، س.م.. و ح، رجبی -1

 .74-38(: 2)16 شیمی ايران نشريه مهندسی "فراسودمند غذايی و محصوالت تولید نوشیدنی هادر به عنوان يک فناوری نوين  هامعرفی نانوبلور"(. 6139) جعفری، س.م.قاسمی، س. و  -2

 .74-84(: 5)15 يراننشريه مهندسی شیمی ا "در صنايع غذايی هاهای ضد يخ و کاربردهای آنپروتئینمعرفی "(. 1395) جعفری، س.م.قاسمی، س. و  -3

(: 1)6 بندیسته مجله علوم و فنون ب "بسته بندی مقايسه برخی از عوامل پوشش دهی کاغذ و تاثیر آنها بر خواص و کیفیت کاغذهای "(. 1394) جعفری، س.م.نوروزی، ر.، قاسمیان، ع.، دهقانی، م.ر. و  -4
83-70. 

يريت فصلنامه مد "نهای ويژگی های ارگانولپتیکی آفرموالسیون و تولید قالب های فشرده غذايی بعنوان میان وعده افراد نظامی و بررس"(. 1394فريدی، ا. و قربان پور، ع. ) جعفری، س.م.،محمدی، ع.،  -5
 .94-101(: 3)17 زنجیره تامین

 .81-31(: 2)5 مجله علوم و فنون بسته بندی "نقش بسته بندی در صادرات پسته ايران  "(. 1393و اکبری، ا. ) جعفری، س.م.،نصراله زاده، ا.،  -6

 .34-41: 46 وين غذانمجله فناوری  "اهمیت و شناخت ترکیبات شیمیايی صمغ های مترشحه ی گیاهی "(. 1393) جعفری، س.م.سمايی، س.پ.، صادقی ماهونک، ع.ر.، قربانی، م. و  -7

 .81-29(: 4)5 مجله علوم و فنون بسته بندی "زعفران  بندیبسته مشکالت و هاچالش بررسی "(. 1393و اکبری، ا. ) جعفری، س.م.،نصراله زاده، ا.،  -8

 یمجله علوم و فنون بسته بند "سته بندی مواد غذايیالکتوز و پوالالن در ب %30فیلم مرکب حاصل از کنسانتره پروتئین آب پنیر حاوی "(. 1392خدائیان، ف. و مقصودلو، ی. ) جعفری، س.م.،خانزادی، م.،  -9
4(1 :)13-4. 

 .60-71(: 3)4 ندیله علوم و فنون بسته بمج "شده بندیهبندی مواد غذايی از ديدگاه مهندسی و تعیین مدت ماندگاری محصوالت غذايی بستارزيابی بسته "(. 1392و هارونی، ا. ) جعفری، س.م. -10

11- Ghorbani, M. and Jafari, S. M. (2013). “Sol-Gel Techniques for Encapsulation of Enzymes” Bioencapsulation Innovations 4: 20-21. 

 .61-23(: 4)4 ندیبمجله علوم و فنون بسته  "بندی مواد غذايیخاصیت ضدمیکروبی در بستههای با استفاده از پوشش"(. 1392جانی، م. )و امان جعفری، س.م.،گنجه، م.،  -12

 .4-15(: 2)3 مجله علوم و فنون بسته بندی "فرآوری و بسته بندی اسپتیک مواد غذايی"(. 1391و رشیدزاده، ش. ) جعفری، س.م.قنبری، و.،  -13
 .55-42(: 2)3 مجله علوم و فنون بسته بندی "لژيناتآ -استفاده از گیاهان دارويی در فیلم های خوراکی بر پايه نشاسته تاپیوکا "(. 1391) جعفری، س.م.کیا، ش.، میرزايی، ح.ا. و  -14

 .35-20(: 3)3 مجله علوم و فنون بسته بندی "پلیمرها و پالستیک های زيست تخريب پذير از منابع تجديدپذير برای بسته بندی"(. 1391) جعفری، س.م.جلیلی، ف. و  -15

 .90-101(: 3)3 مجله علوم و فنون بسته بندی "بسته بندی محصوالت لبنی پروبیوتیک "(. 1391) جعفری، س.م.حسین زاده، خ. و  -16

له مج "ا و سبزی هاد غذايی و کاربرد آنها در میوه هطبقه بندی انواع سنسورهای دی اکسید کربن در بسته بندی های هوشمند موا "(. 1391) جعفری، س.م.و  ، الهامی راد، ا.ح.محمودی، ا.وطن خواه، م.،  -17
 .16-24(: 4)3 علوم و فنون بسته بندی

وغنی ايران پژوهش نامه گیاهان ر"ه از روش پاسخ رويهخشک کردن بستر سیال کلزا با استفادبهینه سازی فرآيند "(. 1390رحمتی، م.ه.، اسماعیل زاده، ا.، و میرزايی، ح.ا. ) جعفری، س.م.،ملک جانی، ن.،  -18
2(2 :)46-33. 

 .38-53(: 4)2 مجله علوم و فنون بسته بندی "های بسته بندی زيست تخريب پذير برپايه نشاستهپلیمرها و پالستیک"(. 1390) جعفری، س.م.جلیلی، ف. و  -19

 

 رویجی ت -در مجالت علمی مقاالت منتشرشده -12
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 دانشگاه فردوسی مشهد.. همايش بزرگ صنايع غذايی کشور.  )پوستر( صرفه جويی در مصرف بخار با استفاده از تبخیرکننده های چند مرحله ای .1377 جعفری، س.م. -1
 . اسفراين.همايش اسفراين و توانمنديهای توسعه. )پوستر( کشاورزی غذايی، نیروی محرکه .صنايع1377 جعفری، س.م. -2
 مشهد. ای لبنی کشورهدومین همايش فرآورده . )پوستر( . نقش باکتريوسین ها در حفظ و نگهداری خصوصیات کیفی شیر و فرآورده های آن1377و الهامی راد، ا.ح.  جعفری، س.م. -3
 شاورزی. تهران.ک. وزارت جهاد سخنرانی() همايش سراسری شیالت ايرانکنسرو ماهی تون.  کارخانهدر  HACCPبررسی استفاده از سامانه . 1378و ضیائیان ، م.  جعفری، س.م. -4
 کرمان.. همايش سراسری پسته. )سخنرانی( . ارزيابی روشهای نوين شناسايی و اندازه گیری آفالتوکسین ها در محصول پسته1378 جعفری، س.م. -5
 ج.. کرباغبانی ايران کنفرانس. دومین )پوستر( . شناسايی نابسامانی های فیزيولوژيکی و بیماريهای قارچی سیب بعد از برداشت1380مرتضوی، س.ع. و شهیدی، ف.  ،جعفری، س.م. -6
 . تهران.انهای روغنی ايرو دانه کاربردی روغن-دومین کنفرانس علمی. )سخنرانی( پاششیکنمیکروانکپسوالسیون با خشکوش ر. تولید پودر روغن سويا به 1386و اسدپور، ا.  جعفری، س.م. -7
 . ارومیه.اننايع غذايی ايرصکنگره ملی فدهمین ه. )سخنرانی( استفاده از فن آوری مايکروانکپسوالسیون جهت تولید پودر روغن ماهی و بهبود تغذيه ای محصوالت غذايی. 1386و اسدپور، ا.  جعفری، س.م. -8
 . مشهد.فرنگی د و فرآوری گوجهکنگره ملی فناوری تولی اولین. )سخنرانی(حرارتی پوسته و لوله برای استفاده در عملیات تولید رب گوجه فرنگی . طراحی يک مبدل1387ز. خانی، م. و رفیعی،قره ،جعفری، س.م. -9

 . مشهد.گیفرنگوجهتولید و فرآوریناوریفملی اولین کنگره. )پوستر(فرنگی گوجهتولید ربدر عملیاتساده برای استفادهحرارتی. طراحی يک مبدل1387ز. رفیعی،خانی، م. و قره جعفری، س.م.، -10
 ان. . گرگملی فرآوری گیاهان دارويیاولین کنفرانس . )سخنرانی(روشهای نوين استخراج ترکیبات موثره از گیاهان دارويی . 1387و اسدپور، ا.  جعفری، س.م. -11
 . مشهد.هجدهمین کنگره ملی علوم و صنايع غذايی ايران)سخنرانی(.   Surface composition analysis of nano-particle encapsulated powders. 1387و اسدپور، ا.  جعفری، س.م. -12
 ران.ته .دومین کنفرانس ملی غذای عملگرل فراسودمند با ارزش افزوده باال )پوستر(. محصو. روغن هسته انگور، يک 1387 جعفری، س.م.قادری،م. رفیعی، ز. و  -13
 تهران. .دومین کنفرانس ملی غذای عملگر)پوستر(.  عنوان غذای عملگر، فرآوری و کاربرد ب. خرما ترکیب شیمیايی1387 س.م. جعفری،ع. قره خانی، م. و  رنجبری، -14
 گرگان. .نخستین همايش ملی صنعت دام و طیور. )پوستر( الکتوفرين موجود در شیر به عنوان يک ترکیب فراسودمند طبیعی. 1387 جعفری، س.م.رفیعی، ز. و  -15
 تهران. .دومین کنفرانس ملی غذای عملگر.)پوستر( . عصاره برگ زيتون ، محصولی جديد و فراسودمند1387 صادقی ماهونک، ع.و   س.م. جعفری،رفیعی،ز.  -16
 مشهد. .مکانیزاسیون وپنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی .)پوستر( . طراحی و بهینه سازی خشک کن تسمه ای به کمک اکسل1387 س.م. جعفری،، ا. و مزيدی، م. طاهری -17
 تهران. .ذای عملگردومین کنفرانس ملی غ. )پوستر( . انار، ترکیب شیمیايی، فرآوری و کاربردهای آن به عنوان يک غذای عملگر1387 جعفری، س.م.و ف. دهقان، آ.  نادعلی، -18
 گرگان. .رويیملی فرآوری گیاهان داساولین کنفران. )پوستر( زيتون دو رقم کرنايکی و روغنی باروش سنتی و فراصوتفنلی برگ. استخراج ترکیبات1387 و اعلمی، م. جعفری، س.م.ز.  رفیعی، -19
 تهران..دومین کنفرانس ملی غذای عملگر. )پوستر(. زعفران به عنوان يک غذای عملگر 1387 س.م. جعفری، . وعالمی، ا -20
 .ینورام.و معطر ملی گیاهان دارويی همايش. اثر واريته و نوع حالل برمیزان ترکیبات فنلی برگ زيتون )پوستر(. 1388 و اعلمی، م. جعفری، س.م.رفیعی،ز.  -21
 . ورامین.معطر وملی گیاهان دارويی  همايش. اثر آنتی اکسیدانی ترکیبات فنلی برگ زيتون در جلوگیری از اکسیداسیون روغن آفتابگردان )پوستر(. 1388 و اعلمی، م. جعفری، س.م.ز.  رفیعی، -22
 . ورامین.ی و معطرهمايش ملی گیاهان داروي)پوستر(.  غن سوياعصاره آبی گیاه گزنه در رو فعالیت آنتی اکسیدانی. بررسی 1388 .ع، ماهونکصادقیو  جعفری، س.م.، م.ع. ابراهیم زاده، ،م. قربانی، ،م. قره خانی، -23
 ن.. ورامیمعطر ويی وهمايش ملی گیاهان دارنه )پوستر(. . استخراج ترکیبات فنلی و فالونوئیدی به کمک امواج اولتراسوند از گیاه گز1388 جعفری، س.م.و   ،ابراهیم زاده، م.ع. ،قربانی، م.  ،قره خانی، م. -24
 . گرگان.سراسری کشاورزی پاک همايش. کاربردهای نانوتکنولوژی در توسعه کشاورزی پاک )پوستر(. 1388 جعفری، س.م.طاهری گراوند، ا. گراوند، ف. و  -25
 سراسری کشاورزی پاک. گرگان.. کاربردهای نانوتکنولوژی در توسعه صنايع غذايی )پوستر(. همايش 1388 جعفری، س.م.طاهری گراوند، ا. گراوند، ف. و  -26
 شاه.منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی. کرمانهمايش . کورن، قارچ جايگزين پروتئین در غذای انسان )پوستر(. 1388 جعفری، س.م.ملک جانی، ن.، دادپور، س.م. و  -27
 فرانسدومین کن)پوستر(.  مصرف انرژی . کاهش ضايعات محصوالت فرآوری شده در خشک کن پاششی با طراحی و بهینه سازی1388 و غريب زاهدی، س.م.ت. جعفری، س.م.، .م، ،مزيدیطاهری گراوند، ا. -28

 ان.تهر .مديريت انرژیسراسری 
 گرگان.. سراسری کشاورزی پاک همايش. مدل سازی و بهینه سازی خشک کن تسمه ای )پوستر(. 1388 جعفری، س.م.مزيدی، م. و  ،طاهری گراوند، ا. -29
 . گرگان.سراسری کشاورزی پاک همايش. طراحی وبهینه سازی مصرف انرژی درخشک کن پاششی )پوستر(. 1388 جعفری، س.م. و.مزيدی، م ،طاهری گراوند، ا. -30
سخنرانی(. )در استان آذربايجان شرقی  از شیر گاو و گاومیش . ارزيابی آلودگی باکتريايی کره های سنتی تهیه شده1388و اطهاری، س.ش. ، ب. حاجی محمدی جعفری، س.م.،حامی، م.، خمیری، م.،  -31

 تهران.همین همايش ملی بهداشت محیط ايران. دوازد

 ساری. دانشجويی فناوری های نوين غذايی. -علمی اولین همايش ملی. کاربرد ضايعات کارخانه زيتون )پوستر(. 1389 جعفری، س.م.طالعی، ا. و  -32

 ساری. ايی.دانشجويی فناوری های نوين غذ -علمی اولین همايش ملی. میکروانکپسوالسیون )پوستر(. 1389 جعفری، س.م.ساداتی گل افشانی، س.ا.، بصیری، ل. و  -33
 ساری. ين غذايی.انشجويی فناوری های نود -علمی ن همايش ملیاولی. روش های نوين کاهش آسیب سرمايی و افت کیفیت انار طی انبارداری )پوستر(. 1389 جعفری، س.م.گراوند، ف.، بدبدک، ص. و  -34

 ساری. ذايی.انشجويی فناوری های نوين غد -علمی اولین همايش ملی. افزايش زيست دسترسی مواد غذايی با استفاده از فناوری نانو )پوستر(. 1389و مزيدی، م.  جعفری، س.م.گراوند، ف.،  -35
ن های گره ملی مهندسی ماشیششمین کن طراحی و ساخت خشک کن چرخشی با سیکل بسته جهت کمینه سازی مصرف انرژی و کنترل رطوبت )سخنرانی(. .1389 وحید، ا. و قولی، ح. جعفری، س.م.، -36

 کرج. کشاورزی و مکانیزاسیون.
ی مهندسی ماشین ها ششمین کنگره ملی گی )پوستر(.ی استفاده در عملیات تولید رب گوجه فرنبهینه سازی مبدل حرارتی پوسته و لوله برا .1389 جعفری، س.م. و مزيدی، م.، گراوند، ف.، طاهری گراوند، ا. -37

 کرج. کشاورزی و مکانیزاسیون.
اشین های کنگره ملی مهندسی مششمین  .بررسی روشهای مختلف سورتینگ با استفاده از آکوستیک در محصوالت کشاورزی )پوستر( .1389 جعفری، س.م. مرادی، م.، گراوند، ف.، صمدی ريکنده، س.ه. و -38

 کرج. کشاورزی و مکانیزاسیون.
 تهران. غذايی ايران.لوم و صنايعملی عنوزدهمین کنگره (.پوستر) گردو رقم شهمیرزادیاکسیدانی و ضدراديکالی برگآنتیبررسی خواص .1389 .خمیری، مو  جعفری، س.م. رضايی ارمی، س.، -39
ی علوم و دهمین کنگره ملنوز ه روش االيزا )پوستر(.ببررسی اثر روش استخراج و نوع حالل بر فعالیت ضدمیکروبی عصاره برگهای زيتون واريته میشن  .1389 و اعلمی، م. خمیری، م. جعفری، س.م.، رفیعی، ز.، -40

 تهران. صنايع غذايی ايران.
 هران.ت م و صنايع غذايی ايران.نوزدهمین کنگره ملی علو پروتئین سويا به روش فراپااليش )پوستر(.مروری بر تهیه کنسانتره و ايزوله  .1389 جعفری، س.م. و هارونی، ا.، گراوند، ف. -41
 تهران. غذايی ايران. نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنايع ارزيابی ترکیبات فنلی برگ و پوسته سبز دو رقم گردو )پوستر(. .1389 و خمیری، م. جعفری، س.م. رضايی ارمی، س.، -42
 تهران. ايی ايران.نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنايع غذ تولید نانوامولسیون های غذايی با روش انرژی باال )پوستر(. .1389 جعفری، س.م. مقصودلو، ع. و ش.، سلمانیان، -43
 .تهران و صنايع غذايی ايران.نوزدهمین کنگره ملی علوم  کاربرد ضايعات حاصل از فرآيند استخراج روغن زيتون )پوستر(. .1389 جعفری، س.م. حسینی، ح. و -44
 هران.تع غذايی ايران. زدهمین کنگره ملی علوم و صناينو. بتاگلوکان غالت، معرفی و کاربردهای آن در فرآورده های غذايی )پوستر(. 1389 جعفری، س.م.ماهونک، ع.ر. و امیری عقدايی، س.، اعلمی، م.، صادقی -45
حصول مايدار و تولید ولین همايش ملی کشاورزی پا تغییرات غلظت فنل کل در دو رقم مقاوم و حساس توتون نسبت به ويروس وای سیب زمینی )پوستر(. .1389 س.م.جعفری،  نصرا... نژاد، س. و .،ع، عبدالهی -46

 .اصفهان .سالم
 .تهران ايران. شکیگیاهپزنوزدهمین کنگره  )پوستر(. تونتغییرات مقدار پروتئین کل در گیاه توبررسی آلودگی ويروس وای سیب زمینی بر  .1389 و يزدانیان، م. جعفری، س.م. عبدالهی، ع.، نصرا... نژاد، س.، -47
 .تهران ذاهای فراسودمند.سومین کنفرانس سراسری غ. بررسی ترکیبات عملگر پوست مرکبات و تاثیر آن بر سالمت انسان )پوستر(. 1389 جعفری، س.م.ملک جانی، ن.، دادپور، س.م. و  -48

 داخلیمقاالت ارایه شده در کنفرانس های علمی  -14
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ین المللی دانه بسومین سمینار ک )سخنرانی(. . تعیین زمان خشک کردن کلزا در خشک کن بستر سیال توسط مدل های خشک کردن اليه ناز1389 میرزايی، ح.ا. و رحمتی، م.ه. جعفری، س.م.،ملک جانی، ن.،  -49
 تهران. های روغنی و روغن های خوراکی.

تنظیم رطوبت  مصرف انرژی مجهز به سامانه . طراحی و ساخت خشک کن بستر سیال آزمايشگاهی با سیکل بسته به منظور صرفه جويی در1389یرزايی، ح.ا. رحمتی، م.ه. و م جعفری، س.م.،ملک جانی، ن.،  -50
 اهواز. . اولین همايش ملی مکانیزاسیون و فناوريهای نوين در کشاورزی.)سخنرانی(

 تهران. .نان ش ملی کیفیت آرد وهماي(. سخنرانی) ا درنظرگرفتن شاخص های کیفی گندم، آرد، خمیر و نان و ارايه راهکارهای مناسببهبود کیفیت نان ب. 1389 و اسدپور، ا. جعفری، س.م. -51
 ن.تهراکالت و راه حلها. همايش ملی زيتون، مش. اثر عصاره برگ زيتون واريته روغنی بر چگالی نوری حاصل از باکتريها )سخنرانی(. 1389 و خمیری، م. جعفری، س.م.رفیعی، ز.،  -52
 تهران.ا. ه حلهمشکالت و را همايش ملی زيتون،نی(. . رابطه بین میزان ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره برگ زيتون واريته میشن )سخنرا1389 اعلمی، م. و عرب، س. جعفری، س.م.،رفیعی، ز.،  -53
 لی.بندر انز ده های شیالتی.نخستین همايش ملی فرآوری و بهداشت فرآور. خواص رئولوژيکی بافت ماهی و ژل های سوريمی )پوستر(. 1389و قره خانی، م.  جعفری، س.م.،جبرايیلی، ش.،  -54
 در انزلی.بن رده های شیالتی.نخستین همايش ملی فرآوری و بهداشت فرآو. بسته بندی فعال در ماهیان )پوستر(. 1389و قره خانی، م.  جعفری، س.م.،جبرايیلی، ش.،  -55
 لی.بندر انز ده های شیالتی.نخستین همايش ملی فرآوری و بهداشت فرآور. روش های غیر حرارتی جديد در فرآورش ماهیان )پوستر(. 1389و قره خانی، م.  جعفری، س.م.،جبرايیلی، ش.،  -56
همايش کشوری  و بدون پوشینه ايرانی )پوستر(.ج. بررسی ويژگی های فیزيکوشیمیايی و عملکردی بتاگلوکان استخراج شده از 1389و صادقی ماهونک، ع.ر.  جعفری، س.م.امیری عقدايی، س.س.، اعلمی، م.،  -57

 . ساری.ايمنی مواد غذايی و آشامیدنی
. غذايی )پوستر( هت استفاده در فرموالسیون مواد. بررسی ويژگی های رئولوژيکی فیبر بتاگلوکان حاصل از جو بدون پوشینه ج1389و صادقی ماهونک، ع.ر.  جعفری، س.م.امیری عقدايی، س.س.، اعلمی، م.،  -58

 . ساری.همايش کشوری ايمنی مواد غذايی و آشامیدنی
ع و نجیره تولید، توزيبهینه سازی زملی فرامايش هنخستین فرآورده های گوجه فرنگی )پوستر(.  . اثر فرآيند حرارتی بر پايداری لیکوپن در1390و بدبدک، ص.  جعفری، س.م.،جبرايیلی، ش.، قره خانی، م.،  -59

 .گرگان .مصرف در صنايع غذايی
نخستین  ر عملیات تولید رب گوجه فرنگی )پوستر(.د. طراحی يک تبخیرکننده با تراکم مجدد بخار جهت استفاده 1390رفیعی، ز.، فرزانه، و. و بخش آبادی، ح.  جعفری، س.م.،جبرايیلی، ش.، قره خانی، م.،  -60

 گرگان. همايش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزيع و مصرف در صنايع غذايی.
صرف ولید، توزيع و مفراملی بهینه سازی زنجیره ت نخستین همايش)پوستر(.  رحله ای برای تولید رب گوجه فرنگیطراحی يک تبخیرکننده سه م. 1390. ز، رفیعیجبرايیلی، ش.، و قره خانی، م.،  جعفری، س.م.، -61

 گرگان. در صنايع غذايی.

 ی زنجیره تولید، توزيع و مصرف در صنايعفراملی بهینه سازنخستین همايش )پوستر(.  Aerodynamic properties of paddy and white rice. 1390 جعفری، س.م.قره خانی، م.، اعلمی، م.، کاشانی نژاد، م. و  -62
 گرگان. غذايی.

، توزيع و مصرف ی زنجیره تولیدراملی بهینه سازفنخستین همايش )پوستر(.  عوامل موثر بر خواص رئولوژيکی ماست و مقايسه اين خواص با ساير فرآورده های تبخیری لبنی. 1390 جعفری، س.م. و .ح، حسینی -63
 گرگان. صنايع غذايی.در 

ولید، توزيع فراملی بهینه سازی زنجیره ت نخستین همايش )پوستر(. استفاده از سیستم های غشايی در تصفیه روغن. 1390. ش، جبرائیلیو بخش آبادی، ح.، فرزانه، و.  جعفری، س.م.،.، ح.ا، میرزايی.، م، خانزادی -64
 گرگان. و مصرف در صنايع غذايی.

تولید،  هینه سازی زنجیرهنخستین همايش فراملی بوستر(. . کاربرد اسانس های روغنی در پوشش های خوراکی برای مقابله با میکروارگانیسم ها )پ1390و فرزانه، و.  جعفری، س.م.ايی، ح.ا.، خانزادی، م.، میرز -65
 گرگان. توزيع و مصرف در صنايع غذايی.

 گرگان. ايی.صرف در صنايع غذمجیره تولید، توزيع و نخستین همايش فراملی بهینه سازی زن. مروری بر ويژگی، استخراج و مصرف رنگدانه چغندر قرمز )پوستر(. 1390. ی، مقصودلوو  جعفری، س.م.غیاثی، ح.،  -66
ستین همايش نخگی استان گلستان )پوستر(. ينامیکی دو رقم نخودفرن. بررسی اثر محتوی رطوبتی بر ويژگی های اصطکاکی و آئرود1390 جعفری، س.م.آل حسینی، ع.، توکلی پور، ح.، قدس ولی، ع.ر. و  -67

 گرگان. فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزيع و مصرف در صنايع غذايی.

)پوستر(.  Hygienic quality of local traditional fermented camel milk (Chal) sold in Golestan province, Iran.1390و فرزانه، و.  جعفری، س.م.،زارعی يام، ب.ع.، خمیری، م.، صادقی ماهونک، ع.ر.،  -68
 گرگان. نخستین همايش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزيع و مصرف در صنايع غذايی.

ازی زنجیره تولید، توزيع و نخستین همايش فراملی بهینه س)پوستر(.  Effect of whey powder, starch and Arabic gum on rheological properties of Agharan. 1390 جعفری، س.م.زارعی يام، ب.ع. و  -69
 گرگان. مصرف در صنايع غذايی.

 ان.ای صدا و سیما، تهرهمرکز همايش  صنايع غذايی. مديرانهمايش ملی  اولین. راهنمای مديريت انرژی در کارخانه های صنايع غذايی )سخنرانی(. 1390 جعفری، س.م. و .اسدپور، ا -70
 سیما، تهران.وهای صدامرکز همايش .غذايیهمايش ملی مديران صنايع اولین)سخنرانی(.  50001المللی ايزو انرژی براساس استاندارد بین. سامانه مديريت1390و آقاجانی، ن.  جعفری، س.م. -71
 یما، تهران.سوهای صدارکز همايشم غذايی.همايش ملی مديران صنايع اولینغذايی )سخنرانی(. های صنايعبخار در کارخانهوری بخار و ديگ. افزايش بهره1390 جعفری، س.م.دهقان ، آ. و  -72
 سیما، تهران. های صدا ومرکز همايش همايش ملی مديران صنايع غذايی. اولینهای مديريت ضايعات در صنايع غذايی )سخنرانی(. . سامانه1390 جعفری، س.م.رنجبر، آ. و  -73
 دا و سیما، تهران.های صمرکز همايش غذايی.همايش ملی مديران صنايع اولین)سخنرانی(.  بیواتانول -سبزغذايی در تولید سوخت. استفاده از ضايعات صنايع1390 س.م. جعفری،جلیلی، ف. و  -74
 هران.مايش های صدا و سیما، تهمرکز  يش ملی مديران صنايع غذايی.هما اولین. بررسی ساختار صنعت غذا در آمريکا و اروپا )سخنرانی(. 1390و میرزايی، ح.ا.  جعفری، س.م.رجبی، ح.،  -75
های نوين ریاولین کنگره ملی علوم و فناووستر(. . تاثیر نوع الين بر خصوصیات آئرودينامیکی و شیمیايی دانه جو )پ1390میرزايی، ح.ا.، قدس ولی، ع.ر. و قره خانی، م.  جعفری، س.م.،جبرايیلی، ش.،  -76

 زنجان. کشاورزی.

ناوری اولین کنگره ملی علوم و فزی )پوستر(. . بررسی سینتیک انتقال جرم سیب در طی خشک کردن اسم1390بیرقی طوسی، ش.، کاشانی نژاد، م. و مشکانی، س.م.  جعفری، س.م.،ساداتی گل افشانی، س.ا.،  -77
 زنجان. های نوين کشاورزی.

تم کنترل رطوبت ون بسته جريان هوا و سیس. مدل سازی رياضی سینتیک خشک کردن فلفل دلمه سبز در يک خشک کن بستر سیال مجهز به سیرکوالسی1390 و دهناد، د. گنجه، م. ،جعفری، س.م.قنبری، و.،  -78
 بندر ماهشهر. همايش بین المللی خشک کردن خاورمیانه. اولین)سخنرانی(. 

بین المللی  همايش اولینبت )سخنرانی(. رياضی خشک کردن اليه نازک پیاز در يک خشک کن بستر سیال مجهز به کنترل کننده رطو. مدل سازی 1390 و دهناد، د. قنبری، و. ،جعفری، س.م.گنجه، م.،  -79
 بندر ماهشهر. خشک کردن خاورمیانه.

همايش بین  ناولیصبی مصنوعی )پوستر(. ع. پیش بینی سینتیک خشک کردن فلفل دلمه سبز در يک خشک کن بستر سیال با استفاده از شبکه های 1390و گنجه، م.  دهناد، د. ،جعفری، س.م.قنبری، و.،  -80
 بندر ماهشهر. المللی خشک کردن خاورمیانه.

(. پوستر) نوعیاده از شبکه های عصبی مصبا استف رطوبت کننده ن بستر سیال مجهز به کنترلدر يک خشک ک پیاز. مدل سازی سینتیک خشک کردن 1390دهناد، د. و گنجه، م.  جعفری، س.م.،قنبری، و.،  -81
 بندر ماهشهر. همايش بین المللی خشک کردن خاورمیانه. اولین

 بندر ماهشهر. اورمیانه.المللی خشک کردن خ همايش بین اولین)پوستر(.  روش های نوين کمک اسمزی در خشک کردن مواد غذايی. 1390دهناد، د. و  جعفری، س.م.،.، ک، مهدوی خزاعی -82
یفی عصاره کتر جو استان گلستان و ارزيابی ويژگی های . بررسی فعالیت آنزيمی مالت حاصل از الين های بر1390میرزايی، ح.ا.، قدس ولی، ع.ر.، قره خانی، م. و بخش آبادی، ح.  جعفری، س.م.،جبرايیلی، ش.،  -83

 تهران. ین کنگره ملی علوم و صنايع غذايی ايران.بیستمحاصل از آنها )سخنرانی(. 
 ان.تهر ذايی ايران.غن کنگره ملی علوم و صنايع بیستمیهای عصبی مصنوعی )سخنرانی(. کردن پیاز بااستفاده از منطق فازی و شبکهسازی خشک. مدل1390قنبری، و. و قادری، س.  جعفری، س.م.،گنجه، م.،  -84
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 تهران. يران.صنايع غذايی ا وه ملی علوم بیستمین کنگر (.پوستر) اثرات ضد تغذيه ای گوسیپول و روش های اندازه گیری گوسیپول کل و آزاد در روغن پنبه دانه . 1390. م، قربانیو  جعفری، س.م.، م.، تقوايی -85
انه و مالت الين های جوی دگلوکاناز در -لیت آنزيم بتاگلوکان و فعا-تاثیر فرآيند مالت سازی بر میزان بتا. 1390میرزايی، ح.ا.، قدس ولی، ع.ر.، قره خانی، م. و بخش آبادی، ح.  جعفری، س.م.،جبرايیلی، ش.،  -86

 تهران. بیستمین کنگره ملی علوم و صنايع غذايی ايران.)پوستر(.  برتر استان گلستان
 تهران. ران.مین کنگره ملی علوم و صنايع غذايی ايبیست)پوستر(.  صوصیات فیزيکی الين های جوی برتر استان گلستانخ. 1390میرزايی، ح.ا.، قدس ولی، ع.ر.، و قره خانی، م.  جعفری، س.م.،جبرايیلی، ش.،  -87
 م و صنايع غذايیگره ملی علوبیستمین کنتر(. )پوس طراحی و بهینه سازی روش نوردهی غیرمستقیم جهت رنگ سنجی نرم افزاری مواد غذايی. 1390. ش، جبرائیلیو  جعفری، س.م. مقصودلو، ی.، .،ح، غیاثی -88

 تهران. ايران.
 تهران. غذايی ايران. بیستمین کنگره ملی علوم و صنايع)پوستر(.  رهاسازی کنترل شده به کمک ريزپوشانی در سیستم های غذايی. 1390 جعفری، س.م. صفارپور، س. و .،پ، بهشتی -89
 ران.ته م و صنايع غذايی ايران.بیستمین کنگره ملی علو)پوستر(.  کاربردهای نوين گرمادهی با امواج مادون قرمز در صنعت غذا. 1390قادری، س. و قنبری، و.  جعفری، س.م.،گنجه، م.،  -90
 تهران. ان.ملی علوم و صنايع غذايی ايرگره بیستمین کن)پوستر(.  بررسی روش های مدل سازی سینتیک خشک کردن مواد غذايی. 1390 ، مهماندوست، ف. و اشتری، ن..وی، لقمان ،جعفری، س.م..، و، قنبری -91
 .تهران بیستمین کنگره ملی علوم و صنايع غذايی ايران.)پوستر(.  بیوسنسور و کاربرد آن در صنايع غذايی. 1390 جعفری، س.م.بهشتی، پ.، صفارپور، س. و  -92
 تهران. ع غذايی ايران.بیستمین کنگره ملی علوم و صناي)پوستر(.  عصبی سینتیک خشک کردن فلفل دلمه –مدل سازی فازی . 1390گنجه، م. و قادری، س.  جعفری، س.م.،قنبری، و.،  -93
 تهران. ان.غذايی اير صنايع ستمین کنگره ملی علوم وبی)پوستر(.  عربیرفتاررئولوژيکی آن درامولسیون لیمونن درمقايسه باصمغانگوم و بررسیاستخراج صمغ. 1390 جعفری، س.م.بهشتی، پ.، صفارپور، س. و  -94
ه ملی علوم بیستمین کنگر(. )پوستر يسه آن با صمغ عربیلیمونن و مقا-بررسی اندازه قطرات حاصل از امولسیفیکاسیون صمغ انگوم برای ريزپوشانی قطرات د. 1390 جعفری، س.م.بهشتی، پ.، صفارپور، س. و  -95

 تهران. و صنايع غذايی ايران.
 تهران. .بیستمین کنگره ملی علوم و صنايع غذايی ايران)پوستر(.  کاربرد ريزپوشانی طعم در محصوالت اکستروژن. 1390. س، صفارپورو  جعفری، س.م..، پ، بهشتی -96
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 از.شیر ذايی ايران.غبیست و يکمین کنگره ملی علوم و صنايع نی زرشک )پوستر(. . بررسی سینتیک تخريب پودر ريزپوشانی شده عصاره آنتوسیانی1392 جعفری، س.م.اخوان، س. و  .150

 شیراز. يی ايران.م و صنايع غذابیست و يکمین کنگره ملی علو. استفاده از فراصوت برای تعیین کیفیت آرد و بررسی ويژگی های رئولوژيکی خمیر )پوستر(. 1392 جعفری، س.م.فتحی، ب. و  .151

ه ست و يکمین کنگربی)پوستر(.  لو تحت شرايط فرآوریتجزيه و تحلیل و شناسايی ترکیبات فنلی و ظرفیت آنتی اکسیدانی شیره خرما. 1392. ج، محمدزاده میالنیو  جعفری، س.م. اوند، ف.،گر فضل کريمی، ا.، .152
 شیراز. ملی علوم و صنايع غذايی ايران.

 شیراز. يکمین کنگره ملی علوم و صنايع غذايی ايران. وبیست )پوستر(.  80بررسی میزان پايداری امولسیون تهیه شده بوسیله امولسیفاير تويین . 1392میرزايی، ح.ا. و اصغری، ع.  جعفری، س.م.،حسینی، س.ع.،  .153

 بیست و يکمین(. سخنرانی) صبی مصنوعیعی برخورد و شبکه سورتینگ سويا )ارقام سحر و ويلیامز( با استفاده از تبديل موجک گسسته سیگنال صدا. 1392 جعفری، س.م. محمودی، ا. و .،ج، س.سجادی .154
 شیراز. کنگره ملی علوم و صنايع غذايی ايران.

 شیراز. غذايی ايران. بیست و يکمین کنگره ملی علوم و صنايع)پوستر(.  IMLنگاهی بر فرآيند بسته بندی به روش . 1392 جعفری، س.م. شاهی، ز.، رستمانی، ن. و .،ی، رستمانی .155

 .شیراز لی علوم و صنايع غذايی ايران.مبیست و يکمین کنگره )پوستر(.  پايدارشده توسط پروتئین سوياهایامولسیون. 1392 جعفری، س.م. ماهونک، ع.ر. وقربانی، م.، صادقی .،ح، الریصادقی .156

و  کنگره ملی علوم بیست و يکمین)پوستر(.  مت انساناثرات مفید بر سالترکیبات فنلی روغن زيتون: ساختار، فعالیت بیولوژيکی و . 1392 جعفری، س.م.صادقی الری، ح.، قربانی، م.، صادقی ماهونک، ع.ر. و  .157
 شیراز. صنايع غذايی ايران.

)پوستر(.  ی تولید پوشش های زيست تخريب پذيرکسیدانی و ضدمیکروبی برابررسی ترکیب ژالتین ماهی و ترکیبات آنتی ا. 1392 جعفری، س.م. میرزايی، ح.ا.، محمدی نافچی، ع.ر. و .،ر، هاشمی طباطبايی .158
 شیراز. بیست و يکمین کنگره ملی علوم و صنايع غذايی ايران.

ملی علوم و  بیست و يکمین کنگره)پوستر(.  راکیخوبررسی ترکیب ژالتین ماهی و ديگر پلیمرهای زيستی برای تولید فیلم . 1392 جعفری، س.م.هاشمی طباطبايی، ر.، میرزايی، ح.ا.، محمدی نافچی، ع.ر. و  .159
 شیراز. صنايع غذايی ايران.

 همدان. .سالمملی توسعه پايدارکشاورزی و محیط زيستدومین همايش)پوستر(.  ذرتبندی دورقم دانهمصنوعی درطبقهعصبیشبکه و صداازفناوری انعکاس و پردازشاستفاده. 1392 جعفری، س.م.محمودی، ا. و  .160

 همدان. .ملی توسعه پايدارکشاورزی و محیط زيست سالمدومین همايش)پوستر(.  سويارقم  مصنوعی درطبقه بندی دوعصبیشبکه و صدااستفاده ازفناوری انعکاس و پردازش. 1392 جعفری، س.م.محمودی، ا. و  .161

دومین همايش ملی توسعه پايدار کشاورزی و محیط )پوستر(.  و آکوستیک درطبقه بندی و تشخیص کیفیت محصوالت کشاورزی ارزيابی استفاده ازفناوری پردازش صدا. 1392 جعفری، س.م.محمودی، ا. و  .162
 همدان. .زيست سالم

هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین  ای )سخنرانی(. الگوی طراحی سازه. بهینه سازی مصرف انرژی در يک سامانه حرارتی هوشمند فرآوری مايعات غذايی به کمک 1392 جعفری، س.م.صارم نژاد، س.ف. و  .163
 مشهد. .های کشاورزی و مکانیزاسیون
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همايش سراسری محیط زيست، انرژی و پدافند  اولین (. پوستر) هاکنپايدار و تجديدپذير در خشک های نوين کاربرد انرژی خورشیدی به عنوان منبع انرژیروش. 1392 جعفری، س.م.صارم نژاد، س.ف. و  .164
 .تهران .زيستی

ملی علوم کشاورزی و محیط  اولین کنفرانس کننده آفات در نگهداری محصوالت کشاورزی )پوستر(. کنترل. استفاده از محصوالت گیاهی طبیعی به عنوان عوامل 1392 جعفری، س.م.صارم نژاد، س.ف. و  .165
 تهران. زيست.

همايش سراسری کشاورزی و اولین  . فناوری نوين طیف سنجی مادون قرمز نزديک در شناسايی آسیب های مکانیکی محصوالت کشاورزی و مواد غذايی )پوستر(. 1392 جعفری، س.م.صارم نژاد، س.ف. و  .166
 تهران. منابع طبیعی پايدار.

 تهران. همايش ملی مباحث نوين در کشاورزی. . حرارت دهی با تابش مادون قرمز به منظور بهبود ايمنی و کیفیت مواد غذايی )پوستر(. 1392 ری، س.م.جعفصارم نژاد، س.ف. و  .167

همايش ملی اولین  . استفاده از ذرات نانو در حسگرهای زيستی جهت تشخیص شاخص های کنترل کیفی و ايمنی محصوالت کشاورزی و مواد غذايی )پوستر(. 1392 جعفری، س.م.صارم نژاد، س.ف. و  .168
 همدان. نانوتکنولوژی، مزايا و کاربردها .

سومین همايش ملی (. پوستر) سمزی و و مايکروويواشده  با  پیش تیمار های انار خشک( در دانه*bو*L* ، aهای رنگی )گیری مجدد و شاخصبررسی میزان آب. 1392و بلندی، م.  عفری، س.م.جشکری، س.،  .169
 سوادکوه. امنیت غذايی.

لی امنیت مسومین همايش )پوستر(.  شده  با  پیش تیمار اسمزی و و مايکروويوهای انار خشکاکسیدانی در دانهکل و فعالیت آنتی. بررسی میزان ترکیبات فنلی 1392و بلندی، م.  جعفری، س.م.شکری، س.،  .170
 سوادکوه. غذايی.

 سوادکوه. منیت غذايی.سومین همايش ملی ا)پوستر(.  مايکروويوتیمار اسمزی و و شده  با  پیشهای انار خشکهای فیزيکی در دانه. مقايسه برخی ويژگی1392و بلندی، م.  جعفری، س.م.شکری، س.،  .171

 نلی برگ زيتوناکسیدانی و میزان ترکیبات فهای آنتیمقايسه تاثیر خشک کردن با آون همراه با پیش تیمار مايکروويو و بدون پیش تیمار مايکروويو بر ويژگی. 1392. ف، ناهیدیو  جعفری، س.م..، م، تاجیک .172
 سوادکوه. همايش ملی امنیت غذايی. سومین)پوستر(. 

اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگ های آنتیويژگی مقايسه تاثیر خشک کردن با بستر سیال همراه با پیش تیمار مايکروويو و بدون پیش تیمار مايکروويو بر. 1392و ناهیدی، ف.  جعفری، س.م.تاجیک، م.،  .173
 سوادکوه. غذايی.سومین همايش ملی امنیت )پوستر(.  زيتون

 دکوه.سوا ی امنیت غذايی.ملسومین همايشزيتون )پوستر(. فنلی برگاکسیدانی و میزان ترکیباتآنتیهایکردن بر ويژگیهای مختلف خشک. تاثیر شرايط و روش1392و ناهیدی، ف.  جعفری، س.م.تاجیک، م.،  .174

رزی و منابع اولین همايش سراسری کشاووسس )پوستر(. . بررسی نقش نمک های امولسیون کننده در تولید پنیر پیتزای پر1392کاشانی نژاد، م. و حاج محمدی، ر.  جعفری، س.م.،آمارلويی، ح.، میرزايی، ح.ا.،  .175
 تهران. طبیعی پايدار.

 تهران. طبیعی پايدار.اسری کشاورزی و منابعاولین همايش سرپیتزا )پوستر(. ر خصوصیات پنیرب. عوامل موثر1392محمدی، ر. نژاد، م. و حاجکاشانی جعفری، س.م.،آمارلويی، ح.، میرزايی، ح.ا.،  .176

 .مشهد .میان وعده های غذايی همايش ملیاولین  )پوستر(.  پوشش های خوراکی در محصوالت تازه خوری میوه ها و سبزيجات. استفاده از 1393 جعفری، س.م.صارم نژاد، س.ف. و  .177

 مشهد. همايش ملی میان وعده های غذايی.اولین  )پوستر(. بررسی افزايش مدت ماندگاری و کاهش میزان چربی دونات با استفاده از پوششهای خوراکی . 1393 و مهديان، ا. جعفری، س.م.. و م، راعی .178

 مشهد. همايش ملی میان وعده های غذايی.اولین  . ارزيابی روش های مختلف کاهش میزان روغن در فرايند تولید چیپس سیب زمینی )پوستر(. 1393و راعی، م.  جعفری، س.م. .179

 تهران. .فناوری نانو جويیپانزدهمین همايش دانش)پوستر(.  ماهیبندی موادغذايی برپايه ژالتینها در بستهکامپوزيتاز نانو. استفاده1393 جعفری، س.م.نافچی، ع.ر. و طباطبايی، ر.، میرزايی، ح.ا.، محمدیهاشمی .180

ملی الکترونیکی  نخستین همايش )پوستر(. بادمجان روی قابلیت جذب مجدد آب  طی آبگیری اسمزی . بررسی اثر دما و غلظت محلول اسمزی بر1393و شهیدی، س.ا.  جعفری، س.م.بهمنی، ع.ا.،  .181
 زاهدان. .غذايی علومدستاوردهای نوين در 

ن همايش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوين در نخستی)پوستر(.  بادمجان روی کارايی فرآيند طی آبگیری اسمزی . بررسی اثر دما و غلظت محلول اسمزی بر1393و شهیدی، س.ا.  جعفری، س.م.بهمنی، ع.ا.،  .182
 زاهدان. .غذايی علوم

ین همايش ملی الکترونیکی دستاوردهای نخست)پوستر(.  بادمجان روی محتوی ماده خشک طی آبگیری اسمزی . بررسی اثر دما و غلظت محلول اسمزی بر1393و شهیدی، س.ا.  جعفری، س.م.بهمنی، ع.ا.،  .183
 زاهدان. .غذايی علومنوين در 

 ن.زاهدا .غذايی علومیکی دستاوردهای نوين در ننخستین همايش ملی الکترو)پوستر(.  بادمجان . بهینه سازی زمان فرآيند اسمز طی سینتیک آبگیری اسمزی1393و شهیدی، س.ا.  جعفری، س.م.بهمنی، ع.ا.،  .184

 علومر دستاوردهای نوين مايش ملی الکترونیکی دنخستین ه)پوستر(.  . مروری بر فاکتورهای تأثیر گذار بر سینتیک انتقال جرم طی فرآيند آبگیری اسمزی1393و شهیدی، س.ا.  جعفری، س.م.بهمنی، ع.ا.،  .185
 زاهدان. .غذايی

 علومملی الکترونیکی دستاوردهای نوين در  نخستین همايشبادمجان )پوستر(.  روی بريکس طی آبگیری اسمزی . بررسی اثر دما و غلظت محلول اسمزی بر1393و شهیدی، س.ا.  جعفری، س.م.بهمنی، ع.ا.،  .186
 زاهدان. .غذايی

 علومی الکترونیکی دستاوردهای نوين در نخستین همايش مل)پوستر(.  طی آبگیری اسمزی بادمجان pH روی بر. بررسی اثر دما و غلظت محلول اسمزی 1393و شهیدی، س.ا.  جعفری، س.م.بهمنی، ع.ا.،  .187
 زاهدان. .غذايی

 زاهدان. .يیغذا علومستاوردهای نوين در دنخستین همايش ملی الکترونیکی )پوستر(.  تولید نانولیپوزومهای حاوی زعفران و بررسی پايداری آنها. 1393و لواسانی، ا.  جعفری، س.م.کیافرد، م.،  .188

الکترونیکی  نخستین همايش ملی)پوستر(.  دمندهای فراسواهای پروبیوتیک با آلژينات کلسیم در تولید غذريزپوشانی باکتری .1393قربانی، م. و مقصودلو، ی.  جعفری، س.م.،مختاری، س.، خمیری، م.،  .189
 زاهدان. .غذايی علومنوين در  دستاوردهای

لکترونیکی انخستین همايش ملی )پوستر(.  وتیکهای پروبیفراسودمند غیرلبنی تهیه شده از باکتری هاینوشیدنیبررسی انواع  .1393قربانی، م. و مقصودلو، ی.  جعفری، س.م.،مختاری، س.، خمیری، م.،  .190
 زاهدان. .غذايی علومدستاوردهای نوين در 

 يه.حیدرتربت عفران.ای علمی و پژوهشی زملی دستاوردهسومین همايشها )پوستر(. پايداری و اندازه نانولیپوزومحاوی زعفران و بررسیهای. تولید نانولیپوزوم1393 جعفری، س.م.هادوی، ر. و  .191

ذايی علوم و صنايع غ بیست و دومین کنگره ملی. . تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر میزان آنتوسیانین استخراج شده از گلبرگ زعفران )پوستر(1393قربانی، م. و همتی، خ.  جعفری، س.م.،آقايی، ز.،  .192
 گرگان. ايران.

ی یست و دومین کنگره ملی علوم و صنايع غذايبجهت شناسايی فلور استیکی سرکه خرما )پوستر(.  PCR. کاربرد روش مولکولی 1393کاشانی نژاد، م. و صادقی، ع.ر.  جعفری، س.م.،راثی، ف.، خمیری، م.،  .193
 گرگان. ايران.

ن بیست و دومی(. )پوستر لوسکتوباسیلوس اسیدوفیال. بررسی تاثیر درصد آلژينات بر بازدهی فرآيند ريزپوشانی باکتری پروبیوتیک 1393قربانی، م. و مقصودلو، ی.  جعفری، س.م.،مختاری، س.، خمیری، م.،  .194
 گرگان. کنگره ملی علوم و صنايع غذايی ايران.

صبی مصنوعی عهای ب زيرزمینی با استفاده از شبکههای حاصله از عملکرد نانوفیلتراسیون در حذف آهن از آپیش بینی داده. 1393. نی، حمد. و ام، گنجه جعفری، س.م.، ديده خانی، ح.، .،م.ع، مرگان پور .195
 گرگان. بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنايع غذايی ايران.(. پوستر)

بیست و دومین . (پوستر) ها به کمک نانوفیلتراسیونکاربرد منطق فازی در بهینه سازی عملکرد حذف آهن آب استحصالی از چاه. 1393 گنجه، م. و احمدی، ن. ،جعفری، س.م.مرگان پور، ع.م.، ديده خانی، ح.،  .196
 گرگان. ملی علوم و صنايع غذايی ايران.کنگره 

بیست و دومین (. پوستر) خسازی سطح پاسوش مدلربهینه سازی فرآيند نانوفیلتراسیون آب آشامیدنی جهت حذف آهن به کمک . 1393گنجه، م. و احمدی، ن.  جعفری، س.م.،مرگان پور، ع.م.، ديده خانی، ح.،  .197
 ان.گرگ کنگره ملی علوم و صنايع غذايی ايران.
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701-32426432تلفکس:  27از  19صفحه   

ی علوم و صنايع غذايی دومین کنگره مل وبیست (. پوستر) ريزپوشانی زعفران به کمک نانولیپوزوم ها: اثر لسیتین، روغن و زعفران بر راندمان و اندازه نانوکپسول های تولیدی. 1393 جعفری، س.م. و .ر، هادوی .198
 گرگان. ايران.

 گرگان. ايران. علوم و صنايع غذايی دومین کنگره ملیوبیست)سخنرانی(.  های حاوی زعفرانروغن و زعفران برروی پايداری نانولیپوزوماثر غلظت لسیتین، . 1393 جعفری، س.م.هادوی، ر. و  .199

ملی  ست و دومین کنگرهبی)سخنرانی(. روويو مقايسه میزان آبگیری مجدد و چروکیدگی در دانه های انار خشک شده با روش های پیش تیمار اسمزی و مايک. 1393 و بلندی، م. جعفری، س.م. و ، س.شکری .200
 گرگان. علوم و صنايع غذايی ايران.

ست و دومین بینی )سخنرانی(. اکسیدافعالیت آنتی تیمار اسمزی و مايکروويو در میزان ترکیبات فنلی کل وار خشک شده با روش های پیش ن. مقايسه دانه های ا1393و بلندی، م.  جعفری، س.م.شکری، س. و  .201
 گرگان. کنگره ملی علوم و صنايع غذايی ايران.

 قوچان. .غذايیصنايعوعلومملیهمايشسومین)سخنرانی(.  Application of Voice Recognition Technology in Sorting of Soybean Varieties. 1393 جعفری، س.م.وس.ج. سجادی، .202

 .زاهدان .الکترونیک غذای سالم نخستین همايش. تصفیه پساب با میکروجلبک )پوستر(. 1393شهیدی، س.م. و احمدی، ز.  ،جعفری، س.م.ساجدی، م.،  .203

 زاهدان. نخستین همايش الکترونیک غذای سالم.)پوستر(.  میکروجلبکتولید رنگدانه از . 1393شهیدی، س.م. و احمدی، ز.  ،جعفری، س.م.ساجدی، م.،  .204

 زاهدان. یک غذای سالم.نخستین همايش الکترون)پوستر(. عوامل محیطی تاثیر گذار بر تولید لیپید توسط میکروجلبک . 1393شهیدی، س.م. و احمدی، ز.  ،جعفری، س.م.ساجدی، م.،  .205

دومین همايش فراملی بهینه سازی زنجیره )پوستر(.  3-مغ عربی حاوی اسیدهای چرب امگاص-های ژالتین. ارزيابی عوامل موثر بر اندازه ذرات نانوکپسول1393 س.م.جعفری، اصفهانی، ر.، جعفرپور، س.ع. و  .206
 ساری. تولید، توزيع و مصرف در صنايع غذايی.

 ت.جیرف نیت غذايی.اولین همايش ملی کشاورزی، محیط زيست و امبا تولید پودر خرما )پوستر(. . ايجاد ارزش افزوده در صنايع تبديلی خرما 1393 جعفری، س.م.مقبلی، ص. و  .207

منابع  دومین همايش ملی مهندسی و مديريت کشاورزی، محیط زيست وبا استفاده از روش کواسرواسیون )پوستر(.  3-. نانوريزپوشانی اسیدهای چرب امگا1393 جعفری، س.م.اصفهانی، ر.، جعفرپور، س.ع. و  .208
 تهران. طبیعی پايدار.

دومین همايش ملی مهندسی و مديريت کشاورزی، )پوستر(.  3-ی اسیدهای چرب امگاصمغ عربی حاو-. ارزيابی عوامل موثر بر اندازه نانوکپسول های ژالتین1393 جعفری، س.م.اصفهانی، ر.، جعفرپور، س.ع. و  .209
 تهران. محیط زيست و منابع طبیعی پايدار.

یط زيست و سعه کشاورزی، مح، راه کارها و تواولین همايش بین المللی چالش ها. روش های کاهش ترکیبات سمی آمین های بیوژنیک در فرآيند مواد غذايی )پوستر(. 1393 جعفری، س.م.، م. و حسین نژاد .210
 تبريز. گردشگری.

ا و ها، راه کارهلشین همايش بین المللی چااول. مکانیسم تشکیل و روش های کاهش ترکیب سمی اکريل آمید در فرآيند مواد غذايی )پوستر(. 1393 جعفری، س.م.حسین نژاد، م.، صادقی ماهونک، ع.ر. و  .211
 تبريز. توسعه کشاورزی، محیط زيست و گردشگری.

 .اصفهان بزرگ علوم و صنايع غذايی. سومین همايشسويا به روش سطح پاسخ )پوستر(. پروتئینسازی تولید ايزوله. بهینه1394ماهونک، ع.ر. میرزايی، ح.ا. و صادقی ،جعفری، س.م.اسدی، ز.،  .212

 ن.فهااص مايش بزرگ علوم و صنايع غذايی.سومین هسويا )پوستر(. پروتئینسويا بر حاللیت و بازده تولید ايزوله. نقش آرد1394میرزايی، ح.ا. و صادقی ماهونک، ع.ر.  ،جعفری، س.م.اسدی، ز.،  .213

 اصفهان. زرگ علوم و صنايع غذايی.بسومین همايش )پوستر(.  روش پاششیفرنگی باگوجهکردن ربخشک. 1394ماهونک، ع.ر. قربانی، م. و صادقی ،جعفری، س.م.فر، ا.م.، دزيانی، ع.، ضیائی .214

 صفهان.ا ومین همايش بزرگ علوم و صنايع غذايی.س)پوستر(.  پايداری لیکوپن درطی خشک کردن پاششی رب گوجه فرنگی. 1394ماهونک، ع.ر. قربانی، م. و صادقی ،جعفری، س.م.فر، ا.م.، دزيانی، ع.، ضیائی .215

همايش بزرگ علوم و صنايع  سومینپوستر(. ) مادون قرمز-ف پوشیهوای داغ و ک-تهیه پودر شیره خرما به دو روش خشک کردن کف پوشی. 1394و میرزايی، ح.ا.  جعفری، س.م.پورجم، م.، کاشانی نژاد، م.،  .216
 اصفهان. غذايی.

سومین همايش بزرگ )پوستر(.  ن قرمزمادو-وشیپبررسی عوامل مختلف بر تولید و پايداری کف شیره خرما جهت خشک کردن به روش کف . 1394و میرزايی، ح.ا.  جعفری، س.م.پورجم، م.، کاشانی نژاد، م.،  .217
 اصفهان. علوم و صنايع غذايی.

علوم و  ومین همايش بزرگس)پوستر(.  التودکسترينمافزايش مدت ماندگاری زعفران و حفظ ترکیبات موثره آن توسط پوشش دهی با بیوپلیمرهای نانوسلولز و . 1394. ا.س، شهیدیو  جعفری، س.م..، ا، بهرامی .218
 اصفهان. صنايع غذايی.

ن همايش سومیری )پوستر(. ن آن درطی مدت ماندگا. اثر پوشش دهی زعفران با نانوسلولز و مالتودکسترين بر میزان رطوبت، فعالیت آبی، و قابلیت پودرشد1394و شهیدی، س.ا.  جعفری، س.م.بهرامی، ا.،  .219
 اصفهان. بزرگ علوم و صنايع غذايی.

 .اصفهان غذايی. سومین همايش بزرگ علوم و صنايع)پوستر(.  یکلودکسترين در فرموالسیون ماست فراسودمندنانوريزپوشانی شده با بتاس 3-کاربرد اسیدهای چرب امگا. 1394 جعفری، س.م. و .ط، قربان زاده .220

 اصفهان. سومین همايش بزرگ علوم و صنايع غذايی.)پوستر(.  Stabilization of Long Chain n-3 Fatty Acids in Functional Foods. 1394 جعفری، س.م.قربان زاده، ط. و  .221

 اصفهان. ی.سومین همايش بزرگ علوم و صنايع غذاي)پوستر(.  کاربرد فناوری نانو در ريزپوشانی ترکیبات فنلی و آنتی اکسیدان ها. 1394 جعفری، س.م. و ز.، محمدی .222

 اصفهان. .علوم و صنايع غذايی سومین همايش بزرگ. نانوريزپوشانی رنگدانه های طبیعی در مواد غذايی )پوستر(. 1394و جمالی، س.ن.  جعفری، س.م.رحیمی، د.آ.،  .223

 گرگان. دومین همايش سراسری ارتباط صنعت و دانشگاه.. چالش ها و راه کارهای فراروی ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور )سخنرانی(. 1394 جعفری، س.م. .224
)پوستر(.  داریويژگی های کیفی آن در طی انبار ابیمالتودکسترين در افزايش مدت ماندگاری گیالس و ارزيتاثیر پوشش دهی با . 1394و دارايی گرمه خانی، ا.  جعفری، س.م.اسکندری، ف.، شريفانی، م.م.،  .225

 .تهران .سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پايدارسومین همايش 

. )پوستر( نبارداریويژگی های کیفی آن در طی ا رزيابیافزايش مدت ماندگاری گیالس و ا تاثیر پوشش دهی با عصاره برگ زيتون در. 1394و دارايی گرمه خانی، ا.  جعفری، س.م.اسکندری، ف.، شريفانی، م.م.،  .226
 تهران. سومین همايش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پايدار.

-پژوهش لیممايش ه سومین)پوستر(.  رمايیگهای گوشتی تحت تنش تاثیر ريزذرات کپسوله شده عصاره نعناع فلفلی بر مورفولوژی روده جوجه . 1394 جعفری، س.م.و  مدی، ف.، شمس شرق، م..، صع، صیاد .227

 .همدان .ايران یکشاورز محیط زيست وهای 

م و کنگره ملی علوین ومسبیست و )پوستر(.  ریبررسی ظرفیت جذب مجدد آب زعفران پوشش داده شده با نانوسلولز و مالتودکسترين طی مدت زمان ماندگا. 1394و شهیدی، س.ا.  جعفری، س.م.بهرامی، ا.،  .228
 مشهد. صنايع غذايی ايران.

 مشهد. ران.غذايی ايم و صنايعملی علوسومین کنگرهویستب)پوستر(.  شده با بیوپلیمرهای نانوسلولز و مالتودکستريندادهحسی زعفران پوششهایارزيابی ويژگی. 1394و شهیدی، س.ا.  جعفری، س.م.بهرامی، ا.،  .229
 مشهد. ی ايران.وم و صنايع غذايبیست و سومین کنگره ملی عل)پوستر(.  قش ترکیبات زيست فعال چای در ويژگی های سالمتی بخش نوشیدنی های حاصل از آن. ن1394 جعفری، س.م.راعی، م. و  .230

ی علوم و کنگره مل چهارمینبیست و )پوستر(.  نجیرابر برخی ويژگی های پودر شیره  خشک کردن کف پوشی تاثیر. بررسی 1395. ر.ع، صادقیو  ، مقصودلو، ی.جعفری، س.م..، کاشانی نژاد، م.، ع، جعفری نژاد .231
 .تهران صنايع غذايی ايران.

ی داغ با هوا ردن کف پوشیخشک ک انجیر به روش بهینه سازی تولید کف پايدار شیره انجیر جهت تولید پودر شیره. 1395. ر.ع، صادقیو  ، مقصودلو، ی.جعفری، س.م..، کاشانی نژاد، م.، ع، جعفری نژاد .232
 .تهران کنگره ملی علوم و صنايع غذايی ايران. چهارمینبیست و )پوستر(. 

نايع صو گره ملی علوم یست و چهارمین کنب. معرفی نانوسیاالت جهت کاهش مصرف انرژی و حفظ ترکیبات مغذی در فرآيندهای حرارتی صنايع غذايی )سخنرانی(. 1395و صارم نژاد، س.ف.  جعفری، س.م. .233
 تهران. غذايی ايران.
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 .. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانپايداری اکسايشی میکروکپسول های حاوی روغن و اسیدهای چرب ماهیخصوصیات فیزيکوشیمیايی و . 1391، پ. )استاد مشاور مشترک(. پورعاشوری -1

 گرگان.طبیعی و منابع کشاورزی. دانشگاه علومسوپکردن لیکوپن و کاربرد آن در فرموالسیونسازی میکروانکپسولهبهینه. 1392لیمی هیزجی، آ. )استاد راهنمای مشترک(. س -2

هی: مقايسه ان و ژالتین ماهی با استفاده از کاراگینهای روغن ماهای فیزيکوشیمیايی و پايداری اکسايشی میکروکپسولکردن بر ويژگیهای مختلف خشکتاثیر روش. 1393مهراد، ب. )استاد مشاور مشترک(.  -3
 گرگان. . دانشگاه علوم کشاورزیکردن پاششی و انجمادیهای کوآسرواسیون، خشکروش

. شمشیریهای رشد ماهی دمرد تولیدمثلی و شاخصی اتانولی کورکوروس الیتوريوس و فیکوس بنگهالنسیس بر عملکتأثیر ريزپوشانی و استفاده از عصاره. 1393حاجی بگلو، ع.ع. )استاد مشاور مشترک(.  -4
 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

 Improving the stability of apricot gum-lactoglobuline double layer nanoemulsions using ultrasound, pH and thermal. 1394شمس آرا، و. )استاد راهنمای مشترک(.  -5

treatments.آکادمی ملی علوم تاجیکستان . 

 گرگان.وم کشاورزی . دانشگاه علش آنو بررسی پايداری و رهاي  فولیک با استفاده از نانوامولسیون دوگانه و پوشش دهی چند اليه با بیوپلیمرهانانوريزپوشانی اسید . 1395اسدپور، ا. )استاد راهنمای مشترک(.  -6

 ن.نابع طبیعی گرگامانشگاه علوم کشاورزی و . دئولوژيکی و رهايش آننانوريزپوشانی کروسین با استفاده از نانوامولسیون های دوگانه و بررسی خصوصیات ر. 1395مهرنیا، م.ا. )استاد راهنما(.  -7

انشگاه علوم د. ه از ريزپوشانیسايشی آن ها با استفاداسید های چرب چند غیر اشباعی ضروری از ضايعات فراوری ماهی و افزايش پايداری اک يافتباز بررسی امکان. 1395حسینی، ح. )استاد مشاور مشترک(.  -8
 منابع طبیعی گرگان.کشاورزی و 

 طبیعی گرگان.منابع وکشاورزی . دانشگاه علوماثر رفع انجماد گوشت مرغ تحت میدان الکترواستاتیک بر مصرف انرژی و کیفیت آن. 1396 دمشترک(. رهبری، م.)استاد مشاور -9

 . دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.هاشده و فرموالسیون آب میوهسازیهای شبیهرهايش آن در سامانه سازینانوريزپوشانی لیمونن توسط نانوذرات نشاسته و مدل. 1396گنجه، م. )استاد راهنما(.  -10

. شیمايی خونفاکتورهای بیو هضم و برخیای رشد، قابلیت بررسی اثرات استفاده از آنزيم تريپسین انکپسوله شده با کیتوزان در جیره فیل ماهی بر فاکتوره. 1396خسروانی زاده، ع. )استاد مشاور مشترک(.  -11
 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

دانشگاه . لولیسکشت محیط آن در زايی يابی اثرات استخوانارز و کنسانتره پروتئین آب پنیر والکتوفرين شیر شترنوشیدنی فراسودمند بر پايه  بهینه سازی فرموالسیون. 1396راعی، م. )استاد مشاور مشترک(.  -12
 فردوسی مشهد.

 . دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.تیمارهای میدان الکتريکی متناوب و ريز موجدانه به کمک پیشغن از سیاهسازی استخراج روسازی و مدلبهینه. 1396(. مشترک . )استاد مشاورح، بخش آبادی -13

اه علوم . دانشگیمیايی آنارزيابی پايداری فیزيکوش های شفاف وسازی نوشیدنیهای لیپیدی نانوساختار حاوی کازئین هیدرولیز شده جهت غنیحاملفرموالسیون . 1396سرابندی، خ. )استاد مشاور مشترک(.  -14
 کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

 دانشگاه علوم کشاورزی گرگان.. مدل سازی انتقال جرم )نمک و رطوبت( در پنیر سفید فراپااليش. 1397رحمانی، ک. )استاد مشاور مشترک(.  -15

 . موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور.بررسی امکان غنی سازی شیر با نانوکپسول روغن ماهی کیلکا. 1397مرادی، س.ا. )استاد راهنمای مشترک(.  -16

 یعی گرگان.رزی و منابع طب. دانشگاه علوم کشاوربنهای گوشتی مسموم شده با تتراکلريدکمارين بر کبد و استخوان جوجه تاثیر عصاره ريزپوشانی شده سیلی. 1397دوست، س. )استاد مشاور مشترک(. يوسف -17

 عی گرگان.. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیهوشمند ودينامیکی  هایسازی رهايش آن به کمک مدلنانوريزپوشانی اولئوروپین در سامانه نانوامولسیون دوگانه و مدل. 1397قره بگلو، پ. )استاد راهنما(.  -18

، Desaturase-6-Delta ،Desaturase-5-Delta هایسازی و پايداری اکسیداتیو گوشت و بیان ژنتاثیر میکروکپسول روغن دانه کتان بر عملکرد، غنی. 7139)استاد مشاور مشترک(.  عباسی، ف. -19

Elongase 2   وElongase 5 گرگان. . دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعیهای گوشتیدر جوجه 

. دانشگاه علوم شده با هیدرولیز اسیدی به کمک فراصوت و کاربرد آن در کیک رژيمیمقاوم تهیه های فیزيکوشیمیايی و هضم پذيری نشاستهبررسی ويژگی. 1397استاد مشاور مشترک(. )فلسفی، س.ر.  -20
 کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

 ی ساری.ی و منابع طبیعنشگاه علوم کشاورز. داعصاره میوه مومورديکا کارانتیا با نانولیپوزوم و استفاده از آن در فرموالسیون ماست رژيمی نانوريزپوشانی. 1397رضايی، س. )استاد مشاور(.  -21

ای هدر يک سامانه مدل غذايی و مشابهت آن با نتايج حاصل از داده ومین و رهايش آنالکتالب-αهای لولهشبیه سازی دينامیک مولکولی نانو ريزپوشانی الئوروپین در نانو. 1397کاتوزيان، ا. )استاد راهنما(.  -22
 . دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.تجربی

اد اسالمی واحد . دانشگاه آزدنیدر حذف آرسنیک از آب آشامی هاآناصالح شده و کاربرد  ی در گرافن، جاذب کربن فعال مغناطیسی و زئولیتتیصفر ظرفآهن  نانو ذراتبارگذاری . 1397باقری، ا. )استاد راهنما(.  -23
 علوم و تحقیقات ساری.

لوم . دانشگاه عکارگیری آن در فرآيند سرخ کردن لی وينیل الکل با روش الکتروريسی و بهپ-سپارهای کازئین و کیتوزانباوريزنول در -بررسی نانوريزپوشانی  گاما. 1397(. مشترک اصغری، م. )استاد مشاور -24
 کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

 ی گرگان.شاورزی و منابع طبیعک. دانشگاه علوم بهینه سازی نانو کمپلکس صمغ دانه شاهی و بتاالکتوگلوبولین و بررسی برخی خصوصیات عملکردی آن. 1397. )استاد مشاور(. ا، طاهری -25

 ابع طبیعی گرگان.. دانشگاه علوم کشاورزی و مناستفاده از بسپارهای زيستی به روش خشک کردن پاششیريزپوشانی کورمومین با . 1397(. مشترک . )استاد مشاورس، محمدی -26

-مسفر اصالحات شرايطده مصرف تحت دانه انار آماو ويژگیهای کیفی  نگهداری یتوزان حاوی عصاره پوست انار بر زمان ک-بررسی تاثیر نانوپوشش چنداليه موم کارنوبا. 1397(. مشترک شاهی، ط. )استاد مشاور -27

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. .شده

ورزی و نشگاه علوم کشا. داسازی ماست با کمپلکس حاصلهنسانتره پروتئین آب پنیر و غنیک-سازی رهايش آستاگزانتین در کمپلکس صمغ عربیريزپوشانی و مدل. 1397(. مشترک . )استاد مشاورن، شرافت -28
 گرگان.منابع طبیعی 

 .دامغاناد اسالمی واحد . دانشگاه آزونر بهبود عمرماندگاری روغن زيتپنیر از طريق سامانه الکترواسپری و ارزيابی نقش آن دزيتون با پروتئین آب برگ نانوريزپوشانی عصاره. 1397. )استاد راهنما(. م، فرسلیمانی -29

 . دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.در سامانه مايکروويو پیوسته با روش المان محدود پرتقالی عددی فرآيند حرارت دهی آب سازمدل. 1397(. مشترک . )استاد مشاورم.م، سیدآبادی -30

 گان.طبیعی گرکشاورزی و منابع. دانشگاه علومدارشدهمعمولی و عامل بعدی اکسیدگرافنسه هاینانوساختارکروسین زعفران توسط  جذب سینتیک سازیارزيابی جداسازی و مدل. 1397. )استادراهنما(. ح، رجبی -31

 گرگان.اورزی نشگاه علوم کش. داات فنلی پساب زيتونسازی و بهینه سازی سامانه نانوجاذب مونت موريلونیت اصالح يافته جهت جداسازی و نانوريزپوشانی ترکیبمدل. 1397. )استاد راهنما(. س، عرب مفرد -32

انشگاه علوم د. فی محصول نهايیتغییرات کی یسازو مدل یموآب ل يزاسیونپاستور جهت یال آلومینانانوسدر مبدل حرارتی پوسته و لوله برپايه انتقال حرارت  یسازیهشب. 1397. )استاد راهنما(. ع، عوض صوفیان -33
 کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

-وله پروتئین آب پنیر و اينولین جهت غنی سازی ماست کمپايدارشده با ايز (w/o/w)های دوگانه همراه با عصاره گیاه گزنه در نانوامولسیون Dريزپوشانی ويتامین . 1397(. مشاور مشترک. )استاد ع، محمدی -34

 . دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.چرب

 هد.دانشگاه فردوسی مش .انهدتخلیه سد دی الکتريک و کرونا بر شاخص های فیزيکوشیمیايی و میکروبی زرشک بیتاثیر پالسمای اتمسفری . 1397برزنونی، ع. )استاد مشاور مشترک(.  -35

 های دکتری سالهرراهنمایی و مشاوره  -19
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ماره )طرح ملی به ش دارشدهعامل ومعمولی  بعدی اکسیدگرافنسه هاینانوساختارکروسین زعفران توسط  جذب سینتیک سازیارزيابی جداسازی و مدل. 1397. ح، رجبی)مجری(، و  جعفری، س.م. -1
 صندوق حمايت از پژوهشگران کشور.(. 96011404

سازمان صنعت، معدن و تجارت (. 64014/6/128ماره . شناخت وضعیت صنايع پیشرفته استان گلستان و راهکارهای توسعة آن )طرح ملی به ش1396)مجری(، آل حسینی، ا. و اسدپور، ا.  جعفری، س.م. -2
 .استان گلستان

خلی )طرح دا غن سويابرد آن در فرموالسیون رونانوريزپوشانی عصاره زعفران توسط نانوذرات کیتوزان حاصل از سامانه الکترواسپری و کار. 1396. ا، آل حسینیو  .ع، میرعرب)مجری(،  جعفری، س.م. -3
 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. (.96-374-22شماره دانشگاهی به 

ماره به ش مشترکطرح ) زهيپاستور یکیالکت ریدر پن سرئوس لوسیباس تیآن جهت کاهش جمع یرکارگیو به پوزومیدر نانول نیسينا ونینانوانکپسوالس. 1396. ط، جهانی مشترک( و )مجری جعفری، س.م. -4
 .و شرکت پگاه گلستانپزشکی گلستان (. دانشگاه علوم 123632-7822

وبی غذازاد در های میکروبی در برابر برخی از شاخصهای لیپوزومی حاوی پپتیدهای ضدمیکرارزيابی اثرات بازدارندگی نانوحامل. 1396. ا، اسدپورو  .م، ابراهیمی صادقی، ع.ر.، (،همکار) جعفری، س.م. -5
 رگان.دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ (.96-374-18شماره )طرح داخلی دانشگاهی به  های مدل و مواد غذايیسیستم

 )طرح يزپوشانی با روش خشک کردن پاششیرافزايش پايداری لیکوپن در پودر آب گوجه فرنگی ازطريق . 1395. ع، عوض صوفیان و .م، دزيانی)مجری(، دوستی، س.ع.، امان جانی، م.،  جعفری، س.م. -6
 شرکت صنايع غذايی کامنوش.(. 3341/4مشترک به شماره 

)طرح بین المللی به  Production of spray-dried nanoencapsulated saffron extract and evaluation of its release kinetics. 1394)مجری(، فريدی، ا. و اسدپور، ا.  جعفری، س.م. -7

 .(. سازمان يونسکو، ايتالیا14-309شماره 

 و یسازمدل -یبه روش خشک کردن پاشش ياسو نئیپروت يزولها یدتول. طرح ريزی فرآيند 1393)مجری مشترک(، میرزايی، ح.ا.، صادقی ماهونک، ع.ر.، اسدی، ز.، حیدری، م. و مختاری، س.  جعفری، س.م. -8
 صنعتی بهپاک بهشهر. (. شرکت1541/4)طرح مشترک به شماره  یدیمحصول تول یعملکرد یهايژگیو ارزيابی و ی فرآيندسازینهبه

(. 20137/2 هره وری آنها )طرح ملی به شمارهبشناسی بهره برداری از ظرفیت سیلوهای موجود و راهبردهای افزايش . آسیب1393)مجری(، اخوان، س.، گنجه، م.، شیخی، م. و اسدپور، ا.  جعفری، س.م. -9
 مرکز پژوهش های غالت. -شرکت بازرگانی دولتی ايران

دانشگاهی به  وری حرارتی آب پرتقال )طرح داخلی. کاربرد نانو سیاالت در يک مبدل حرارتی پوسته و لوله برای فرآ1393)مجری(، پورمیر، س.ی.، گنجه، م.، صارم نژاد، ف. و جابری، ح.  جعفری، س.م. -10
 (. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.93-324-56شماره 

تی از منابع ولیت اصالح شده نانو آهن صفر ظرفی. حذف آرسنیک با استفاده از جاذب کربن فعال مغناطیسی و زئ1393، کاظمی، م.ج.، منوچهری، ف. و صارم نژاد، س.ف. )مجری(، دادبان، ی. جعفری، س.م. -11
 (. شرکت آب و فاضالب روستايی استان گلستان.7822-123632آب شرب )پايلوت نیمه صنعتی( )طرح ملی به شماره 

-123583)طرح ملی به شماره  رموالسیون ژلهفدر از آن به عنوان جايگزين رنگ سنتزی  و استفاده یآنتوسیانین. میکروانکپسوالسیون رنگ طبیعی 1393)مجری(، اخوان، س. و اسدپور، ا.  .جعفری، س.م -12
 (. اداره کل استاندارد استان گلستان.10315

يابی ت در يک مبدل حرارتی پوسته و لوله و ارز. فرآوری حرارتی آب گوجه فرنگی به کمک نانوسیاال1393نژاد، ف. و گنجه، م. جباری، پ.، صارمجانی، م.، )مجری(، دوستی، س.ع.، امان جعفری، س.م. -13
 (. شرکت صنايع غذايی کامنوش.3681/4به شماره ويژگی های کیفی و تغذيه ای محصول و مصرف انرژی در طی فرآيند )طرح مشترک 

یفی های کپاششی و ارزيابی ويژگیکنگی توسط خشکفرنگوجهسازی تولید پودر رب. فرموالسیون و بهینه1393جانی، م.، دزيانی، ع.، اسدپور، ا. و گنجه، م. ری(، دوستی، س.ع.، امان)مج جعفری، س.م. -14
 (. شرکت صنايع غذايی کامنوش.3681/4به شماره محصول تولیدی )طرح مشترک 

لیاتی و مأموريت های شرايط مختلف عم استفاده در یهای غذايی میان وعده با ماندگاری باال برا. بررسی و مقايسه انواع الگوهای جیره1392ی، ا.، محمدی، ع. و اسدپور، ا. )مجری(، فريد جعفری، س.م. -15
 امام حسین )ع(.(. مرکز تحقیقات لجستیک دانشگاه 91202090نظامی )زمینی، هوايی، دريايی و ويژه( )طرح سفارشی به شماره 

گهداری )طرح نیفی رب گوجه فرنگی درطی دوره ک. تاثیر نوع ورق فلزی و شرايط انبارداری بر خوردگی قوطی و بررسی تغییرات 1392)مجری(، دوستی، س.ع.، امان جانی، م. و اسدپور، ا.  جعفری، س.م. -16
 (. شرکت صنايع غذايی کامنوش.342/4مشترک به شماره 

به شماره  ر طی دوره نگهداری )طرح مشترکد. تاثیر میزان بريکس، نمک و نیترات در رب گوجه فرنگی بر میزان خوردگی قوطی 1392(، شريفی، ن.، امان جانی، م. و اسدپور، ا. )مجری جعفری، س.م. -17
 (. شرکت ايران قوطی.457/4

ولتی (. شرکت بازرگانی د16161/2ماره شسی و آسیب شناسی وضعیت کارخانجات نان صنعتی کشور )طرح ملی به . برر1392)مجری(، آل حسینی، ع.، کیا، ش.، بهشتی، پ. و اسدپور، ا.  جعفری، س.م. -18
 مرکز پژوهش های غالت. -ايران

سنجش  (. سازمان52548به شماره  يی )طرح سفارشیغذا. طرح ارزيابی درونی گروه مهندسی مواد و طراحی صنايع 1392)مجری(، رهبری، م.، میرزايی، ح.، کاشانی نژاد، م. و ضیايی فر، ا.م.  جعفری، س.م. -19
 آموزش کشور.

ملی به شماره  ی حرارتی مواد غذايی مايع )طرح. طراحی و ساخت سامانه حرارتی هوشمند نانوسیاالت و کاربرد آن در فرآور1392)مجری(، میرزايی، ح.ا.، رشیدی، م. و صارم نژاد، س.م.  جعفری، س.م. -20
 حمايت از پژوهشگران کشور.(. صندوق 92013504

 هد.(. شرکت زعفران بهرامن، مش601/92سازی تولید افشانه زعفران )طرح سفارشی به شماره . بهینه1392)مجری(، اسدپور، ا. و گازرانی، م.  جعفری، س.م. -21

رک به شماره محصول فراسودمند )طرح مشت ولید نان سنتی شاهرود )کاک( باهدف تولید يک. مدل سازی و بهینه سازی فرآيند ت1392)مجری(، اورنگ، س.م.، سرابی، ح. و مقصودلو، ی.  جعفری، س.م. -22
 (. شرکت آرنا نان شاهرود.3093/4

بکه های عصبی شفازی و  ی تجربی، منطق. مدل سازی و بهینه سازی فرايند خشک کردن بسترسیال پیاز و فلفل دلمه ای با استفاده از مدل ها1391)مجری(، قنبری، و. و گنجه، م.  جعفری، س.م. -23
 اورزی و منابع طبیعی گرگان.(. دانشگاه علوم کش91-305-8مصنوعی )طرح داخلی دانشگاهی به شماره 

(. 1گ//60ره ری )طرح ملی به شمامدت ماندگا سازی در سیلو جهت کاهش ضايعات و افزايش. بررسی امکان بوجاری قبل از ذخیره1391)مجری(، باغبانی، ح.، آل حسینی، ع. و اسدپور، ا.  جعفری، س.م. -24
 سازمان غله و خدمات بازرگانی منطقه دو.

سازی )طرح ملی ت ماندگاری گندم در سیلوهای ذخیرهو ازت جهت افزايش مد 2oC. بررسی امکان استفاده از گاز ازون، 1391)مجری(، باغبانی، ح.، مقصودلو، ع.، اسدپور، ا. و آل حسینی، ع.  جعفری، س.م. -25
 (. سازمان غله و خدمات بازرگانی منطقه دو.2گ//60به شماره 

 طرح های پژوهشی -20
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-1093های صنايع غذايی )طرح ملی به شماره صشاخهای اجرائی به منظور ارتقاء های عملیاتی و برنامه. ارائه راهبردها، سیاست1391)مجری(، آل حسینی، ع.، اسدپور، ا. و جلیلی، ف.  جعفری، س.م. -26
 (. مرکز مطالعات و پژوهش های بنیادی. صندوق توسعه ملی رياست جمهوری.11/68/180

مشترک به شماره  با استخراج به روش سنتی )طرحن آ. استخراج روغن و گوسیپول پنبه دانه به کمک امواج مايکروويو و مقايسه 1390)مجری مشترک(، نوروزيه، ش.، تقوايی، م. و اسدپور، ا.  جعفری، س.م. -27
 (. موسسه تحقیقات پنبه ايران.3683/4

و ب آی افزايش کیفیت زا به منظور ارايه راهکارها. بررسی چاه های آب شرب شهرستان علی آباد از لحاظ وجود باکتريهای آهن و سولفور1390)مجری(، دادبان، ی.، خمیری، م. و اسدپور، ا.  جعفری، س.م. -28
 (. شرکت آب و فاضالب روستايی استان گلستان.یم/نتم/20/1391رفع مشکالت انسداد )طرح ملی به شماره 

اره )طرح ملی به شمردن ترکیبات موثره زعفران سازی استخراج و میکروانکپسوله کسازی و مدل. بهینه1390)مجری(، میرزايی، ح.ا.، اسدپور، ا.، رجبی، ح.، سرفرازی، م. و خزاعی، ک.  جعفری، س.م. -29
 (. صندوق حمايت از پژوهشگران کشور.90000994

وبی سازی تغییرات فیزيکوشیمیايی و میکردلفرنگی فله و م. کاربرد عصاره برگ زيتون در رب گوجه1390)مجری(، دوستی، س.ع.، امان جانی، م.، اشکوری، پ.، قنبری، و. و گنجه، م.  جعفری، س.م. -30
 (. شرکت صنايع غذايی کامنوش.3652/4برای ارزيابی عمر ماندگاری )طرح مشترک به شماره  محصول در طول انبارداری

 ضوی.رعلم و فناوری خراسان  کردن )طرح مشترک(. پژوهشکده علوم و صنايع غذايی، پارک. تهیه عصاره خشک زعفران به روش کپسوله1390)همکار اصلی(،  جعفری، س.م.رجب زاده، ق. و  -31

ژوهشکده پ(. 8627/712دی احداث شهرک صنعتی آجیل و خشکبار مشهد )طرح سفارشی به شماره فنی و اقتصا -. تهیه طرح توجیهی1390جری مشترک(، راعی، م. و آل حسینی، ع.، )م جعفری، س.م. -32
 علوم و صنايع غذايی، پارک علم و فناوری خراسان رضوی.

ه رح ملی به شمارفیت گندم، آرد و نان )طاسايی و مستندسازی مشخصات فنی و کاربردی انواع دستگاه ها و تجهیزات اندازه گیری کی. شن1389)مجری(، پورمحمدی، ک. و اسدپور، ا.  جعفری، س.م. -33
 مرکز پژوهش های غالت. -بازرگانی دولتی ايران (. شرکت2736-14/51

علوم کشاورزی و  (. دانشگاه90-3-310ره سازی خشک کن پاششی نیمه صنعتی )طرح داخلی دانشگاهی به شما. طراحی ، مدلسازی و شبیه 1388)مجری(، مزيدی، م. و طاهری گراوند، ا.  جعفری، س.م. -34
 منابع طبیعی گرگان.

 گرگان.لوم کشاورزی عدانشگاه (. 90-3-309 . ارزيابی ويژگی های عملکردی حبوبات بومی ايران )طرح داخلی دانشگاهی به شماره1387)مجری(، صادقی ماهونک، ع. و کاشانی نژاد، م.  جعفری، س.م. -35

 شهد.دانشگاه فردوسی م .)طرح ملی( . بررسی مشکالت نگهداری مواد غذايی در سردخانه های استان خراسان1377 (اصلی )همکار جعفری، س.م.مرتضوی، س.ع. و  -36

 

 
 
 

 ت صنعتی ايران.. اداره کل ثبت شرکت ها و مالکی68268. گواهینامه ثبت اختراع به شماره دستگاه اکسامت. طراحی و ساخت 1397 جعفری، س.م.. و سی، قاسم.، ت، شفیعی -1

شرکت ها و مالکیت صنعتی ايران. دارای تايیديه بت ث. اداره کل 81725. تولید عصاره زعفران نانوريز پوشانی شده توسط نانولیپوزوم ها. گواهینامه ثبت اختراع به شماره 1397 جعفری، س.م.هادوی، ر. و  -2
 ستاد ويژه توسعه فناوری نانو.

کل ثبت شرکت ها و  . اداره68268. گواهینامه ثبت اختراع به شماره ز روش پردازش تصويراهای فلزی با استفاده تعیین میزان و سرعت خوردگی قوطی. 1397و گنجه، م.  جعفری، س.م.امان جانی، م.،  -3
 صنعتی ايران.مالکیت 

. اداره کل ثبت 96510. گواهینامه ثبت اختراع به شماره ردتسل نفوذ برای اندازه گیری ضريب نفوذ در مواد غذايی نرم و . 1397 جعفری، س.م.. و م، کاشانی نژاد میرزايی، ح.ا.، ضیايی فر، ا.ا.، .،ک، رحمانی -4
 شرکت ها و مالکیت صنعتی ايران.

. اداره کل ثبت 34989ع به شماره اهینامه ثبت اخترا. ريزپوشانی )میکروانکپسوالسیون( ترکیبات غذايی، دارويی و میکروبی به وسیله ديواره سلولی مخمر. گو1395و خمیری، م.  جعفری، س.م.مختاری، س.،  -5
 ها و مالکیت صنعتی ايران.شرکت

الکیت صنعتی ايران. دارای تايیديه ستاد ويژه م. اداره کل ثبت شرکت ها و 16391. طراحی و ساخت دستگاه نانوپوشش دهنده زعفران. گواهینامه ثبت اختراع به شماره 1395 جعفری، س.م.بهرامی، ا. و  -6
 توسعه فناوری نانو.

ها و مالکیت صنعتی ايران. دارای کل ثبت شرکت . اداره34706نی. گواهینامه ثبت اختراع به شماره . تولید نانوکپسول آلژينات به روش امولسیون جهت اهداف ريزپوشا1395 جعفری، س.م.مختاری، س. و  -7
 تايیديه ستاد ويژه توسعه فناوری نانو.

اره کل ثبت شرکت ها و . اد10087شماره  راع به. طراحی و ساخت سامانه حرارتی هوشمند نانوسیاالت جهت فرآوری مايعات غذايی. گواهینامه ثبت اخت1393 جعفری، س.م.صارم نژاد نمینی، س.ف. و  -8
 مالکیت صنعتی ايران. دارای تايیديه ستاد ويژه توسعه فناوری نانو.

 د ايران.(. سازمان ملی استاندار19714( بلغور گندم، ويژگی ها و روش آزمون )استاندارد شماره کمیسیون . طرح تدوين استاندارد ملی )رئیس1393 جعفری، س.م. -9

 يران.ا(. سازمان ملی استاندارد 19715( بلغور جو، ويژگی ها و روش آزمون )استاندارد شماره کمیسیون . طرح تدوين استاندارد ملی )رئیس1393 س.م.جعفری،  -10

. اداره 83580ه اختراع به شمار ده. گواهینامه ثبتشت ريزپوشانی . نانوانکپسوله کردن عصاره زعفران به کمک امولسیون دوگانه و ارزيابی سینتیک رهايش ترکیبا1393 جعفری، س.م.فريدی اسفنجانی، ا. و  -11
 کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ايران. دارای تايیديه ستاد ويژه توسعه فناوری نانو.

 د ايران.ازمان ملی استاندار(. س16068( اسفناج خشک، ويژگی ها و روش آزمون )استاندارد شماره کمیسیون . طرح تدوين استاندارد ملی )رئیس1392 جعفری، س.م. -12

 رد ايران.(. سازمان ملی استاندا16067( شنبلیله خشک، ويژگی ها و روش آزمون )استاندارد شماره کمیسیون . طرح تدوين استاندارد ملی )رئیس1392 جعفری، س.م. -13

ه کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ايران. دارای تايیديه . ادار81725نداليه. گواهینامه ثبت اختراع به شماره های چکردن عصاره زعفران با ديواره. نانوانکپسوله1392 جعفری، س.م.فريدی اسفنجانی، ا. و  -14
 ستاد ويژه توسعه فناوری نانو.

 .دارد ايرانملی استان سازمان(. 13577( غالت صبحانه ای، ويژگی ها و روش آزمون )استاندارد شماره کمیسیون . طرح تدوين استاندارد ملی )رئیس1389 جعفری، س.م. -15

 .يراناسازمان ملی استاندارد (. 13299( قره قروت، ويژگی ها و روش آزمون )استاندارد شماره کمیسیون . طرح تدوين استاندارد ملی )رئیس1389 جعفری، س.م. -16

 ره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ايران.. ادا68268گواهینامه ثبت اختراع به شماره  . طراحی و ساخت سامانه رنگ سنج کامپیوتری مواد غذايی.1389 جعفری، س.م.غیاثی، ح.، جبرائیلی، ش. و  -17

ثبت شرکت ها و . اداره کل 59321مه ثبت اختراع به شماره . سیستم مايکروويو محفظه باز برای استخراج ترکیبات موثره از گیاهان دارويی. گواهینا1388 جعفری، س.م.قره خانی، م.، رفیعی، ز.، قربانی، م. و  -18
 مالکیت صنعتی ايران. دارای تايیديه بنیاد ملی نخبگان.

 . اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ايران.59967. میکروانکپسوالسیون )ريزپوشینه دارکردن( طعم پرتقال با صمغ ايرانی انگوم. گواهینامه ثبت اختراع به شماره 1388  جعفری، س.م.بهشتی، پ. و  -19

 . اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ايران.59321کن بستر سیال با مدار کنترل رطوبت. گواهینامه ثبت اختراع به شماره . خشک1389.، اسماعیل زاده، ز. و رحمتی، ه. جعفری، س.مملک جانی، ن.،  -20

سازمان (. 6760 ستاندارد شماره)ا فرنگی -گوجه رب درتولیدکنسرو بحرانیکنترل  نقاط و وتحلیل عوامل خطرزا جزيهتو  استقرارراهنمای ( کمیسیون . طرح تدوين استاندارد ملی )رئیس1380 جعفری، س.م. -21
 .ملی استاندارد ايران

 و تدوین استاندارد ثبت اختراع -21
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 علمی: یویراستار

 (.1388) و منابع طبیعی گرگان ، دانشگاه علوم کشاورزیمجله فرآوری و نگهداری مواد غذايی -1

 (.1391، انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )"فرآوری و بسته بندی ماهی با اتمسفر تغییريافته"کتاب  -2

 (.1392، انتشارات دانشگاه جامع امام حسین )ع( )"اليه های زيستی در محیط فرآوری مواد غذايی"کتاب  -3

 (.1393، انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )"علوم زيستیراهنمای پژوهش در "کتاب  -4

 (.1393، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد )"اصول برچسب گذاری مواد غذايی"کتاب  -5

 (.1397) ساری، انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی "مبانی جامع مهندسی صنايع غذايی"کتاب  -6

 

 اجرای طرح های پژوهشی: داوری و نظارت بر

 .(1389، دانشگاه پیام نور )"بررسی کیفی ارقام مختلف گندم دوروم ايران جهت تهیه ماکارونی" -7

 (1393، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری )"اسیدچرب شیمیايی ازروی ترکیب ذوب چربی اينتراستريفیهجامد و نقطه بینی درصدچربیپیش" -8

9- "Microencapsulation of wine and evaluation of obtained microcapsuls as healthy food ingredients" ،(2015) مرکز ملی تحقیقات شیلی. 

10- "Water-free spray-drying: a novel strategy for microencapsulation of fish oil (EPA and DHA)"(2015کز ملی تحقیقات شیلی )، مر. 

 (.1394)حمايت از پژوهشگران کشور دوق، صن"غذايیماده و عيما کشتطیمح در ضداکسیدانی و يیايضدباکتر اثر سهيمقا: نانولیپوزوم در موادضداکسیدانی و گیاهی هایاسانس ريزپوشانی" -11

 (.1395ن کشور )، صندوق حمايت از پژوهشگرا" ريزپوشانی شده فرموالسیون پوشش طعم دهنده کم چرب حاوی فروکتوالیگوساکاريد های بومی و باکتری های پروبايوتیک"  -12

 (.1396، صندوق حمايت از پژوهشگران کشور )"مطالعه اثر ضدباکتريايی نانوامولسیون اسانس نعناع و نايسین در محیط کشت و مدل غذايی" -13

 (.1397صندوق حمايت از پژوهشگران کشور ) ،"جايگزينی بنزوات سديم با نانوامولسیون حاوی عصاره سیر در فرموالسیون سس مايونز" -14

 (.1397هشگران کشور )ق حمايت از پژو، صندو"ختلفمبه صنايعخصوصیات زانتان استخراجی جهت معرفی و عرضهبومی مختلف باکتری جنس زانتوموناس و تعیینهایبررسی توانايی تولید زانتان توسط گونه" -15

16- "Use of nanocellulose for developping highly efficient and transparent antimicrobial treatments for pacgaging industry"نسها، مرکز ملی تحقیقات فر-ANR (2016.) 

17- "Kinetics of enzymatic drug release from activated polymeric carriers" لهستان، مرکز ملی تحقیقات-NCN (2016.) 

18- "The analysis of physial and chemical properties of powders obtained from the juices and pomace of selected fruits using different drying methods"رکز ملی ، م
 NCN (2017.)-لهستانتحقیقات 

19- "Physical and antimicrobial properties of edible films based on dried fruit and vegetables residue incorporated with hydrophobic substances"لی تحقیقات ، مرکز م
 NCN (2018)-لهستان

 و ده ها طرح پژوهشی ديگر

 

 پژوهشی :-داوری مقاالت مجالت علمی

 Food andمجله Industrial Crops and Products (2013 ،)مجله  -Elsevierبرای داوری مقاالت Certificate of Outstanding Contribution in Reviewing کسب تايیديه  -20

Bioproducts Processing (2015 ،) مجلهJournal of Food Engineering (2015) ، مجلهFood Hydrocolloids (2016) ، مجلهLWT (2016) 
سايت  براساس مستندات ...و  Elsevier ،Springer ،Wiley ،Taylor and Francisژوهشی معتبر خارجی ازجمله مجالت انتشارات پ -علمی همجل 130ه مربوط به حدود مقال 600بیش از داوری  -21

Publons. 

رگان، دانشگاه تربیت منابع طبیعی گ ور داخلی ازجمله مجالت صنايع غذايی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تبريز، دانشگاه علوم کشاورزی پژوهشی معتب -مقاله مربوط به مجالت علمی 150داوری بیش از  -22
 مدرس و ...

  اوری و ویراستاری مقاالت، کتاب ها و طرح های پژوهشید -22

 


