
 

 اطالعات شخصی-1

  صحرائیان بهاره  :و نام خانوادگی نام

گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی خراسان   کار:نشانی محل 

 رضوی، مشهد، ایران.

 051-31997421  شماره تلفن محل کار:

 baharehsahraiyan@yahoo.com  پست الكترونيكی:

 

 

 2- اطالعات تحصيلی

، 1395-1391. سال دانشگاه فردوسی مشهدگرایش تکنولوژی مواد غذایی، -علوم و صنایع غذاییکشاورزی مهندسی دکتری: 

 .54/18با معدل   1391های سال رتبه اول در بین ورودیحائز 

و بررسی امکان جایگزینی این  کن هوای گرم و مایکروفرخشک تولید پودر مالت سورگوم با استفاده ازعنوان رساله دکتری: 

 ماده با بخشی از ساکارز در کیک روغنی بدون گلوتن.

-1391، دانشگاه فردوسی مشهد، سال تکنولوژی مواد غذایی -مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذاییکارشناسی ارشد: 

  .49/17، معدل 1388

بررسی امکان تولید نان بدون گلوتن با استفاده از سورگوم، پودر پنیر، صمغ های گوار، عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: 

 کربوکسی متیل سلولز و بالنگوشیرازی.
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  های پژوهشیهمكاری در طرح-3

 اجرا(؛ فرموالسیون پودر کیک سوپر پروتئینه حاوی کینوا )در دست 

 فرموالسیون بیسکوئیت بدون گلوتن حاوی کینوا )در دست اجرا(؛ 

  بررسی راهکارهای بهبود کیفیت آرد کامل با استفاده از صمغ گوار و بهبوددهنده نانوایی جهت تولید نان لواش سبوس

 (؛22/05/99دار )

 ( ؛20/09/98بررسی امکان جایگزینی جوش شیرین در نان و فراورده های پخت) 

  بررسی اثر روش های پیش سرمایش با آب و هوای سرد و پوشش دهی با صمغ های بومی )ریحان، بالنگوشیرازی و

 (؛19/05/98شاهی( بر ماندگاری گیالس و سیب قرمز )

 زردآلو-بررسی راهکارهای فراوری و بسته بندی محصوالت باغی در عرصه باغات استان خراسان رضوی )گیالس- 

 (؛09/04/97( )سیب-هلو، انگور

 و  ییایمیکوشیزیف اتیخصوص یابیو ارز نانیگوار و کاراگ یگردو با استفاده از صمغ ها یدنینوش دیامکان تول یبررس

 (؛03/08/95) آن یحس

 (؛02/04/95) پسته یدنینوش یو حس ییایمیکوشیزیف اتیخصوص یو بررس ونیفرموالس 

 (؛03/08/95) کیک اسفنجی بررسی تأثیر امولسیفایرها و صمغ طبیعی بر بهبود کیفیت 

 زمینی بررسی امکان استفاده از صمغ گوار و کربوکسی متیل سلولز در تولید نان بدون گلوتن حاوی آرد ذرت و سیب 

 (؛28/07/95)

 (؛26/05/95) هابرنج( با استفاده از صمغ-)ذرت یبیبدون گلوتن ترک کیک دیامکان تول یبررس 

 (؛14/07/95) گردو و پسته یها یدنیآن با نوش سهیفندق و مقا یدنینوش دیدر تول دهایدروکلوئیاستفاده از ه ریتأث یبررس 

 (؛25/07/94ی )نیزم بیبا استفاده از مخلوط آرد گندم و س مینان حج دیامکان تول یبررس 

 ریتصو پردازش کیبا استفاده از تکن ینان مسطح و رنگ سنج یو هموکتانت ها بر ماندگار رهایفایاثر امولس سهیمقا 

 (؛25/07/94)

 ریتصو پردازش کیبا استفاده از تکن یمسطح و رنگ سنج نانیبر ماندگار رترشیو خم یاسفنج ع،یما ریاثر تخم سهیمقا 

 (؛24/01/94)



 (؛07/01/94) ماه کیحداقل  ینان با ماندگار دیبه منظور تول ندیو اصالح فرآ ونیارائه فرموالس 

 (؛06/08/93) دونات منجمد یو ماندگار تیفیبر ک الزیو آلفا آم پازیل یها میداتم و آنز ریفایاثر امولس یبررس 

 (؛05/07/93) شده یگندم فرآور نیاسنک با استفاده از جن هیته 

 (؛03/10/93ی )نان بربر یو ماندگار تیفیجوانه گندم بر ک یحاو رترشیاستفاده از خم ریتأث 

 (؛30/06/93) کیک روغنی تأثیر افزودن جوانه گندم بر خواص کیفی و ماندگاری 

 (؛02/04/92ی )نیزم بینان لواش با استفاده از مخلوط آرد گندم و س دیامکان تول یبررس 

 (؛02/04/92) استفاده از روش های مختلف بسته بندی جهت نگهداری طوالنی مدت نان 

 باال ینان با ماندگار دیتول یمناسب برا ستمیو انتخاب س یساز نهیموجود پخت نان و به یها ستمیس یبررس 

 (؛11/05/91)

 (؛31/05/91) شده یغن ینانها هیآن ها به منظور ته یساز نهیو به ییموجود نانوا زاتیتجه یبررس 

 ینهایتامیو یریاستفاده و نحوه بکار گ ریمقاد نییتع  B   وC (؛29/01/91) نان یو کم یفیبه منظور بهبود خواص ک 

 (؛29/01/91) نان یماندگار شیمناسب جهت افزا ریتخم طیشرا یساز نهیو به یابیارز 

 (؛06/10/90) نان یماندگار شیدر افزا یمختلف بسته بند یاستفاده از لفافها ریتاث یبررس 

 (؛1390) ماه کیحداقل  ینان با ماندگار دیبه منظور تول ندیو اصالح فرا ونیارائه فرموالس 

 (؛03/11/90ی )نیزم بیبا استفاده از مخلوط آرد گندم و س ینان بربر دیامکان تول یبررس 

 (؛03/11/90ی )و نگهدار یبسته بند ه،یروش ته ون،ینان بر اساس فرموالس یماندگار شیافزا 

 (؛30/11/90ی )نیزم بینان با استفاده از مخلوط آرد گندم و س دیامکان تول یبررس 

 یماندگار نان با دیبه منظور تول تیفیک یساز کسانیو  میتنظ یرهاراهکا هیگندم موجود و ارا یآردها تیفیک یابیارز 

 (؛06/10/90) باال

 (؛22/08/90) نان یماندگار شیسطوح مصرف و موثر آن ها در افزا یساز نهیو به یها یانواع افزودن یبررس 

 (؛30/06/90) ریخم هیگلوتن با نشاسته در ته یریپذ بیترک تیجهت تقو رهایفایاستفاده از امولس ریمقاد نییتع  

 

 



 یيد مراجع ذیربطأشده با ت اختراع و اکتشاف ثبت-4

 (،22/02/90، 69256) ثبت از سازمان ثبت اسناد و مدارک کشور خیشماره و تار : فندق یدنينوش هيته ندیفرآ 

سازمان ثبت امالک  ران،یا یو صنعت یعلم ی/ سازمان پژوهش هایو فنآور قاتیعلوم، تحق وزارت از دییتأ خیتار

 ،یداود افهیق یمهد(، 26/04/92، 144926)براساس مصوبه  یخراسان رضو یفناور و اسناد کشور و پارک علم و

 .پور ینق بایفر ان،يبهاره صحرائ ،یمیکر یمهد

 (22/12/89 -69257) ثبت از سازمان ثبت اسناد و مدارک کشور خیشماره و تار  :پسته یدنينوش هيته ندیفرآ ،

سازمان ثبت امالک  ران،یا یو صنعت یعلم ی/ سازمان پژوهش هایو فنآور قاتیعلوم، تحق وزارت از دییتأ تاریخ

 افهیق یهد(، م19/1/1392، 1449201مصوبه )براساس  یخراسان رضو یفناور و اسناد کشور و پارک علم و

 .پور ینق بایفر ،انيبهاره صحرائ ،یمیکر یمهد ،یداود

 (، 19/1/89-144902)ثبت از سازمان ثبت اسناد و مدارک کشور  خیشماره و تار :گردو یدنينوش هيته ندیرآف

سازمان ثبت امالک  ران،یا یو صنعت یعلم ی/ سازمان پژوهش هایو فنآور قاتیعلوم، تحق وزارت از دییتأ خیتار

 ،یداود افهیق مهدی(، 19/1/92-144902)برلساس مصوبه  یخراسان رضو یفناور و اسناد کشور و پارک علم و

 .انيصحرائ بهارهپور،  ینق بای،فریمیکر یمهد

 73083)ثبت از سازمان ثبت اسناد و مدارک کشور  خیشماره و تار :اسنک جوانه گندم هيته ندیفرآ-

سازمان  ران،یا یو صنعت یعلم ی/ سازمان پژوهش هایو فنآور قاتیوزارت علوم، تحق از دییتأ خیتار(، 5/1/90

 (، مهدی26/9/93-14493134)براساس مصوبه  یخراسان رضو یثبت امالک و اسناد کشور و پارک علم وفناور

 .انيصحرائ بهارهپور،  ینق بایفر ،یمیکر یمهد ،یداود افهیق

 ثبت از سازمان ثبت اسناد و مدارک کشور خیشماره و تار )لبویی(:چغندر قرمز  یدنينوش هيته ندیآفر 

 ران،یا یو صنعت یعلم ی/ سازمان پژوهش هایو فنآور قاتیاز وزارت علوم، تحق دییتأ (، تاریخ73958-2/12/90)

-14493134مصوبه )براساس  یخراسان رضو یعلم و فناور پارک سازمان ثبت امالک و اسناد کشور و

 .پور ینق بایفر ان،يبهاره صحرائ ،یمیکر یمهد ،یداود افهیق (، مهدی18/6/92

 :بهاره صحرائيانامیر جاجرمی،  ساخت دیواره چندگانه مرکب برای کپسوالسيون مواد زیست فعال  

 



 داخلی و بين المللیعلمی پژوهشی مقاالت -5

  بررسی اثر جایگزینی بخشی از آرد گندم با آرد کینوا و افزودن صمغ دانه شاهی بر کیفیت اشترودل نیم پز منجمد، مجله

. )در نوبت چاپ در DOI: 10.30495/jfst.2021.1896965.1633نوآوری در علوم و فناوری مواد غذایی، 

 ، فاطمه پورحاجی.صحرائيانبهاره (، سارا نیاستی، 3، شماره 15، دوره 1402شماره پاییز 

  ،تولید دونات کم چرب با استفاده از آرد تریتیکاله و صمغ ریحان ضمن بررسی تأثیر اسانس هل سبز بر ماندگاری آن

، مهدی بهاره صحرائيان، زهرا شیخ االسالمی، )در نوبت چاپ( 1400 های علوم و صنایع غذایی ایران،مجله پژوهش

 کریمی.

 های مجله پژوهش اج فراصوت بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی کیک روغنی بدون گلوتن،اثر پودر پنیر و امو

 :DOIفاطمه پورحاجی، بهروز علیزاده بهبهانی؛  بهاره صحرائيان، ،1399علوم و صنایع غذایی ایران، 

10.22067/IFSTRJ. V17I4.86707. 

  علوم و صنایع غذایی ایران، کیک شیفون کم ساکارزبررسی اثر پودر عناب و مالتودکسترین بر بافت و پذیرش کلی ،

 ، سارا نیاستی، فاطمه پورحاجی. بهاره صحرائيان)در نوبت چاپ(،  1399

 علوم ارزن(، -بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره پنیرک در کلوچه سنتی الهیجان )بر پایه آرد گندم

 غالمحسین حقایق. بهاره صحرائيان،طمه پورحاجی، فا )در نوبت چاپ(، 1399و صنایع غذایی ایران، 

 ارزن(، -بررسی اثر جایگزینی روغن با صمغ دانه شنبلیله بر ویژگی های کیفی کیک شیفون کم چرب )بر پایه آرد گندم

 بهاره صحرائيان؛سارا نیاستی، فاطمه پورحاجی،  ،1398علوم و صنایع غذایی، 

  برنج با زانتان بر خصوصیات بافتی و تصویری کیک روغنی بدون گلوتنبررسی عملکرد صمغ دانه شاهی در مقایسه(-

 مهدی کریمی، زهرا شیخ االسالمی.  بهاره صحرائيان،،. 1397مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی،  ذرت(،

 روش با استفاده از یدوره نگهدار یسبز ط یو عصاره چا کیآسکورب دیاس یدونات حاو ویداتیاکس یداریپا یررسب 

 بهاره صحرائيان؛فاطمه پورحاجی،  ،ییغذا عیصنا یمهندس قاتیتحق ( مجلهPCA) یمؤلفه اصل لیتحل

 ییغذا عیمنجمد، مجله علوم و صنا ریبر بافت و ظاهر اشترودل حاصل از خم حانیاثر عصاره چوبک و صمغ ر یبررس ،

 فریبا نقی پور؛ صحرائيان،بهاره ، زهرا شیخ االسالمی، مهدی کریمی، مهدی قیافه داودی، 1396



 آب شده با بخار تیگندم تثب ی جوانه یحاو یراکسترودیاسنک غ یو عملکرد ییایمیکوشیزیف یها یژگیو یبررس 

 ،.هارهب ان،يصحرائز،.  ،یاالسالم خیم،. ش ،یمیم،. کر ،یداود افهیق1396،  ران،یا ییغذا عیاشباع، فصلنامه علوم و صنا

 ف؛ پور، ینق

 بدون یروغن کیک یو حس یکیتکنولوژ اتیبر بهبود خصوص یعیطب یافزودن کیبه عنوان  ایسو ریاثر پودر ش یبررس 

 یبیحب ،.هارهب ان،يصحرائپور، ف،. ، نقی 1395  ران،یا ییغذا عیآرد سورگوم، فصلنامه علوم و صنا هیگلوتن بر پا

 ؛ز ،یاالسالم خیم،. حداد خداپرست، م. ح.،ش ،یمی.کرب، م. ،ینجف

 م،یحج مهینان ن یو حس یریتصو ،یکیتکنولوژ اتیبر خصوص رهایفایها با امولس هموکتانت ییافزا اثرهم یبررس 

م،.  ،یمیپور، ف،. کر ینق ،.هارهب ان،يصحرائم،.  ،یداود افهی، ق1395 ران،یا ییغذا عیعلوم و صنا فصلنامه

 ؛ز ،یاالسالمخیش

 ییغذا عصنای و علوم فصلنامه ،(سورگوم –)گندم  یبینان ترک تیفیو بهبود ک یزمان بخار دادن و پخت بر ماندگار ریتأث 

 ؛پور، ف یز،. نق ،یاالسالم خیدهقان تنها، ل،. ش ،.هارهب ان،يصحرائ، 1394 ران،یا

 شیو افزا تیفیدر حفظ ک یبند و جنس لفاف بسته (ی)دما و رطوبت نسب ینگهدار طیمح طیشرا ریتأث یبررس 

 ان،يصحرائپور، ف،. ، نقی 1394  ران،یا ییغذا عیو صنا هینان بدون گلوتن سورگوم، مجله علوم تغذ یماندگار

 ؛م ،یمانیسل-. ن، صداقت، ،.هارهب

 عصنای و علوم فصلنامه ،(سورگوم –)گندم  یبیترک یروغن کیک تیفیو ک یافزودن صمغ اسفرزه بر ماندگار یبررس 

 م. ب،.حداد خداپرست، م. ح. ،ینجف یبیحب ،.هارهب ان،يصحرائپور، ف،. ، نقی 1394  ران،یا ییغذا

 سورگوم(، مجله-)گندم یبینان ترک یها یژگیو بهبود و عاتیپخت بر کاهش ضا یو دما یینها ریزمان تخم ریتأث 

م. ب،.حداد  ،ینجف یبیپور، ف،. حب ینق.،هارهب ان،يصحرائ، 1393 زمستان، ،یمواد غذا یو نگهدار یفرآور

 خداپرست، م. ح.

 1393،ییغذا عیفصلنامه علوم و صنا ،یرانینان ا یرهایخم ژهیکن و و چانه کن میدستگاه تقس یابیساخت و ارز ،یطراح  ،

 م. ،یداود افهیپور، ف،.ق ینق ،.هارهب ان،يصحرائز،.  ،یاالسالم خیم،. ش ،یمیکر



 یرهایفایاثر امولس یبررس (E471، و داتم و سیترم )نان یکیزیو بهبود خواص ف یاتیبر کاهش ب یینها ریزمان تخم 

 هاره،.صحرائيان، ب .داودی، م، قیافه، 1393،  ران،یا ییغذا عی( فصلنامه علوم و صنا،ینیزم بیس-)گندم یبیترک یبربر

 ؛نقی پور،ف،. کریمی، م،. شیخ االسالمی، ز

 یرازیبالنگوش یصمغ بوم ریتأث یبررس (Lallemantiaroyleanaبر خواص کم )نان بدون گلوتن یفیو ک ی 

م. ب،. حداد  ،ینجف یبیپور، ف،. حب ینق ،.هارهب ،صحرائيان، 1393 ران،یا ییغذا عیفصلنامه علوم و صنا سورگوم،

 پور، ف. یز،. نق ،یاالسالم خیم،. ش ،یداود افهی.قح، خداپرست، م.

 عیگوار و گزانتان، فصلنامه علوم و صنا یبدون گلوتن با استفاده از آرد سورگوم و صمغها کیک دیامکان تول یبررس 

م،.  ،یداود افهیم. ب،.حداد خداپرست، م. ح،. ق ،ینجف یبیم،. حب ،یمیپور، ف،. کر ینق، 1392زمستان  ، ران،یا ییغذا

 .هارهب ان،يصحرائ. ز، ،یاالسالم خیش

 رانیا ییغذا عیفصلنامه علوم و صنا ،ینان بربر یو کم یفیک یهایژگیبر و ییو نها یانیم ه،یاول ریاثر زمان تخم سهیمقا ،

 ز. تهران ،یاالسالم خیم،. ش ،یمیم،. کر ،یداود افهیق ،.هارهب ان،يصحرائپور، ف،. ، نقی 1393

 هیتغذ نان باگت، مجله علوم یو حس ییایمیکوشیزیبر خواص ف ایاختالط آرد گندم با سبوس برنج و آرد سو ریتأث یبررس 

 ،یمانیم،. سل ،یداود افهیپور، ف،. ق یم،. نق ،یتهران یمظاهر .،هارهب ان،يصحرائ، 1392، زیپائ ران،یا ییغذا عیو صنا

 م.

 علوم ،مجلهیروغن کیک دیشده در تول تیو اختالط آرد گندم با جوانه گندم تثب ایتخم مرغ با آرد سو ینیگزیجا امکان 

م،.  ،یداود افهیق ،.هارهب ان،يصحرائم،.  ،یتهران ی، ف،. مظاهر، نقی پور1392تابستان  ، ران،یا ییغذا عیو صنا هیتغذ

 م. ،یمانیسل

 سرئوس، لوسیو باس یکل ایو اسطوخودوس بر رشد اشرش ینعناع، رزمار اهیگ یو آب یاثر عصاره متانول سهیو مقا یبررس 

 ف. ،یزدی ییپور، ف،. طباطبا ینق ،.هارهب ،صحرائيان، 1391  ،ییغذا یعلوم و فنآور یپژوهش یمجله علم

 یعلوم و فنآور یپژوهش یمجله علم م،یحج مهین ینان بربر یو ماندگار تیفیاثر دما و زمان پخت بر بهبود ک یبررس 

 ز. ،یاالسالم خیش ،.هارهب ان،يصحرائ، ف،. ، نقی پور1391،  ،ییغذا

 Evaluation of Lepidiumsativum seed and guar gum to improve dough rheology and 

quality parameters in composite rice-wheat bread, Food Hydrocolloids (2013), 

Sahraiyan, B. Naghipoor, F., Karimi, M., GhiafehDavoodi, M. 



 Development of a novel edible surface coating made by Lepidium sativum seed gum 

and comparison of its effect and traditional glazes on physicochemical and sensory 

parameters of sorghum gluten-free bread, Journal of Research and Inovation in Food 

Science and Technology, 8(2020) 4, 405-414. Bahareh Sahraiyan, Zahra 

Sheikholeslami, Mahdi Karimi. 

 Studies of the Correlation Between the Physicochemical and Sensory Properties of 

Fried Doughnut Affected by the Added Green Tea Infusion and Ascorbic Acid with 

the Use of Principal Component Analysis, International Journal of Pharmaceutical 

and Phytopharmacological Research (Eıjppr), (2018). Fatemeh Pourhaji and 

Bahareh Sahraiyan. 

 Effect of different emulsifiers on quality factors and image texture features of bread, 

Bioprocessing&Biotechniques Journal (2012),Mahdi Karimi, Milad Fathi, Zahra 

Sheikholeslami, Bahareh Sahraiyan, Fariba Naghipour. 

 Functional effects of different humectants on dough rheology and Barbari flat bread 

 quality, International Journal of Agriculture and Crop Science (2013). Mahdi Karimi, 

Bahareh Sahraiyan, Fariba Naghipour, Zahra Sheikholeslami, Mehdi Ghiafeh 

Davoodi. 

 

 سابقه تدریس-5

 عالی جهاد دانشگاهی مشهد.، مرکز آموزش 1399-1400نیمسال دوم تكنولوژی غالت: 

، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و شهید هاشمی نژاددانشگاه علمی کاربردی ، 1392-1393نیمسال اول  :تجهيزات نانوایی

 منابع طبیعی خراسان رضوی.

، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی دانشگاه علمی کاربردی شهید هاشمی نژاد، 1392-1393نیمسال دوم  عمليات توليد نان:

 و منابع طبیعی خراسان رضوی.

دانشگاه علمی کاربردی شهید ، 1393-1394نیمسال دوم، 1393-1394نیمسال اول ، 1392-1393نیمسال دوم  زبان تخصصی:

 ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی.هاشمی نژاد

، مرکز تحقیقات و آموزش دانشگاه علمی کاربردی شهید هاشمی نژاد، 1392-1393نیمسال دوم   :بندی و نگهداری آردبسته

 اسان رضوی.کشاورزی و منابع طبیعی خر



دانشگاه علمی کاربردی شهید هاشمی ، 1395-1396 اولنیمسال ، 1394-1395نیمسال اول  :های نوین در کشاورزیفناوری

 ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی.نژاد

دانشگاه علمی کاربردی شهید ، 1395-1396 اولنیمسال ، 1394-1395نیمسال دوم  :آب و پساب کارخانجات توليد شير

 ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی.هاشمی نژاد

، 1395-1396نیمسال دوم ، 1395-1396 اولنیمسال ، 1394-1395نیمسال دوم  :آب و پساب کارخانجات توليد شيرکارگاه 

 کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی. ، مرکز تحقیقات و آموزشدانشگاه علمی کاربردی شهید هاشمی نژاد

بهزیستی و تأمین اجتماعی  مرکز آموزش علمی کاربردی، 1394-1395نیمسال دوم  های غذایی:بهداشت و مسموميت

 . خراسان رضوی

 . بهزیستی و تأمین اجتماعی خراسان رضوی ، مرکز آموزش علمی کاربردی1394-1395نیمسال دوم  تغذیه کاربردی:

، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و دانشگاه علمی کاربردی شهید هاشمی نژاد، 1395-1396 اولنیمسال  ژی:بيوتكنولو

 منابع طبیعی خراسان رضوی.

، 1396-1397نیمسال اول ، 1395-1396 دومنیمسال  :آزمون استاندارد فيزیكی و شيميایی شير و فرآورده های لبنی

 ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی.نژاددانشگاه علمی کاربردی شهید هاشمی 

بهزیستی و تأمین اجتماعی  مرکز آموزش علمی کاربردی، 1395-1396نیمسال دوم   :اصول برنامه ریزی غذا و تغذیه 

 . خراسان رضوی

، مرکز تحقیقات و هاشمی نژاددانشگاه علمی کاربردی شهید ، 1396-1397نیمسال اول  های لبنی:شيمی شير و فرآورده

 آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی.

 

 

 

 

 

 



  کارگاههای آموزشی -7

 International Training Workshop on Food Processing and Equipment 

selection, 11-29 oct  2012, China National Research Institute of Food and 

Fermentation Industries. 

 International Training Workshop on Food Safety Evaluation Technology and 

Quality, 2014, China by Ministry of Science and Technology of the People 

Republic of China and School Biological science and engineering South China 

University of Technology. 

 مرکز 12/4/89  ،یو شبکه عصب ریو کاربرد پردازش تصو ییغذا عیو صنا ینانو در کشاورز یکاربرد فناور ،

 .یخراسان رضو یعیو منابع طب یکشاورز و آموزش قاتیتحق

 استان گلستان. یسازمان بازرگان، 21/2/90و اثر آن در توسعه محصوالت،  یبند بسته 

 گرگان. یعیو منابع طب یعلوم کشاورز ، دانشگاه20/2/90آن،   یصنعت آرد و نان و راهکارها یهاچالش یبررس 

 خراسان یعیو منابع طب یکشاورز و آموزش قاتیتحق ، مرکز28/03/91گندم،   یشیو هم اند یآموزش کارگاه 

 .یرضو

 و منابع  یکشاورز و آموزش قاتیتحق ، مرکز28/3/91  ،یکشاورز نهیدر زم یقاتیتحق یهاافتهی نیبا آخر ییآشنا

 .یرضو خراسان یعیطب

 

 برخورداری از برجستگی یا شاخص بودن در امر پژوهش -8

 معاونت "مناسب یها ینان با استفاده از افزودن یماندگار شیافزا"با عنوان یبرتر وزارت جهاد کشاورز طرح ،

 .یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق استیو ر یکشاورز جهاد وزارت

 و  یمعاونت فنآور1391به عنوان کانون برتر در سال  ، یصنعت یهادانش و صنعت نان یکانون هماهنگ انتخاب

 یجمهور استیر یو فنآور یعلم معاونت ینوآور

 

 

 

 



 هاسایر فعاليت-9

 تخصصی علوم و صنایع غذایی ایران-عضو فعال انجمن علمی.  

 صنایع غذایی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان دانشجویی -استاد مشاور انجمن علمی

 .رضوی

  استاد مدعو کمیته علمی نشریات دانشجویی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 ی.امور فرهنگی و دانشجوی همکاری با

 مرکز تحقیقات و آموزش  .عتیهمکاری در تدوین ره نگاشت کانون هماهنگی دانش و صنعت نان های صن

 .منابع طبیعی خراسان رضوی کشاورزی و

 همکاری در کمیته علمی نخستین کنفرانس علوم و صنایع غالت، نان و فرآورده های آردی. 

 همکاری در کمیته علمی همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصوالت کشاورزی. 

  همایش با سن گندم و کاربرد فناوری های نوین در از بین بردن آن در حاشیه دومینارائه سخنرانی با عنوان آشنایی 

  .ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصوالت کشاورزی

 ارائه سخنرانی با عنوان تحلیل های علمی تولید، گسترش و تولید شبه غالت با ارزش تغذیه ای باال و مقاوم به 

 .تین کنفرانس علوم و صنایع غالت، نان و فرآورده های آردیخشکسالی در حاشیه نخس

 تخصصی شناخت شبه غالت و تولید محصوالت بدون گلوتن در حاشیه دومین همایش ملی-مدرس کارگاه علمی 

 .فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصوالت کشاورزی

 ان در حاشیه دومین همایش ملی فناوری های مدرس کارگاه هم اندیشی گندم و بررسی چالش های صنعت آرد و ن

  .برداشت و پس از برداشت محصوالت کشاورزی نوین

 ها و امولسیفایرهای بومی و کاربرد آن ها به عنوان افزودنی هایتخصصی استخراج صمغ-مدرس کارگاه علمی 

  .و فرآورده های آردیطبیعی و تولید محصوالت نانوایی در حاشیه نخستین کنفرانس علوم و صنایع غالت، نان 

 تخصصی کاربرد پردازش تصاویر و نرم افزار -مدرس کارگاه علمیImage J در حاشیه نخستین کنفرانس علوم و 

 .غالت، نان و فرآورده های آردی صنایع



 پژوهشی علوم و صنایع -پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، فصلنامه علمی)پژوهشی -داور مجالت علمی

پژوهشی نوآوری در -پژوهشی پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، نشریه علمی-علمی ایران، نشریهغذایی 

 (علوم و فناوری غذایی

  (معاونت سرمایه انسانی بسیج-احیه مقاومت بسیج سپاه کمیل)نعضو فعال پایگاه بسیج 

 

 

 


