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 سوابق تحصيلي

دکتسی؛ صٌايع غرايي-تکٌَلَضی هَاد غرايي ،داًشگاُ ازٍهیِ  ،1394 -1390هعدل19/44 :
عٌَاى زسالِ :تاثیس استفادُ اش جايگصيي ّای چستي تس خَاص کیفي پٌیس چداز کن چسب
طي زسیدى
استاد زاٌّوا :جٌاب آقای پسٍفسَز اصغس خسسٍشاّي اصل
کازشٌاسي ازشد؛هٌْدسي کشاٍزشی-علَم ٍ صٌايع غرايي ،داًشگاُ ازٍهیِ ،1387-1389
هعدل19/39 :
عٌَاى پاياى ًاهِ :هطالعِ ٍيطگي ّای فیصيکَشیویايي سیة شزد لثٌاًي دز طي زسیدى ٍ
ًگْدازی دز سسدخاًِ
استاد زاٌّوا :جٌاب آقای دکتس هحسي اسوعیلي
کازشٌاسي؛هٌْدسي کشاٍزشی-علَم ٍ صٌايع غرايي ،داًشگاُ ازٍهیِ ،1383-1387
هعدل18/14:
1

 سوابق پژوهشي

ً .1ثي شادُ ،فسًاش ي اسمعیلی ،محسه؛ "تؽییزات بافت سیب سرد لبىاوی در طی وگُداری در سزدخاوٍ
تجاری تحت تاثیز تاریخ بزداضت" ،هجلِ پطٍّش ّای صٌايع غرايي ،جلد ،20/3ضمارٌ  ،2پاییش ي
سمستان  ،1389صفحات .43-33
ً .2ثي شادُ ،فسًاش؛ خسزيضاَی اصل ،اصؽز ي سمزدی ،ضُیه؛ " مطالعٍ تاثیز استفادٌ اس پزمیات حاصل اس
تؽلیظ ضیز بٍ ريش ايلتزافیلتزاسیًن ي صمػ سدي بز يیضگی َای کیفی ديغ" ،هجلِ پطٍّش ّای صٌايع
غرايي ،جلد ،23ضمارٌ  ،4سمستان  ،1392صفحات .680-567
ً .3ثي شادُ ،فسًاش؛ خسزيضاَی اصل ،اصؽز ،سمزدی ،ضُیه ي اسمعیلی ،محسه؛ " تاثیز صمػ کتیزا ي
آؼاسگز تًلید کىىدٌ اگشيپلی ساکارید بز خصًصیات کیفی ،بافتی ي ریشساختاری پىیز چدار" ،هجلِ پطٍّش
ّای صٌايع غرايي ،جلد.26
 .4ارائٍ مقالٍ با عىًان " بزرسی تاثیز سمان بزداضت در تؽییزات بافت سیب سرد لبىاوی در طی وگُداری در

سزدخاوٍ تجاری" ،در وًسدَمیه کىگزٌ ملی علًم ي صىایع ؼذایی (پًستز) ،داوطگاٌ تُزان .1389
 .5ارائٍ مقالٍ با عىًان" خصًصیات رئًلًصیکی مًاد ؼذایی " در بیستمیه کىگزٌ ملی علًم ي صىایع ؼذایی
داوطگاٌ صىعتی ضزیف (پًستز).1390 ،
.6ارائٍ مقالٍ با عىًان "مطالعٍ سمان رَایی تىص سیب سرد لبىاوی " در بیستمیه کىگزٌ ملی علًم ي صىایع
ؼذایی داوطگاٌ صىعتی ضزیف (پًستز).1390 ،
7.Farnaz Nabizadeh, Mohsen Esmaiili.'' Mechanical properties of golden delicious apple
affected by maturation and storage'',Presented in International Congress on Engineering and
Food (ICEF 2011) Athens, Greece (poster).

 سوابق تدریس

 .1داوطگاٌ آساد اسالمی ياحد مُاباد
 .2داوطگاٌ پیام وًر ياحد اريمیٍ
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 .3داوطگاٌ آساد اسالمی ياحد ضبستز
 .4داوطگاٌ فىی ي حزفٍ ای ياحد خًاَزان اريمیٍ
 .5مًسسات آمًسش عالی ؼیز اوتفاعی ؼیز ديلتی صبا ي آفاق

 توانایي ها و دوره های گذرانده

 .1آضىایی کامل با محیط

)Microsoft Office (Word ,Excel, PowerPoint

 .2آضىایی با وزم افشارَای آماری  Statisticaي  Sasي  minitabي ...
 .3ديرٌ آمًسش رایاوٍ کار طبك استاودارد درجٍ  2ي اخذ گًاَیىامٍ مُارت فىی ي حزفٍ ای.
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