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 مقاالت علمی-پژوهشی ()ISC
 )1محمد گنجه ،سید محمد جعفری  ،یحیی مقصودلو ،علی محمد تمدن ،مهرداد نیاکوثری .1397. ،مدلسازی روند رهایش لیمونن
از نانوساختار آمیلوز در سامانه شبیهسازیشده ی گوارشی با استفاده از سامانه استنتاج فازی -عصبی ) ،)ANFISعلوم و صنایع
غذایی ایران .)81( 15 ،
 )2محمد گنجه,سید مهدی جعفری,مهرداد نیاکوثری,علی محمد تمدن,یحیی مقصودلو .1397 ،نانوریزپوشانی روغن پوست پرتقال در
ساختار آمیلوز با استفاده از تنش مکانیکی (فراصوت) -حرارتی ،مجله پژوهشهای صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد.14.4 ،
 )3محمد گنجه ،سید مهدی جعفری ،سجاد قادری .1395 ،مدلسازی فازی -عصبی و سطح پاسخ آبگیرى اسمزی دانههای انار ،مجله
مهندسی بیوسیستم ایران.255-243 ،2 ،47 ،
 )4محمد گنجه ،سید مهدی جعفری ،محمود حسیننژاد.1397 ،بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی ،بافتی و حسی ماست غنی شده
با ریزمغذیهای آهن و روی ،مجله پژوهشهای صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد.4-583-573 ،14 .

 )5سجاد قادری ،مهدی کاشانی نژاد ،وحید قنبری ،محمد گنجه .1393 ،شبیهسازی و مدلسازی سه بعدی فرایند حرارت دهی اهمیک
در سیستم غذایی دوفازی -مجله مهندسی بیوسیستم ایران.167-161 ،2 ،45 ،
 )6محمود حسیننژاد ،سید مهدی جعفری ،محمد گنجه .1395 ،مدلسازی روند تغییرات شاخصهای فیزیکوشیمیایی ،بافتی و حسی
ماست غنی شده با آهن و روی با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی – مجله پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی-
پژوهشکده صنایع غذایی ،5،4 .ص .336-325
 )7سیده الهام ساداتی گالفشانی ،سید مهدی جعفری ،سید مهدی کاشانینژاد ،شهرام بیرقی طوسی ،محمد گنجه .1396 .بررسی
اثرتعداد الیهها و غلظتهای مختف پوششهای خوراکی کربوکسیمتیلسلولز و کاراگینان بر کارایی فرایند خشک کردن اسمزی
سیب زرد لبنانی ،مجله پژوهشهای صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد .نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران.5,13 ،
ص .690-680
 )8فرشید جلیلی ،سید مهدی جعفری ،زهرا امام جمعه ،مهدی کاشانینژاد ،محمد گنجه .1396 ،بهینهسازی فرآیند استخراج روغن
کانوال با کمک امواج فراصوت با روش سطح پاسخ ، ،مجله علوم غذایی و تغذیه دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات .علوم غذایی و
تغذیه .14،4 ،ص .77-67
 مقاالت چاپ شده در مجالت علمی  -ترویجی
 )1محمد گنجه  ،سید مهدی جعفری ،مراد امان جانی ،استفاده از بسته بندی ضد میکروبی در صنعت غذا ،فصلنامه علمی-ترویجی علوم و فنون
بسته بندی ،سال چهارم-شماره  -16زمستان .1392
 )2محمد گنجه" .بسته بندی اتمسفر تغییر یافته در میوه و سبزی".مجله علوم و فنون بسته بندی .سال اول ،شماره  ،4زمستان
 .1389ص .40-47
 مقاالت ارائه شده در کنفرانسها و کنگره های علمی داخلی
 )1محمد گنجه  ،سید مهدی جعفری ،وحید قنبری ،سجاد قادری ".مدل سازی خشک کردن پیاز با استفاده از منطق
فازی و شبکه های عصبی مصنوعی" .بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران  1-تا  3آذر  -1390دانشگاه
صنعتی شریف.

5

رزومه علمی پژوهشی محمد گنجه -دکترای مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی

 )2محمد گنجه ،سید مهدی جعفری ،وحید قنبری ،سجاد قادری ".کاربردهای نوین گرمادهی با امواج مادون قرمز در
صنعت غذا" .بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران  1-تا  3آذر  -1390دانشگاه صنعتی شریف.
 )3محمد گنجه ،سید مهدی جعفری ،وحید قنبری ،دانیال دهناد" .مدلسازی سینتیک خشک کردن پیاز در یک خشک
کن بستر سیال مجهز به کنترل کننده رطوبت با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی" .اولین کنفرانس خاورمیانه ای
خشک کردن  30-بهمن و  1اسفند  –1390منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر.
 )4سجاد قادری ،علیرضا صادقی ماهونگ ،وحید قنبری ،محمد گنجه" ،کتیرای ایرانی و کاربردهای عمده ی آن در
پایدارسازی امولسیون ها و نوشیدنی های فراسودمند" ،بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران  1-تا  3آذر
 -1390دانشگاه صنعتی شریف.
 )5عاشور محمد مرگانپور ،حسین دیده خانی ،سید مهدی جعفری ،محمد گنجه ،نغیمه احمدی موسیآباد " ،پیشبینی
دادههای حاصله از عملکرد نانوفیلتراسیون در حدف آهن از آب زیرزمینی با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی"،
بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 )6عاشور محمد مرگانپور ،حسین دیده خانی ،سید مهدی جعفری ،محمد گنجه ،نغیمه احمدی موسیآباد " ،کاربرد
منطق فازی در بهینهسازی عملکرد حذف آهن آب استحصالی از چاهها به کمک نانوفیلتراسیون" ،بیست و دومین
کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 )7عاشور محمد مرگانپور ،حسین دیده خانی ،سید مهدی جعفری ،محمد گنجه ،نغیمه احمدی موسیآباد " ،بهینهسازی
فرایند نانوفیلتراسیون آب آشامیدنی جهت حذف آهن به کمک روش مدلسازی سطح پاسخ" ،بیست و دومین کنگره
ملی علوم و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 )8احسان محمودی ،سید مهدی جعفری ،محمد گنجه ،زهرا رفیعی ،پیش بینی اثر آنتی اکسیدانی عصاره برگ زیتون
در روغن آفتابگردان بر اساس تغییرات اندیس پراکسید با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ،همایش ملی بهداشت و
ایمنی غذا ،شیراز
 )9سجاد قادری،وحید قنبری ،یحیی مقصودلو ،محمد گنجه ".ازن و مقایسه آن با سایر ضدعفونی کننده های رایج در
صنعت مواد غذایی" .بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران  1-تا  3آذر  -1390دانشگاه صنعتی شریف.
 )10محمد گنجه ،سید مهدی جعفری ،دانیال دهناد ،وحید قنبری" .مدلسازی ریاضی خشک کردن الیه نازک پیاز در یک
خشک کن بستر سیال مجهز به کنترل کننده ی رطوبت" .اولین کنفرانس خاورمیانه ای خشک کردن  30-بهمن و 1
اسفند  –1390منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر.
 )11وحید قنبری ،سید مهدی جعفری ،دانیال دهناد ،محمد گنجه" .مدلسازی ریاضی سینیتیک خشک کردن فلفل دلمه
سبز در یک خشک کن بستر سیال مجهز به سیرکوالسیون بسته جریان هوا و سیستم کنترل رطوبت" .اولین کنفرانس
خاورمیانه ای خشک کردن  30-بهمن و  1اسفند  –1390منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر.
 مقاالت ارائه شده در کنفرانسهای علمی بین المللی
1) Danial Dehnad, Seid Mahdi Jafari, Vahid Ghanbari, Mohammad Ganje. "Optimization of Microwave
Drying for Foods". First Middle East Drying Conference, Mahshahr Pet. Zone, Feb. 19-20, 2012.
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2) Danial Dehnad, Seid Mahdi Jafari, Vahid Ghanbari, Mohammad Ganje, “Simultaneous Heat and Mass
Transfer During Microwave Drying of Foods”. . First Middle East Drying Conference, Mahshahr Pet.
Zone, Feb. 19-20, 2012.
3) Danial Dehnad, Seid Mahdi Jafari, Vahid Ghanbari, Mohammad Ganje.” Energy Saving in
Microwave Drying Process of Foods”. . First Middle East Drying Conference, Mahshahr Pet. Zone,
Feb. 19-20, 2012.
4) Ali Alehoseini,Seid Mahdi Jafari, Narges Malekjani, Mohammad Ganje, Applying fuzzy logic to
develop an expert system for determination of the physical properties of green pea, International
EFFoST Annual Meeting, Italy, 2013.



طرح های تحقیقاتی انجام شده
 )1طرح تحقیقاتی بین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارخانه صنایع غذایی کامنوش با عنوان "کاربرد عصاره
ریزپوشانی شده برگ زیتون در رب گوجه فرنگی فله و مدلسازی تغییرات فیزیکوشیمیایی و میکروبی محصول در طول انبار
داری با استفاده از آزمون های تسریع شده عمر ماندگاری" .1390 .شماره طرح .4/3652 :
 )2طرح تحقیقاتی داخل دانشگاهی با عنوان مدلسازی و بهینه سازی فرایند خشک کردن بستر سیال پیاز و فلفل دلمه
ای با استفاده از مدل های تجربی ،منطق فازی و شبکه های عصبی مصنوعی ،دانشکده صنایع غذایی دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان .1391 .شماره طرح.91-305-8 :
 )3طرح تحقیقاتی بین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارخانه صنایع غذایی کامنوش با عنوان "فراوری اب
گوجه فرنگی به کمک نانوسیاالت در یک مبدل حرارتی پوسته و لوله و ارزیابی ویژگی های کیفی و تغذیه ای
محصول و مصرف انرژی در طی فرایند" .1393 .شماره طرح.4/3681 :

 ثبت اختراع
نام اختراع :طراحی و ساخت دستگاه هوشمند تشخیص گازهای سمی ،سرطانزا و اشتعالزا در آزمایشگاه77309-1391.
محل ثبت :سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
تاریخ ثبت1391/8/2 :
شماره ثبت77309 :
سوابق آموزشی
 تدریس دانشگاهی

 سابقه تدریس در دانشگاه غیرانتفاعی خرد بوشهر


دروس مقطع کارشناسی ارشد
پدیده های نوین انتقال جرم و حرارت در صنایع غذایی * */کاربرد نرم افزارهای محاسباتی در صنایع غذایی * */خواص
فیزیکی مواد غذایی * */عملیات واحد پیشرفته * */روش تحقیق
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 دروس مقطع کارشناسی
اصول مهندسی صنایع غذایی * */اصول نگهداری مواد غذایی * */صنایع و تکنولوژی روغن ها و چربی ها * */عملیات
واحد در مهندسی صنایع غذایی * */صنایع گوشت و شیالت * */تکنولوژی پس از برداشت

 سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی –واحد گنبد کاووس
 شیمی مواد غذایی  */* 1شیمی مواد غذایی  */* 2صنایع گوشت و شیالت
 راهنمایی و مشاوره پایاننامههای دانشجویی
)1

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد -سمزدایی مایکوتوکسینها با باکتریهای اسیدالکتیک در ترخینه-مریم سهرابی -دانشگاه غیرانتفاعی
خرد بوشهر

)2

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد -تاثیر دما و زمان استخراج بر راندمان استخراج پلی ساکارید هسته خرما و خصوصیات فیزیک وشیمیایی
و آنتی اکسیدانی آن –هنگامه صیادی -دانشگاه غیرانتفاعی خرد بوشهر

)3

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد -بررسی نوشیدنی فراسودمند و کم کالری با میکروکپسوله حاوی ریزجلبک اسپیرولینا  -زهرا رحیمی-
دانشگاه غیرانتفاعی خرد بوشهر

)4

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد -بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی عصاره ریزپوشانی شده رزماری و ارزیابی پتانسیل های ارگانولپتیکی
آن در چای کیسهای -محمدرضا مظفریان -دانشگاه غیرانتفاعی خرد بوشهر

)5

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد -بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی عصاره ریزپوشانی شده جلبک سارگاسوم و تاثیر آن بر پایداری
اکسایشی روغن سویا -صدیقه هاشمی -دانشگاه غیرانتفاعی خرد بوشهر

)6

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد -بررسی افزایش عمر ماندگاری قارچ دکمه ای با استفاده از اسانس گیاه چویل-عاطفه قره جلو -دانشگاه
غیرانتفاعی خرد بوشهر

 دورههای آموزشی
 )1دوره آموزشی آشنایی با روشهای آزمونهای شیمیایی و میکروبی ( .)91کارخانه صنایع غذایی کامنوش.
 )2دوره آموزشی آشنایی با روش تحقیق ،مدیریت رفرنسها و پایگاههای اطالعاتی صنایع غذایی ( .)93اداره استاندارد استان
گلستان و شرکت غذا صنعت پژوه.
 )3دوره آموزشی طراحی آزمایشات و آنالیز آماری در صنایع غذایی )  .)93اداره استاندارد استان گلستان و شرکت غذا صنعت
پژوه.
 )4دوره آموزشی آشنایی با روشهای آزمونهای شیمیایی و میکروبی ( .)92کارخانه صنایع غذایی کامنوش.
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دیگر تجربیات و سوابق

 آشنایی با نرم افزارهای کاربردی






MATLAB
SPSS
SAS
MINITAB
OFFICE

 )1اصول و روشهای مدلسازی و بهینهسازی
 شبکه های عصبی مصنوعی
 منطق فازی
 مدلهای تجربی و رگرسیونی ریاضی
 روش سطح پاسخ
 اصول پیشبینی عمرماندگاری و سینیتیک واکنشهای شیمیایی با
استفاده از روشهایی مانند معادله آنیوس

