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life testing. Food and Bioproducts Processing, 97, 12-19. 
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7) jafari, S. M., Amanjani, M., Ganjeh, M., Katouzian, I. & Sharifi, N. 2018. The influence of storage 

time and temperature on the corrosion and pressure changes within tomato paste cans with different 

filling rates. Journal of Food Engineering, 228, 32-37. 
 

8) Jafari, S., Ghanbari, V., Ganje, M. & Dehnad, D. 2016. Modeling the drying kinetics of green bell 

pepper in a heat pump assisted fluidized bed dryer. Journal of Food Quality, 39, 98-108. 
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 پژوهشی -مقاالت علمی(ISC) 

سازی روند رهایش لیمونن مدل. 1397، .مهرداد نیاکوثری، علی محمد تمدن ،یحیی مقصودلو،  ، سید محمد جعفریمحمد گنجه (1

علوم و صنایع (، ANFIS (عصبی-ی گوارشی با استفاده از سامانه استنتاج فازی شدهسازیدر سامانه شبیه از نانوساختار آمیلوز

 (.81) 15،  غذایی ایران
 

نانوریزپوشانی روغن پوست پرتقال در . 1397، ,سید مهدی جعفری,مهرداد نیاکوثری,علی محمد تمدن,یحیی مقصودلومحمد گنجه (2

 .14.4 های صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد،مجله پژوهش، حرارتی -ساختار آمیلوز با استفاده از تنش مکانیکی )فراصوت(
 

های انار، مجله اسمزی دانه بگیرىعصبی و سطح پاسخ آ -سازی فازی. مدل1395د قادری، ، سید مهدی جعفری، سجامحمد گنجه (3

 .255-243، 2، 47مهندسی بیوسیستم ایران، 
 

های فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی ماست غنی شده .بررسی ویژگی1397نژاد، ، سید مهدی جعفری، محمود حسینمحمد گنجه (4

 .573-583-4، 14 .فردوسی مشهدهای صنایع غذایی دانشگاه های آهن و روی، مجله پژوهشمغذیبا ریز
 

سازی سه بعدی فرایند حرارت دهی اهمیک سازی و مدل. شبیه1393سجاد قادری، مهدی کاشانی نژاد، وحید قنبری، محمد گنجه،  (5
 .167-161، 2، 45مجله مهندسی بیوسیستم ایران،  -در سیستم غذایی دوفازی

 

های فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی سازی روند تغییرات شاخص. مدل1395، محمد گنجهنژاد، سید مهدی جعفری، محمود حسین (6

 -مجله پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی –های عصبی مصنوعی ماست غنی شده با آهن و روی با استفاده از شبکه

 .336-325، ص 5،4پژوهشکده صنایع غذایی. 
 

بررسی . 1396 .محمد گنجه، شهرام بیرقی طوسی، نژادمهدی کاشانیسید ، سید مهدی جعفری، سیده الهام ساداتی گالفشانی (7

کاراگینان بر کارایی فرایند خشک کردن اسمزی  سلولز ومتیلهای خوراکی کربوکسیهای مختف پوششها و غلظتاثرتعداد الیه

. 5,13، و صنایع غذایی ایرانهای علوم نشریه پژوهش .های صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد، مجله پژوهشسیب زرد لبنانی

 .690-680ص 
 

سازی فرآیند استخراج روغن بهینه .1396، محمد گنجهنژاد، فرشید جلیلی، سید مهدی جعفری، زهرا امام جمعه، مهدی کاشانی (8

غذایی و  علومروش سطح پاسخ، ، مجله علوم غذایی و تغذیه دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.  باکانوال با کمک امواج فراصوت 

 .77-67. ص 14،4، تغذیه

 

  ترویجی -مقاالت چاپ شده در  مجالت علمی 

ترویجی  علوم و فنون -، سید مهدی جعفری، مراد امان جانی، استفاده از بسته بندی ضد میکروبی در صنعت غذا، فصلنامه علمیمحمد گنجه (1

 .1392زمستان  -16شماره -بسته بندی، سال چهارم
 

، زمستان 4مجله علوم و فنون بسته بندی. سال اول، شماره ."بندی اتمسفر تغییر یافته در میوه و سبزیبسته ". محمد گنجه (2

 .40-47. ص 1389

 

 ها و کنگره های علمی داخلیمقاالت ارائه شده در کنفرانس 

مدل سازی خشک کردن پیاز با استفاده از منطق  "، سید مهدی جعفری، وحید قنبری، سجاد قادری.محمد گنجه (1

دانشگاه  -1390آذر  3تا  1-. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران "فازی و شبکه های عصبی مصنوعی

 صنعتی شریف.

http://fsct.modares.ac.ir/search.php?sid=7&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF%D9%84%D9%88
http://fsct.modares.ac.ir/search.php?sid=7&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF%D9%84%D9%88
http://fsct.modares.ac.ir/search.php?sid=7&slc_lang=fa&auth=%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86
http://fsct.modares.ac.ir/search.php?sid=7&slc_lang=fa&auth=%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86
http://fsct.modares.ac.ir/search.php?sid=7&slc_lang=fa&auth=%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1%DB%8C
http://fsct.modares.ac.ir/search.php?sid=7&slc_lang=fa&auth=%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1%DB%8C
http://fsct.modares.ac.ir/article-7-19758-fa.pdf
http://fsct.modares.ac.ir/article-7-19758-fa.pdf
http://fsct.modares.ac.ir/article-7-19758-fa.pdf
https://ifstrj.um.ac.ir/index.php/food_tech/article/view/64845
https://ifstrj.um.ac.ir/index.php/food_tech/article/view/64845
https://ifstrj.um.ac.ir/index.php/food_tech/article/view/64845
https://journal.ut.ac.ir/issue_7818_7852_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+47%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+2%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1395%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+197-392.html
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کاربردهای نوین گرمادهی با امواج مادون قرمز در  "، سید مهدی جعفری، وحید قنبری، سجاد قادری.محمد گنجه (2

 دانشگاه صنعتی شریف. -1390آذر  3تا  1-. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران "صنعت غذا
 

 مدلسازی سینتیک خشک کردن پیاز در یک خشک"، سید مهدی جعفری، وحید قنبری، دانیال دهناد. محمد گنجه (3

اولین کنفرانس خاورمیانه ای . "ترل کننده رطوبت با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعیکن بستر سیال مجهز به کن

 منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر. –1390اسفند  1بهمن و  30-خشک کردن 
 

کتیرای ایرانی و کاربردهای عمده ی آن در "، محمد گنجهعلیرضا صادقی ماهونگ، وحید قنبری،  سجاد قادری، (4

آذر  3تا  1-، بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران "امولسیون ها و نوشیدنی های فراسودمندپایدارسازی 

 دانشگاه صنعتی شریف. -1390
 

 بینیپیش "آباد، ، نغیمه احمدی موسیمحمد گنجهپور، حسین دیده خانی، سید مهدی جعفری، عاشور محمد مرگان (5

، "های عصبی مصنوعییون در حدف آهن از آب زیرزمینی با استفاده از شبکههای حاصله از عملکرد نانوفیلتراسداده

 بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 

کاربرد  "آباد، ، نغیمه احمدی موسیمحمد گنجهپور، حسین دیده خانی، سید مهدی جعفری، عاشور محمد مرگان (6

، بیست و دومین "ها به کمک نانوفیلتراسیونسازی عملکرد حذف آهن آب استحصالی از چاهزی در بهینهمنطق فا

 کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 

سازی نهبهی "آباد، ، نغیمه احمدی موسیمحمد گنجهپور، حسین دیده خانی، سید مهدی جعفری، عاشور محمد مرگان (7

، بیست و دومین کنگره "سازی سطح پاسخفرایند نانوفیلتراسیون آب آشامیدنی جهت حذف آهن به کمک روش مدل

 ملی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 

برگ زیتون  ، زهرا رفیعی،  پیش بینی اثر آنتی اکسیدانی عصارهمحمد گنجه احسان محمودی، سید مهدی جعفری، (8

در روغن آفتابگردان بر اساس  تغییرات اندیس پراکسید با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، همایش ملی بهداشت و 

 ایمنی غذا، شیراز
 

ازن و مقایسه آن با سایر ضدعفونی کننده های رایج در  ".محمد گنجهسجاد قادری،وحید قنبری، یحیی مقصودلو،  (9

 دانشگاه صنعتی شریف. -1390آذر  3تا  1-بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران  ."صنعت مواد غذایی
 

مدلسازی ریاضی خشک کردن الیه نازک پیاز در یک ". وحید قنبری ، سید مهدی جعفری، دانیال دهناد،محمد گنجه (10

 1بهمن و  30-اولین کنفرانس خاورمیانه ای خشک کردن  ."خشک کن بستر سیال مجهز به کنترل کننده ی رطوبت

 منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر. –1390اسفند 
 

مدلسازی ریاضی سینیتیک خشک کردن فلفل دلمه " .محمد گنجه وحید قنبری، سید مهدی جعفری، دانیال دهناد، (11

. اولین کنفرانس "کنترل رطوبتسبز در یک خشک کن بستر سیال مجهز به سیرکوالسیون بسته جریان هوا و سیستم 

 منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر. –1390اسفند  1بهمن و  30-خاورمیانه ای خشک کردن 

 

 بین المللی علمی هایکنفرانس در شده ارائه مقاالت 

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 
کاربرد عصاره "کارخانه صنایع غذایی کامنوش با عنوان  طرح تحقیقاتی بین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و (1

ریزپوشانی شده برگ زیتون در رب گوجه فرنگی فله و مدلسازی تغییرات فیزیکوشیمیایی و میکروبی محصول در طول انبار 

 .3652/4. شماره طرح : 1390. "داری با استفاده از آزمون های تسریع شده عمر ماندگاری
 

مدلسازی و بهینه سازی فرایند خشک کردن بستر سیال پیاز  و فلفل دلمه طرح تحقیقاتی داخل دانشگاهی با عنوان  (2

دانشکده صنایع غذایی دانشگاه علوم ای با استفاده از مدل های تجربی، منطق فازی و شبکه های عصبی مصنوعی، 

 .91-305-8. شماره طرح: 1391ن. کشاورزی و منابع طبیعی گرگا

 

فراوری اب " طرح تحقیقاتی بین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارخانه صنایع غذایی کامنوش با عنوان (3

گوجه فرنگی به کمک نانوسیاالت در یک مبدل حرارتی پوسته و لوله و ارزیابی ویژگی های کیفی و تغذیه ای 

 .3681/4. شماره طرح: 1393. "محصول و مصرف انرژی در طی فرایند

 

 ثبت اختراع 

 77309-1391هوشمند تشخیص گازهای سمی، سرطانزا و اشتعالزا در آزمایشگاه.طراحی و ساخت دستگاه : نام اختراع

: سازمان ثبت اسناد و امالک کشورمحل ثبت  

2/8/1391: تاریخ ثبت  

77309: شماره ثبت  

 

 

 تدریس دانشگاهی 

  غیرانتفاعی خرد بوشهرسابقه تدریس در دانشگاه 

 دروس مقطع کارشناسی ارشد 

خواص  */* کاربرد نرم افزارهای محاسباتی در صنایع غذایی */* پدیده های نوین انتقال جرم و حرارت در صنایع غذایی

 روش تحقیق */* عملیات واحد پیشرفته */* فیزیکی مواد غذایی

 
 

 سوابق آموزشی

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2135809004_Ali_Alehoseini?_iepl%5BviewId%5D=nFbKdgYttdCIvxY4C4uFoE34&_iepl%5BprofilePublicationItemVariant%5D=default&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=prfpi&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A321419922&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationViewCoAuthorProfile
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/492094_Seid_Mahdi_Jafari?_iepl%5BviewId%5D=nFbKdgYttdCIvxY4C4uFoE34&_iepl%5BprofilePublicationItemVariant%5D=default&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=prfpi&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A321419922&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationViewCoAuthorProfile
https://www.researchgate.net/profile/Narges_Malekjani?_iepl%5BviewId%5D=nFbKdgYttdCIvxY4C4uFoE34&_iepl%5BprofilePublicationItemVariant%5D=default&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=prfpi&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A321419922&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationViewCoAuthorProfile
https://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Ganje?_iepl%5BviewId%5D=nFbKdgYttdCIvxY4C4uFoE34&_iepl%5BprofilePublicationItemVariant%5D=default&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=prfpi&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A321419922&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationViewCoAuthorProfile
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 دروس مقطع کارشناسی 

عملیات  */* صنایع و تکنولوژی روغن ها و چربی ها */* اصول نگهداری مواد غذایی */* اصول مهندسی صنایع غذایی

 تکنولوژی پس از برداشت */* صنایع گوشت و شیالت */* واحد در مهندسی صنایع غذایی

 

  واحد گنبد کاووس–دانشگاه آزاد اسالمی سابقه تدریس در 
  گوشت و شیالتصنایع  */* 2شیمی مواد غذایی  */* 1شیمی مواد غذایی 

 
 های دانشجویینامهراهنمایی و مشاوره پایان 

دانشگاه غیرانتفاعی  -مریم سهرابی-های اسیدالکتیک در ترخینهها با باکتریزدایی مایکوتوکسینسم -راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد (1
 خرد بوشهر

 
خصوصیات فیزیک وشیمیایی  راندمان استخراج پلی ساکارید هسته خرما وتاثیر دما و زمان استخراج بر  -راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد (2

 دانشگاه غیرانتفاعی خرد بوشهر -هنگامه صیادی–و آنتی اکسیدانی آن 

 
 -زهرا رحیمی - بررسی نوشیدنی فراسودمند و کم کالری با میکروکپسوله حاوی ریزجلبک اسپیرولینا -راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد (3

 ه غیرانتفاعی خرد بوشهردانشگا

 
بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی عصاره ریزپوشانی شده رزماری و ارزیابی پتانسیل های ارگانولپتیکی  -راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد (4

 دانشگاه غیرانتفاعی خرد بوشهر -محمدرضا مظفریان -ایآن در چای کیسه
 

بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی عصاره ریزپوشانی شده جلبک سارگاسوم و تاثیر آن بر پایداری   -راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد (5
 دانشگاه غیرانتفاعی خرد بوشهر -صدیقه هاشمی -اکسایشی روغن سویا

 

دانشگاه  -ه قره جلوعاطف-بررسی افزایش عمر ماندگاری قارچ دکمه ای با استفاده از اسانس گیاه چویل -راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد (6
 غیرانتفاعی خرد بوشهر

 

 

 های آموزشیدوره 

 .غذایی کامنوش صنایع (. کارخانه91) میکروبی و شیمیایی هایآزمون روشهای با آشنایی آموزشی دوره (1

 استان استاندارد (. اداره93) غذایی صنایع اطالعاتی هایپایگاه و هارفرنس مدیریت تحقیق، روش با آشنایی آموزشی دوره (2

 .پژوه صنعت غذا شرکت و گلستان
 

 صنعت غذا شرکت گلستان و استان استاندارد (. اداره93 ( غذایی صنایع در آماری آنالیز و آزمایشات طراحی آموزشی دوره (3

 .پژوه
 

 .(. کارخانه صنایع غذایی کامنوش92های شیمیایی و میکروبی )های آزمونآشنایی با روش آموزشی دوره (4
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 کاربردی آشنایی با نرم افزارهای 
 MATLAB  

  SPSS 

 SAS 

 MINITAB 

 OFFICE  

 سازی سازی و بهینههای مدلروش اصول و (1

 شبکه های عصبی مصنوعی 

 منطق فازی 

 های تجربی و رگرسیونی ریاضی مدل 

  روش سطح پاسخ 

 های شیمیایی با بینی عمرماندگاری و سینیتیک واکنشاصول پیش

 هایی مانند معادله آنیوس استفاده از روش

 

 
 

 

 

تجربیات و سوابقدیگر   


