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، آفالتوکسین ها و تاثیر آنها بر سالمتی انسان، 1400، طاهره خلیفه ،محمد گنجه ،غالمحسین محبی ،عظما حیدری (5

 .16، کنگره بین المللی علوم غذا و سالمت عمومی

 
غنی سازی آرد با آهن و تاثیر آن بر کم خونی ، 1400؛ طاهره خلیفه ،محمد گنجه ،غالمحسین محبی ،ناصر محبی (6

 .14. کنگره بین المللی علوم غذا و سالمت عمومی ، فقرآهن

 
ارزیابی روند زنده مانی سوش استافیلوکوکوس ارئوس ، 1400، مینا رحیمی نژاد ،محمد گنجه ،نسرین شایعی موسوی (7

 .17. کنگره بین المللی علوم غذا و سالمت عمومی، در ماست پروبیوتیک

 
بررسی برخی از ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی ماست ، 1400؛ غالمرضا عبدی ،محمد گنجه ،غزاله جراحی زاده (8

فته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ششمین کنگره ملی ساالنه یا، فراسودمند غنی شده با گیاهان دارویی

 .6. محیط زیست و گردشگری

 
راهکارهایی جهت تولید انرژی پاک و بهینه سازی مصرف انرژی در ، 1399، فاطمه پیروی ،محمد گنجه ،فرشید منور (9

 .بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران؛ صنایع غذایی

 

و کاربردهای عمده ی آن در کتیرای ایرانی "، محمد گنجهعلیرضا صادقی ماهونگ، وحید قنبری،  جاد قادری،س (10

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

 دانشگاه صنعتی شریف. -1390
 

https://civilica.com/search/paper/n-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D9%81%D8%B1/
https://civilica.com/search/paper/n-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%87/
https://civilica.com/search/paper/n-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%87/
https://civilica.com/search/paper/n-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/n-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C/
https://civilica.com/doc/1303572/
https://civilica.com/doc/1303572/
https://civilica.com/doc/1303572/
https://civilica.com/search/paper/n-%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%A7_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/n-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D8%A8%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/n-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D8%A8%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/n-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%87/
https://civilica.com/search/paper/n-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%87/
https://civilica.com/search/paper/n-%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87/
https://civilica.com/search/paper/n-%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87/
https://civilica.com/doc/1314545/
https://civilica.com/doc/1314545/
https://civilica.com/l/76069/
https://civilica.com/search/paper/n-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%A8%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/n-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D8%A8%DB%8C/
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https://civilica.com/search/paper/n-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%87/
https://civilica.com/search/paper/n-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%87/
https://civilica.com/search/paper/n-%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87/
https://civilica.com/search/paper/n-%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87/
https://civilica.com/doc/1314546/
https://civilica.com/doc/1314546/
https://civilica.com/doc/1314546/
https://civilica.com/l/76069/
https://civilica.com/l/76069/
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https://civilica.com/search/paper/n-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%87/
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 بینیپیش "آباد، ، نغیمه احمدی موسیمحمد گنجهپور، حسین دیده خانی، سید مهدی جعفری، عاشور محمد مرگان (11

، "های عصبی مصنوعیهای حاصله از عملکرد نانوفیلتراسیون در حدف آهن از آب زیرزمینی با استفاده از شبکهداده

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

کاربرد  "آباد، مه احمدی موسی، نغیمحمد گنجهپور، حسین دیده خانی، سید مهدی جعفری، عاشور محمد مرگان (12

، بیست و دومین "ها به کمک نانوفیلتراسیونسازی عملکرد حذف آهن آب استحصالی از چاهمنطق فازی در بهینه

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

سازی بهینه "آباد، ، نغیمه احمدی موسید گنجهمحمپور، حسین دیده خانی، سید مهدی جعفری، عاشور محمد مرگان (13

، 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
 

رفیعی،  پیش بینی اثر آنتی اکسیدانی عصاره برگ زیتون ، زهرا محمد گنجه احسان محمودی، سید مهدی جعفری، (14

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

 ایمنی غذا، شیراز
 

های رایج در  ازن و مقایسه آن با سایر ضدعفونی کننده ".محمد گنجهسجاد قادری،وحید قنبری، یحیی مقصودلو،  (15

 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 (16

 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، (17

. 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. 

 

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. 

 

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

 .3681/4ره طرح: . شما1393. "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 

  دانشگاه غیرانتفاعی خرد بوشهرسابقه تدریس در 

 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

 
 

 دروس مقطع کارشناسی 

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

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

 

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

 
 های دانشجویینامهراهنمایی و مشاوره پایان 

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

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

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

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

 دانشگاه غیرانتفاعی خرد بوشهر

 
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   -ارشدراهنمایی پایان نامه کارشناسی  (5
 دانشگاه غیرانتفاعی خرد بوشهر -صدیقه هاشمی -اکسایشی روغن سویا

 

دانشگاه  -عاطفه قره جلو-لبررسی افزایش عمر ماندگاری قارچ دکمه ای با استفاده از اسانس گیاه چوی -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

 

 

 

 
 
 

 کاربردی آشنایی با نرم افزارهای 
 MATLAB  
  SPSS 
 SAS 
 MINITAB 
 OFFICE  

 دیگر تجربیات و سوابق



 
کترای مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایید -پژوهشی محمد گنجه رزومه علمی 9  

 سازی سازی و بهینههای مدلروش اصول و (1

 شبکه های عصبی مصنوعی 

 منطق فازی 

 های تجربی و رگرسیونی ریاضی مدل 

  روش سطح پاسخ 

 شیمیایی با های بینی عمرماندگاری و سینیتیک واکنشاصول پیش

 هایی مانند معادله آنیوس استفاده از روش

 

 

 
 

 


