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 )2عوابق تحصیلی
دکتزای تخصصی ( )PhDرؽتِ ػلَم ٍ صٌایغ غذایی گزایؼ في اٍری هَاد غذایی داًؾگاُ تْزاى
کارؽٌاعی ارؽذ ػلَم ٍ صٌایغ غذایی ٍ ،احذ ػلَم ٍ تحقيقات تْزاى داًؾگاُ آساد اعالهی
کارؽٌاعی هٌْذعی کؾاٍرسی ،گزایؼ ػلَم ٍ صٌایغ غذایی ،داًؾكذُ کؾاٍرسی داًؾگاُ تثزیش

 )3عالقمنذی های پضوهشی
 ؽيز ٍ فزاٍردُ ّای لثٌی کارتزد پزٍتيَتيک ّا ٍ پزی تيَتيک ّا در فزاٍردُ ّای غذایی افشٍدًی ّا ٍ فزاٍردُ ّای غذایی فزاعَدهٌذ ( )Functional فزاٍردُ ّای غذایی پَدری ٍ هكول ّای تغذیِ ای آب هيَُ ٍ ًَؽيذًی ّا کارتزد فٌاٍری ّای ًَیي در صٌایغ غذایی -غٌی عاسی هَاد غذایی
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 )4دروط در حال تذریظ
 -1فزآٍری ًَیي هَاد غذایی در هقطغ کارؽٌاعی ارؽذ
 -2اًتقال جزم ٍ حزارت در صٌایغ غذایی در هقطغ کارؽٌاعی ارؽذ
 -3فزآٍری ضایؼات هَاد غذایی در هقطغ کارؽٌاعی ارؽذ
 -4رٍػ تحقيق در هقطغ کارؽٌاعی ارؽذ

) 5مقاالت و عخنزانی ها
 -هٌاتغ ،تصفيِ ٍ کيفيت آب هَرد اعتفادُ در صٌؼت ؽيز ,جشٍُ آهَسؽی ،ؽزکت صٌایغ ؽيز ایزاى1318 , تزرعی تحَالت ؽيز پاعتَریشُ در طَل سهاى هاًذگاری ٍ تاثيز کيفيت ؽيزخام رٍی آى،اٍليي ّوایؼ تخصصیصٌؼت ؽيزٍ فزاٍردُ ّای آى1381،
 ؽيز  ,(Extended shelf-life(ESLدٍاسدّويي کٌگزُ هلی صٌایغ غذایی ایزاى1381،ؽيز کٌذاًغِ ؽيزیي ,جشٍُ آهَسؽی هٌتؾز ؽذُ تَعط ؽزکت صٌایغ ؽيز ایزاى1381 ,  -اثز فزایٌذ حزارتی رٍی کيفيت ًگْذاری ؽيز پاعتَریشُ ً،ؾزیِ صٌؼت ؽيز1381، تغتِ تٌذی ؽيز ٍ فزاٍردُ ّای آى ً ,ؾزیِ صٌؼت ؽيز,ؽوارُ 1382, 1 ارسػ تغذیِ ای ؽيزکاکائًَ ,ؾزیِ صٌؼت ؽيز ,ؽوارُ 1383 ,11 ارسػ تغذیِ ای ؽيزکاکائَ ٍ لشٍم تَجِ تِ آى در تزًاهِ ؽيز هذارط ,اٍليي ّوایؼ ؽيزهٌطقِ ؽوال کؾَر1384 , جشٍُ " ػَاهل هَثز تز کيفيت ؽيزکاکائَ"،پگاُ تْزاى1381، "صٌؼت ؽيز ایزاى-گذؽتِ،حال،آیٌذُ"  ،عخٌزاًی کليذی در ًَسدّويي کٌگزُ صٌایغ غذایی ایزاى1381، " تزرعی تغييزات فيشیكَؽيويایی ٍ حغی ًَؽيذًی کفيز در طَل سهاى هاًذگاری" ،عخٌزاًی در اٍليي ّوایؼ هلیپزٍتيَتيک ّا ٍ پزی تيَتيک ّا ،داًؾگاُ ؽْيذ تْؾتی1311 ،
 " تَليذ گاالکتَاٍليگَعاکاریذّا در طی ّيذرٍليش آًشیوی الکتَس" ،اٍليي ّوایؼ هلی پزٍتيَتيک ّا ٍ پزی تيَتيکّا ،داًؾگاُ ؽْيذ تْؾتی1311 ،
 " -ؽيز ٍ عالهتی"  ،عخٌزاى کليذی در تيغتويي کٌگزُ صٌایغ غذایی ایزاى ،داًؾگاُ ؽزیف1311 ،
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، داًؾگاُ صٌؼتی ؽزیف، تيغتويي کٌگزُ هلی صٌایغ غذایی،" " ًقؼ صٌؼت ؽيز در تَليذ گاسّای گلخاًِ ای1311
) 1311 (  عيذ ػلی یاعيٌی اردکاًی ٍ محمذ دانشی،  رقيِ ػشتی،  هغؼَد دسیاًی، عيذ عجاد، حغيٌی اقذمهجلِ ػلَم تغذیِ ٍ صٌایغ، "" تأثيزآًشین تزاًظ گلَتاهيٌاس هيكزٍتی تز خصَصيات تافتی ٍ حغی پٌيز فزاپاالیؼ
. 5 ُ ؽوار،  عال ّفتن،غذایی ایزاى
، تْزاى،  راّثزدی فزاگيز در عالهت غذا- اٍليي کٌفزاًظ تَعؼِ کيفيت،  ایوٌی غذایی در في آٍری ّای جذیذ1313
 تزرعی هذل عاسی رٍػ ّای. )1313 (  ؽؼلِ اهيزی ٍ محمذ دانشی، هحوذ ػلی رعتوی، ِ ًجو، عليواًی. داًؾگاُ ؽْيذ تاٌّز کزهاى. اٍليي ّوایؼ هلی پغتِ ایزاى.ِخؾک کزدى ارقام پغتِ ایزاى ٍ تزکي
 پایاى ًاهِ کارؽٌاعی ارؽذ41  راٌّوایی ٍ هؾاٍرُ تيؼ اس هقالِ پضٍّؾی در ًؾزیات ٍ ّوایؼ ّای داخلی ٍ خارجی21  اًتؾار حذاقل- Daneshi,M.,Ehsani,M.R.,Razavi,S.H. and Labafi,M.M. (2013). Effect of refrigerated
storage on the probiotic survival and sensory properties of milk/carrot juice mix drink.
Electronic Journal of Biotechnology 16(5).
- Daneshi,M.,Ehsani,M.R.,Razavi,S.H. and Labafi,M.M. (2012). Effect of Cold Storage
on Viability of Probiotic Bacteria in Carrot Fortified Milk. Journal of Nutrition and Food
Sciences.
- Daneshi, A., Esmaili-sari, A., Daneshi, M. and Baumann,H. (2014). Greenhouse gas
emissions of packaged fluid milk production in Tehran. Journal of Cleaner Production.
Elsevier.
- Daneshi, A., Esmaili-sari, A., Daneshi, M. and Baumann,H. (2014). Energy Assessment
in Product Chain of Pasteurized milk. ECOPERSIA Vol. 2(3).
- Tashakori,A.,Yasini Ardekani,S.A. and Daneshi,M.(2013). Effect of Whey Protein
Concentrate and Cornstarch on Chemical, Rheological and Sensorial Properties of White
Feta Cheese. American Journal of Food Science and Technology 1(3).
- Shirzadi,A., Yasini Ardakani,S.A. ,Najarzadeh,A. and Daneshi, M.(2013). The survey of
survival of probiotic Lactobacillus fermentum and its effect on microbial, physiochemical
and sensory properties of fruit drinking yogurt. World of Sciences Journal (04).
- Alimoradi,A.H., Yasini Ardakani,S.A., Mozaffari-Khosravi, H. , Daneshi, M. and
Shirzadi, A. (2013). Using sesame oil as fat substitute in yogurt. World of Sciences Journal
(04).
- Fadaei,V.,Poursharif, K., Daneshi, M. and Honarvar, M.(2012). Chemical characteristics
of low-fat wheyless cream cheese containing inulin as fat replacer. European Journal of
Experimental Biology 2 (3).
- Salehi sichani,M., Yasini ardakani,S.A. and Daneshi, M. (2014). The effect of cress seed
gum & locust bean gum on textural properties of low fat set yogurt. Indian Journal of
Scientific Research 5 (1).
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 )6تذریظ
الف) دٍرُ ّای آهَسؽی جْت صٌایغ:
 oتكٌَلَصی تَليذ اًَاع فزاٍردُ ّای ؽيزی
 oتكٌَلَصی تَليذ هحصَالت اعتزیل
 oاصَل طزاحی کارخاًِ ّای لثٌی
 oاصَل غٌی عاسی فزاٍردُ ّای لثٌی
 oکارتزد تكٌَلَصی غؾایی در صٌایغ غذایی
 oفزاٍردُ ّای غذایی فزاعَدهٌذ
ب) داًؾگاُ
 oعزدخاًِ ٍ اًثار
 oاصَل ًگْذاری هَاد غذایی
 oتكٌَلَصی تَليذ فزاٍردُ ّای لثٌی
 oخصَصيات فيشیكَؽيويایی ؽيز
 oتغتِ تٌذی هَاد غذایی
 oتكٌَلَصی ًَؽيذًی ّا ( تا تاکيذ تز ًَؽيذًی ّای عالهتی تخؼ)
 oفزایٌذ تكويلی هَاد غذایی
 oهٌْذعی صٌایغ غذایی تكويلی
 oرٍػ تحقيق
 oفزاٍری ضایؼات در صٌایغ غذایی
 oاًتقال جزم ٍ حزارت در صٌایغ غذایی
 oفزاٍری ًَیي هَاد غذایی
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)7عایز عوابق اجزایی
 رئيظ کويتِ دایوی"هَاد افشٍدًی" فذراعيَى تيي الوللی ؽيز ( )IDFدر ایزاى رئيظ کويتِ دایوی"آًاليشهَاد افشٍدًی ٍ آالیٌذُ ّا" فذراعيَى تيي الوللی ؽيز ( )IDFدر ایزاى ػضَ کويتِ دایوی "تزچغة گذاری فزاٍردُ ّای لثٌی" ( )IDFدر ایزاى ػضَ کويتِ دایوی “اعتاًذاردّای فزاٍردُ ّای غيز تخويزی ؽيز" ( )IDFدر ایزاى ػضَگزٍُ کاری کويتِ ؽيز ٍ فزاٍردُ ّای ؽيزی در کذکظ ایزاى ػضَ عاسهاى ًظام هٌْذعی کؾاٍرسی ایزاى دارای پزٍاًِ اؽتغال ٍ صالحيت اًجام خذهات هؾاٍرُ اس عاسهاى ًظام هٌْذعی ػضَ پيَعتِ اًجوي هتخصصيي صٌایغ غذایی ایزاى ػضَ اًجوي فزاٍردُ ّای پزٍتيَتيک ٍ عالهتی تخؼ ایزاى هؾارکت در تذٍیي اعتاًذارد ّای هلی ایزاى هؾارکت در تذٍیي" ضَاتط تْذاؽتی تاعيظ کارخاًِ ّای لثٌی " هٌتؾز ؽذُ تَعط عاسهاى غذا ٍ دارٍ هؾارکت در تذٍیي" ضَاتط غٌی عاسی فزاٍردُ ّای غذایی" هٌتؾز ؽذُ تَعط عاسهاى غذا ٍ دارٍ هؾارکت در تذٍیي" ضَاتط تَليذ فزاٍردُ ّای غذایی ػولگزا" هٌتؾز ؽذُ تَعط عاسهاى غذا ٍ دارٍ هؾارکت در تْيِ تزًاهِ جاهغ ؽيز ایزاى تَعط ؽَرای غذا ٍ تغذیِ کؾَر ػضَ کويتِ ػلوی دٍهيي ّوایؼ هلی پزٍتيَتيک ٍغذاّای فزاعَدهٌذ1311 ، ػضَ کويتِ ػلوی اٍليي کٌفزاًظ تَعؼِ کيفيت -راّثزدی فزاگيز در عالهت غذا  ،تْزاى1313 ، ػضَ کويتِ ػلوی " عَهيي ّوایؼ پزٍتيَتيک ٍ غذاّای فزاعَدهٌذ"  ،تْزاى 1314 ، -ػضَ کويتِ ػلوی " اٍليي ّوایؼ ؽيوی ،صٌایغ غذایی ٍ هحيط سیغت در ارتقاء کيفيت" ،یشد1314 ،
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