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  دکتري: مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد. 

 افتخارات علمی

 عضو دفتر استعدادهاي درخشان  

  25/19کسب رتبه اول در بین هم ورودي خود در دوره دکتري با معدل  .  

 و دکتري دانشجوي ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد .  

 با عنوان دهان مصنوعی با قابلیت تشخیص عطر و طعم.  ثبت اختراع  

  زمینه هاي تحقیقات

، Release ،(Image processing(مدل سازي و شبیه سازي فرآیندها، انتقال جرم، رهایش کنترل یافتهامولسیون، 

  خشک کردن

  مدرك زبان 

 MSRT(MCHE)مدرك 
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  سوابق پژوهشی

  میکروکپسول هاي چندالیه حامل وانیلین و شبیه سازي رهایشارزیابی خصوصیات  "رساله دکتري با عنوان 

  1394. "سیستم هاي چند عاملی دهان مصنوعی بر پایه تحت شرایط

  ارزیابی کینتیک و منحنی هم دماي جذب و دفع به ("پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوانCydonia 

oblongaیابی شرایط خشک کردن با استفاده از هواي داغ و بهینه  -اسمز - ) خشک شده به روش فراصوت

 . 1390دانشگاه فردوسی مشهد. گروه علوم و صنایع غذایی. ."پاسخ - روش سطح

  ارزیابی تاثیر پیش تیمار اسمز و صوت دهی بر میزان انتقال جرم طی "همکاري در پروژه تحقیقاتی با عنوان

  .1378-1389 ي دانشگاه فردوسی مشهد.. معاونت پژوهشی دانشکده کشاورز"فرآیند خشک موز با هواي داغ

  استفاده از تکنیک تصویر برداري  "همکاري در پروژه تحقیقاتی با عنوانmultiple silhouettes  براي تبدیل

به منظور اندازه گیري حجم. دانشگاه فردوسی مشهد . گروه علوم و صنایع غذایی  3Dبه  2Dتصاویر از حالت 

  1394با همکاري گروه کامپیوتر.

  بررسی امکان شبیه سازي شرایط دهان در ارزیابی رهایش مواد طعم  "همکاري در پروژه تحقیقاتی با عنوان

  1394. دانشگاه فردوسی مشهد . گروه علوم و صنایع غذایی .  "سیتم غذایی  مدل دهنده در یک

  ستفاده از خشک کن پاششیبهینه یابی شرایط تولید پودر آب انار با ا "همکاري در پروژه تحقیقاتی با عنوان" 

  1393 گروه علوم و صنایع غذایی. دانشگاه فردوسی مشهد.
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. توصیف کینتیک قهوه اي شدن 1393. محمد نوشاد. محمد رضا صالحی، آرش قیطران پور، محبت محبی، 14

علوم و صنایع  گالب با استفاده از روش هاي مختلف آنالیز تصاویر دیجیتال. مجلهب یآنزیمی برش هاي تازه س

  . غذایی ایران

  

.  اثر ضد میکروبی آلوئه ورا و 1393. محمد نوشادمحبت محبی، بهروز علیزاده بهبهانی، الهام انصاري فر،  - 15

  کیتوزان در شرایط آزمایشگاهی. فصل نامه بیماري هاي عفونی و گرمسیري. 

16 - تمحب احمد احتیاطی، میالد فتحی. بررسی تاثیر پیش تیمار اسمز و محمد نوشادی، فخري شهیدي، محب ،

. نشریه پژوهشهاي علوم و 1390. فراصوت بر برخی ویژگی هاي کیفی موز خشک شده به روش هواي داغ

  .263- 272، 4، شماره 7جلد  صنایع غذایی ایران. 

  مقاالت ارایه شده در کنفرانس 
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  .سخنرانی، شیراز. 1392.  بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایراناسمز. 

20 - عصبی  –، محبت محبی، فخري شهیدي، سید علی مرتضوي. کاربرد سیستم استنتاج فازي د نوشادمحم

)ANFIS در پیش بینی میزان از دست دادن آب اسالیس هاي به در طی فرایند آب گیري اسمزي با استفاده (

  ، شیراز. 1392.  بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایراناز فراصوت. 

21 -محبت محبی، فخري شهیدي، سید علی مرتضوي.کاربرد شبکه عصبی مصنوعی براي پیش بینی د نوشادمحم ،

، 1392.  بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایرانمیزان چروگیدگی در فرایند خشک کردن به. 

  .شیراز

، نعیمه عابدینی. استفاده از پردازش تصویر در بررسی د نوشادمحماحمد احتیاطی، فخري شهیدي، میالد فتحی،  - 22

نوزدهمین کنگره ملی علوم و التراسوند.  -تغییرات رنگی موز طی خشک کردن هواي داغ با پیش تیمار اسمز

  ، تهران.1389. صنایع غذایی
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. اولین استافیلوکوکوس اورئوساثر امواج فراصوت بر رشد . د نوشادمحمعلی امینی بیدختی، فریده طباطبایی، - 23

  ، تهران. 1388. مواد غذایی کنگره بین المللی بهداشت

  سوابق اجرایی

  عضو کمیته اجرائی نخستین همایش بین المللی صنایع غذایی  

 )1st international e-Conference on novel Food processing (  

  در مدل سازي فرآیند هاي غذایی. اولین همایش مدرس  کارگاه آشنایی با کاربرد شبکه هاي عصبی مصنوعی

  ملی میان وعده هاي غذایی

  سوابق تدریس

  1اصول مهندسی صنایع غذایی 

  2اصول مهندسی صنایع غذایی 

  دوره هاي آموزشی 

  کارگاه آمورش ایمنی، حفاظت و مدیریت آزمایشگاه دانشگاه فردوسی مشهد. چهارمینگواهی شرکت در  

  اداره استاندارد تهران. آموزشی فرموالسیون محصوالت لبنیگواهی شرکت در کارگاه. 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی اکسترودر . 

  گواهی شرکت در دوره آموزشی نرم افزارENDNOTE 

 .گواهی شرکت در دوره آموزشی آشنایی با پایگاه هاي اطالعاتی فارسی  

  توانایی کار با نرم افزار هاي آماريMINITAB  ،SIGMA STAT ،MSTATC ،DesignExpert.  

 آموزشی توانایی کار با نرم افزارهاي اداري WORD ،EXCEL ،PowerPoint.  

  توانایی کار با نرم افزارهاي گرافیکیPhotoshop  و تحلیل تصویرImageJ ، آشنایی با نرم افزار

MATLAB . 

 منابع علمی داخلی و خارجی. ويتوانایی جستج 

 .تسلط کامل بر مباحث اینترنت  


