
  سوابق تحصيلی

  ١٣٦٩ دانشگاه تهران،  - صنايع غذايي  –ليسانس مهندسي  شيمی

  ١٣٧٦دانشگاه تربيت مدرس،  - صنايع غذايي  –فوق ليسانس مهندسي آشاورزي 

  

  

  سوابق شغلی

- ١٣٧٣کارشناس واحد تحقيقات فنی و مهندسی کشاورزی  مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان هرمزگان از سال 
١٣٧٧  

  

  تاکنون  ١٣٧٧عضو هيئت علمی مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان هرمزگان از سال 

  

  سوابق اجرایی

 تا آنون ١٥/١٢/٨٦عضويت در آميته تسريع انتقال يافته هاي تحقيقاتي از سال  ‐
‐  
  عضو شورای تحقيقات استان ‐

 
  عضو شورای پژوهشی مر کز ‐

 
  سازمان جهاد کشاورزی  استانعضو  کميته تخصصی باغبانی   ‐

  

  سوابق تدریس

  .١٣٨٢-١٣٨٠نيم سال اول سال  - هاي آشاورزي، کارشناسی، دانشگاه هرمزگان اصول تبديل و نگهداري فراورده

  .١٣٨٢-١٣٨١نيم سال اول سال  -مرآز آموزش آشاورزي حاجي آباد، صنايع تبديلي خرما، کاردانی

  .١٣٨٢-١٣٨١نيم سال اول سال  -رما ، کاردانی، مرآز آموزش آشاورزي حاجي آبادهاي فراوري خ شناخت و آاربرد ماشين

  

   مقاالت

  

  مقاالت چاپ شده در مجالت علمی و پژوهشی

مجلـه تحقيقـات مهندسـي    / غني سازي پروتئين ضايعات فرايند مرآبات بـه روش تخميـر حالـت جامـد     .  ١٣٧٨.  محمدپور ،  ا )١
 .٧٤-٥٩، صفحات ٤و ٣، شماره هاي ٢٢جلد  آشاورزي

  
/ بررسي اثرات گرمادرماني،ضدعفوني و بسته بنـدي بـر روي عمرانبارمـاني ميـوه مـوز رقـم آاونـديش          .١٣٨٤.  محمدپور ،  ا )٢

 .مجله تحقيقات مهندسي آشاورزي
 

مجلـه  / خرمـاي پيـارم و زاهـدي    بررسي تيمارهـاي حرارتـي و برودتـي  بـه منظـور ضـدعفوني دو  رقـم        . ١٣٨٨.  محمدپور ،  ا )٣
 .تحقيقات مهندسي آشاورزي

 



مجلـه تحقيقـات   . اثر پرمنگنات پتاسيم، واکس و بسته بندي  بر کيفيت و طول دوره  انبارداري ميوه مـوز  .١٣٩١.  محمدپور ،  ا )٤
 مهندسي آشاورزي

 
پوشش بر رسيدن و کاهش ضایعات پس از بررسی اثرات گرما درمانی و . ١٣٩١.  . جعفرپور،م. مالحی، ط . محمدپور ،  ا )٥

 .برداشت انبه، مجله علمی کشاورزی و منابع طبيعی کاوش جنوب
 

  

  ترویجی –مقاالت چاپ شده در مجالت علمی 

  .مجله علمی کشاورزی  سنبله. هاي نگهداري پس از برداشت ميوه انبه روش.  ١٣٧٨ . محمدپور ،  ا

  . مجله علمی کشاورزی  سنبله. خشك آن خورشيدي محصوالت آشاورزي . ١٣٨٣. محمدپور ،  ا

  ماهنامه پيارم . اهميت خرما در رژيم غذايي.   ١٣٨٠. محمدپور ،  ا

  . فصلنامه ترويجي مشتا. روش محافظت فيزيكي وشيميايي ازخوشه خرما مرداسنگ . ١٣٨٣. محمدپور ،  ا

  .مجله مهندسي مكانيك. در خشك آردن ليمو ترشعملكردخشك آن خورشيدي   .١٣٨٤. محمدپور ،  ا

  مجله علمی کشاورزی  سنبله . گرمادرماني ميوه ها وسبزيها. ١٣٨٥. امحمدپور ، 

  .مجله علمی کشاورزی  سنبله .محصوالت آشاورزي Cتاثير عوامل قبل وپس از برداشت برميزان ويتامين . ١٣٨٧. محمدپور ،  ا

. درباره کاهش ضایعات  محصوالت باغی دانستنيهایی درباره کاهش ضایعات  محصوالت باغی دانستنيهایی .١٣٩٢. محمدپور ، ا
  .نشریه مروج

  .ماهنامه علمی کشاورزی  سنبله. فرایند کردن ميوه و سبزی به کاهش ضایعات پس از برداشت . ١٣٩٤. محمدپور ،  ا

  

  

  

  مقاالت ارائه شده در کنفرانس های داخلی وخارجی

  

  داخلیکنفرانس های 

  . همايش صنايع غذايي آشور. فاآتورهاي مهم در تخميرحالت جامد. ١٣٧٧. محمدپور،ا 

همايش ملي بهره برداري ازمنابع . غني سازي پروتئين ضايعات فرايند مرآبات به روش تخمير حالت جامد. ١٣٨٠. محمدپور،ا
  .تجديدشونده

  . هشتمين همايش تخصصي خرما. ص و آاهش خسارت درخرمابررسي تاثير پوششهاي محافظ خوشه برخوا. ١٣٨١. محمدپور،ا

سيزدهمين . بررسي و تعيين اثرات زمان برداشت و درجه حرارت برقابليت نگهداري يك رقم انبه محلي ميناب. ١٣٨١. محمدپور،ا
  .آنگره ملي صنايع غذايي

يزي وساماندهي توليد و عرضه قارچ هاي گردهمايي برنامه ر. هاي خوراآي آنترل قهوه اي شدن در قارچ. ١٣٨١. محمدپور،ا
  .خوراآي



سومين همايش ملي بررسي ضايعات  . بررسي عوامل تاثير گذار برضايعات خرما دراستان هرمزگان. ١٣٨٦. داوودیان،ع .محمدپور،ا
  .محصوالت آشاورزي

انبارداري ارقام خرما زاهدي و بررسي و تعيين روش مناسب براي ضدعفوني و . ١٣٨٧. یکتن خدایی م. کرمپور، ف.محمدپور،ا
  .آنفرانس ملي خرما. پيارم

آنفرانس ملي خرما در . بررسي و تعيين خواص آمي و آيفي ارقام خرما ي استان هرمزگان .١٣٨٧. محمدپور،ا.  یکتن خدایی، م
  .زاهدان

چهارمين همایش . ای تجاری ایرانکنترل فيزیکی ضایعات آفات انباری و فساد پذیری ارقام خرم. ١٣٨٨. ا محمدپور،. کرمپور، ف
  .ملی بررسی ضایعات محصوات کشاورزی

بندی برکيفيت و طول دوره انباری ميوه موز، هفتمين کنگره  اثر پرمنگنات پتاسيم، واکس و بسته. ١٣٩٠. قرآن خوان، م.محمدپور،ا
  .علوم باغبانی  ايران

پنجمين همایش ملی . ضایعات پس از برداشت و ایجاد ارزش افزودهفرایند کردن ميوه و سبزی به جهت کاهش . ١٣٩٠. محمدپور،ا
  .بررسی ضایعات پس از برداشت

  .همایش ملی صنایع غذایی. بندی و دمای انبار برکيفيت خرمای خنيزی بررسی اثرات بسته. ١٣٩٠. محمدپور،ا

اتيلن بر رسيدن و کاهش ضایعات پس از بررسی اثرات گرما درمانی و پوشش پلی . ١٣٩١. ،م جعفرپور .مالحی، ط. محمدپور،ا
  .همایش ملی مدیریت کشاورزی. برداشت ميوه  انبه

بررسی سازگاری و خواص کمی و کيفی هشت رقم خرمای تجارتی دنيا، همایش ملی و . ١٣٩١. محمدپور،ا. یکتن خدایی، م
  .جشنواره علمی خرمای ایران

همایش ملی و . بندی و انبارداری برکيفيت خرمای مرداسنگ زی، بستهسا اثرات آماده. ١٣٩١. .یکتن خدایی، م. محمدپور،ا
  .جشنواره علمی خرمای ایران

اثر پرمنگنات پتاسيم ، اسيد سالسيليک و  بسته بندی بر . ١٣٩٢. حيدری،م. دژم،م. مدندوست،م. قرآن خوان م. محمدپور،ا
  .امل در بخش کشاورزیهمایش ملی  پدافند غير ع ،کيفيت و طول مدت انبارداری ميوه  موز

  .هشتمين کنگره علوم باغبانی. اثرات بسته بندی و دمای انبار برکيفيت  دو رقم خرمای نرم استان هرمزگان.  ١٣٩٢. محمدپور،ا

بررسی عملکرد خشک کن خورشيدی در کاهش ميزان رطوبت دو  رقم خرمای نرم استان .  ١٣٩٢. م. غفاری، م. محمدپور،ا
  .یش ملی بررسی ضایعات محصوالت کشاورزیششمين هما. هرمزگان

کن خورشيدی  برای خشک کردن ليمو ترش همایش ملی مباحث نوین در  بررسی عملکرد  یک  خشک. ١٣٩٣. محمدپور،ا
  .کشاورزی

رقم مرداسنگ هرمزگان اولين  خرمای انبارمانی عمر افزایش در بندی بسته و خورشيدی کن خشک بکارگيری. ١٣٩٣. محمدپور،ا
  .های نوین برداشت و پس از برداشت محصوالت کشاورزی  همایش ملی فناوری

اولين همایش ملی ميان وعده های غذایی خشک کردن اسمزی برگه ميوه انبه اولين همایش . ١٣٩٣. فاطميان، ح. محمدپور،ا
  .ملی ميان وعده های غذایی

هاي  پوشش فيلم و. رزی سالم، تغذیه سالم، جامعه سالمالمللی کشاو اولين کنگره بين ١٣٩٤. تاج الدین، ب. محمدپور، ا
  .خوراآي  پروتئيني با پايه زئين ذرت

  

  

  



  خارجی کنفرانس های 

Mohammadpour, M.Yektan khodaei,M.Karami, y. 2005. First International Festival & Symposium on Date Palm. 
Determination of proper method for preparing Packing and storing of three varieties of Date in Hormozan Province. 
Nov. 20-21.  Bandarabbas , Iran. 

Yektan khodaei, M. Mohammadpour, i. Karami, y. 2005. First International Festival & Symposium on Date Palm. 
Artificial ripening of khuneizi date using of Physical and chemical method. . Nov. 20-21.  Bandarabbas , Iran. 

Mohammadpour, M.Yektan khodaei,M.Karami, y. 2006. Third International Date Palm Conference. Determination of 
proper method for preparing Packing and storing of three varieties of Date in Hormozan Provinc .Feb. 19-21   Abu 
Dhabi.United Arab Emarat. 

Yektan khodaei, M. Mohammadpour, i. Karami, y. 2006. Third International Date Palm Conference. 2006. Artificial 
ripening of khueizi date using of Physical and chemical method. Feb. 19-21.  Abu Dhabi.United Arab Emarat. 
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Technology. Determination of proper method for preparing Packing and storing of three varieties of Date in 
Hormozan Provinc. May 9-11. Muscat .Oman.  

 

  

  

  

  پروژه های تحقيقاتی

  

  پروژه های تحقيقاتی اجرا شده

  

  . ١٣٧٩تا  ١٣٧٨). مجری : سمت . (بكارگيري مواد زائد آشاورزي براي توليد قارچ خوراآي وخوراك دام

  . ١٣٧٩تا  ١٣٧٨). مجری : سمت . (بررسي تاثير پوشش هاي محافظ خوشه برخواص و آاهش خسارت در خرما

تا  ١٣٧٨). مجری : سمت ). (دما و رطوبت(مقايسه روش هاي مختلف رسانيدن خرماي رقم هليلي تحت شرايط قابل آنترل 
١٣٧٩.  

 .١٣٨٠تا  ١٣٧٩). مجری : سمت . (بادمجان به جهت حمل ونقل جاده اي و خياربررسي اثرات نوع بسته بندي درعمرماندگاري 

  .١٣٨٠  تا ١٣٧٨). مجری : سمت . (بررسي اثرات زمان براشت ودرجه حرارت برروي قابليت نگهداري يك رقم انبه محلي ميناب 

  .١٣٨۵  تا ١٣٨٢). مجری : سمت . (بررسي روش مناسب براي ضدعفوني ، بسته بندي و انبارداري ارقام تجاري خرما

بررسي تاثير گرمادرماني ، قارچ آش، واآس و پوشش دادن ميوه برآيفيت و عمرانباري ميوه پرتقال محلي منطقه حاجي آباد 
). مجری : سمت (سازي عملكرد يك خشك آن خورشيدي براي خشك آردن ليمو ترش  بررسي تحليلي وتجربي روش  بهينه

  .١٣٨۴  تا ١٣٨٣

  .١٣٨٩  تا ١٣٨٧). مجری : سمت (آن خورشيدي درآاهش ميزان  رطوبت خرما  لكرد خشكبررسي عم

  .١٣٨٣  تا ١٣٨٠). مجری : سمت .  (بررسي اثرتيمارهاي فيزيكي و شيميايي برروي عمر نگهداري موز رقم آاونديش



  .١٣٨٠  تا ١٣٧٨). همکار: سمت . (رساندن مصنوعي خرماي خنيزي با استفاده از عوامل فيزيكي و شيميایی

 ١٣٨٧). مجری : سمت (بندي و انبارداري سه رقم خرماي نرم استان هرمزگان  بررسي روش مناسب جهت آماده سازي ، بسته
  .١٣٨٩  تا

  .١٣٩٠  تا ١٣٨٩٨). مجری : سمت . (بررسي امكان خشك آردن اسمزي برگه ميوه انبه 

  تا ١٣٩١). مجری : سمت (بندی تحت اتمسفر اصالح شده برماندگاري و آيفيت  خرماي برحي در مرحله خارك  تاثير بسته  
١٣٩٣.  

  .١٣٩۴  تا ١٣٩٣). مجری : سمت ( بررسی تاثير شرایط انبارداری بر خواص کمی وکيفی  دو رقم پياز در استان هرمزگان

). مجری : سمت (بندی  تحت خالء بر کيفيت وکنترل آفات انباری خرمای پيارم  ه و بستهبندی با اتمسفر تغيير یافت تاثير بسته
  .١٣٩۵  تا ١٣٩٣

  

  پروژه های تحقيقاتی  در دست اجرا

                                           ١٣٩٦   تا ١٣٩٥) مجری : سمت .( از ميوه چيکو و پرتقال فرآوری مربا و آب ميوه مخلوط

                          ١٣٩٦   تا ١٣٩٥) مجری : سمت .( ای پليمری و خوراکی  و اسانس آویشن بر افزایش عمر ماندگاری خيار گلخانه  پوشش تأثير دو

  

  تاليف نشریه و کتاب

  

موسسه تحقيقات . فنی  نشریه. نگهداري ميوه انبه نكات فني در برداشت، بسته بندي و . ١٣٩٣.) س سماوی،. ا محمدپور،( 
  .فنی ومهندسی کشاورزی

. نشریه فنی ). خنيزی، مضافتی ،هليلی و شاهانی(روش های عمل آوری و کاهش رطوبت ارقام خرما . ١٣٨٩.) ا محمدپور،( 
  .موسسه تحقيقات فنی ومهندسی کشاورزی

  .استان هرمزگان ن جهاد کشاورزیسازما. نشریه ترویجی.نگهداري انبه برداشت بسته بندي و١٣٨٣. .) ا محمدپور،( 

  .سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان. نشریه ترویجی. خشك آن خورشيدي محصوالت آشاورزي.  ١٣٨٧.) ا، محمدپور( 

سازمان جهاد کشاورزی استان . نشریه ترویجی. ضدعفوني خرما با استفاده از روش هاي فيزيكي ١٣٨٧.) . محمدپور،ا( 
  .هرمزگان

سازمان  .نشریه ترویجی.  مرآبات . ١٣٨٦. ).یکتن خدایی ، م .ا محمدپور،. هوشيار، ح. عباس زاده، غ. پاکاری، ح. بهرامی، ح( 
  جهاد کشاورزی استان هرمزگان

سازمان جهاد . نشریه ترویجی. نكات مهم در مراحل برداشت و پس از برداشت ميوه خرما ١٣٨٧.) . ا محمدپور،. م یکتن خدایی،(
  .اورزی استان هرمزگانکش

  

  

  راهنمایی ومشاوره پایان نامه

بررسـي اثـرات گرمـا درمـاني ، پوشـش اتـيلن و آاغـذ        . پایان نامه کارشناسی ارشـد رشـته باغبـانی   . ١٣٨٤. مالحي، طاهره
  .دانشگاه هرمزگان. مشاور. مومي در رسيدن و آاهش ضايعات پس از برداشت انبه  دانشكده آشاورزي،



  
  

  مجامع علمیعضویت در 
  
 تا آنون ١٥/١٢/٨٦عضويت در آميته تسريع انتقال يافته هاي تحقيقاتي از سال  ‐
‐  
 ادامه دارد  ٨٦/ ١٠/٦عضويت در آميته ملي استاندارد ‐
‐  
 ١٣٨٤ عضو آميته تخصصي توسعه  صنايع روستايي سازمان نظام مهندسي آشاورزي ‐
‐  
 ١٣٧٨آشاورزي عضو آميته صنايع غذايي جهت تدوين استانداردهاي محصوالت ‐
‐  
‐  
 .از شروع تا اتمام آن ١٣٨٣عضو آميته برگزاري جشنواره خرما  ‐

  
  
 

  تشویقات
  

  .١٣٨٥. دریافت لوح تقدیر از دانشگاه هرمزگان ، محقق نمونه در هفته پژوهش 
  

 . ١٣٩١. دریافت لوح تقدیر از  رئيس مرکز تحقيقات کشاورزی ، محقق نمونه مرکز
  

  

  

  


