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 فردی  مشخصات

 ه جمشیدی                                   بهار: و نام خانوادگینام   

            دانشیار : مرتبه علمی

 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی   ج، بلوار شهید فهمیده،البرز، کرآدرس محل کار:  

 31585-845پستی: صندوق 

 026-36150000تلفن: 

                                             026- 32706277دورنگار: 

E-mail:  b.jamshidi@areeo.ac.ir                  ORCID:  0000-0001-8536-3326 

 تحصیلی   سوابق

 1391تا  1387 های کشاورزی،مكانیك ماشین رشته   در  دانشگاه تربیت مدرس دکتری تخصصی:

 (Vis/NIR) تشخیص و تفكیك غیر مخرب مزه پرتقال با اسپكتروسكوپی مرئی/فرو سرخ نزديك :دکتری  رساله

PhD Thesis: Non-destructive Taste Characterization and Classification of Oranges Using Vis/NIR 

Spectroscopy 

 1381تا   1379 کشاورزی، هایماشین  مكانیك رشته در مدرس تربیت دانشگاهکارشناسی ارشد: 

 فرنگی بر اساس رنگ  طراحی، ساخت و ارزيابی دستگاه اپتوالكترونیك جداساز گوجه ارشد:نامه کارشناسیپايان

MSc Thesis: Design, Development and Evaluation of an Optoelectronic Tomato Color Sorting System 

 1378تا  1374 های کشاورزی،مهندسی ماشینرشته  رد اصفهاندانشگاه صنعتی کارشناسی: 

 پژوهشی /یتخصص های  زمینه

 (Optical NDT)های غیرمخرب اپتیكی آزمون •
  لیزری و دينامیكی، (Spectroscopy & Spectral Imaging) یفیطاسپكتروسكوپی و تصويربرداری  •
  در کشاورزی(IoT) ، اينترنت اشیاء (اپتوالكترونیكی)اپتیكی و هوشمند های حسگرها و سامانه •
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 اجرايی شغلی و   سوابق

 
 تا کنون 1399های موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی،  معاون پژوهش، فناوری و انتقال يافته •
هوشمندسازی   اطالعات وسازی  يكپارچه  ستاد  کمیته هوشمندسازی کشاورزی در  منابع پايهکارگروه اينترنت اشیاء و  عضو   •

 1398و  1397کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی، 
 1399 تا  1394ريیس بخش خدمات فنی و تحقیقاتی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی،  •
 1399  تا 1394فنی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، -دبیر کمیته علمی •
 1399 تا  1394موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی،   (IT)فناوری اطالعات عضو و دبیر کمیته •
    1399تا   1393عضو و دبیر کمیته نظارت و ارزشیابی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی،  •
فنی • کمیته  تخصصی(  عضو  تحقیقات    )کارگروه  ماشین مهندسی  بخش  مكانیزاسیونمكانیك  و  کشاورزی  موسسه  های   ،

 کنون   تا 1393 ،ت فنی و مهندسی کشاورزیتحقیقا
 1387تا   1385، داخلی و دبیر تحريريه مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی مدير •
 1399 تا 1393 و 1387تا   1385، یکشاورز یمهندس و یفن  قاتیتحق موسسه قاتیتحق یشورا عضو •
 1386تا   1385، دبیر کمیته انتشارات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی •
 کنون تا  1385، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی •
آزمايشگاه • بیوسیستمفناوری  مسئول  اندازه)  های نوين در مهندسی  مكانیك مهندسی  بخش تحقیقات    ،(گیریابزار دقیق 

 کنون تا 1392و  1387تا  1383، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،های کشاورزی و مكانیزاسیونماشین 
 1385تا  1383، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی پژوهشگر •

 1383تا   1382، آباد، دانشكده فنی و مهندسیدانشگاه آزاد واحد نجف مدرس •
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   تدريس  آموزشی و سوابق
و   • آموزشی  تدريس  طراحی  کشاورزی  زيرساخت"کارگاه  پذيرش  برای  موردنیاز  امكانات  و  کشاورزان  ها  توسط  هوشمند 

 1400، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، "مقیاسکوچك 
، دانشگاه تربیت "های  اسپكتروسكوپی در ارزيابی غیرمخرب محصوالت کشاورزی و مواد خوراکیاصول و کاربرد روش"تدريس   •

 1399و  1398، 1397مدرس، مقطع دکتری تخصصی مكانیك بیوسیستم، 
، دانشگاه تربیت "خوراکیهای اسپكتروسكوپی در ارزيابی غیرمخرب محصوالت کشاورزی و مواد  اربرد روشاصول و ک"تدريس   •

 1398ارشد مكانیك بیوسیستم، مدرس، مقطع کارشناسی
تخصصی  تدريس • آموزشی  ، ”NIR Spectroscopy and Spectral Imaging in Non-destructive Testing“  کارگاه 

 1397های غیرمخرب، المللی آزمونپنجمین کنفرانس بین
اعضای هیات علمی    ، چهاردهمین گردهمايی ساالنه  "سنجی در ارزيابی عملكرد پژوهشیهای علمنقش شاخص"  علمی   سخنرانی  •

 1396موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مراکز تابعه های تحقیقاتی ستاد و و پژوهشگران بخش
و   • برگزاری  علم"آموزشی    کارگاه  تدريس طراحی،  سامانه  با  و  آشنايی  کشاورزی  ترويج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  سنجی 

 1395  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، ،"اندازهای تولید علم چشم
باقی"  علمی  سخنرانی • غیرمخرب  و  تشخیص سريع  سامانه  در محصوالت  معرفی  و  کارگروه سازه  "ایگلخانهمانده سموم  ها 

 1395موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی،  ای،مطالعات گلخانه
مهندسی کشاورزیعلم"  علمی  سخنرانی • و  فنی  تحقیقات  روسای بخش  ،"سنجی موسسه  گردهمايی ساالنه  های سیزدهمین 

 1395قیقاتی  ستاد و مراکز تابعه موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، تح
، موسسه تحقیقات فنی  "سنجی(های استنادی تحلیل مقاالت  )علمآشنايی با پايگاه"کارگاه آموزشی    تدريس طراحی، برگزاری و   •

 1395 و مهندسی کشاورزی،
و معرفی سامانه نوين   های نوين ت کشاورزی با استفاده از فناوریرديابی باقیمانده سموم در محصوال"  کارگاه آموزشی  تدريس •

 1394، مديريت حفظ نباتات استان يزد، "تشخیص سريع و غیر مخرب باقیمانده سموم در محصوالت کشاورزی
و   • برگزاری  تخصصی  تدريسطراحی،  آموزشی  کشاورزی   NIRاسپكتروسكوپی  "  کارگاه  مهندسی  تحقیقات  موسسه    ،"در 

 1393تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 
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مكانیك مهندسی  ارشدکارشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، مقطع "گیری در مهندسی ها و ابزار اندازهروش"تدريس واحد عملی  •

   1384، های کشاورزیماشین 
آزاد واحد نجف  مدرس • الكترونیك)گروهآباد، دانشكده فنی و مهندسی  دانشگاه  (، مقطع  های مكانیك ساخت و تولید، و برق و 

 1383تا  1382،  کارشناسی
 خارجی   هایمجلهشده در چاپعلمی  هایمقاله

• Jamshidi, B., and Yazdanfar, N.  2022. Development of a spectroscopic approach for non-destructive 

and rapid screening of cucumbers based on maximum limit of nitrate accumulation. Journal of Food 

Composition and Analysis. 110, 104513. 1-9. 

• Rahi, S., Mobli, H., Jamshidi, B., Azizi, A., and Sharifi, M. 2021. Achieving a robust Vis/NIR model 

for microbial contamination detection of Persian leek by spectral analysis based on genetic, iPLS 

algorithms and VIP scores. Postharvest Biology and Technology. 175, 111413.  

• Abasi, S., Minaei, S., Jamshidi, B. and Fathi, D. 2021. Development of an optical smart portable 

instrument for fruit quality detection. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 70, 

1-9. 

• Rahi, S., Mobli, H., Jamshidi, B., Azizi, A., and Sharifi, M. 2020. Different supervised and 

unsupervised classification approaches based on Visible/Near-infrared spectral analysis for 

discrimination of microbial contaminated lettuce samples: Case study on E. coli ATCC. Infrared 

Physics and Technology. 108, 103355.  

• Jamshidi, B. 2020. Can hidden Ectomyelois ceratonia infestation be detected non-destructively? NIR 

spectroscopy has a good answer for pomegranates. Atlas of Science. 9 March, 1-3. 

https://atlasofscience.org 

• Farhadi, R., Afkari-Sayyah, A.H., Jamshidi, B., and Mosapour-Gorji, A. 2020. Prediction of internal 

compositions change in potato during storage using Visible/Near-infrared (Vis/NIR) spectroscopy. 

International Journal of Food Engineering. 16(4), 20190110. 

• Bahrami, M.E., Honarvar, M., Ansari, K., and Jamshidi, B. 2020. Measurement of quality parameters 

of sugar beet juices using near-infrared spectroscopy and chemometrics. Journal of Food 

Engineering. 271, 109775. 

• Jamshidi, B. 2020. Ability of near-infrared spectroscopy for non-destructive detection of internal insect 

infestation in fruits: Meta-analysis of spectral ranges and optical measurement modes. Spectrochimica 

Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 225, 117479. 

https://atlasofscience.org/
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• Abasi, S., Minaei, S., Jamshidi, B., Fathi, D., and Khoshtaghaza, M. H. 2019. Rapid measurement of 

apple quality parameters using wavelet de-noising transform with Vis/NIR analysis. Scientia 

Horticulturae. 252, 7-13. 

• Jamshidi, B., Mohajerani, E., Farazmand, H., Mahmoudi, A., and Hemmati, A. 2019. Pattern 

recognition-based optical technique for non-destructive detection of Ectomyelois ceratoniae 

infestation in pomegranates during hidden activity of the larvae. Spectrochimica Acta Part A: 

Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 206, 552-557. 

• Azadshahraki, F., Jamshidi, B., and Rasooli Sharabian, V. 2018. Non-destructive determination of 

vitamin C and lycopene contents of intact cv. Newton tomatoes using NIR spectroscopy. Yuzuncu Yil 

University Journal of Agricultural Sciences.28(4). 389-397.  

• Basati, Z., Jamshidi, B., Rasekh, M., and Abbaspour-Gilandeh, Y. 2018. Detection of sunn pest-

damaged wheat samples using visible/near-infrared spectroscopy based on pattern recognition. 

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 203, 308-314. 

• Ebrahimi, M. A., Khoshtaghaza, M. H., Minaei, S., and Jamshidi, B. 2018. Methods and applications 

of new technology used for reducing of chemical usage and controlling of pest (a review). Agricultural 

Engineering International: CIGR Journal. 20(2): 144-153. 

• Abasi, S., Minaei, S., Jamshidi, B., and Fathi, D. 2018. Dedicated Non-destructive Devices for Food 

Quality Measurement: A Review. Trends in Food Science and Technology. 78, 197-205. 

• Azadshahraki, F., Jamshidi, B., and Mohebbi, S. 2018. Postharvest melatonin treatment reduces 

chilling injury and enhances antioxidant capacity of tomato fruit during cold storage. Advances in 

Horticulture Science. 32(3). 299-309. 

• Ebrahimi, M. A., Khoshtaghaza, M. H., Minaei, S., and Jamshidi, B. 2017. Vision-based Pest Detection 

Based on SVM Classification Method. Computers and Electronics in Agriculture. 137, 52-58. 

• Jamshidi, B. 2017. Non-destructive safety assessment of agricultural products using Vis/NIR 

spectroscopy. NIR news.28(1), 4-8. 

• Mozaffari, M., Mahmoudi, A., Mollazade, K., and Jamshidi, B. 2017. Low-cost optical approach for 

noncontact predicting moisture content of apple slices during hot air drying. Drying 

Technology.35(12), 1530-1542. 

• Jamshidi, B., and Arefi, A. 2016. Comparison of different feature extraction techniques in biospeckle 

images for nondestructive assessment of apple firmness. NDT net: Journal of Nondestructive Testing. 

21 (6).  

• Jamshidi, B., Mohajerani, E., and Jamshidi, J. 2016. Developing a Vis/NIR spectroscopic system for 

fast and non-destructive pesticide residue monitoring in agricultural product. Measurement. 89, 1-6. 
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• Jamshidi, B., Mohajerani, E., Jamshidi, J., Minaei, S., and Sharifi, A. 2015. Non-destructive detection 

of pesticide residues in cucumber using visible/near-infrared spectroscopy. Food Additives and 

Contaminants - Part A Chemistry, Analysis, Control, Exposure and Risk Assessment. 32 (6), 857-863. 

• Jamshidi, B., Minaei, S., Mohajerani, E., and Ghassemian, H. 2014. Prediction of soluble solids in 

oranges using visible/near-infrared spectroscopy: Effect of peel. International Journal of Food 

Properties. 17, 1460-1468. 

• Jamshidi, B., Minaei, S., Mohajerani, E., and Ghassemian, H. 2012. Reflectance Vis/NIR spectroscopy 

for nondestructive taste characterization of Valencia oranges. Computers and Electronics in 

Agriculture. 85, 64-69.  

• Naderi-Boldaji, M., Sharifi, A., Jamshidi, B., Younesi-Alamouti, M., and Minaei, S. 2011. A dielectric-

based combined horizontal sensor for on-the-go measurement of soil water content and mechanical 

resistance. Sensors and Actuators A: Physical. 171, 131-137.  

• Sharifi, A., Mohsenimanesh, A., and Jamshidi, B. 2011. A modified arrangement of multi-prismatic 

tips on a horizontal sensor for on-the-go measurement of soil mechanical resistance. International 

Journal of Food, Agriculture and Environment. 9 (3&4), 775-778.   

 داخلی   هایمجلهشده در چاپعلمی  هایمقاله

• Azadshahraki, F., Sharifi, K., Jamshidi, B., Karimzadeh, R. and Naderi, H. 2022. Diagnosis of early 

blight disease in tomato plant based on visible/near-infrared spectroscopy and principal components 

analysis - artificial neural network prior to visual disease symptoms. Agricultural Machinery. 12(1): 

81-94. 
بینی غیرمخرب  های پیشهای مختلف طیفی بر مدلپردازشمطالعه اثر پیش.  1400جمشیدی، ب.  سعدی، م.، مینايی، س. و  آقايی •

بر چغندرقند  عیار   مبتنی  تشخیص  سامانه  طراحی  نزدمرئی/  یسنجفیط  و  ماشین پژوهش  .كيفروسرخ  مكانیك  های  های 

 .69- 81. صفحات 1، شماره 10جلد   کشاورزی.
  ی کشاورز  یمهندس  قاتیتحق  یاعتباربخش  جينتا  لیو تحل  ی بررس.  1399و همكاران.  جمشیدی، ب.  الدين، ب.، حیدری، ن.،  تاج  •

.  112، شماره  28دوره  .  توسعهکشاورزی و  اقتصاد  .  (یکشاورز  یو مهندس  یفن  قاتیمؤسسه تحقخودارزيابی  :  ی)مطالعه مورد

 . 117- 140صفحات 
. رشد فناوری. انداز کشاورزی هوشمندهای مبتنی بر اينترنت اشیاء از چشمدادهکالن.  1399ح.    سانیج،و دهقانی  جمشیدی، ب. •

 . 12- 22. صفحات 63شماره  
ب. • سعیدیجمشیدی،  ظريف ،  م.ح.،  و  راد،  س.  ف.  نشاط،  اولويت  .1399آزادشهرکی،  و  فناوری شناسايی  مناسب بندی  های 

 . 111- 125 صفحات  .2، شماره 8دوره  های زعفران.پژوهش .سورتینگ پیاز زعفران مبتنی بر تحلیل سلسله مراتبی

https://jame.um.ac.ir/?_action=article&au=63605&_au=Farzad++Azadshahraki&lang=en
https://jame.um.ac.ir/?_action=article&au=158436&_au=Kasra++Sharifi&lang=en
https://jame.um.ac.ir/?_action=article&au=38704&_au=Bahareh++Jamshidi&lang=en
https://jame.um.ac.ir/?_action=article&au=158437&_au=Rouhollah++Karimzadeh&lang=en
https://jame.um.ac.ir/?_action=article&au=158438&_au=Hanieh++Naderi&lang=en
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ح.،   • مبلی،  م.  جمشیدی، ب.راهی، س.،  و شريفی،  ا.  عزيزی،  نزد  یفیابرط  یربرداريتصو  یفناور.  1399،    یبرا  كيفروسرخ 

- 599. صفحات  3. شماره  51. مهندسی بیوسیستم ايران. دوره  ی در کاهواکلیشاشرمطالعه موردی  :  یكروبیم  یآلودگ   يیشناسا

610 . 

افكاری • ر.،  ا.ح.،   فرهادی،  ا.موسی  و  جمشیدی، ب.سیاح،  ژنوتیپ .  1399  پور گرجی،  از دوره    ینیزمبی س  هایشناسايی  پس 

ها و مكانیزاسیون . تحقیقات مهندسی سامانههای پردازش تصوير و شبكه عصبی مصنوعیاستفاده از ترکیب روشمانی با  انبار

 .135-154صفحات  .74 شماره ، 21  کشاورزی. جلد
های . فناوری آزمونهوشمند  یدر توسعه کشاورز  یكیاپت  رمخربیغ  یفناور  كيبه عنوان    سنجی  نقش طیف .  1398  جمشیدی، ب. •

 83- 92. صفحات 5. شماره 2غیرمخرب. دوره 

و  • ک.  انصاری،  م.  هنرور،  م.ع.،  ب.  بهرامی،  روش  یبررس .  1398  جمشیدی،  پ  یهااثر  دادهشیمختلف    ی فیط  ی هاپردازش 

صفحات     .2شماره    .13. علوم و فناوری رنگ. دوره  غلظت ساکارز  نیبر مدل تخم  ك ينزد  زيرقرمز   هیدر ناح  یقند   یهامحلول

99-106. 
(  ك ی االست  سكويلزج کشسان )و  یهایژگيو  نییتع.  1398  پور گرجی، ا.موسی  و  جمشیدی، ب.سیاح، ا.ح.،  فرهادی، ر.، افكاری •

 .29-44. صفحات 67. شماره  18. تحقیقات مهندسی صنايع غذايی. جلدیفن ریو غ ی شده در انبار فن رهیذخ ینیزم بیدو رقم س
 ی ط   ینیزمبیدو رقم س  ی كيخواص رئولوژ  نییتع.  1397جمشیدی، ب.    و  پور گرجی، ا.سیاح، ا.ح.، موسیافكاریفرهادی، ر.،   •

 .43-58. صفحات  65. شماره 17تحقیقات مهندسی صنايع غذايی. جلد ی. رفنیو غ یدر انبار فن  یدوره انبارمان
ب.   • آفت  ع يسر  يیشناسا.  1397جمشیدی،  به سم  آلوده  روشمحصول  با  غ  یفناور  ني نو  یهاکش  فناوری .  رمخربیآزمون 

 . 58-65. صفحات  2. شماره  2های غیرمخرب. دوره آزمون
از    یریگچغندرقند با بهره  اریع  رمخربیسنجش غ.  1397و عبداللهیان نوقابی، م.  جمشیدی، ب.  آقايی سعدی، م.، مینايی، س.،   •

. صفحات 1شماره  .  49مهندسی بیوسیستم ايران، دوره  .  یسنجیمی ش  یهابا روش  ( NIR)  كيفروسرخ نزد  یسنجفیط  بیترک

9-18. 
فروسرخ  سنجی  طیف  هيبر پا  یمخرب انگور رقم عسگر  ریغ  سنجیکیفیت.  1397جمشیدی، ب.  آزادشهرکی، ف.، کالنتری، س. و   •

 .13- 24. صفحات  70. شماره 19کشاورزی، جلد  ها و مكانیزاسیون . تحقیقات سامانهكينزد
  گرمیهوا  شدن درخشك  هنگام  بیس  یهاورقه  یدگیچروک  یسازو مدل   شيپا.  1396جمشیدی، ب.  مظفری، م.، محمودی، ا. و   •

شماره  .  18ها و مكانیزاسیون کشاورزی، جلد  . تحقیقات سامانهزریلنور    پراکنشپس  ويرهایبافت تص  یهایژگيبا استفاده از و

 . 133-150. صفحات   68
  یانقطه ريتصاو هيپا بر یانباردار دوره طول در بیس یسفت رمخربیغ ینیبش یپ. 1396 مینايی، س.عارفی، آ. و  ،جمشیدی، ب. •

 . 140-151. صفحات  1. شماره 7های کشاورزی. جلد . ماشینیكیناميد
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 یهایژگيو  یبرخ  ینیبشیپ.  1394، مسعودی، ر. و نجفی، س.  جمشیدی، ب.  آزاد شهرکی، ف.، کالنتری، س.، مستوفی، ی.، •

مهندسی بیوسیستم ايران. دوره  .  كينزد  فروسرخ  یسنجف یط  مخرب  ریغ  روش  از  استفاده  با  قرمز  دانه یب  رقم  انگور  وهیم  یفیک

 .371-378. صفحات  4شماره . 46
بازشناسی الگوی اسپكتروسكوپی فروسرخ نزديك برای تفكیك    .1394  ، مینايی، س.، مهاجرانی، ع. و قاسمیان، ح.جمشیدی، ب. •

 .101- 110. صفحات 1. شماره 5جلد   .یهای کشاورزماشین  .ها بر اساس شاخص مزهغیر مخرب پرتقال 
 ر یغ  بینیشیپ  بر  یفیط  مختلف  یهاپردازششیپ  اثر  یبررس  .1393، مینايی، س.، مهاجرانی، ع. و قاسمیان، ح.جمشیدی، ب. •

. صفحات  2. شماره  15تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد    .(NIRS)   ك ينزد  فروسرخ  یاسپكتروفتومتر  با  پرتقال  تیفیک  مخرب

27-44 . 
  ها بر طراحی و ساخت دستگاه اپتوالكترونیك جداساز میوه.  1387ه.  . تقاضا، م، صرامی، ش. و خوشجمشیدی، ب.  مینايی، س.، •

 .93-101. صفحات1شماره    .39دوره  . مهندسی بیوسیستم ايران.اساس رنگ
فرنگی بوسیله دستگاه ارزيابی صحت تشخیص و جداسازی میوه گوجه.  1384ه.  .تقاضا، م ، مینايی، س. و خوشجمشیدی، ب. •

 .1- 12صفحات   .1.  شماره  28. مجله علمی کشاورزی. جلد  اتوماتیك جداساز
. تحقیقات مهندسی سیستم اپتوالكترونیك تشخیص رنگ محصوالت کشاورزی.  1383مینايی، س. و صرامی، ش.    ،جمشیدی، ب. •

         .1- 12. صفحات 21.  شماره 5جلد   کشاورزی.

 معتبر  ترويجی هایمجلهچاپ شده در   هایمقاله

کالله    یجداساز  ی برا  نوينمناسب و    یها یفناور  . 1400نشاط، س. و آزادشهرکی، ف.  راد، م.ح.، ظريف، سعیدیجمشیدی، ب. •

 8-16. صفحات 1. شماره 3دوره  .  زعفران. از گل زعفران

شماره  . 1دوره بازتاب تات.  . حصوالت کشاورزیبقايای سموم در مسريع و غیرمخرب   تشخیص فناوری. 1398 جمشیدی، ب. •

   .31-32صفحات  .4

 ی خارجی و داخلی هاکنفرانسدر  شده ارائههای مقاله

• Jamshidi, B. 2022. Non-destructive techniques and systems for detection of saffron quality and 

adulteration. Medicinal Plants; Mechanization & Processing Congress (MPMP2022). February 21-

23. Karaj, Iran. 

• Rahi, S., Mobli, H., Jamshidi, B., Azizi, A., Sharifi, M. 2020. Data fusion approaches as a novel strategy 

in multivariate analysis of spectroscopic and spectral imaging information for non-destructive food 
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microbial and fungal assessment. Proceedings of 12th National Congress on Biosystems Engineering 

and Agricultural Mechanization. February 5-7. Ahvaz, Iran. 

• Rahi, S., Mobli, H., Jamshidi, B., Azizi, A., Sharifi, M. 2019. Visible/near-infrared spectroscopy as a 

novel technology for nondestructive detection of Escherichia coli ATCC 8739 in lettuce samples. 

Proceedings of the World Conference on Engineering and Technology. October 24-26. Frankfurt, 

Germany. 

• Rahi, S., Mobli, H., and Jamshidi, B. 2018. Spectroscopy and spectral imaging techniques for non-

destructive food microbial assessment. Proceedings of the 5th Iranian International NDT Conference. 

November 3-4. Olympic Hotel, Tehran, Iran. 

• Jamshidi, B., and Arefi, A. 2016. Comparison of different feature extraction techniques in biospeckle 

images for nondestructive assessment of apple firmness. Proceedings of the 3rd Iranian International 

NDT Conference. February 21-22. Olympic Hotel, Tehran, Iran. 

• Mohammadigol, R., Khoshtaghaza, M. H., Nikbakht, A. M., Jamshidi, B. and Lashgari, M. 2015. 

Raman spectroscopy combined with linear discriminant analysis for detection of pistachio Aflatoxins. 

9th National Congress on Agricultural Machinery Engineering (Biosystems) and Mechanization. 

April 22-23. Karaj, Iran. 
• Jamshidi, B., Mohajerani, E., and Jamshidi, J. 2013. Spectrophotometrically modeling of natural color 

values. 5th International Color and Coatings Congress (ICCC). December 18-19. Isfahan University 

of Technology, Iran. 

• Jamshidi, B., Minaei, S., Mohajerani, E., and Ghassemian, H. 2011. Analysis of citrus peel for non-

destructive determination of fruit composition by reflectance Vis/NIR spectroscopy.  XXXIV CIOSTA 

CIGR V Conference. University of Natural Resources and Applied Life Sciences. June 29- July 1. 

Vienna, Austria. 

• Naderi-Boldaji, M., Younesi, M., Sharifi, A., Jamshidi, B., Abbasi, F. and Minaei, S. 2010. A combined 

sensor for on-the-go measurement of soil moisture content and mechanical resistance: Moisture 

sensor design and calibration. 2nd International Conference on Machine Control and Guidance. 

March 9-11. University of Bonn, Germany. 

• Naderi-Boldaji, M., Sharifi, A., Jamshidi, B., Younesi, M., Abbasi, F. and Minaei, S. 2010. A combined 

sensor for on-the-go measurement of soil water content and mechanical resistance: Soil bin tests. 10th 

Conference on Agricultural Engineering. AgEng2010. September 6-8. France. 

• Javadi. A., Jamshidi. B. and Sharifi, A. 2009. A horizontal sensor for measuring soil mechanical 

resistance on-the-go during tillage operation. The CIGR International Symposium of the Australian 

Society for Engineering in Agriculture. September 13-16. Queensland, Australia.  
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• Jamshidi. B., Javadi. A. and Sharifi, A. 2009. Developing and testing a horizontal sensor for measuring 

soil resistance on-the-go during tillage operation. Proceedings of 10th International Agricultural 

Engineering Conference. December 7-10. Thailand. 
• Jamshidi.B., Javadi. A. and Sharifi, A. 2008. On-the-go measurement of soil mechanical resistance 

during tillage operation. The AgEng2008 Conference on Agricultural and Biosystems Engineering for 

a Sustainable World. June 23-25. Greece.  
. دوازدهمین کنگره ملی مهندسی های اينترنت اشیاء و کالن داده در کشاورزی هوشمندفناوری  يكپارچگی  .1398.  ب  ،یدیجمش •

 بهمن، اهواز. 16- 18  مكانیك بیوسیستم و مكانیزاسیون  ايران.
  یفیط  ی هاداده  ق ياز طر  یماده خشك محلول شربت قند  يیشگویپ.  1397.  ب  ،یدی جمش  و   انصاری، ک.  بهرامی، م.ع.، هنرور، م.  •

 ی علوم و فناور  یموسسه پژوهش،  آذر  13- 14  .داريو توسعه پا  ستي ز  ط یمواد رنگزا، مح  یمل  شيهما .  كيمادون قرمز نزد  هیناح

 تهران. ، رنگ و پوشش
. چهارمین یسموم در محصوالت کشاورز  ماندهیمخرب باق  ریغ  صیتشخ  یبرا  نينو  یكیاپت  یهایفناور.  1395.  ب  ،یدیجمش •

 .اسفند، تهران  8- 9 های غیرمخرب ايران.المللی آزمونکنفرانس بین

. بررسی تاثیر سنجش غیرمخرب عیار چغندرقند در کاهش ضايعات آن   .1395.  ب  ،یدیجمشآقايی سعدی، م.، مینايی، س. و   •

 آبان، تهران. 19محصوالت کشاورزی،   کاهش ضايعات  هفتمین همايش ملی مهندسی بازيافت و
. كينزد  فروسرخ  یسنجفیط  از  استفاده  با  نيریموشی ل  ث  نیتاميو  زانیم  سنجش.  1395.  ب  ،یدیجمش  و.  س  ،يینایم  ،.ع  ،یعیرف •

 .مشهد ور، يشهر 9- 10 ايران، مكانیزاسیون و( کشاورزی هایماشین) ستمیوسیب كیمكان مهندسی ملی کنگره نیدهم
 یسنجفیط  از  استفاده  با  نيریموشیل  رطوبت  زانیم  سنجش.  1395.  ه.  م  تقاضا،خوش  و.  ب  ،یدیجمش  ،.س  ،يینایم  ،.ع  ،یعیرف •

  ور،يشهر  9- 10  ايران،  مكانیزاسیون  و(  کشاورزی  هایماشین)  ستمیوسیب  كیمكان  مهندسی  ملی    کنگره  نیدهم.  كي نزد  فروسرخ

 . مشهد
  انگور  ارقام  ی برخ  صیتشخ.  1394، مسعودی، ر. و  نجفی، س.  جمشیدی، ب.آزاد شهرکی، ف.، کالنتری، س.، مستوفی، ی.،   •

ماشین یمصنوع  یعصب   شبكه  و  ك ينزد  فروسرخ  یاسپكتروسكوپ  از  استفاده  با  راني ا  یبوم مهندسی  ملی  کنگره  نهمین  های  . 

 کرج.  ارديبهشت،  2- 3مكانیزاسیون ايران ، کشاورزی )مكانیك بیوسیستم( و 
 ی هایژگيو  یبرخ  ینیبشیپ.  1394، مسعودی، ر. و  نجفی، س.  جمشیدی، ب.آزاد شهرکی، ف.، کالنتری، س.، مستوفی، ی،   •

مهندسی  كينزد  فروسرخ  یسنجف یط  مخرب  ریغ  روش  از  استفاده  با  قرمز  دانهیب  رقم  انگور  وهیم  یفیک ملی  کنگره  نهمین   .

 کرج. ارديبهشت،  2-3، ايران بیوسیستم( و مكانیزاسیونمكانیك های کشاورزی )ماشین 
  طول   در  بیس  وهیم  تی فیک  مخرب   ریغ  ی ابي ارز  یبرا  ( DSP)  یكیناميد  یانقطه  ريتصاو  لیتحل.  1393و عارفی، آ.    .ب  جمشیدی، •

- 25  .ايران  فوتونیك  و فناوری  مهندسی  کنفرانس  هفتمین  و  رانيا  ك یفوتون  و  كیاپت  کنفرانس  بیست و يكمین.  یانباردار  مدت

 .تهران  ، دی 23
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میناج  ،یدیجمش  ع،   مهاجرانی،   ،.ب  جمشیدی، •   در   سموم  ماندهیباق  رمخربیغ  یریگ اندازه.  1393  .ا  ، یفيشر  و.  س  يی،.، 

  ران يا  كیفوتون  و  كی اپت  کنفرانس  بیست و يكمین.  یسنجیمیش  یهاروش  و  Vis/NIR  یاسپكتروسكوپ  با  یکشاورز  محصوالت

 .تهران  ، دی 23- 25. ايران  فوتونیك و فناوری مهندسی کنفرانس هفتمین و
   Vis/NIR  یاسپكتروسكوپ  يیتوانا  یك يزیف  یبررس.  1392.  ا  ،یفيشر  و.  ج  ،یدیجمش  ،.س  مینايی،  ع،  مهاجرانی،  ،.ب  جمشیدی، •

  و  راني ا  كیفوتون  و  كیاپت   کنفرانس  نیستمیب  .یکشاورز  محصوالت  در   سموم   ماندهیباق  مخرب  ر یغ  و  ع يسر  صیتشخ  یبرا

 .رازیش  بهمن،  8 - 10  .ايران فوتونیك مهندسی کنفرانس نیششم
ح.  جمشیدی، ب. • قاسمیان،  و  ع.  مهاجرانی،  مینايی، س.،  برای    .1392،  نزديك  فرو سرخ  اسپكتروسكوپی  الگوی  بازشناسی 

پرتقال  غیرمخرب  مزهتفكیك  شاخص  اساس  بر   و(  ستمیوسیب)  کشاورزی  هایماشین   مهندسی  ملی  کنگره  نیهشتم.  ها 

 . مشهد  بهمن،  9 - 11  مكانیزاسیون،
  برای  NIR  اسپكتروسكوپی  پايه   بر  خطی  چندمتغیره  مدل.  1391.  ح  قاسمیان،  و.  ع  مهاجرانی،  ،.س  مینايی،  ،.ب  جمشیدی، •

  فوتونیك   مهندسی  کنفرانس  پنجمین و  رانيا  كیفوتون  و  كیاپت  کنفرانس  نینوزدهم.  پرتقال  درونی  کیفیت  مخرب غیر  گويیپیش 

 .بلوچستان و سیستان بهمن، 5  -3  .ايران
 تبديل  پايه   بر  بازتابی  Vis/NIR  هایطیف   چندمتغیره  آنالیز.  1391.  ح  قاسمیان،  و.  ع  مهاجرانی،  ،.س  مینايی،  ،.ب  جمشیدی، •

  و  کشاورزی  هایماشین   مهندسی   ملی  کنگره  هفتمین.  پرتقال  pH  و  رنگ   همزمان  و  غیرمخرب  تشخیص  برای  موجك

 . شیراز شهريور، 14- 16  مكانیزاسیون،
  ها پرتقال   غیرمخرب  بندیطبقه  برای  Vis/NIR  اسپكتروسكوپی.  1391.  ح  قاسمیان،  و.  ع  مهاجرانی،   ،.س  مینايی،  ،.ب  جمشیدی، •

 .شیراز  شهريور، 14-16 مكانیزاسیون، و کشاورزی هایماشین مهندسی ملی  کنگره هفتمین. واريته اساس  بر
  شناسايی   برای  مرکبات  بازتاب  طیف  بررسی.  1389.  ه  اردکانی،   افخمی  و.  ح  قاسمیان،  ،.ع  مهاجرانی،   ،.س  مینايی،  ،.ب  جمشیدی، •

 کنفرانس   سومین  و  رانيا  كیفوتون  و  كی اپت  کنفرانس  نی هفدهم.  Vis/NIR  اسپكتروسكوپی  با  درونی  شیمیايی  ترکیبات  مخرب  غیر

 .کرمان ماهان. بهمن 19- 21  محیطی، علوم  و پیشرفته تكنولوژی و علوم المللی  بین مرکز . ايران فوتونیك مهندسی
 حال  در  یریگاندازه  یبرا  یافق  حسگر  كي  یابيارز  و  توسعه.  1389  .ف  ،یعباس  و.  ب  ،یدیجمش  ا،  ،یفيشر  م،  ،یبلداج  ینادر •

  ور، يشهر  24- 25.  ونی زاسیمكان  و  یکشاورز   یهانی ماش  یمهندس  ی مل  کنگره  نیششم.  خاک  یكیمكان  مقاومت  و  رطوبت   حرکت

 . کرج
 به   متصل  خاک  یكیمكان  مقاومت  وستهیپ  حسگر  با  شخم  يۀالسخت  محل  نییتع.  1387.  ا  ،یفيشر  و.  ا  ،یجواد  ،.ب  ،یدیجمش •

 . مشهد.  وريشهر 5-6. ونیزاسیمكان  و یکشاورز یها نیماش یمهندس یمل کنگره نیپنجم. داربرگردان گاوآهن
  جداساز   كیاتومات  دستگاه  دقت  بر  نیماش  و  وهیم  یپارامترها  ریتاث  نییتع.   1383.  ه.  م  تقاضا،خوش  و.  س  ،يینایم  ،.ب  ،یدیجمش •

 .  کرمان  ور،يشهر 10-12  ران، يا  ونیزاسیمكان  و   یکشاورز  یهان یماشسی  مهند   یمل   کنگره  نیسوم  .رنگ اساس بر   ی فرنگگوجه
 ن یاول.  رنگ   اساس  بر  یکشاورز  محصوالت  جداساز   كیاپتوالكترون  ستم یس.  1382.  ش  ،ی صرام  و.  س  ، مینايی  ،.ب  ،یدیجمش •

 .  هیاروم بهشت،يارد 18-19 ،یکشاورز یهانیماش یمهندس يیدانشجو کنفرانس
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 نوشتارهای فنی/ترويجی 

.  60217نشريه فنی، شماره ثبت:     .زعفرانهای نوين و غیرمخرب تشخیص سريع تقلب در  معرفی روش  .1400  جمشیدی، ب. •

 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

های مكانیزه و پیشرفته سورتینگ شناخت روش  .1400نشاط، س. و آزادشهرکی، ف.  راد، م.ح.، ظريف، سعیدیجمشیدی، ب. •

 کشاورزی.. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی 59498نشريه فنی، شماره ثبت:   .پیاز زعفران

   پژوهشیهای پروژهها و طرح

 :اجرا شدههای پژوهشی پروژه

  - ساز  . )پروژه جريانمحصول  بيبدون تخر  هایدر سبز  افتهيتجمع  تراتین  عيسر  یریگاندازه  سامانه  یابيو ارز  توسعه   ، یطراح •

 )مجری( . مصوب موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 1400تا   1397خاص(. 
  1398(.  خاص -ساز. )پروژه جريانونیزاس یو مكان  یکشاورز  یهان یو ارائه نقشه راه در حوزه ماش  یهوشمندساز   یهانهیزم  ءاحصا •

 اصلی(  )همكار. مصوب موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 1399تا 
 سنجی فروسرخ نزديك )پروژه مشترک(.با استفاده از تكنیك طیف   ایفرنگی گلخانهموجی گوجهتشخیص غیرتخريبی بیماری لكه •

 (اصلی )همكار  پزشكی کشور و موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. مصوب موسسه تحقیقات گیاه1399تا   1397
فناوری • معرفی  و  و  شناسايی  مناسب  درجههای  و  سورتینگ  )پروژه  پیشرفته  سالمت  و  ايمنی  کیفیت،  پايه  بر  زعفران  بندی 

 )مجری( مصوب موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی  . 1399تا   1398(. خاص-سازجريان
  موسسه   مصوب.  1399تا    1397.  کنپراکنش نور لیزر برای هوشمندسازی خشكطراحی و ارزيابی سامانه تصويربرداری پس •

 (اصلی )همكار  یکشاورز یمهندس و  یفن قاتیتحق
مصوب .  1397  تا1395  (.خاص)پروژه    طراحی و توسعه سامانه اپتیكی تشخیص غیر مخرب انارهای آلوده به آفت کرم گلوگاه •

 ()مجریموسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور و 
گوجه • کیفیت  گلخانهتعیین  روش  فرنگی  از  استفاده  با  طیفای  نزديك.  غیرتخريبی  فروسرخ   مصوب  .1397تا    1396سنجی 

 (اصلی  )همكار  یکشاورز یمهندس و یفن قاتیتحق موسسه
  ی مهندس  و   یفن  قاتیتحق  موسسه   مصوب  .1396تا    1395  ملی(.   پروژه  اعتباربخشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ) •

 (مجری) یکشاورز
مانده سموم در محصوالت کشاورزی بر پايه اسپكتروسكوپی مرئی/فرو سرخ  سامانه نوين تشخیص سريع و غیر مخرب باقی •

  تا 1392  .(خاص)پروژه    خیارمحصول  سازی چندمتغیره: مطالعه موردی تشخیص سم ديازينون در  و مدل  (Vis/NIR)نزديك  

 ()مجریوسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ممصوب صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور و . 1394
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  . 1394  تا  1392  .(DSP)   ای دينامیكیسیب در طول مدت انبارداری با روش نوظهور تصاوير نقطه  ارزيابی غیرمخرب کیفیت •

 )مجری(مصوب موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 
  موسسه   مصوب  .1392  تا1389  .حرکت  حال  در   مرکب  ی افق  حسگر  كي  با   خاک  یكیمكان  مقاومت  و   رطوبت  ی هانقشه  هیته •

 (اصلی همكار ) یکشاورز یمهندس و  یفن قاتیتحق

  قات یتحق  موسسه  مصوب  .1389تا    1386رطوبت خاک.  گیری پیوسته  طراحی، ساخت و ارزيابی يك حسگر افقی برای اندازه •

 ( اصلی )همكار یکشاورز ی مهندس و یفن
مصوب   .1389تا    1385  .(خاص)پروژه    های مخروطی و منشوری   گیری مقاومت مكانیكی خاک با يك حسگر افقی با نوکاندازه •

 (اصلی )همكار  یکشاورز یمهندس و یفن قاتیتحق موسسه صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور و 
  موسسه   مصوب  . 1387تا    1385  .ورزطراحی، ساخت و ارزيابی حسگر اندازه گیر پیوسته مقاومت مكانیكی خاک زير عمق کار خاک •

 )مجری( یکشاورز یمهندس و  یفن قاتیتحق
  موسسه   مصوب  .1386تا    JD955  .1384ای دستگاه نمايشگر افت دانه در شرايط متفاوت برداشت روی کمباين  مزرعهارزيابی   •

   (اصلی )همكار  یکشاورز یمهندس و  یفن قاتیتحق
 در حال اجرا:های پژوهشی پروژه

شیاء مبتنی بر شبكه حسگر  فناوری اينترنت ا سازی سامانه هوشمند مانیتورينگ و مديريت باغ سیب با استفاده از  طراحی و پیاده •

مرکز فناوری اطالعات و   -سازی اطالعات و هوشمندسازی کشاورزیستاد يكپارچه  مصوب .1398  (.خاص -ملی)پروژه  سیم بی

کشاورزی اطالع ترويج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  کشاورزی،  خصوصی(   رسانی  بخش  و  تحقیقاتی  موسسات  مشارکت   )با 

 (و مجری )مجری مسئول 

 شده(دستاوردهای پژوهشی برتر )رونمايی

 

سريع و غیر مخرب انارهای آلوده به آفت کرم  دانش فنی تشخیص  "شده در هفته پژوهش و فناورزی  با عنوان  دستاورد رونمايی •

 1397،  "گلوگاه به شیوه اپتیكی
رونمايی • عنوان  دستاورد  با  کشاورزی  جهاد  وزير  توسط   پژوهش  هفته  در  مخرب "شده  غیر  و  تشخیص سريع  نوين  سامانه 

 1394،  "مانده سموم در محصوالت کشاورزیباقی
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 تحلیلی /فنی های علمیگزارش

،   1399های پژوهشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در سال  . تحلیل فعالیت1400سانیج، ح.  ، دهقانی.ب  ،یدیجمش •

 60199شماره ثبت: 
،   1397. ارزيابی عملكرد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در سال  1398، عباسی، ف.، و عباسی، ن.  .ب  ،یدیجمش •

 56063شماره ثبت: 
،   1395. ارزيابی عملكرد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در سال  1396، عباسی، ف.، و عباسی، ن.  .ب  ،یدیجمش •

 52290شماره ثبت: 
( موسسه تحقیقات فنی و مهندسی 1395تا     1392. ارزيابی عملكرد چهارساله )1396عباسی، ف.، و عباسی، ن.  ،  .ب  ،یدیجمش •

 52272کشاورزی،  شماره ثبت: 
 ی هانی ماش  كیمكان  یمهندس   نیپلیسي نقش د.  1396نسب، ه.  ، جوادی ، ا.، شريف.ب  ، یدیجمشدهقان، ا.، شريفی مالواجردی، ا.،   •

مكان  یکشاورز راه  ونیزاسیو  ارائه  مكان  ی کارهادر  چالش  کشور   یکشاورز   ونیزاسیتوسعه  برنامه)عملكرد،  و  موسسه  ها  ها(، 

 52179تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی،  شماره ثبت :
تا    1385های  . تحلیل عملكرد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی )سال 1394عباسی، ف.    ،.ب  ،یدیجمشعباسی، ن.،   •

 48958(، شماره ثبت:1393
. مروری بر وضعیت ضريب مكانیزاسیون کشاورزی در جهان، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی 1393.  ب  ،یدیجمششريفی، ا.،   •

 45490شماره ثبت:کشاورزی، 

 شده تدوينملی  های استاندارد 

بتا  یآلفا   يیپرتوزا  :6قسمت  -  خاک-ستيز  طی در مح  يی پرتوزا  یریگاندازه • و  از شمارش    -کل  یکل  استفاده  با  آزمون  روش 

 )عضو کمیسیون فنی تدوين استاندارد(  ، سازمان ملی استاندارد1400، یگاز یتناسب
)عضو کمیسیون  ، سازمان ملی استاندارد 1400،  فيو تعار  ی کل ی: راهنما1قسمت -  خاک-ستي ز طیدر مح يی پرتوزا یریگاندازه •

 فنی تدوين استاندارد( 
 سازی آمادهپیشو    برداری، نمونهیبردارمونهراهبرد ن   انتخاب  ی: راهنما2قسمت  -  خاک -ستيز  طی در مح  يیپرتوزا  یریگاندازه •

 استاندارد()عضو کمیسیون فنی تدوين  ، سازمان ملی استاندارد1397،  هانمونه
غذا  ی آشكارساز • لوم  شده یپرتوده  يی مواد  از  استفاده  نو  شدهكي تحر  نسانسیبا  استاندارد1397ر،  با  ملی  سازمان  )عضو    ، 

 کمیسیون فنی تدوين استاندارد(
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 اختراع ثبت 

کشاورزی توسط سازمان  مانده سموم در محصوالت  تايیديه اعتبارسنجی اختراع سامانه اپتیكی تشخیص و تعیین غیرمخرب باقی •

 1396های علمی و صنعتی ايران،  پژوهش
   1395مانده سموم در محصوالت کشاورزی، ثبت اختراع سامانه اپتیكی تشخیص و تعیین غیرمخرب باقی •
 1381، رنگ  اساس  بر هاوهیم یجداساز و  صیتشخ كیاپتوالكترون  دستگاهثبت اختراع  •

 نوشتار ويراستاری علمی/ادبی 

 

 52424(، شماره ثبت: 1396-راه مشارکت موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با بخش خصوصی )گزارش فنینقشه  •
 

 کتاب تالیف  

  ی مهندس  و  یفن  قاتیتحق  موسسه   ناشرتالیف کتاب دهه دوم تالش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی،    همكاری در  •

   1394ی، زمستان کشاورز
کشاورزی   • مهندسی  و  فنی  تحقیقات  موسسه  دستاورد  کتابچه  تالیف  در  ماشین "همكاری  تحقیقات  و نقش  کشاورزی  های 

 1394ناشر سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی،  ،  "مكانیزاسیون در امنیت غذايی 
  نقش "  عنوان  با   "کشور  لي مسا  حل  و  هاچالش  تيريمد  در   ی علم  یهاانجمن  نقش  "کتاب  از  یفصل  نيتدوتالیف و    در  یهمكار •

 1392، "کشور لي مسا و هاچالش رفع   در ران يا  ونیزاسیمكان و  یکشاورز یهانیماش یمهندس یعلم  انجمن
 ی مهندس  و  یفن  قاتیتحق  موسسه  ناشر  ،"یکشاورز  یمهندس  و  یفن  قاتیتحق  موسسه  تالش  دهه  كي"  کتاب  نيتدو  در   یهمكار •

 1385ی، زمستان کشاورز

 دانشجويی هاینامهپايانها و رسالهراهنمايی و مشاوره 

زده با استفاده از روش  خيپرتقال    صی و ساخت دستگاه تشخ  یابيارز  ،یسازادهپی"با عنوان    راهنمای رساله دکتری تخصصی •

 دانشگاه تبريز  ،"(Vis/NIR) یسنجفیط رمخربیغ
پايان • عنوان  ارشدکارشناسی  نامهراهنمای  شاخص  "با  طیفبررسی  با  هیدرولیک  روغن  آلودگی  نزدیک های  فروسرخ  سنجی 

 دانشگاه تربیت مدرس، "( 8000استافت در دروگر نیشکر  TAN)مطالعه موردی: میزان آب و شاخص 
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به صورت    سیب  درخت  ( NPK)  یاهيتغذ  ازین  نیتخم  یهوشمند برا  یفیسامانه ط"با عنوان    راهنمای رساله دکتری تخصصی •

 دانشگاه تهران، "رمخربیبرخط و غ
منتخب    یها یژگيسنجش برخط و  یبرا  یفیسامانه ط  كي  ی ابيساخت و ارز  ، یطراح"با عنوان     راهنمای رساله دکتری تخصصی •

 دانشگاه تربیت مدرس،  "خاک
تخصصی • دکتری  رساله  عنوان    راهنمای  غیرمخرب  "با  تشخیص  و  فناور  یكروبیم  یآلودگسنجش  با  کاهو  و   های یتره 

 دانشگاه تهران، "و تصويربرداری ابرطیفی كيفروسرخ نزد- یمرئ یاسپكتروسكوپ
 ی مخرب مبتن  ریغ  یهاانار با استفاده از روش  وهیم  یف یک  اتیاز خصوص  ی برخ  یبررس"با عنوان    تخصصی  راهنمای رساله دکتری •

 دانشگاه تبريز ، " محصول ینور یهایژگيبر و
اپتیكی برای تشخیص گندم سنکاربرد فناوری"با موضوع    راهنمای فرصت مطالعاتی دکتری تخصصی • زده از  های غیرمخرب 

 دانشگاه محقق اردبیلی، "سالم
طی مراحل    های رئولوژيكی و نوریگیریزمینی از طريق اندازهتعیین کیفیت غده سیب"با عنوان    مشاور رساله دکتری تخصصی  •

 دانشگاه محقق اردبیلی، "انبارمانی
سنجش و تخمین ترکیبات موجود در فرايند  تولید شكر از چغندرقند با استفاده از روش  "با عنوان    مشاور رساله دکتری  تخصصی •

 گاه آزاد واحد علوم و تحقیقات دانش، "اسپكتروسكوپی  فروسرخ نزديك
سامانه خبره قابل حمل    ساخت  ی وطراح  ا تشخیص غیرمخرب رسیدگی میوه سیب ب"با عنوان    مشاور رساله دکتری تخصصی •

 دانشگاه تربیت مدرس ، "سنجش نوری
پراکنش نور  تصويربرداری پسسازی خواص کیفی محصول  با استفاده از  پايش و مدل"با عنوان    مشاور رساله دکتری تخصصی  •

 دانشگاه تبريز ،  "کردنلیزر طی فرايند خشك
وقفه به منظور شناسايی آفت تريپس  طراحی، ساخت و ارزيابی سامانه ماشین بینايی بی"با عنوان    مشاور رساله دکتری تخصصی  •

 دانشگاه تربیت مدرس  ،"فرنگی در گلخانه توت
سنجی های مزه لیموشیرين با استفاده از طیفسنجش میزان ويتامین ث و ويژگی"با عنوان  نامه کارشناسی ارشدمشاور پايان •

 انشگاه تربیت مدرس د، "فروسرخ نزديك
تخصصی • دکتری  رساله  عنوان  مشاور  اسپكتروسكوپی   "  با  غیرمخرب  روش  به  ايران  انگور  بومی  ارقام  برخی  کیفیت  ارزيابی 

NIR" ،دانشگاه تهران 
سنجی فروسرخ  طراحی و ارزيابی سامانه سنجش عیار چغندرقند با استفاده از طیف"با عنوان   نامه کارشناسی ارشدمشاور پايان •

 دانشگاه تربیت مدرس  ،"نزديك
دانشگاه ،  "های هرز با سازوکار بازخوردیاستفاده از قوس الكتريكی برای نابودی علف"ناظر رساله دکتری تخصصی با عنوان   •

 تهران
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توسعه و ارزيابی سامانه هوشمند ترکیبی بر پايه ماشین بینايی و ماشین بويايی به منظور  "ناظر رساله دکتری تخصصی با عنوان  •

 دانشگاه تربیت مدرس  ، "بررسی کیفیت و تعیین مواد موثره زعفران
،  "به  وهیم  یدگیرس  نییتع  منظوربه(  NIR)  كينزد  فروسرخ  یسنجفیط  از  استفاده"نامه کارشناسی ارشد با عنوان  ناظر پايان •

 دانشگاه تربیت مدرس 
آال با استفاده  آوردن جدول بیومتری و نگاشت منحنی رشد ماهی قزلرهیافتی برای به دست"ناظر رساله دکتری تخصصی با عنوان   •

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ، "استريو -از سیستم ويديو
های سفیدک پودری ودکار بیماریطراحی، ساخت و ارزيابی سامانه تشخیص و سمپاشی خ"ناظر رساله دکتری تخصصی با عنوان   •

 دانشگاه تربیت مدرس  ،"و کپك خاکستری رز با استفاده از ترکیب تصاوير حرارتی و مرئی
های فیزيكوشیمیايی عسل و بینايی هوشمند برای سنجش برخی ويژگیسامانه ماشین"ناظر رساله دکتری تخصصی با عنوان   •

 دانشگاه تربیت مدرس، NIRسنجی طیف و   Hyperspectralتشخیص تقلب با تصويربرداری
دانشگاه تربیت   "ارزيابی طیف فلورسانس کاهو به منظور ساخت آشكارساز مواد خارجی"نامه کارشناسی ارشد با عنوان  ناظر پايان •

 مدرس

 های علمی عضويت در مجامع و انجمن

  تاکنون 1398ی، کشاورز ونیزاس یها و مكانسامانه قاتیتحقعضو هیات تحريريه نشريه  •
 (IAPR) المللی تشخیص الگو عضو انجمن بین •
 تاکنون  1395،  (IRNDT)رانيمخرب ا ریغ یهاانتشارات انجمن آزمونپژوهش و  یعضو شورا •
 (IRNDT)غیر مخرب ايران  هایآزمونعضو پیوسته انجمن  •
 (ISMVIP)عضو پیوسته انجمن ماشین بینايی و پردازش تصوير ايران  •
 (OPSI)عضو پیوسته انجمن اپتیك و فوتونیك ايران  •
،  (ISAME)  و مكانیزاسیون ايران  ی( کشاورز  یهاماشینمكانیك بیوسیستم )  یانجمن مهندس  ره يمد  اتیبازرس اصلی ه  •

 1392تا   1390

 (ISAME) و مكانیزاسیون ايران (های کشاورزیماشینمكانیك بیوسیستم ) عضو پیوسته انجمن مهندسی •

 و محیط زيست ايران و منابع طبیعی عضو نظام مهندسی کشاورزی •
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 ها تشويق

  موسسه،   یقاتیو تحق  یبخش خدمات فن  استير  یبرا  یکشاورز  یو مهندس  یفن  قاتیموسسه تحق  سيیاز ر  ريلوح تقد  افتيدر •

1399 
  1398در سال    موسسه  عملكرد همكاران   یابيارزدريافت لوح تقدير از ريیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی برای   •

 1399به صورت وبیناری،  موسسهساالنه   يی گردهما نیهفدهم موفقبرگزاری  و  زی، يرو برنامه
ريزی و برگزاری شانزدهمین   مشارکت در برنامهدريافت لوح تقدير از ريیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی برای   •

 1398های تحقیقاتی ستاد و مراکز تابعه موسسه، گردهمايی ساالنه روسای بخش
از معاون وزير جهاد کشاورزی و ريیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی در هفته پژوهش   • و  دريافت لوح تقدير 

،  "دانش فنی تشخیص  غیرمخرب انارهای آلوده به آفت کرم گلوگاه به شیوه اپتیكی"عنوان  برای دستاورد پژوهشی برتر با  فناوری  

1397 
از    1396دريافت لوح تقدير از ريیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی برای اخذ رتبه دهم در ارزيابی عملكرد سال   •

 1397،  بین تمامی اعضای هیات علمی و پژوهشگران  ستاد و مراکز تابعه موسسه
برنامه • در  مشارکت  برای  کشاورزی  مهندسی  و  فنی  تحقیقات  موسسه  ريیس  از  تقدير  لوح  موفق دريافت  برگزاری  و  ريزی 

 1397های تحقیقاتی ستاد و مراکز تابعه موسسه، پانزدهمین گردهمايی ساالنه روسای بخش
ارکت در برگزاری سیزدهمین گردهمايی ساالنه   دريافت لوح تقدير از ريیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی برای مش •

 1395های تحقیقاتی ستاد و مراکز تابعه موسسه، روسای بخش
 1395 دريافت لوح تقديراز دبیر کل نخستین فستیوال بین المللی جايزه بزرگ اختراعات  ايران برای داوری اختراعات، •
زمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی در هفته پژوهش برای  دريافت لوح تقدير از معاون وزير جهاد کشاورزی و ريیس سا •

 1394، "مانده سموم در محصوالت کشاورزیسامانه نوين تشخیص سريع و غیر مخرب باقی"دستاورد پژوهشی برتر با عنوان 
ياست بخش  دريافت لوح تقدير از معاون وزير جهاد کشاورزی و ريیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی برای ر •

خدمات فنی و تحقیقاتی، دبیری کمیته نظارت و ارزشیابی و همكاری در تحلیل عملكرد ده ساله موسسه تحقیقات فنی و مهندسی 

 1394، کشاورزی
های علمی و   از ريیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در هفته پژوهش برای عملكرد و فعالیت  لوح تقديردريافت   •

 1386پژوهشی،  
هیات    ۀ شد  نیتحسو  دريافت لوح تقدير از ريیس جشنواره جوان خوارزمی و معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،   •

عنوانبرا  ی خوارزم  جوان  ۀ جشنوار  نی ششم  داوران با  طرح    جداساز  كیاپتوالكترون  دستگاه  یابيارز   و  ساخت  ، ی طراح"ی 

  1383،  "رنگ  اساس  بر یفرنگگوجه

 1382های کشاورزی و مكانیزاسیون برای مقاله برتر، ارومیه، دريافت لوح تقدير از اولین کنفرانس دانشجويی مهندسی ماشین  •
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 1381، ارشد یکارشناس مقطع اول رتبهدريافت لوح تقدير از دانشگاه تربیت مدرس برای کسب  •

 1378،  کارشناسی مقطع ممتاز رتبهدريافت لوح تقدير از دانشگاه صنعتی اصفهان برای کسب   •

 المللی گذرانده شده های بیندوره

• Workshop on Smart Transformation for Various Economic Sectors. 21–23 July 2021. Asian 

Productivity Organization (APO). Republic of China. 
• Workshop on Empowerment of Small-scale Farmers in Adapting Internet of Things Technologies. 16-

18 March 2021. Asian Productivity Organization (APO). Malaysia. 
• Smart Transformation of Agriculture. 19 February 2021, Asian Productivity Organization (APO). 

Japan 

 

 
 

 


