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:ارائه مقاله در كنگرهها و همايشهاي علمي داخل كشور
 ررسي اقتصاد.1375.رضا و هاءالدين نجفي، صداقت-1

پراكنوده

پديده سا مان دهي روستا هوا

روسوتا

سومينار سواماندهي و هسوا. و دامپورور

و تأثيرآت آن رپتانسيل توليدات كشواور
.ايران. شيرا.استان فارس

شووبكه ا اريووا ي پسووته وارائووه اسووتراتژ

ها

شناسووائي موانووع و نارسووائيها.1371.رضووا، صداقت-2

 دوموين كن وره علووش اغبواني.مناسب جهت هبوود كوارائي ا اريوا ي محصوول در اسوتان فوارس
.ايران.كرج.ايران

 -3صداقت،رضا.1371.ن رشي ر وض يت اشتغال فارل التحصيالن كشاور
كارائي واحد ها

توليد كشار و .سومين كنفرانس اقتصاد كشاور

 -1صداقت،رضا .1331.ررسي تئور

و سنجش نقش آنها ر
ايران.مشهد.ايران.

دور تسلسول توسو ه نيوافت ي در منواطق پسوته كوار

ايوران.

اولين كن ره پسته سيرجان.سيرجان.ايران.
 -5صداقت،رضا.1335.اقتصاد توليد،فرآور
توس ه كشاور

و تجارت پسته درايران :تجر يات گذشته و درسهائي را

شهرستان ني ريز .همايش توس ه شهرستان ني ريز .دانش اه آ اد اسوالمي

واحد ني ريز 11 .د

ماه  .ني ريز.ايران.

 -6صداقت،رضووا.1336.اقتصوواد توليوود و فووراور

پسووته ايران.ششوومين كنفوورانس اقتصوواد كشوواور

ايران.دانش اه فردوسي مشهد.مشهد مقدس.
 -7صداقت،رضووا .1336.ررسووي اقتصوواد
كنفرانس اقتصاد كشاور
-3

حاشوويه ووا ار و كووارائي ا اريووا ي پسووته ايووران .ششوومين

ايرا ن.دانش اه فردوسي مشهد.مشهد مقدس.

سروشيان،شهريار و رضا صداقت.1336.ار يا ي عملكرد استاندارد  GCا منظر فراور
صادر كنندگان پسته ( ا رويكرد مدل  .) BSCاولين هموايش ملوي فوراور

كنندگان و

و سوته نود

پسوته.

مشهد.ايران.
 -1صداقت،رضا.1333.آينده ن ر
ايران .دانشكده كشاور

وا ار جهواني پسوته ايوران .هفتموين كنفورانس اقتصواد كشواور

كرج.دانش اه تهران 11 .و  15همن ماه.

 - 14محبو ه جاللي فر و رضا صداقت .1333.ررسی ن اه صادرکنندگان پسته ه تاثير پيوستن ايران
ه سا مان تجارت جهاني ر توس ه صادرات پسته استان كرمان .هفتمين كنفرانس اقتصواد
كشووواور

ايوووران .دانشوووكده كشووواور

كرج.دانشووو اه تهوووران 11 . .و  15همووون مووواه.

 -11صداقت ،رضا .1311 .ررسي عرضه و تقاضا
نوسانات درآمد
كشاور

اعتبارات كشاور

و نقش آن در هره ور

توليد و

پسوته كواران در شهرسوتان رفسونجان .هشوتمين هموايش دو سواالنه اقتصواد

ايران .شيرا  24-11 .ارديبهشت.

 -12جاللووي فوور ،محبو ووه و صووداقت ،رضووا .1311 .ررسووي اثوورات عضووويت ايووران در  Wtoو توودوين
استراتژيها

مطلوب را

اقتصاد كشاور

توس ه صادرات پسوته اسوتان كرموان .هشوتمين هموايش دو سواالنه

ايران .شيرا  24-11 .ارديبهشت.

 -13صداقت ،رضا .1311.ت يين عوامل مؤثر ر ميزان صادرات پسته و كار رد آن را

رنامه ريز

آتوي.

اولين همایش ملی پسته محور توس ه اقتصادی .دانش اه ا اد اسالمی واحد رفسنجان.
-11

صادقی ،طاهره .احسان پور  ،کبری و صداقت ،رضا .1311 .كوار رد تركيبوي تحليول مولفوههوا و
 ،SWOTه منظور پایش ا اریا ی و تبليغات :مطال ه موردی پسته استان کرمان .اولوين هموایش
ملی پسته محور توس ه اقتصادی .دانش اه ا اد اسالمی واحد رفسنجان.

 -15احسان پور  ،کبوری  .صوادقی ،طواهره و صوداقت ،رضوا .1311 .ررسوي وضو يت موجوود و ارائوه
استراتژیهای مطلوب رای هبود كارائي كانالها

تو يع پسته صادراتي استان كرمان وا اسوتفاده

ا مدل  .SWOTاولين همایش ملی پسته محور توسو ه اقتصوادی .دانشو اه ا اد اسوالمی واحود
رفسنجان.

 -16خدائی  ،مرتضوی .صوداقت  ،رضوا .فتحوی  ،فاطموه و ر اقوی  ،م صوومه .1311.ررسوی موانوع
توس ه سيستم های آ ياری تحت فشار در توليد محصوول پسوته ا دیودگاه کارشناسوان(مطال ه
موردی شهرستان رفسنجان) .اولين همایش ملی پسته محور توسو ه اقتصوادی .دانشو اه ا اد
اسالمی واحد رفسنجان.
خدائی  ،مرتضی .صداقت  ،رضا .مير ائی ،حميد رضا و فتحی  ،فاطمه .1311.ررسی پوذیرش

-17

خدمات شورکت هوای مشواوره فنوی و مهندسوی کشواور ی در توليود محصوول پسوته ا دیودگاه
کارشناسان( مطال ه موردی شهرستان رفسونجان) .اولوين هموایش ملوی پسوته محوور توسو ه
اقتصادی .دانش اه ا اد اسالمی واحد رفسنجان.
عسکری ،مهدی و صداقت ،رضا .1311.ررسی جای اه ف لی خش خصوصی و ت اونی در ا ار

-13

پسووته اسووتان کرمووان و امکووان سوونجی تقویووت آن .اولووين همووایش ملووی پسووته محووور توس و ه
اقتصادی .دانش اه ا اد اسالمی واحد رفسنجان.
 -11فتحی ،فاطمه .خدائی ،مرتضی .ر اقی ،مظلومه .ارع مهرجردی ،محمد رضا و صداقت ،رضا.
 .1312ررسی تاثير شاخص قيمت جهانی نفت و طال ر سرمایه گذاری خش خصوصی در
ایران .چهارمين همایش ملی – دانشجوئی اقتصاد ایران .دانش اه ما ندران .ا لسر2 .
اردیبهشت.
 -24مرتضی خدائی ،محمدرضا ارع مهرجردی ،رضا صداقت و فاطمه فتحی .1312.ررسی عوامل
موثر ر تمایل پسته کاران در استفاده ا سيستمهای آ ياری تحت فشار :مطال ه موردی
شهرستان رفسنجان .دوا دهمين همایش ملی آ ياری و کاهش تبخير .کرمان.
 -21رضا صداقت و پویا هادوی  .1313 .مزایای نشاط کارکنان در سا مان .ششمين کنفرانس ين
المللی مدیریت ،کارآفرینی و توس ه اقتصادی .قم.
 -22الهاش حاجی اده ،رضا صداقت و مصيب پهلوانی .1313 .ررسی کارائی سيستمهای مختلف
فراوری پسته ا استفاده ا روش تحليل پوششی داده ها در شهرستان رفسنجان .اولين
همایش ملی پسته ایران .کرمان.
 -23الهاش حاجی اده ،رضا صداقت و مصيب پهلوانی .1313 .ررسی عوامل موثر ر پذیرش روشهای
نوین فراوری پسته در شهرستان رفسنجان ..اولين همایش ملی پسته ایران .کرمان.
 -21الهاش حاجی اده ،رضا صداقت و مصيب پهلوانی .1313 .ار یا ی اقتصادی سيستمهای مختلف
فراوری پسته ا استفاده ا روش ار یا ی تنزیلی .اولين همایش ملی پسته ایران .کرمان.
 -24صداقت ،رضا .1313.ررسي
تاسيس ت اوني ها
اقتصاد كشاور

موجود كشاور

تخصصي و چند منظوره در شهرستانها

رفسنجان و انار  .نهمين كنفرانس

ايران 14 .و  11ارديبهشت  .13دانش اه آ اد اسالمي كرج.

 -21صداقت ،رضا و محمود
استراتژ

عملكرد ت اوني ها

و

سنجش اقتصاد

ميمند،محمود .1313 .ررسي مزيت نسبي ،ناپايدار

مناسب صادراتي پسته ايران .نهمين كنفرانس اقتصاد كشاور

 .13دانش اه آ اد اسالمي كرج.

درآمد

و

ايران 14 .و  11ارديبهشت

 -27دهشير  ،محمد علي .صداقت ،رضا و م ين الدين ،محمود .1313 .طراحی سيستم های تماش
شده پسته ر اساس هزینه یا ی ر مبنای ف اليت .نهمين كنفرانس اقتصاد كشاور

ايران 14 .و 11

ارديبهشت  .13دانش اه آ اد اسالمي كرج.
 -23فاطمه فتحی،محمدرضا ارع مهرجردی ،رضا صداقت و مرتضی خدائی .1313 .تاثير عوامل
اجتماعی -اقتصادی ر ریسک پذیری پسته کاران رفسنجان و اولویت ندی منا ع ریسک .نهمين
ايران 14 .و  11ارديبهشت  .13دانش اه آ اد اسالمي كرج.

كنفرانس اقتصاد كشاور

 -21محبو ه یحيی پور ،حسن همتی و رضا صداقت .1314 .ار یا ی حساسيت جریان نقدی در
شرایط متفاوت کيفيت حسا رسی1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON TECHNIQUES .
 . IQS ACADEMY.MANAGEMENT AND ACCOUNTINGتهران .سالن همایشهای صدا و سيما.
 -34محبو ه یحيی پور ،حسن همتی و رضا صداقت .1314 .تحليل حساسيت جریان نقدی در
شرایط متفاوت محيطی و محدودیت مالی1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON TECHNIQUES .
 . IQS ACADEMY.MANAGEMENT AND ACCOUNTINGتهران .سالن همایشهای صدا و سيما.
 -31محبو ه یحيی پور ،حسن همتی و رضا صداقت .1314 .ررسی حساسيت جریان نقدی در
شرایط متفاوت ا نظر محدودیت مالی و کيفيت حسا رسی1ST INTERNATIONAL CONFERENCE .
 . IQS ACADEMY.ON TECHNIQUES MANAGEMENT AND ACCOUNTINGتهران .سالن همایشهای
صدا و سيما.
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پروژه ها و طرح هاي تحقيقاتي پايان يافته:
 -1ا اريا ي ،صادرات و آينده ن ر ا ار جهاني پسته .موسسه تحقيقات پسته کشور.
 -2ررسي عوامل مؤثر ر صادرات پسته و كار رد آن در رنامه ريز
 -3آينده ن ر

آتي .موسسه تحقيقات پسته کشور.

ا ار جهاني پسته :عرضه ،تقاضا و قيمت .موسسه تحقيقات پسته کشور.

 -1تحليل اقتصاد

شيوه مديريت ال ر عملكرد كمي،عملكرد كيفي و سود ناخالص محصول پسته .موسسه

تحقيقات پسته کشور.
 -5ررسي عرضه و تقاضا

اعتبارات كشاور

و نقش ان در هره ور

توليد و نوسانات درآمد

پسته

كاران در شهرستان رفسنجان .موسسه تحقيقات پسته کشور.
 -6ررسي عملكرد ت اوني ها

موجود كشاور

و سنجش اقتصاد

منظوره در رفسنجان و انار  .موسسه تحقيقات پسته کشور.

تاسيس ت اوني ها

يك و چند

 -7ررسي عوامل موثر ر مصرف در ا ار داخلي پسته ايران
 -3ت يين سطح هره ور

توليد و تحليل ديدگاه دست اندركاران درخصوص امكان ارتقا

هره ور

در اسوتان

كرمان
 -1ررسي اقتصاد

فقر و نا را ر

در مناطق پسته كار

 -14ررسي عوامل تاثيرگذار ر هره ور
ها

استان كرمان

کل توليد پسته و ارتباط هره ور

کل ا محصول توليد

و نهاده

مصرفي در استان كرمان

 -11ررسي عوامل تاثير گذار ر فقر و نا را ر

درآمد

و ارتباط آن ا محصول پسته توليد

و نهادهها

مصرفي در استان كرمان
و اجتماعي قراردادها

 -12ار يا ي ميزان اثرسنجي اقتصاد

انتقال دانش فنّي سا مان تحقيقات ،آمو ش

و ترويج كشاور
 -13ررسي وض يت موجود ،آسيب شناسی و م رفی ظرفيتها و پتانسيل های سرمایه گذاری صندوق
حمایت ا توس ه خش کشاور ی استان کرمان
نشریات علمی فنی و علمی ترویجی چاپ شده:
 -1نشریه علمی -فنی اصول حسا داری کار ردی در کشاور ی پسته مطا ق استانداردهای موجود
 -2نشریه علمی -فنی نقش اعتبارات کشاور ی در هره وری توليود و کواهش نوسوانات درآمودی پسوته
کاران
 -3نشریه علمی -فنی قراردادهای متقا ل کشاور ی و نقش آنها ر مدیریت توليد و ا ار پسته
 -4نشریه علمی -فنی يمه محصول و نقش آن در مدیریت ریسک توليد پسته
 -5نشریه علمی -فنی آسيب شناسی ت اونی های کشاور ی و راهکارهای تقویت آنها
 -6نشریه علمی -فنی عوامل موثر ر مصرف در ا ار داخلی پسته ایران
 -7آشنايي ا رخي ا زارها

كشاور

مديريتي كار رد

ا تاكيد ر مديريت هره ور

اغات پسته

عناوين پايان نامه هاي فوق ليسانس و دكتري :
عنوان پايان نامه فوق ليسانس:
ررسي اقتصاد

گرايش ه پسته و تاثيرات آن ر ال و

كشت و درآمد ارعين در شهرستان ني ريز فارس

عنوان پايان نامه دكتري:
AN ECONOMIC ANALYSIS OF PISTACHIO PRODUCTION, PROCESSING AND TRADE IN IRAN
همكاري با دانشگاهها و موسسات آموزش عالي:
-1

تدريس رخي دروس مرتبط ا رشته تحصيلي در رخي دانش اهها

استان فارس و كرمان ا سوال

 1375تا كنون.
-2

راهنمائي و مشاوره يش ا  24پايان ناموه هوا

كارشناسوي ارشود در دانشو اهها

دولتوي و آ اد

كشور ا سال  1335تا کنون.
 -3راهنمائي رساله يك نفر دانشجو

دكتر

ايراني شاغل ه تحصيل در دانش اه آريزونا

آمريكا.

