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 .11شناخت تحقیقات ،فناوري¬ها و نوآوري¬هاي مرتبط با محصول پسته در زمینه علوم آب( .1971 .همكار)
 .12شناخت تحقیقات ،فناوري ها و نوآوري هاي مرتبط با محصول پسته در زمینه علوم خاك( .1971 .همكار اصلی)
 .19بررسی وضعیت علم ،فناوري و تكنولوژي آفالتوكسین در پسته ايران( .1971 .مجري).
 .14بررسی وضع موجود ،تحلیل آينده و تحلیل راهبردي در زمینه فرآوري پسته( .1979 .مجري).
 .11ارزيابی وضع موجود ،تحلیل آينده و تحلیل راهبردي در زمینه ضايعات پسته( .1979.مجري).
 .11بررسی شاخص هاي علم ،فناوري و نوآوري در زمینه صنايع تبديلی پسته( .1979 .مجري).
 .19بررسی وضعیت علم ،فناوري و تكنولوژي بیماريهاي درختان پسته( .1971 .همكار اصلی)
 .13بررسی میزان تولید علم ،فناوري و نوآوري آفات پسته در ايران و جهان( .1971 .همكار اصلی)
 .17ارزيابی شاخص هاي عملكردي در زمینه تحقیقات پسته .1971 .پژوهشكده پسته( .مجري).
 .21بررسی امكان استفاده از روغن پالم و منوگلیسیريد به منظور افزايش پايداري اكسیداسیونی روغن پسته .1974.موسسه
تحقیقات پسته كشور( .مجري).
 .21تعیین شرايط بهینه پوست گیري مغز پسته با استفاده از آب داغ با در نظر گرفتن خصوصیات كیفی مغز سبز حاصله در طول
زمان انبارداري .1974 .موسسه تحقیقات پسته كشور( .مجري).
 .22تعیین بهترين شرايط پوست گیري مغز پسته با آب نمك و بررسی ويژگی هاي كیفی مغز پوست گیري شده در طول
انبارداري .1974 .موسسه تحقیقات پسته كشور ( .مجري).
6

 .29ارزيابی وضع موجود ،تحلیل آينده و تحلیل راهبردي علم سالمت پسته .1974 .مركز تحقیقات سالمت پسته( .مجري).
 .24بررسی اقتصادي فقر و نابرابري درآمدي در منطق پسته كاري استان كرمان .1979 .موسسه تحقیقات پسته كشور( .ناظر).
 .21استفاده از روغن پالم و امولسیفاير منو گلیسیريد جهت جلو گیري از جدا شدن روغن از بافت حلوا ارده .1979 .طرح خاص
شركت شهرك هاي صنعتی استان يزد (مجري).
 .21تدوين و چاپ مجموعه مقاالت ،پژوهش ها و معرفی صنعت محصوالت كنجدي (خواص و كاربردها ،شیوه هاي تولید،
خالصه مطالعات پژوهشی ملی و جهانی .1979 .طرح خاص شركت شهرك هاي صنعتی استان يزد( .مجري).
 .29بررسی اثرات زمان برداشت زودهنگام(كال چینی) بر روي كیفیت میوه و فیزيولوژي درختان پسته و ارزيابی اقتصادي آن.
( .1974همكار).
 .23اثر روش هاي مختلف شور و برشته كردن پسته در اجاق و برشته كن با بستر سیال بر كیفیت و ماندگاري پسته.1972 .
موسسه تحقیقات پسته كشور( .مجري).
 .27تعیین شرايط بهینه پوست گیري مغز پسته با آب داغ جهت تولید مغز سبز در رقم اوحدي .1971 .موسسه تحقیقات پسته
كشور( .مجري).
 .91بررسی امكان تولید شیر پسته .1933 .موسسه تحقیقات پسته كشور( .مجري).
 .91بررسی امكان تولید شكالت پسته .1933 .موسسه تحقیقات پسته كشور( .مجري).
 .92استفاده از پوشش پلیمري در زنجیره تولید پسته به منظور به حداقل رساندن آلودگی هاي قارچی ،تنظیم رطوبت و افزايش
انبار مانی پسته تازه( .1933 .همكار).
 .99انتخاب اجزاي واحد نیمه صنعتی (پايلوت پلنت)  4محصول صنايع تبديلی پسته (روغن پسته ،كره پسته ،شكالت پسته و
باقلواي پسته) بر اساس معیارهاي فنی و اقتصادي) .1939 .موسسه تحقیقات پسته كشور( .مجري).
 .94بررسی اثرات كود كالت آهن خضرا روي درختان پسته به صورت مصرف خاكی و محلول پاشی .1939 .موسسه تحقیقات
پسته -شركت احرار صدور شرق( .همكار).
 .91بررسی نقش آفالتوكسین در بی ثباتی بازار پسته ايران .1939 .موسسه تحقیقات پسته كشور( .همكار).
 .91بررسی عملكرد حوض تر در جداسازي پسته هاي آلوده به آفالتوكسین .1931 .موسسه تحقیقات پسته كشور( .مجري).
 .99بررسی اثر آب چوبك و گلیسیريزين تجاري بر كیفیت حلوا پسته .1931 .موسسه تحقیقات پسته كشور( .مجري).
 .93بررسی میزان كارايی  4نوع فیلم پالستیكی در بسته بندي پسته .1931 .موسسه تحقیقات پسته كشور( .مجري).
 .97بررسی و مقايسه فنی و اقتصادي دو نوع بسته بندي پالستیكی در دو شرايط بسته بندي (معمولی و تحت خالء) و دو شرايط
نگهداري (معمولی و رطوبت باال) .1931 .همكار .موسسه تحقیقات پسته كشور( .همكار).
 .41تولید حلوا پسته  .1931 .موسسه تحقیقات پسته كشور( .مجري).
 .41بررسی اثر دو نوع آنتی اكسیدان بر كیفیت حلوا پسته .1931 .موسسه تحقیقات پسته كشور( .مجري).
 .42طرح جامع بهبود فرآيند فرآوري و بسته بندي پسته .1931 .دانشگاه شهید باهنر كرمان( .همكار).
 .49بررسی اثر سه نوع امولسیفاير بر كیفیت حلوا پسته .1934 .موسسه تحقیقات پسته كشور( .مجري).
 .44بهینه كردن فرآيند تولید كره پسته .1934 .موسسه تحقیقات پسته كشور( .مجري).
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 .41بررسی تكنولوژي تولید حلوا پسته .1939 .موسسه تحقیقات پسته كشور( .مجري).
 .41شناخت تحقیقات ،فناوري¬ها و نوآوري¬هاي مرتبط با محصول پسته در زمینه علوم آب( .1971 .همكار)
 .49شناخت تحقیقات ،فناوري ها و نوآوري هاي مرتبط با محصول پسته در زمینه علوم خاك( .1971 .همكار اصلی)
 .43بررسی وضعیت علم ،فناوري و تكنولوژي آفالتوكسین در پسته ايران( .1971.مجري)
 .47بررسی وضعیت علم ،فناوري و تكنولوژي بیماريهاي درختان پسته( .1971 .همكار اصلی).
 .11بررسی میزان تولید علم ،فناوري و نوآوري آفات پسته در ايران و جهان( .1971 .همكار اصلی).

پروژه ها و طرح هاي تحقيقاتي در حال اجرا:
 -1استخراج آكريل آمید باقیمانده در پسته برشته شده با استفاده از نانوجاذبهاي كاربردي جديد پیش از تعیین مقدار آن توسط
كروماتوگرافی گازي (مجري)
 -2بررسی تأثیر گوگرد معدن زركوه بر روي خصوصیات كیفی (تركیبات مغز میوه ،رؤيت و بازارپسندي) میوه پسته (مجري
مسئول)
 -9مديريت بهینه تولید جهت كاهش ضايعات در تولید ،برداشت و پس از برداشت پسته (مجري)
 -4بررسی اثرات كاربرد يك نوع گوگرد میكرونیزه پااليشگاهی بر خصوصیات كمی ،كیفی و سالمت میوه پسته
 -1بررسی تركیبات مغز پسته در طول دوران رسیدن میوه (مجري مسئول)
 -1بررسی تركیبات مغزپسته در پسته هاي مناطق مختلف كشور (مجري مسئول)
 -9افزايش قابلیت ماندگاري پسته ي تازه از طريق بسته بندي با اتمسفر اصالح شده (مجري)
 -3افزايش ماندگاري پسته تازه با استفاده از گاز ازت (مجري مسئول)
 -7بهینه سازي استخراج تركیبات فنلی از پوست نرم رويی پسته (همكار اصلی)
 -11افزايش ماندگاري پسته تازه (مجري مسئول)
 -11بررسی كیفیت میوه پسته تولید شده در زير سايبان و بدون سايبان و ارزيابی حسی آن (مجري مسئول)
 -12افزايش زمان ماندگاري پسته تازه با استفاده از پوشش هاي خوراكی مبتنی بر ژل آلوئه ورا و  CMCو اسانس گیاهان
دارويی بر پايه آويشن و مرزه (همكار اصلی)
 -19بررسی فاكتور هاي رشد رويشی و عملكرد محصول در تراكم هاي مختلف كاشت درختان پسته احمد آقايی (همكار
اصلی)
 -14تاثیر محلولپاشی برگی اسیدهاي آمینه بر خصوصیات كمی و كیفی درختان پسته (مجري)
 -11بررسی اثر پراستیكاسید بر میكروفلور عمومی میوه خشك پسته (همكار اصلی)
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مقاالت علمي منتشره در مجالت معتبر داخلي
شاكر اردكاني ،احمد .كرمی رباطی ،فائزه .)1977( .بررسی تاثیر نوع دستگاه نم گیر (طبقه اي و كالسكه اي) بر روي ويژگیهاي
كیفی پسته رقم كله قوچی طی دوره انبارمانی.نوآوري در علوم و فناوري غذايی .پذيرفته شده.
شاكر اردكاني ،احمد .هاشمی ،مريم .میرزاعلیان دستجردي ،عبدالمجید .)1973( .اثر پوشش خوراكی صمغ عربی حاوي اسانس
آويشن شیرازي بر حفظ خصوصیات كیفی پسته تازه رقم احمدآقايی .علوم و صنايع غذايی ايران.121-119 ,)39(11 ,
شاكر اردكاني احمد ،ابوطالبی محمد .بررسی افزايش پايداري اكسیداتیو روغن پسته با استفاده از امولسیفاير منوگلیسیريد و روغن
كاروتینو در دماي  11درجه سانتیگراد .علوم تغذيه و صنايع غذايی ايران.71-39: )9( 14 ;1973 .
افسانه مرشدي ،سید محمد علی رضوي ،مهدي كاشانی نژاد ،احمد شاكر اردكاني ،علی مصطفوي .)1979( .بهینه يابی فرآيندبرشته كردن مادون قرمز رقم هاي مهم تجاري مغز پسته با روش سطح پاسخ .فناوري هاي نوين غذايی.191-121 ،)1(1 .
 شاكر اردكاني ،احمد .)1971( .ارزيابی شاخص هاي عملكردي در زمینه تحقیقات پسته .رهیافت.111-37 :11 . اسماعیلی ،معین ،گلی ،سید امیر حسین ،شاكر اردكاني ،احمد .)1974( .افزايش مدت زمان ماندگاري روغن پسته با استفاده ازاسانس نعناع فلفلی .علوم و فنون پسته.111-74 :)2( 1 .
 شاكر اردكاني ،احمد .)1979( .بررسی اثر دو نوع ضد اكسنده ( )BHT, BHAروي كیفیت حلوا پسته .پسته ايران14-13 :)1( 1 . شاكر اردكاني ،احمد ( .)1979راهكارهاي استفاده از ضايعات فرآوري پسته .كشاورزي كرمان.94 :22 . شاكر اردكاني ،احمد ( .)1972تجزيه و تحلیل خطر و نقاط كنترل بحرانی در واحدهاي فرآوري پسته ( .)1سنبله-21 :)299( 9 ..29
 شاكر اردكاني ،احمد ( .)1972تجزيه و تحلیل خطر و نقاط كنترل بحرانی در واحدهاي فرآوري پسته ( .)2سنبله-43:)294( 9 ..47
 محمدي مقدم ،تكتم ،رضوي ،سید محمد علی ،ملك زادگان ،فرهاد و شاكر ،احمد .)1933( .بررسی خصوصیات فیزيكوشیمیايیو حسی مارماالد پوست سبز پسته .مجله علوم و صنايع غذايی.11-1:)4( 1 .

 شاكر اردكاني ،احمد ،شاهدي ،محمد و كبیر ،غالمحسین .)1933( .بهینه كردن فرآيند تولید كره پسته .علوم و فنون كشاورزي ومنابع طبیعی.17-47 :) 49 ( 19 .
 شاكر اردكاني ،احمد .)1939( .خواص غذايی ،درمانی و صنعتی پسته .پسته ايران.97-91 :)4(1 . شاكر اردكاني ،احمد .)1939( .انبارداري پسته .پسته ايران.49-41 :)9( 1 . شاكر اردكاني ،احمد .)1939( .جنبه هاي فرهنگی فرآوري و بسته بندي پسته قسمت  .1پسته ايران.27-21 :)1( 2 . شاكر اردكاني ،احمد .)1939( .جنبه هاي فرهنگی فرآوري و بسته بندي پسته قسمت  . 2پسته ايران.94-91 :)9( 2 . شاكر اردكاني ،احمد و واصلی ،ناهید ( .)1939روغن پسته  .پسته ايران.94-99 :)1( 2 . شاكر اردكاني ،احمد ( .)1939كره پسته و ارزش غذايی آن .صنايع فرآوري .شماره .979

 پژوهش هاي علوم و. بررسی امكان استفاده از ارده و خمیره آفتابگردان در فرمول كره پسته.)1931( . احمد، شاكر اردكاني.1-1:1 .صنايع غذايی ايران
.17-13 :)1(2 . آرد و غذا. تكنولوژي تولید حلواي پسته.)1931( . احمد، شاكر اردكاني.91-91 :131 . زيتون. بادام و گردو، پسته: برداشت و انبارداري سه میوه مهم خشكباري ايران.)1931( . احمد، شاكر اردكاني.27-24 :)1(1 . فصلنامه پسته ايران. ارزش غذايی پسته.)1931( . احمد، شاكر اردكاني1 . خبرنامه پسته ايران. بررسی امكان روغن كشی از ضايعات پسته و تهیه روغن با كیفیت مناسب.)1939(  احمد، شاكر اردكاني.14-11:)1(
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مقاالت ارائه شده در كنفرانسهاي متعبر داخلي
 اولین. بررسی نقش زنان و دختران روستايی در كاهش ضايعات فرآوري پسته در استان كرمان.)1931( . احمد، شاكر اردكاني.31  فروردين21 . تهران.همايش علمی و ششمین جشنواره فرهنگی ترويجی عذرا
. نقش حیاتی صنايع تبديلی پسته در توسعه صادرات غیر نفتی.)1934( . محمد، عبدالهی عزت آبادي. احمد، شاكر اردكاني. تبريز.اولین همايش ملی خشكبار
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:اختراعات

دانش فنی آن به بخش خصوصی

.97911  اداره كل ثبت شركت ها و مالكیت صنعتی شماره.1972 . تكنیك تولید شیر پسته.1

.واگذار شده است
 دانش فنی آن به بخش خصوصی.97913  اداره كل ثبت شركت ها و مالكیت صنعتی شماره.1972 . تكنیك تولید شكالت پسته.2
.واگذار شده است
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 .9تكنیك تولید حلوا از مغز پسته برشته .1931 .اداره كل ثبت شركت ها و مالكیت صنعتی شماره  .93141دانش فنی آن به بخش
خصوصی واگذار شده است.
 .4دستگاه آسیاب كردن مغز پسته جهت خمیر كردن .1931 .اداره كل ثبت شركت ها و مالكیت صنعتی شماره .99729
 .1تولید مغز سبز پسته به روش غوطه ور سازي در محلول سود و اسید سیتريك .1931 .اداره كل ثبت شركت ها و مالكیت صنعتی
شماره 93149

 .1تكنیك تولید كره از مغز پسته برشته .1931 .اداره كل ثبت شركت ها و مالكیت صنعتی شماره  .93141دانش فنی آن به بخش
خصوصی واگذار شده است.
 .9افزايش ماندگاري و حفظ كیفیت پسته تازه با استفاده از بستهبندي ضدمیكروبی .1979 .اداره كل ثبت شركت ها و مالكیت صنعتی
در مرحله استعالم.

راهنمايي و مشاوره پايان نامه دانشجويي
 -1بررسی اثر سرمايش قبل از خشك كردن بر درصد پسته هاي خندان و برخی خصوصیات كیفی در دو رقم پسته تجاري.
 .1971دانشگاه شهر كرد .مهدي نظري .استاد راهنما
 -2اثر انجماد و بسته بندي تحت خال بر ويژگی هاي كیفی پودر پسته طی دوره نگهداري .1971 .دانشگاه آزاد اسالمی يزد.
نجمه دبستانی .استاد مشاور.
 -9بررسی پايداري امولسیون روغن پسته در تركیب با سديم كازئینات .1971 .دانشگاه آزاد يزد .علیرضا رحیمی .استاد مشاور.
 -4بررسی میزان آكريل آمید در پسته خام و برشته شده تحت شرايط دما -زمان و فرموالسیون هاي مختلف .1971 .دانشگاه
شهید بهشتی .سارا گودرزي .استاد مشاور.
 -1بررسی و ارزيابی چهار نوع خشك كن پسته و معرفی مناسب ترين آن در استان كرمان .1971 .دانشگاه جیرفت .مسعود
ابوالهادي .استاد مشاور.
 -1بررسی تاثیر پوشش دهی با تركیب عصاره استخراج شده از پوست سبز پسته وكیتوزان بر زمان ماندگاري مغز پسته.1971 .
دانشگاه آزاد يزد .فائزه بیگی مقدم .استاد مشاور
 -9بررسی اثر خشككردن پسته باپوست نرمرويی و خوشه و بدون پوست بر ويژگی هاي فیزيكی ،فیزيكوشیمیايی و حسی آن.
 .1974دانشگاه آزاد اسالمی يزد .سعید طالبان .استاد راهنما
 -3استفاده از آرد پسته و صمغ زانتان در تولید كیك پسته بدون گلوتن .1979 .دانشگاه آزاد واحد سواد كوه .محدثه پهلوان
عسكر .استاد مشاور
 -7بررسی تغیرات عدد پراكسید در طی نگهداري پسته در شرايط دمايی تسريع شده .1974 .دانشگاه پیام نور كرمان .مروين
معین الدينی .استاد راهنما
 -11بررسی امكان استفاده از روغن پسته در فرموالسیون سس مايونز .1974 .دانشگاه آزاد اسالمی سبزوار .حمیده مشايخی .استاد
راهنما
 -11ارزيابی حسی وتعیین خواص فیزيكوشیمیايی ويفر پسته تولید شده از خمیر پسته و پودر پسته .1974 .دانشگاه آزاد اسالمی
واحد شهر كرد .فائزه فارسی نژاد .استاد راهنما
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 -12بررسی تأثیر دماهاي مختلف برشته كردن بر سینتیك برشته كردن ،بافت ،رنگ و ويژگی هاي حسی پسته .1979 .دانشگاه
آزاد اسالمی واحد شهر كرد .الهام دهدشتی .استاد مشاور.
 -19بررسی تأثیر روشهاي مختلف خشك كردن بر سینتیك خشك كردن ،بافت ،رنگ و ويژگی هاي حسی پسته .1979 .فاطمه
نصیري .استاد مشاور
 -14امكان بررسی استفاده از پوست پسته و پوست سوم پسته (تستا) در فرموالسیون كره پسته .1979.دانشگاه آزاد اسالمی واحد
سبزوار .نجمه باختر .استاد راهنما
 -11اثر جداسازي پوست سوم يك رقم پسته بومی ايران با استفاده از تركیبات قلیايی بر زمان ماندگاري مغز پسته .1979 .دانشگاه
آزاد اسالمی واحد سبزوار .محسن اسدي .استاد راهنما
 -11تهیه فرموالسیون و ارزيابی ويژگی هاي رئولوژيكی كره پسته وحشی (كره بنه) .1972 .دانشگاه صنعتی اصفهان .سعید امیري
نسب سرابی .استاد مشاور
 -19تاثیر اسانس هاي طبیعی زرماري و نعناع فلفلی بر پايداري اكسیداتیو روغن پسته در دو نوع بسته بندي شیشه و پلی اتیلن
ترفتاالت .1979 .دانشگاه صنعتی اصفهان .معین اسماعیلی .استاد راهنما
 -13بررسی خواص رئولوژيكی كره پسته .1931 .دانشگاه فردوسی مشهد .مسعود تقی زاده .استاد مشاور
 -17بررسی خصوصیات فیزيكو شیمیايی و حسی مارماالد پوست پسته .1933 .دانشگاه فردوسی مشهد .تكتم محمدي مقدم .استاد
مشاور

ويراستاري علمي كتب و نشريات
-1ورمی كمپوست و روشهاي تولید آن .1974 .موسسه تحقیقات پسته كشور
 -2شناخت خاك و تغذيه درختان پسته .1931 .موسسه تحقیقات پسته كشور.
 -9دانش آجیل و صنعت آجیل و خشكبار .1971 .پژوهشكده علوم و صنايع غذايی.
برپايي نمايشگاه
 -1مسئول برپايی نمايشگاه توانمندي ها و دستاوردهاي موسسه تحقیقات پسته كشور در دومین نمايشگاه هفته
پژوهش شهرستان رفسنجان.1971 .
 -2مسئول فن بازار موسسه تحقیقات پسته كشور در سال هاي  1979 ،1972 ،1971و 1974
 -9برپايی غرفه موسسه تحقیقات پسته در اولین همايش ملی پسته ايران
برگزاري كارگاه هاي آموزشي
 -1مسئول كمیته اجرايی كارگاه آموزشی هواشناسی كشاورزي ( 72/7/4تا  .)72/7/1موسسه تحقیقات
پسته كشور
 -2كارگاه آموزشی صنايع تبديلی و فرآوري پسته 12 .شهريور  .79دانشگاه شهید باهنر كرمان
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)1972  دي22  و21(  كارگاه آموزشی مديريت باغ هاي پسته در سروستان-9
شركت در كارگاه هاي آموزشي
- Google drive and email security workshop. 2012. University Putra Malaysia.
- Managing the writing process seminar. 2012. University Putra Malaysia.
- The PhD examination process seminar. 2012. University Putra Malaysia.
- Advanced search strategies within the scientific databases. 2011. Iran Embassy Malaysia.
- Introduction to scientific journal writing (ISI indexed journals). 2011. Iran Embassy Malaysia.
- Quantitative research method. 2011. ISAM Malaysia.
- Research tools 1. 2011. ISAM Malaysia.
- Research tools II. 2011. ISAM Malaysia.
- Basic endnote. 2011. ISAM Malaysia.
- Word 2007. 2011. ISAM Malaysia.
- New dimensions in high pressure extraction with wide range of application and optimizing your
analysis with kjeldahl and extraction method. 2011. University Putra Malaysia.
- Elements of thesis writing seminar. 2011. University Putra Malaysia.
- Enhancing presentation skills seminar. 2011. University Putra Malaysia.
- Scientific writing and publishing in journal seminar. 2011. University Putra Malaysia.
- How to write thesis. 2010. ISAM Malaysia.
- Application of professional pdf and Microsoft office. 2010. ISAM Malaysia.
- Few notes on writing scientific papers workshop. 2010. ISAM Malaysia.
- The know-how of a stress free and peaceful in viva. 2010. University Putra Malaysia.
- Application of SAS in data analysis. 2010. University Putra Malaysia.
- Application of SPSS in data analysis. 2010. University Putra Malaysia.
- Elementary and intermediate workshop of Exel. 2010. University Putra Malaysia.
- Workshop in how to use MS word program for systematic compilation of thesis and dissertation.
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2010. ISAM Malaysia.
- Endnote workshop. 2010. ISAM Malaysia.
- Exploring statistics using SPSS workshop. 2010. University Putra Malaysia.
- Lab management and instrument calibration seminar. 2010. University Putra Malaysia.
- Examination of thesis (expectation from examiners including viva). 2010. University Putra
Malaysia.
- Research design and method seminar. 2010. University Putra Malaysia.
- Guide to thesis writing seminar. 2010. University Putra Malaysia.
- English for publishing seminar. 2010. University Putra Malaysia.
- English writing workshop. 2009. University Putra Malaysia.
- The safety in food chemical and microbiological laboratory. 2009. University Putra Malaysia.
- Statistical analysis workshop. 2009. University Putra Malaysia.
- The viva workshop. 2009. University Putra Malaysia.
- Publishing for postgraduates. 2009. University Putra Malaysia.
- Effective writing workshop. 2009. University Putra Malaysia.
- Refworks software seminar. 2010. University Putra Malaysia.
- Strategies for manuscript preparation and submission seminar. 2010. University Putra Malaysia.
- Enhancing negotiation skills seminar. 2011. University Putra Malaysia.
- Write right: avoiding plagiarism seminar. 2011. University Putra Malaysia.
- Step by step approach to manuscript writing and publishing seminar. 2011. University Putra
Malaysia.
- Structural equation modeling-Amos workshop for beginner level. 2010. University Putra Malaysia.
- Time and stress management and introduction to UPM postgraduate studies seminar. 2011.
University Putra Malaysia.
- Technique and skill improvement in using the integrated SAS and Exel packages in data handling,
statistical analysis and analysis output and presentation. 2010. University Putra Malaysia.
- Insight in postgraduate research seminar. 2011. University Putra Malaysia.
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- Guide to writing a scientific research proposal seminar. 2011. University Putra Malaysia.
- Scientific writing and publishing in journal seminar. 2011. University Putra Malaysia.
- Halal seminar. 2010. University Putra Malaysia.

 كارگاه آموزش « طراحی و آزمون خشك كن هاي محصوالت كشاورزي .1939 .دانشگاه تربیت مدرس.كارگاه آموزش بین المللی سالمت و ايمنی غذا.FAO .1939 . دوره آموزشی غیر حضوري راهنماي درست نويسی .1939 .مركز آموزش كرمان. كارگاه آموزشی نظارت و ارزيابی پروژ هاي تحقیقاتی .1931 .پژوهشكده مهندسی جهاد.دوره آموزشی غیر حضوري مكاتبات اداري .1932 .مركز آموزش كرمان. نرم افزار آماري  .1932 .SASمجتمع آموزش جهاد كشاورزي فارس.كالیبراسیون .1932 .اداره استاندارد كرمان. HACCPمقدماتی .1931 .اداره استاندارد كرمان.بهره وري و بهداشت در كارگاه هاي صنعتی .1997 .جهاد سازندگی يزد شیر و فرآورده هاي لبنی .1931 .اداره نظارت بر مواد غذايی يزد گواهینامه دوره امداد و كمك هاي اولیه عمومی پايه .1931 .جمعیت هالل احمر كرمان. كارگاه آموزشی روش هاي اندازه گیري باقیمانده سموم در مواد غذايی خام .1972 .موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزي. كارگاه آموزشی اصول و فنون مذاكره در انتقال فناوري .1972 .سازمان تحقیقات ،آموزش و ترويج كشاورزي.تدريس كارگاه آموزشی فرآوري و بهداشت پسته سروستان .1972 .شیراز. شركت در كارگاه آموزشی قیمت گذاري فناوري .1972 .ستاد اجرايی فن بازار جمهوري اسالمی ايران و پژوهشگاه مواد و انرژي. شركت در كارگاه آموزشی بازار تهاتري .1972 .ستاد اجرايی فن بازار جمهوري اسالمی ايران و موسسه رهسا. شركت در كارگاه آموزشی انتظارات فن آوران از فن بازارها .1972 .ستاد اجرايی فن بازار جمهوري اسالمی ايران و پژوهشگاه موادو انرژي.
 شركت در دوره آموزشی آشنايی با روش هاي صحیح مديريت تغذيه باغات .1971 .موسسه تحقیقات علوم باغبانی. شركت در دوره آموزشی كاهش ضايعات محصوالت كشاورزي .1971 .مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي كرمان. شركت در دوره آموزشی حفاظت و ايمنی در آزمايشگاه . .1971 .مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي استان تهران. شركت در دوره آموزشی افزايش بهره وري نیروي انسانی در سازمان .1971 .مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي استان تهران. شركت در دوره آموزشی آشنايی با معارف اسالمی  .1971 .9مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي استان تهران. شركت در دوره آموزشی آشنايی با مبانی نظري آمار كاربردي و طرح هاي آزمايشی در علوم كشاورزي .موسسه تحقیقات علومباغبانی.
 شركت در دوره آموزشی آشنايی با قانون رسیدگی به تخلفات اداري كارمندان .1971 .مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي استانتهران.
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 شركت در دوره آموزشی آشنايی با آيین نامه ترفیع و ارتقا مرتبه اعضاي هیئت علمی سازمان .1971 .موسسه تحقیقات علوم باغبانی. شركت در دوره آموزشی قوانین مالكیت فكري و اصول ثبت اختراع . .1971 .مركز تحقیقات وآموزش كشاورزي استان هرمزگان. شركت در كارگاه آموزشی ادله اثبات دعوي و فنون طرح دعاوي و دفاع در محاكم .1971 .مركز تحقیقات آموزش كشاورزياستان هرمزگان.

عالقه مندي ها:
صنايع تبديلی و تكمیلی پسته ،فرآوري مغزهاي درختی ،روغن ها و چربی ها ،ارزيابی حسی.
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