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 (ی. )همكار اصل1971. ط با محصول پسته در زمینه علوم خاكشناخت تحقیقات، فناوري ها و نوآوري هاي مرتب .12

 (.يمجر). 1971. بررسی وضعیت علم، فناوري و تكنولوژي آفالتوكسین در پسته ايران .19

 (.يمجر) .1979 .بررسی وضع موجود، تحلیل آينده و تحلیل راهبردي در زمینه فرآوري پسته .14

 (.يمجر. )1979.در زمینه ضايعات پسته ارزيابی وضع موجود، تحلیل آينده و تحلیل راهبردي .11

 (.يمجر). 1979. بررسی شاخص هاي علم، فناوري و نوآوري در زمینه صنايع تبديلی پسته .11

 . )همكار اصلی(1971. بررسی وضعیت علم، فناوري و تكنولوژي بیماريهاي درختان پسته .19

 .  )همكار اصلی(1971 .بررسی میزان تولید علم، فناوري و نوآوري آفات پسته در ايران و جهان .13

 (.مجري. پژوهشكده پسته. )1971. ارزيابی شاخص هاي عملكردي در زمینه تحقیقات پسته .17

. موسسه 1974.بررسی امكان استفاده از روغن پالم و منوگلیسیريد به منظور افزايش پايداري اكسیداسیونی روغن پسته .21

  (.مجريتحقیقات پسته كشور. )

ري مغز پسته با استفاده از آب داغ با در نظر گرفتن خصوصیات كیفی مغز سبز حاصله در طول تعیین شرايط بهینه پوست گی .21

 (.مجري) .. موسسه تحقیقات پسته كشور1974. زمان انبارداري

تعیین بهترين شرايط پوست گیري مغز پسته با آب نمك و بررسی ويژگی هاي كیفی مغز پوست گیري شده در طول  .22

 (.مجري. ) ه تحقیقات پسته كشورموسس.  1974. انبارداري
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 . مركز تحقیقات سالمت پسته. )مجري(.1974. ارزيابی وضع موجود، تحلیل آينده و تحلیل راهبردي علم سالمت پسته .29

 (.ناظر. موسسه تحقیقات پسته كشور. )1979بررسی اقتصادي فقر و نابرابري درآمدي در منطق پسته كاري استان كرمان.  .24

طرح خاص  .1979لم و امولسیفاير منو گلیسیريد جهت جلو گیري از جدا شدن روغن از بافت حلوا ارده. استفاده از روغن پا .21

 (.مجري) شركت شهرك هاي صنعتی استان يزد

تدوين و چاپ مجموعه مقاالت، پژوهش ها و معرفی صنعت محصوالت كنجدي )خواص و كاربردها، شیوه هاي تولید،  .21

 (.مجري) . طرح خاص شركت شهرك هاي صنعتی استان يزد.1979. نیخالصه مطالعات پژوهشی ملی و جها

 .ررسی اثرات زمان برداشت زودهنگام)كال چینی( بر روي كیفیت میوه و فیزيولوژي درختان پسته و  ارزيابی اقتصادي آنب .29

 (.همكار). 1974

  . 1972كیفیت و ماندگاري پسته. اثر روش هاي مختلف شور و برشته كردن پسته در اجاق و برشته كن  با بستر سیال بر  .23

 (.مجري) موسسه تحقیقات پسته كشور.

. موسسه تحقیقات پسته 1971تعیین شرايط بهینه پوست گیري مغز پسته با آب داغ جهت تولید مغز سبز در رقم اوحدي.  .27

 (.مجري) .كشور

 (.مجري). موسسه تحقیقات پسته كشور. 1933بررسی امكان تولید شیر پسته.  .91

 (.مجري) .. موسسه تحقیقات پسته كشور1933مكان تولید شكالت پسته. بررسی ا .91

استفاده از پوشش پلیمري در زنجیره تولید پسته به منظور به حداقل رساندن آلودگی هاي قارچی، تنظیم رطوبت و افزايش  .92

 (.همكار) .1933انبار مانی پسته تازه. 

ل صنايع تبديلی پسته )روغن پسته، كره پسته، شكالت پسته و محصو 4انتخاب اجزاي واحد نیمه صنعتی )پايلوت پلنت(  .99

 (.مجري) .موسسه تحقیقات پسته كشور .1939باقلواي پسته( بر اساس معیارهاي فنی و اقتصادي(. 

. موسسه تحقیقات 1939بررسی اثرات كود كالت آهن خضرا روي درختان پسته به صورت مصرف خاكی و محلول پاشی.  .94

 (.همكار) .صدور شرقشركت احرار  -پسته

 (.همكار) .موسسه تحقیقات پسته كشور .1939بررسی نقش آفالتوكسین در بی ثباتی بازار پسته ايران.  .91

 (.مجري) .. موسسه تحقیقات پسته كشور1931فالتوكسین. آبررسی عملكرد حوض تر در جداسازي پسته هاي آلوده به  .91

 (.مجري) .موسسه تحقیقات پسته كشور .1931حلوا پسته. بررسی اثر آب چوبك و گلیسیريزين تجاري بر كیفیت  .99

 (.مجري) .موسسه تحقیقات پسته كشور .1931نوع فیلم پالستیكی در بسته بندي پسته.  4بررسی میزان كارايی  .93

بررسی و مقايسه فنی و اقتصادي دو نوع بسته بندي پالستیكی در دو شرايط بسته بندي )معمولی و تحت خالء( و دو شرايط  .97

 (.همكار) .. همكار. موسسه تحقیقات پسته كشور1931گهداري )معمولی و رطوبت باال(. ن

 (.مجري) .. موسسه تحقیقات پسته كشور1931تولید حلوا پسته .  .41

 (.مجري) .. موسسه تحقیقات پسته كشور1931بررسی اثر دو نوع آنتی اكسیدان بر كیفیت حلوا پسته.  .41

 (.همكار) .. دانشگاه شهید باهنر كرمان1931ته بندي پسته. طرح جامع بهبود فرآيند فرآوري و بس .42

 (.مجري) .موسسه تحقیقات پسته كشور .1934بررسی اثر سه نوع امولسیفاير بر كیفیت حلوا پسته.  .49

 (.مجري) .موسسه تحقیقات پسته كشور .1934. بهینه كردن فرآيند تولید كره پسته .44
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 (.مجري) .سه تحقیقات پسته كشور. موس1939بررسی تكنولوژي تولید حلوا پسته.  .41

 (همكار. )1971. آب علوم زمینه در پسته محصول با مرتبط هاي¬نوآوري و ها¬شناخت تحقیقات، فناوري .41

 (همكار اصلی. )1971. شناخت تحقیقات، فناوري ها و نوآوري هاي مرتبط با محصول پسته در زمینه علوم خاك .49

 (مجري. )1971.وكسین در پسته ايرانبررسی وضعیت علم، فناوري و تكنولوژي آفالت .43

 (.همكار اصلی. )1971.  بررسی وضعیت علم، فناوري و تكنولوژي بیماريهاي درختان پسته  .47

  (.همكار اصلی. )1971. بررسی میزان تولید علم، فناوري و نوآوري آفات پسته در ايران و جهان  .11

 

 :در حال اجراطرح هاي تحقيقاتي پروژه ها و 

آمید باقیمانده در پسته برشته شده با استفاده از نانوجاذبهاي كاربردي جديد پیش از تعیین مقدار آن توسط  استخراج آكريل -1

 )مجري( كروماتوگرافی گازي

)مجري  پسندي( میوه پستهبررسی تأثیر گوگرد معدن زركوه بر روي خصوصیات كیفی )تركیبات مغز میوه، رؤيت و بازار -2

 مسئول(

 (يهت كاهش ضايعات در تولید، برداشت و پس از برداشت پسته )مجرمديريت بهینه تولید ج -9

 بررسی اثرات كاربرد يك نوع گوگرد میكرونیزه پااليشگاهی بر خصوصیات كمی، كیفی و سالمت میوه پسته  -4

 )مجري مسئول( بررسی تركیبات مغز پسته در طول دوران رسیدن میوه -1

 )مجري مسئول( لف كشوربررسی تركیبات مغزپسته در پسته هاي مناطق مخت  -1

 )مجري( افزايش قابلیت ماندگاري پسته ي تازه از طريق بسته بندي با اتمسفر اصالح شده -9

 )مجري مسئول( افزايش ماندگاري پسته تازه با استفاده از گاز ازت  -3

 )همكار اصلی( بهینه سازي استخراج تركیبات فنلی از پوست نرم رويی پسته -7

 )مجري مسئول( افزايش ماندگاري پسته تازه -11

 )مجري مسئول( بررسی كیفیت میوه پسته تولید شده در زير سايبان و بدون سايبان و ارزيابی حسی آن -11

و اسانس گیاهان  CMCافزايش زمان ماندگاري پسته تازه با استفاده از پوشش هاي خوراكی مبتنی بر ژل آلوئه ورا و  -12

 )همكار اصلی( دارويی بر پايه آويشن و مرزه

)همكار  كتور هاي رشد رويشی و عملكرد محصول در تراكم هاي مختلف كاشت درختان پسته احمد آقايیبررسی فا -19

 اصلی(

 )مجري( تاثیر محلولپاشی برگی اسیدهاي آمینه بر خصوصیات كمی و كیفی درختان پسته -14

  )همكار اصلی( اسید بر میكروفلور عمومی میوه خشك پستهبررسی اثر پراستیك -11
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 داخلي  منتشره در مجالت معتبرعلمي مقاالت 

(. بررسی تاثیر نوع دستگاه نم گیر )طبقه اي و كالسكه اي( بر روي ويژگیهاي 1977كرمی رباطی، فائزه. ) .ي، احمدشاكر اردكان

 كیفی پسته رقم كله قوچی طی دوره انبارمانی.نوآوري در علوم و فناوري غذايی. پذيرفته شده.
 

اسانس  يحاو یصمغ عرب ی(. اثر پوشش خوراك1973) ، عبدالمجید.يدستجرد یرزاعلیانم ، مريم. یهاشم . ، احمديشاكر اردكان

 .121-119(, 39)11, يرانا يیغذا يع. علوم و صنايیپسته تازه رقم احمدآقا یفیك یاتبر حفظ خصوص یرازيش يشنآو

 

و روغن  یسیريدمنوگل یفايرپسته با استفاده از امولس روغن یداتیواكس يداريپا يشافزا یمحمد. بررس ی، ابوطالباحمد يشاكر اردكان

 .71-39( :9) 14 ;1973. علوم تغذيه و صنايع غذايی ايران. گرادیدرجه سانت 11 يدر دما ینوكاروت

 

بهینه يابی فرآيند (. 1979. )، علی مصطفوياحمد شاكر اردكانيافسانه مرشدي، سید محمد علی رضوي، مهدي كاشانی نژاد، -

 .191-121 ،(1)1. فناوري هاي نوين غذايی .كردن مادون قرمز رقم هاي مهم تجاري مغز پسته با روش سطح پاسخبرشته 

 .111-37: 11. رهیافت. ارزيابی شاخص هاي عملكردي در زمینه تحقیقات پسته(. 1971) شاكر اردكاني، احمد. -

افزايش مدت زمان ماندگاري روغن پسته با استفاده از (. 1974. )شاكر اردكاني، احمداسماعیلی، معین، گلی، سید امیر حسین،   -

 .111-74(: 2) 1. پسته علوم و فنون. اسانس نعناع فلفلی

 14-13(: 1) 1. پسته ايران. (  روي كیفیت حلوا پستهBHT, BHAبررسی اثر دو نوع ضد اكسنده  ) .(1979) .احمد ي،شاكر اردكان -

 .94 :22. كشاورزي كرمان. كارهاي استفاده از ضايعات فرآوري پستهراه(. 1979) احمد ي،شاكر اردكان -

-21(: 299) 9 .سنبله. (1تجزيه و تحلیل خطر و نقاط كنترل بحرانی در واحدهاي فرآوري پسته )(. 1972) احمد ي،شاكر اردكان  -

29. 

-43(:294) 9 .سنبله(. 2ي فرآوري پسته )(. تجزيه و تحلیل خطر و نقاط كنترل بحرانی در واحدها1972) احمد ي،شاكر اردكان -

47. 

 فیزيكوشیمیايی خصوصیات بررسی(. 1933)شاكر، احمد. ، فرهاد و محمدي مقدم، تكتم،  رضوي، سید محمد علی، ملك زادگان  -

 .11-1(:4) 1. مجله علوم و صنايع غذايی. پسته سبز پوست مارماالد حسی و

علوم و فنون كشاورزي و (. بهینه كردن فرآيند تولید كره پسته. 1933یر، غالمحسین. )، شاهدي، محمد و كبشاكر اردكاني، احمد -
 .17-47(:  49)  19.  منابع طبیعی

 .97-91(: 4)1. پسته ايران(. خواص غذايی، درمانی و صنعتی پسته. 1939)شاكر اردكاني، احمد.  -

 .49-41(: 9) 1. پسته ايران(. انبارداري پسته. 1939. )شاكر اردكاني، احمد -

 .27-21(: 1) 2. پسته ايران. 1(. جنبه هاي فرهنگی فرآوري و بسته بندي پسته قسمت 1939) شاكر اردكاني، احمد. -

 .94-91(: 9) 2. پسته ايران.  2(. جنبه هاي فرهنگی فرآوري و بسته بندي پسته قسمت 1939. )شاكر اردكاني، احمد -

 .94-99(: 1) 2. پسته ايران(. روغن پسته . 1939ید )و واصلی، ناه شاكر اردكاني، احمد -

 .97. شماره صنايع فرآوري(. كره پسته و ارزش غذايی آن. 1939) شاكر اردكاني، احمد -
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پژوهش هاي علوم و (. بررسی امكان استفاده از ارده و خمیره آفتابگردان در فرمول كره پسته. 1931. )شاكر اردكاني، احمد -
 .1-1:1.  انصنايع غذايی اير

 .17-13(: 1)2  آرد و غذا.پسته.  حلواي(. تكنولوژي تولید 1931. )شاكر اردكاني، احمد -

 .91-91: 131. زيتون(. برداشت و انبارداري سه میوه مهم خشكباري ايران: پسته، بادام و گردو. 1931. )شاكر اردكاني، احمد -

 .27-24(: 1)1. فصلنامه پسته ايران(. ارزش غذايی پسته. 1931. )شاكر اردكاني، احمد -

 1. خبرنامه پسته ايران(. بررسی امكان روغن كشی از ضايعات پسته و تهیه روغن با كیفیت مناسب. 1939) شاكر اردكاني، احمد -

(1:)11-14. 

 

 بين المللي  منتشره در مجالت معتبرعلمي مقاالت 

 

Shakerardekani, A. Hashemi, M. Shahedi, M. and Mirzaalian Dastjerdi, A. (2021). Enhancing the 

quality of fresh pistachio fruit using sodium alginate enriched with thyme essential oil. 23(1): Accepted. 

 

Shakerardekani, A. Mohamadi, Abdolhossein. (2020). Determination of optimum conditions of 

pistachio kernel peeling using hot water considering quality characteristics of resulted green kernel during 

storage. Pistachio and Health Journal. Accepted. 

 

Shakerardekani, A. Alibeigi, Paria. (2020). Effect of different amounts of pistachio powder and paste on 

the sensory, physicochemical and microbial characteristics of oily cake. Pistachio and Health Journal. 

Accepted. 

 

Shakerardekani, A.  Sadeghi, M. (2020). Evaluation of two common dryers on physicochemical, 

microbial and sensory characteristics of pistachio during storage. Pistachio and Health Journal. Accepted. 

 

Shakerardekani, A. Bagherinasab, Fatemeh. (2020). Performance evaluation of two types of pistachio 

hullers by examining the quality of the peeled product. Pistachio and Health Journal. Accepted. 

 

Hashemi, M., Dastjerdi, A. M., Shakerardekani, A., & Mirdehghan, S. H. (2020). Effect of alginate 

coating enriched with Shirazi thyme essential oil on quality of the fresh pistachio (Pistacia vera 

L.). Journal of Food Science and Technology-Mysore. https://doi.org/10.1007/s13197-020-04510-6. 

 

Shakerardakani, A. Rahdari, M. (2020).Investigating the Effects of storage time on fats, carbohydrates, 

proteins, taste, color, and texture attributes of roasted pistachios by two fixed and rotary methods. Journal 

of Nuts. Accepted. 

 

 

Mohammadi-Moghaddam, T., Razavi, S. M., Taghizadeh, M., Pradhan, B., Sazgarnia, A., & Shaker-

Ardekani, A. (2018). Hyperspectral imaging as an effective tool for prediction the moisture content and 

textural characteristics of roasted pistachio kernels. Journal of Food Measurement and Characterization, 

1-10. 

 

Esmaeili, M., Goli, S. A., Shirvani, A., & Shakerardakani, A. (2018). Improving storage stability of 

pistachio oil packaged in different containers by using rosemary (Rosmarinus officinalis L.) and 
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Peppermint (Mentha piperita) Essential Oils. European Journal of Lipid Science and Technology. 

https://doi.org/10.1002/ejlt.201700432. 

 

Ali Esmaeilpour & Ahmad Shakerardekani (2018). Effects of early harvest times and comparison with 

the appropriate harvest time on nut quality and physiological characteristics of pistachio (Pistacia vera) 

trees. Fruits. 73 (2): 97-104. 

 

Nazari, M., Ghanbarian, D., Shakerardekani, A., & Maleki, A. (2017). Investigating Different Methods 

of Closed Shell Pistachios Splitting and Effects of Freezing Prior to Drying on Shell Splitting 

Percentage. Journal of Nuts, 8(2), 107-114. 

 

Shakerardekani, A.  (2017). Aflatoxin reduction of 3 pistachio varieties (Ahmad Aghaei, Fandoghi, and 

Kale-Ghoochi) by hand sorting. (2017). Journal of chemical Health risks (accepted). 

 

Shakerardekani, A. (2017). Consumer Acceptance and Quantitative Descriptive Analysis of Pistachio 

Spread. Journal of Agricultural Science and Technology, 19(1), 85-95. 

 

-Shakerardekani, A., Karim, R., Ghazali, H. M., & Chin, N. L. (2015). Oxidative stability of pistachio 

(pistacia vera l.) paste and spreads. Journal of the American Oil Chemists' Society, 92(7), 1015-1021. 

(ISI, impact factor =1.541) 

 

Shakerardekani, A. (2014). Factors affecting production, sensory properties and oxidative stability of 

nut butters and nut spreads -a review. American Journal of Food Science and Nutrition Research, 2(3), 

83-88. 

 

Shakerardekani, A. (2014). Effect of milling process on colloidal stability, color and rheological 

properties of pistachio paste. Journal of Nuts, 5(2), 57-65. 

 

-Shakerardekani, A and Shahedi, M. (2015). The effect of soapwort root extract and glycyrrhizin on the 

consumer acceptance, texture and oil separation of pistachio halva. Journal of Agricultural Science and 

Technology, 17(6):1495-1505. (ISI, impact factor =0.685) 

 
-Shakerardekani, A., Karim, R., Ghazali, H. M., & Chin, N. L. (2013). The effect of monoglyceride 

addition on the rheological properties of pistachio spread. Journal of the American Oil Chemists' Society, 

1-5. (ISI, impact factor =1.592). 

 

 

- Shakerardekani, A., Karim, R., Ghazali, H. Mohd, & Chin, N. L. (2013). Development of Pistachio 

(Pistacia vera L.) Spread. Journal of Food Science,78(3), S484-S489.  (ISI, impact factor =1.775) 

- Shakerardekani, A., Karim, R., Ghazali, H. M., & Chin, N. L. (2013). Textural, rheological and 

sensory properties and oxidative stability of nut spreads-a review. International Journal of Molecular 

Sciences, 14(2), 4223-4241.  (ISI, impact factor =2.464) 

 

-Shakerardekani, A., & Karim, R. (2012). Effect of different types of plastic packaging films on the 

moisture and aflatoxin contents of pistachio nuts during storage. Journal of Food Science and 

Technology, 50(2):409-411. (ISI, impact factor =1.123) 
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-Shakerardekani, A., Karim, R., & Mirdamadiha, F. (2012). The effect of sorting on aflatoxin reduction 

of pistachio nuts. Journal of Food, Agriculture & Environment, 10(1): 459-461.  (ISI, impact factor 

=1.592) 

 

-Shakerardekani, A., Karim, R., & Vaseli, N. (2012). The effect of processing variables on the quality 

and acceptability of pistachio milk Journal of Food Processing and Preservation, 37 ( 5):  541–545. (ISI, 

impact factor =0.450) 

 

-Shakerardekani, A. Karim, R. Mohd Ghazali, H. and Chin, N.L. (2011). Effect of roasting conditions 

on hardness, moisture content and colour of pistachio kernels. International Food Research Journal, 18: 

704-710.  (ISC, impact factor =0.034) 

 

25.Shakerardekani, A., Karim, R., Ghazali, H. Mohd, & Chin, N. L. (2011). Types of Dryers and Their 

Effect on the Pistachio Nuts Quality-a Review. Journal of Agricultural Science, 3(4), 13-21. 

 

-Razavi, S., Taghizadeh, M., & Shakerardekani, A.  (2010). Modeling the Time-Dependent Rheological 

Properties of Pistachio Butter. International Journal of Nuts and Related Sciences (IJNRS), 1(1): 38-45. 

 

-Moghaddam, T. M., Razavi, S. M. A., Malekzadegan, F., & Shakerardekani, A. (2009). Chemical 

composition and rheological characterization of pistachio green hull's marmalade. Journal of Texture 

Studies, 40(4), 390-405. (ISI, impact factor =1.051) 

 

Ardakani, A.S.H. 2006. The vital role of pistachio processing industries in development of iran non-oil 
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Ardakani, A.S.H., Shahedi, M. and Kabir, G.H. 2006. Optimizing of the process of pistachio butter 
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 بين المللي  منتشره در مجالت معتبر ترويجي علميمقاالت 
-Hassanpour, M.H., Alameh,A., Ghebi,B. Shojaei,F. Hadavi,E. Nazarian, H. , Tajkarimi, M. , Meshkani, 

A. Abouhossein, G. Ordoobadi, F. Shakerardekani , A. (2003). Maximum levels for Aflatoxins on Tree 

Nuts (almonds , hazelnuts and  pistachios). FAO/WHO: Agenda item14f  (CX/FAC04 /36/23).  

 

 

-Hassanpour, M.H., Alameh,A., Ghebi,B. Shojaei,F. Hadavi,E. Nazarian, H. , Tajkarimi, M. , Meshkani, 

A. Abouhossein, G. Ordoobadi, F. Shakerardekani , A. (2003). Discussion paper on aflatoxins in tree 

nuts, including information submitted on aflatoxin contamination and methods of analysis for the 

determination of aflatoxins in tree nuts.FAO/WHO: Agenda item15d  (CX/FAC03/23).  

 

 داخلي در كنفرانسهاي متعبر شده مقاالت ارائه 
(. بررسی نقش زنان و دختران روستايی در كاهش ضايعات فرآوري پسته در استان كرمان. اولین 1931. )شاكر اردكاني، احمد -

 .31فروردين  21همايش علمی و ششمین جشنواره فرهنگی ترويجی عذرا. تهران. 

بديلی پسته در توسعه صادرات غیر نفتی. (. نقش  حیاتی  صنايع ت1934.  عبدالهی عزت آبادي، محمد. )شاكر اردكاني، احمد -

 اولین همايش ملی خشكبار. تبريز.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jfpp.2013.37.issue-5/issuetoc
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 .31ارديبهشت  29و  21(. استخراج روغن از ضايعات مغز پسته . اولین همايش خشكبار.  دامغان. 1931. )شاكر اردكاني، احمد -

، جوانشاه، امان اله، اسماعیل پور، علی دشاكر اردكاني، احمحكم آبادي، حسین، تاج آبادي پور، علی، محمدي مقدم، مهدي،  -

 29و  21در پسته هاي تولیدي. اولین همايش خشكبار.   HACCP (. نقش تحقیقات انجام شده در بهبود روند اجرايی طرح1931)

 ارديبهشت.

 29و  21در پسته. اولین همايش خشكبار.  دامغان.    HACCP(. معرفی و اجراي سیستم1931. )شاكر اردكاني، احمد -

 ارديبهشت.

 .31ارديبهشت  29و  21(. برداشت، فرآوري و انبارداري پسته. اولین همايش خشكبار.  دامغان. 1931. )شاكر اردكاني، احمد -

 .31ارديبهشت  29و  21(. ارزش غذايی و فرهنگ مصرف پسته.  دامغان. 1931. )شاكر اردكاني، احمد -

 29و  21اي تبديل ضايعات فرآوري پسته و ايجاد ارزش افزوده در آنها..  دامغان. (. راهكاره1931) شاكر اردكاني، احمد. -

 .31ارديبهشت 

(. بررسی نقش طرحهاي تنظیم بازار در كاهش ريسك درآمدي 1932و عبدالهی عزت آبادي ، محمد. ) شاكر اردكاني، احمد -

 1932آذر  13الی  19هران. كشاورزان مطالعه موردي پسته. اولین همايش كشاورزي و توسعه ملی. ت

 3(. راهكارهاي استفاده از ضايعات فرآوري پسته. ششمین كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران. مشهد. 1931. )شاكر اردكاني، احمد -

 .31آبان  7الی 

همايش ملی  (. بررسی امكان استفاده از ارده و خمیره آفتابگردان در فرمول كره پسته. اولین1931. )شاكر اردكاني، احمد -

 .31آذر  14الی  19فرآوري و بسته بندي پسته. مشهد. 

، صداقتی، ناصر،  صالحی، شاكر اردكاني، احمدجوانشاه، امان اله، مرادي، محمد، تاج آبادي پور، علی، اسماعیل پور، علی،  -

هاي تحقیقاتی در ارتباط با آفالتوكسین در (. مروري بر يافته 1931فرامرز، علیپور، حمید، میرداماديها، فاطمه، حكم آبادي ، حسین )

 .31آذر  14الی  19موسسه تحقیقات پسته كشور. اولین همايش ملی فرآوري و بسته بندي پسته. 

(. بررسی و مقايسه فنی و 1931، رفیعی، عباس و معصومی، حیدر )شاكر اردكاني، احمدحكم آبادي، حسین، جوانشاه، امان اله،  -

 19ه بندي پالستیكی در دو شرايط بسته بندي و دو شرايط نگهداري. اولین همايش ملی فرآوري و بسته بندي پسته. اقتصادي دو نوع بست

 .31آذر  14الی 

جهت افزايش ماندگاري پسته. هیجدهمین كنگره   MAP(. بررسی كاربرد سیستم  1939) شاكر اردكاني، احمدامینیان، افسانه و  -

 .39مهر  21الی  24علوم و صنايع غذايی. مشهد. 

(. كاهش آلودگی به آفالتوكسین با روش جداسازي چشمی در پسته. 1939) شاكر اردكاني، احمدمیرداماديها، فاطمه و  -

 .39مهر  21الی  24هیجدهمین كنگره علوم و صنايع غذايی. مشهد. 

وضعیت تولید حلوا ارده سنتی و صنعتی در  (. بررسی و مقايسه1939، شاهدي، محمد و كبیر، غالمحسین ) شاكر اردكاني، احمد -

 .03 مهر 21الی  24ايران. هیجدهمین كنگره علوم و صنايع غذايی. مشهد. 

. بررسی اثر دو نوع ضد اكسنده بر روي كیفیت حلوا پسته. اولین همايش ملی پسته محور توسعه (1971) .1شاكر اردكاني،  -

 اقتصادي. دانشگاه آزاد اسالمی رفسنجان.
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. صنايع فرآوري و تبديلی پسته: بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهديدها و ارائه راهبردها. اولین (1971). 1اكر اردكاني، ش -

 همايش ملی پسته محور توسعه اقتصادي. دانشگاه آزاد اسالمی رفسنجان.

ته كشور. همايش علمی آشنايی با دانش هاي (. صنايع تبديلی پسته: فرصتی با پتانسیل باال در صنعت پس1972) .1شاكر اردكاني،  -

 نوين صنعت پسته. شركت تعاونی تولید كنندگان پسته رفسنجان.

بر  PET(. تاثیر دو نوع بسته بندي شیشه و 1979) شاكر اردكاني، احمد.اسماعیلی، معین، گلی، امیر حسین، اقبالی، فرديس،  -

 ش ملی میان وعده هاي غذايی. پژوهشكده علوم و فناوري مواد غذايی.خصوصیات روغن پسته تحت شرايط نگهداري. اولین هماي

 افزايش مدت زمان ماندگاريروغن پسته با (. 1979گلی، امیر حسین ) شاكر اردكاني، احمد.اسماعیلی، معین، ، اقبالی، فرديس،  -

 ه علوم و فناوري مواد غذايی.. اولین همايش ملی میان وعده هاي غذايی. پژوهشكداستفاده از اسانس هاي روغنی طبیعی

بررسی و مقايسه فعالیت آنتی (. 1979)شاكر اردكاني، احمد. گلی، امیر حسین ، اقبالی، فرديس،  نوروزي، ندا، اسماعیلی، معین، -

مواد . اولین همايش ملی میان وعده هاي غذايی. پژوهشكده علوم و فناوري اكسیدانی اسانس هاي طبیعی گیاهی و اسانس هاي سنتزي

 غذايی.

(. اثر بسته بندي هاي مختلف بر پايداري اكسیداسیونی روغن 1972) شاكر اردكاني، احمد.اسماعیلی، معین، سهرابی، مريم و  -

 پسته. بیست و يكمین كنگره ملی علوم و صنايع غذايی ايران. دانشگاه شیراز.

(. بررسی ويژگی هاي رئولوژيكی و حسی مخلوط خمیر 1979. )شاكر اردكاني، احمدمرشدي، افسانه، رضوي، سید محمد علی،  -

 شهريور(. 11و  7پسته و خمیر تخمه كدو. اولین همايش ملی پسته ايران. دانشگاه باهنر كرمان )

(. تعیین دما و زمان بهینه برشته كردن مغز پسته به منظور تولید خمیر پسته. اولین همايش ملی پسته 1979. )شاكر اردكاني، احمد -

 شهريور(. 11و  7ران. دانشگاه باهنر كرمان )اي

. تاثیر آنتی اكسیدان طبیعی )رزماري+ نعناع فلفلی( بر مدت زمان شاكر اردكاني، احمداسماعیلی، معین، گلی، سید امیر حسین و  -

 شهريور(. 11و  7ماندگاري روغن پسته. اولین همايش ملی پسته ايران. دانشگاه باهنر كرمان )

(. بررسی وضعیت تولید علم پسته در ايران و جهان. اولین همايش ملی پسته ايران. دانشگاه باهنر 1979. )اني، احمدشاكر اردك -

 شهريور(. 11و  7كرمان )

. اولین ارزيابی  حسی كره پسته غنی شده با پوست نرم رويی و پوست سوم پسته(. 1979) و باختر، نجمه شاكر اردكاني، احمد -

 شهريور(. 11و  7ايران. دانشگاه باهنر كرمان )همايش ملی پسته 

 

 

(.  بررسی اثر زمان تماس  و غلظت متفاوت نانو ذرات نقره  بر روي 1979محرابی، مژگان، جوكار ، مريم و احمد شاكر اردكانی. )-

بهینه سازي زنجیره تولید،  ضريب توزيع نقره از نانوكامپوزيت پلی الكتیك اسید/ نقره به مشابهات مواد غذايی.  دومین همايش ملی

 بهمن. 91-27توزيع و مصرف در صنايع غذايی. دانشگاه ساري. 
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(. تأثیر دماهاي مختلف 1974، كريمی، بهرام و نصیري، فاطمه )شاكر اردكاني، احمددهدشتی،الهام، حجت االسالمی، محمد،  -

دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان  وم و صنايع غذايی ايران.برشته كردن بر رنگ و سینتیك رنگ پسته. بیست و سومین كنگره ملی عل

 آبان(. 21- 21)

(. تأثیر 1974) كريمی، بهرام و نصیري، مريم الهام، ، دهدشتی،شاكر اردكاني، احمد، حجت االسالمی، محمد، فاطمه،نصیري -

وم و صنايع غذايی ايران. دانشگاه آزاد دماهاي مختلف برشته كردن بر رنگ و سینتیك رنگ پسته. بیست و سومین كنگره ملی عل

 آبان(. 21- 21اسالمی واحد قوچان )

 

 بين المللي مقاالت ارائه در كنفرانسهاي متعبر 
  

-Shakerardekani, A., Karim, R., Ghazali, H.M., Chin, N.L. 2011. Effect of milling process on the 

rheological properties of pistachio paste. The First Iranian Students Conference in Malaysia.  Malaysia. 

-Shakerardekani, A., Karim, R., & Doraki, N. 2011. Effect of different types of flexible packaging films 

on the moisture and aflatoxin contents of pistachio nuts during storage. 10th International Annual 

Symposium (UMTAS 2011). Universiti Terenganu Malaysia. Malaysia. 

-Shakerardekani, A., Karim, R., & F., Mirdamadiha. 2011. The role of sorting on aflatoxin reduction of 

pistachio nuts. International Congress of Malaysian Society for Microbiology (ICMSM). Universiti Sains 

Malaysia (USM).Malaysia.  

-Shakerardekani, A., Karim, R., Ghazali, H. M., & Chin, N. L. 2010. Effect of roasting conditions on 

hardness, moisture content and colour of pistachio kernels. International Conference on Food Research 

2010.  Universiti Putra Malaysia. Malaysia. 

-Shakerardekani, A., Karim, R., & Vaseli, N. 2011. Production, formulation and acceptability of 

pistachio milk. 12th ASEAN Food  Conference. Thailand. 

-Shakerardekani, A., Karim, R., Ghazali, H. M., & Chin, N. L. 2012. Sensory evaluation of pistachio 

spread using quantitative descriptive analysis. Universiti Malaysia Sabah. Malaysia. 

-Shakerardekani, A., Karim, R., Ghazali, H. M., & Chin, N. L. 2011. Development of pistachio spread 

using different formulations. UMTAS 2011. Universiti Malaysia Terengganu. Malaysia. 

-Shaker Ardakani, A., (2005). The vital role of pistachio processing industries in development of Iran 

non oil exports.  4th symposium on pistachio and almond. Tehran. 22-25may2005. 

 

-Shaker Ardakani, A., Shahedi, M. Kabir, G.H.. (2005). Optimizing of the process of pistachio butter 

production. 4th symposium on pistachio and almond. Tehran. 22-25may2005. 

 
-Shakerardekani, A. (2011). Effect of milling process on the quality of pistachio paste. 7th MIFT Food 

Science And Technology Seminar. Monash Universiti Malaysia. 19-20 February 2011. 

 

 اختراعات:

دانش فنی آن به بخش خصوصی .    97911 . اداره كل ثبت شركت ها و مالكیت صنعتی شماره1972. تكنیك تولید شیر پسته. 1

  واگذار شده است.
دانش فنی آن به بخش خصوصی .   97913  كل ثبت شركت ها و مالكیت صنعتی شماره . اداره1972. تكنیك تولید شكالت پسته. 2

 واگذار شده است. 
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دانش فنی آن به بخش . 93141. اداره كل ثبت شركت ها و مالكیت صنعتی شماره 1931. تكنیك تولید حلوا از مغز پسته برشته. 9    
 خصوصی واگذار شده است. 

 .99729. اداره كل ثبت شركت ها و مالكیت صنعتی شماره 1931ته جهت خمیر كردن. . دستگاه آسیاب كردن مغز پس4

. اداره كل ثبت شركت ها و مالكیت صنعتی 1931. تولید مغز سبز پسته به روش غوطه ور سازي در محلول سود و اسید سیتريك. 1

 93149شماره 

دانش فنی آن به بخش  .93141كت ها و مالكیت صنعتی شماره . اداره كل ثبت شر1931. تكنیك تولید كره از مغز پسته برشته. 1
 خصوصی واگذار شده است. 

اداره كل ثبت شركت ها و مالكیت صنعتی . 1979. یكروبیضدم يبندپسته تازه با استفاده از بسته یفیتو حفظ ك يماندگار يشافزا .9

 مرحله استعالم.ر د

 پايان نامه دانشجوييراهنمايي و مشاوره 
. اثر سرمايش قبل از خشك كردن بر درصد پسته هاي خندان و برخی خصوصیات كیفی در دو رقم پسته تجاريبررسی  -1

 استاد راهنما. دانشگاه شهر كرد. مهدي نظري. 1971

. دانشگاه آزاد اسالمی يزد. 1971. يدوره نگهدار یپودر پسته ط یفیك يها يژگیتحت خال بر و ياثر انجماد و بسته بند -2

 استاد مشاور.نی. نجمه دبستا

 تاد مشاور.اس. دانشگاه آزاد يزد. علیرضا رحیمی. 1971. بررسی پايداري امولسیون روغن پسته در تركیب با سديم كازئینات -9

. دانشگاه 1971. زمان و فرموالسیون هاي مختلف -بررسی میزان آكريل آمید در پسته خام و برشته شده تحت شرايط دما -4

 .استاد مشاور. شهید بهشتی. سارا گودرزي

. دانشگاه جیرفت. مسعود 1971. بررسی  و ارزيابی چهار نوع خشك كن پسته و معرفی مناسب ترين آن در استان كرمان -1

 استاد مشاور.ابوالهادي. 

. 1971. مغز پسته يبر زمان ماندگار یتوزانعصاره استخراج شده از پوست سبز پسته وك یببا ترك یپوشش ده یرتاث یبررس -1

 استاد مشاورآزاد يزد. فائزه بیگی مقدم.  دانشگاه

. آن یو حس یزيكوشیمیايیف یزيكی،ف يها يژگیو خوشه و بدون پوست بر و يیروكردن پسته باپوست نرماثر خشك یبررس -9

 استاد راهنما. دانشگاه آزاد اسالمی يزد. سعید طالبان. 1974

. دانشگاه آزاد واحد سواد كوه. محدثه پهلوان 1979. گلوتن پسته بدون یكك یداستفاده از آرد پسته و صمغ زانتان در تول -3

 استاد مشاورعسكر. 

. دانشگاه پیام نور كرمان. مروين 1974. شده يعتسر يیدما يطپسته در شرا ينگهدار یدر ط یدعدد پراكس یراتتغ یبررس -7

 استاد راهنمامعین الدينی. 

. استاد . دانشگاه آزاد اسالمی سبزوار. حمیده مشايخی1974يونز. اسس م یونامكان استفاده از روغن پسته در فرموالس یبررس -11

 راهنما

دانشگاه آزاد اسالمی  . 1974. ارزيابی حسی وتعیین خواص فیزيكوشیمیايی ويفر پسته تولید شده از خمیر پسته و پودر پسته -11

 استاد راهنماواحد شهر كرد. فائزه فارسی نژاد. 
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.  دانشگاه 1979. پسته یحس يها يژگیبرشته كردن، بافت، رنگ و و ینتیكردن بر سمختلف برشته ك يبررسی تأثیر دماها -12

 . استاد مشاور.آزاد اسالمی واحد شهر كرد. الهام دهدشتی

. فاطمه 1979. بررسی تأثیر روشهاي مختلف خشك كردن بر سینتیك خشك كردن، بافت، رنگ و ويژگی هاي حسی پسته -19

 استاد مشاورنصیري. 

واحد  یدانشگاه   آزاد اسالم. 1979.كره پسته یونستفاده از پوست پسته و پوست سوم پسته )تستا( در فرموالسا یامكان بررس -14

 استاد راهنما.  نجمه باخترسبزوار. 

. دانشگاه   1979 .مغز پسته يبر زمان ماندگار یايیقل یباتبا استفاده از ترك يرانا یرقم پسته بوم يكپوست سوم  ياثر جداساز -11

 استاد راهنماالمی واحد سبزوار. محسن اسدي.  آزاد اس

سعید امیري .  دانشگاه صنعتی اصفهان. 1972. تهیه فرموالسیون و ارزيابی ويژگی هاي رئولوژيكی كره پسته وحشی )كره بنه( -11

 استاد مشاور. نسب سرابی

و نوع بسته بندي شیشه و پلی اتیلن تاثیر  اسانس هاي طبیعی زرماري و نعناع فلفلی بر پايداري اكسیداتیو روغن پسته در د -19

 استاد راهنما معین اسماعیلی. . دانشگاه صنعتی اصفهان. 1979 ترفتاالت.

 استاد مشاور. . دانشگاه فردوسی مشهد. مسعود تقی زاده1931بررسی خواص رئولوژيكی كره پسته.  -13

استاد  ردوسی مشهد. تكتم محمدي مقدم.. دانشگاه ف1933بررسی خصوصیات فیزيكو شیمیايی و حسی مارماالد پوست پسته.  -17

 مشاور

 

 ويراستاري علمي كتب و نشريات

 . موسسه تحقیقات پسته كشور1974. ورمی كمپوست و روشهاي تولید آن-1

 .. موسسه تحقیقات پسته كشور1931شناخت خاك و تغذيه درختان پسته.  -2

 نايع غذايی.. پژوهشكده علوم و ص1971دانش آجیل و صنعت آجیل و خشكبار.  -9

 برپايي نمايشگاه

مسئول برپايی نمايشگاه توانمندي ها و دستاوردهاي موسسه تحقیقات پسته كشور در دومین نمايشگاه هفته  -1

 .1971پژوهش شهرستان رفسنجان. 

 1974و  1979، 1972، 1971 هاي سالموسسه تحقیقات پسته كشور در فن بازار مسئول  -2

 در اولین همايش ملی پسته ايرانبرپايی غرفه موسسه تحقیقات پسته  -9

 كارگاه هاي آموزشي برگزاري

. موسسه تحقیقات (1/7/72تا  4/7/72) مسئول كمیته اجرايی كارگاه آموزشی هواشناسی كشاورزي -1

 پسته كشور

 دانشگاه شهید باهنر كرمان. 79شهريور  12كارگاه آموزشی صنايع تبديلی و فرآوري پسته.  -2
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 (1972دي  22و  21هاي پسته در سروستان )كارگاه آموزشی مديريت باغ  -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. 

 

 .. دانشگاه تربیت مدرس1939خشك كن هاي محصوالت كشاورزي.   طراحی و آزمون» كارگاه آموزش  -

 .FAO. 1939كارگاه آموزش بین المللی سالمت و ايمنی غذا. -

 . مركز آموزش كرمان.1939دوره آموزشی غیر حضوري راهنماي درست نويسی.   -

 اد.. پژوهشكده مهندسی جه1931كارگاه آموزشی نظارت و ارزيابی پروژ هاي تحقیقاتی.   -

 . مركز آموزش كرمان.1932دوره آموزشی غیر حضوري مكاتبات اداري. -

 . مجتمع آموزش جهاد كشاورزي فارس.SAS  .1932نرم افزار آماري  -

 . اداره استاندارد كرمان.1932كالیبراسیون. -

-HACCP   .اداره استاندارد كرمان.1931مقدماتی . 

 . جهاد سازندگی يزد1997بهره وري و بهداشت در كارگاه هاي صنعتی. -

 . اداره نظارت بر مواد غذايی يزد1931شیر و فرآورده هاي لبنی.  -

 . جمعیت هالل احمر كرمان.1931گواهینامه دوره امداد و كمك هاي اولیه عمومی پايه.  -

 فنی و مهندسی كشاورزي..  موسسه تحقیقات 1972كارگاه آموزشی روش هاي اندازه گیري باقیمانده سموم در مواد غذايی خام.  -

 .  سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج كشاورزي.1972كارگاه آموزشی اصول و فنون مذاكره در انتقال فناوري.  -

 . شیراز.1972. تدريس كارگاه آموزشی فرآوري و بهداشت پسته سروستان-

 .يو پژوهشگاه مواد و انرژ يرانا یاسالم يجمهورفن بازار  يیستاد اجرا.  1972. يفناور يگذار یمتقشركت در كارگاه آموزشی  -

 .و موسسه رهسا يرانا یاسالم يفن بازار جمهور يیستاد اجرا. 1972. شركت در كارگاه آموزشی  بازار تهاتري -

شگاه مواد و پژوه يرانا یاسالم يفن بازار جمهور يیستاد اجرا. 1972. شركت در كارگاه آموزشی  انتظارات فن آوران از فن بازارها -

 .يو انرژ

 .  موسسه تحقیقات علوم باغبانی.1971شركت در دوره آموزشی آشنايی با  روش هاي صحیح مديريت تغذيه باغات.  -

 . مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي كرمان.1971شركت در دوره آموزشی  كاهش ضايعات محصوالت كشاورزي.  -

 .تهرانآموزش كشاورزي استان و .  مركز تحقیقات . 1971مايشگاه.  شركت در دوره آموزشی  حفاظت و ايمنی در آز -

 آموزش كشاورزي استان تهران.و مركز تحقیقات . 1971. افزايش بهره وري نیروي انسانی در سازمانشركت در دوره آموزشی   -

 ستان تهران.مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي ا. 1971. 9شركت در دوره آموزشی آشنايی با معارف اسالمی  -

شركت در دوره آموزشی  آشنايی با مبانی نظري آمار كاربردي و طرح هاي آزمايشی در علوم كشاورزي. موسسه تحقیقات علوم  -

 باغبانی.

مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي استان . 1971. آشنايی با قانون رسیدگی  به تخلفات اداري كارمندانشركت در دوره آموزشی   -

 تهران.
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 موسسه تحقیقات علوم باغبانی. .1971ركت در دوره آموزشی  آشنايی با آيین نامه ترفیع و ارتقا مرتبه اعضاي هیئت علمی سازمان. ش -

 آموزش كشاورزي استان هرمزگان.و .  مركز تحقیقات . 1971. قوانین مالكیت فكري و اصول ثبت اختراعشركت در دوره آموزشی  -

.  مركز تحقیقات آموزش كشاورزي 1971.  ادله اثبات دعوي و فنون طرح دعاوي و دفاع در محاكمشركت در كارگاه آموزشی   -

 استان هرمزگان.

 

 

 عالقه مندي ها:

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


