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  پروژه هاي تحقیقاتی

 پروژهوضعیت  سازمان مربوطه سمت عنوان پروژه 

1 

بررسی و اندازه گیري آالینده هاي آلی در سالن 

الکترولیز و استخراج امور لیچینگ مجتمع مس 

  سرچشمه 

  مجري پروژه

واحد آب و محیط زیست 

امور تحقیق و توسعه 

  مجتمع مس سرچشمه

پروژه پایان 

 یافته

2 

حذف آرسنیک از پساب کارخانه مس سرچشمه 

با استفاده از روشهاي فیزیکوشیمیایی و 

  بیولوژیکی 

همکاري در 

  پروژه

واحد علوم محیطی مرکز 

بین المللی علوم و 

تکنولوژي پیشرفته و علوم 

  محیطی

پروژه پایان 

 یافته
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  بررسی میکروفلور پسته استان کرمان  3
همکاري در 

  پروژه

مرکز  واحد علوم محیطی

بین المللی علوم و 

تکنولوژي پیشرفته و علوم 

  محیطی

پروژه پایان 

 یافته

4 

بررسی مقاومت به سرما در سه رقم تجاري پسته 

ایران از طریق پارامترهاي نشت یونی، میزان 

  پرولین، قندهاي محلول و عناصر غذایی 

همکار اصلی 

  پروژه

سازمان تحقیقات، آموزش 

موسسه -و ترویج کشاورزي

 - علوم باغبانیتحقیقات 

  پژوهشکده پسته

پروژه پایان 

  یافته

5 

بررسی کارایی قارچکش هاي سیستمیک و 

حفاظتی براي کنترل طوالنی مدت بیماري گموز 

   پسته

همکار اصلی 

  پروژه

سازمان تحقیقات، آموزش 

موسسه -و ترویج کشاورزي

 - علوم باغبانیتحقیقات 

  پژوهشکده پسته

پروژه پایان 

  یافته

6 

مطالعه اثر بازدارندگی جدایه هاي قارچی 

آنتاگونیست بر تولید آفالتوکسین توسط قارچ 

  آسپرژیلوس فالووس

 همکار اصلی

  پروژه

سازمان تحقیقات، آموزش 

موسسه -و ترویج کشاورزي

 - علوم باغبانیتحقیقات 

  پژوهشکده پسته

پروژه پایان 

  یافته

7 

 تاثیر باکتریهاي آنتاگونیست جدا شده از پسته

روي تولید آفالتوکسین توسط قارچ آسپرژیلوس 

 فالووس

 همکار اصلی

  پروژه

سازمان تحقیقات، آموزش 

موسسه -و ترویج کشاورزي

 - علوم باغبانیتحقیقات 

  پژوهشکده پسته

پروژه پایان 

  یافته

8 
بررسی امکان تهیه صابون آرایشی بهداشتی از 

  روغن پسته 
  مجري پروژه

سازمان تحقیقات، آموزش 

موسسه -و ترویج کشاورزي

 - علوم باغبانیتحقیقات 

  پژوهشکده پسته

پروژه پایان 

  یافته

9 
استخراج ترکیبات فنلی آنتی اکسیدان پوست 

   سبز پسته و بررسی فعالیت و اجزاء آنها
  مجري پروژه

سازمان تحقیقات، آموزش 

موسسه -و ترویج کشاورزي

 - علوم باغبانیتحقیقات 

  ژوهشکده پستهپ

پروژه پایان 

  یافته

10 

مدیریت جمعیت استرین هاي توکسین زاي قارچ 

آسپرژیلوس فالووس در مناطق مهم پسته کاري 

  کشور

  مجري پروژه

سازمان تحقیقات، آموزش 

موسسه -و ترویج کشاورزي

 - علوم باغبانیتحقیقات 

  پژوهشکده پسته

پروژه پایان 

  یافته

11 

هاي مخمري از  جدایهگري  جداسازي و غربال

کاري کشور و برهمکنش آنها با  مناطق پسته

 Aspergillus  زاي قارچ هاي توکسین استرین

flavus  

 همکار اصلی

  پروژه

سازمان تحقیقات، آموزش 

موسسه -و ترویج کشاورزي

 - علوم باغبانیتحقیقات 

  پژوهشکده پسته

  در دست اجرا

12 
بررسی اثرات کاربرد اسید سولفوریک بر 

هاي مختلف در  وصیات بیوشیمیایی خاكخص

 همکار اصلی

  پروژه

سازمان تحقیقات، آموزش 

موسسه -و ترویج کشاورزي
  در دست اجرا
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 - علوم باغبانیتحقیقات   هاي پسته باغ

  پژوهشکده پسته

13 
بهینه سازي استخراج ترکیبات فنلی از پوست نرم 

  رویی پسته

مجري پروژه 

  مشترك

سازمان تحقیقات، آموزش 

موسسه -و ترویج کشاورزي

 - علوم باغبانیتحقیقات 

  پژوهشکده پسته

  در دست اجرا

14 

توسعه یک نانوکامپوزیت جاذب بر پایه 

هاي کربنی چند دیواره براي تعیین آکریل  نانولوله

آمید در پسته برشته شده به وسیله استخراج فاز 

  جامد پخشی

مجري 

مسئول 

  پروژه

تحقیقات، آموزش سازمان 

موسسه -و ترویج کشاورزي

 - علوم باغبانیتحقیقات 

  پژوهشکده پسته

  در دست اجرا
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