
 شرح سوابق علمي                                                          

 

نجمه صابري : نام و نام خانوادگي

 مؤسسه تحقيقات پسته كشورمحقق : سمت

 4931 - 0222241 -7  :تلفن تماس

  77172 - 092: رفسنجان، موسسه تحقيقات پسته كشور، صندوق پستي  آدرس پستي

 saberinajmeh gimali.com ترونيكي:آدرس الك      

 

  وضعيت تحصيلي :

 گرايش تحصيلي              دانشگاه                 مقطع                  

تهتوليد و فراوري پس             دانشگاه علمي كاربردي     ((1387  ليسانس          

الح يزيولوژي و اصف -باغباني دانشگاه آزاد جيرفت (1939)فوق ليسانس     

          درختان ميوه

   دكتري              

 

 دوره هاي آموزشي و تحقيقاتي:

 كاربرد اصول پدافند غير عامل در مديريت تهديدات زيستي در بخش كشاورزي .1

 انيدانش بن ين و مقررات شركت هايبا قوان ييآشنا .2

 پستهشه درختان ير ييايالريآرم يدگيپوس يهايماريبا ب ييآشنا .9

 يشناخت خاک و اصالح آن در مناطق پسته كار .0

 پسته يآب ، خاک و برگ در باغ ها ياصول نمونه بردار .2

 شناسايي ارقام و پايه هاي تجاري پسته و اصالح آنها .6

 آشنايي بار روشهاي صحيح مديريت تغذيه باغات .7

 جستجوي موثر براي يافتن منابع علمي .8

 منتخبي از نکات فني و مهندسي گلخانه .3

 ر گاه استارت آپ پسته گا .14

 مديريت منابع آب كشاورزي .11

 مهارتهاي حرفه اي و اداري كار با رايانه .12

 مفاهيم و كليات دولت الکترونيک -فن آوري اطالعات  .19

 شبکه و امنيت اطالعات در سازمان ها -فن آوري اطالعات  .10



 وزارتفعاليت در كميسيون ها و شوراهاي وابسته به 

  شکدهپژوهعضو شوراي تحقيقات .1

 .عضو اتاق فکر پژوهشکده پسته2

 .عضو كارگروه فيزيولوژي و تکنولوژي پس از برداشت9

 . مسئول آزمايشگاه صنايع غذايي 0

 

 داخلي مجالتمنتشرشده در علمي   مقاالت

تاثير زمانهاي مختلف شناوري در آب سرد  .(1937طاهري،اعظم،تاج آبادي پور،علي.صابري،نجمه وحسن عرب).1

دومين همايش ملي پسته  بست رقم احمدآقايي ي بر ميزان خندان نمودن پسته هاي دهنو گرماده

 .1937شهريورماه22تا21ايران.دانشگاه ولي عصر.

(.شناسايي پسته هاي مشکوک 1937صابري).طاهري،اعظم،افروشه،مريم.عرب،حسن،اسماعيل پور،علي ونجمه 2

به آلودگي به افالتوكسين در باغ با  روش شناوري در آب سومين كنفرانس پدافند غيرعامل در بخش 

 .1937تيرماه 11كشاورزي.مركز آموزش عالي امام خميني)ره(.

 

 

 هاي علمي داخل كشورها و همايشارائه مقاله در كنگره

شناسايي پسته هاي مشکوک (.1937رب،حسن،اسماعيل پور،علي ونجمه صابري)طاهري،اعظم،افروشه،مريم.ع.1

سومين كنفرانس پدافند غيرعامل در بخش  به آلودگي به افالتوكسين در باغ با  روش شناوري در آب

 .1937تيرماه 11كشاورزي.مركز آموزش عالي امام خميني)ره(.

تاثير زمانهاي مختلف شناوري در آب سرد  (.1937).طاهري،اعظم،تاج آبادي پور،علي.صابري،نجمه وحسن عرب2

و گرمادهي بر ميزان خندان نمودن پسته هاي دهن بست رقم احمدآقايي دومين همايش ملي پسته 

 2931شهريورماه11تا12ايران.دانشگاه ولي عصر.

 :پايان يافتههاي تحقيقاتي و طرح  ها پروژه

 )همکار(ه )كله قوچي، احمد آقايي، اوحدي و اكبريبررسي رابطه اونس و عيار در چهار رقم تجاري پست .1

 )همکار(بررسي امکان استفاده از پودر اناردانه در توليد كره پسته .2

 )همکار(بررسي امکان جايگزيني پودر خرما به جاي شکر در فرموالسيون توليد كره پسته .9

 )همکار(اكسيداسيوني روغن پسته بررسي امکان استفاده از روغن پالم و منوگليسيريد به منظور افزايش پايداري .0

تعيين بهترين شرايط پوست گيري مغز پسته با آب نمک و بررسي ويژگي هاي كيفي مغز پوست گيري شده در  .2

 )همکار(طول انبارداري



در  با درنظرگرفتن خصوصيات كيفي مغز سبز حاصلهو داغ تعيين بهترين شرايط پوست گيري مغز پسته با آب  .6

 ()همکارطول انبارداري

 
 

 :ر دست اجرادهاي تحقيقاتي و طرح  ها پروژه       

مقايسه رشد و عملکرد دو رقم تجاري پسته اكبري و احمدآقايي بر روي پايه بادامي زرندد حاصدل از كشدت     .1

 )همکار(بذر و كشت بافتي

 )همکار(بهينه سازي استخراج تركيبات فنلي از پوست نرم رويي پسته .2

 )همکار(کروفلور عمومي ميوه خشک پستهاسيد بر ميبررسي اثر پراستيک .9

 )همکار(بررسي اثر انجماد بر افزايش ماندگاري پسته تازه رقم اكبري .0

 )همکار(بررسي اثر استفاده از نانو نقره روي افزايش ماندگاري پسته تازه رقم اوحدي و اكبري .2


