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 وزارت جهاد كشاورزي

 سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي

C.Vفرم خالصه سوابق

 مشخصات اصلي –1

 تاريخ و محل تولد نام پدر نام نام خانوادگي

 تفت 11/60/94    فالمرز    ابوالفضل    لشن تفتيگ   

 پايه مرتبه علمي عضو هيئت علمي

 11    استاديار -دكترا       هستم   

 عنوان پست تسابقه خدم

 عضو هيات علمي      لسا 14   

 محل خدمت شماره پست سازماني

 موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي    161   

 آدرس محل كار و تلفن تماس

 11858-598، صندوق پستي تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي موسسه، فهميده، بلوار شهيد جكر

 610-11161581تلفن: 

 ailM-E پست الکترونيک

golshan-ta@yahoo.com 

 وضعيت تحصيلي  -

 رشته تحصيلي سال اخذ مدرك سال شروع نام دانشگاه مدرك تحصيلي

 های کشاورزیصنایع فرآورده   8631   8631   شیراز   ليسانس

 یع غذاییعلوم و صنا   8631   8636   تربیت مدرس   فوق ليسانس

تکنولوژی مواد  -علوم وصنایع غذایی   8638   8613   تبریز   دكتري

 غذایی

 سال گذشته )از مشاغل گذشته شروع كنيد( 16مشاغل قبلي طي  -1

 سازمان محل خدمت سمت تا تاريخ از تاريخ فردي

عی کشاورزی و منابع طبی آموزش و مرکز تحقیقات   پژوهشگر   18/13/31   8633   1  

 استان کرمان

 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی   پژوهشگر   تاکنون   8631   1  

 اگر توضيحي الزمست ذكر نمائيد:  

mailto:golshan-ta@yahoo.com
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 داخليشده در نشريات مقاله علمي چاپ -9
 جلد/ شماره/ سال/ صفحه مجلهعنوان  عنوان مقاله نام نويسنده )گان( رديف

 ابوالفضل گلشن تفتی   1  
های فونگامیل و  آمیلوگلوکوسیداز  در ربرد آنزیمکا  

 های مالتوز  با قابلیت تبدیل باالتولید شربت

مجموعه مقاالت علمی   

تخصصی تحقیقات فنی و 

 کشاورزی

  1 ،1 ،8633 ،36-11 

 اسید گلوتامیک و نقش آن در صنایع غذایی   ابوالفضل گلشن تفتی   1  

مجموعه مقاالت علمی   

یقات فنی و تخصصی تحق

 کشاورزی

  6 ،3 ،8633 ،16-63 

  1 
ابوالفضل گلشن تفتی،   

 بیکمحمد علی شاه

تیمارهای فیزیکی و شیمیایی و اثرات آن بر عمر   

 های والنسیا و محلی جیرفتانبارداری پرتقال

مجله تحقیقات مهندسی   

 کشاورزی
  6 ،81 ،8618 ،11-68 

  9 
محمدحسن فوالدی،   

 شن تفتیابوالفضل گل
 اثر کاهش رطوبت بر کیفیت رطب مضافتی  

مجله علوم و فنون کشاورزی و   

 منابع طبیعی
  3 ،8 ،8611 ،831-838 

  8 
ابوالفضل گلشن تفتی،   

 بیکمحمد علی شاه

بر عمر انبارداری اثر تیمارهای فیزیکی و شیمیایی   

 ارلی و محلی جیرفتهای والنسیا، مارسپرتقال

 کشاورزی ایرانمجله علوم   
  61 ،6 ،8616 ،311-386 

  0 
محمدحسن فوالدی،   

 ابوالفضل گلشن تفتی

-های صنعتی در خشککنبررسی استفاده از خشک  

 کردن رطب

 مجله پژوهش در علم و صنعت  
  3 ،83 ،8616 

  1 
ابوالفضل گلشن تفتی،   

 محمدحسن فوالدی

 نگهداری رطب مضافتی با استفاده از مواد ضد  

 میکروبی مجاز

 مجله علوم کشاورزی ایران  
  63 ،8 ،8611 ،861-868 

  5 

سیدهادی پیغمبردوست،   

ابوالفضل گلشن تفتی، 

نیلوفر خراسانچی، 

محمدامین حجازی، 

 سیدعباس رأفت

مقایسه اثرات خمیرترش خشک با خمیرترش تازه   

 های حسی و بیاتی نان قالبیروی ویژگی

یع های صناپژوهش نشریه  

 غذایی

  6/11 ،8 ،8613 ،831-836 

  4 

سیدهادی پیغمبردوست،   

نیلوفر خراسانچی، ابوالفضل 

گلشن تفتی، سیدعباس 

 رأفت

کردن شده با روش خشککاربرد خمیرترش خشک  

انجمادی حاوی آغازگرهای الکتوباسیلوس پالنتاروم و 

 الکتوباسیلوس روتری در تهیه نان قالبی  

صنایع  هایپژوهش نشریه  

 غذایی
  18 ،8 ،8631 ،81-8 

  16 

نیلوفر خراسانچی،   

سیدهادی پیغمبردوست، 

ابوالفضل گلشن تفتی، 

محمدامین حجازی، سید 

 عباس رأفت

ارزیابی قابلیت خمیرترش مایع حاوی آغازگرهای   

الکتوباسیلوس پالنتاروم و  الکتوباسیلوس روتری در 

 جلوگیری از فساد قارچی نان

های صنایع ژوهشپ نشریه  

 غذایی

  18 ،6 ،8631 ،611-638 

  11 
اکبر بهرامی، سیدهادی  

پیغمبردوست، ابوالفضل 

 گلشن تفتی 

توانایی تولید اسید و تحمل به اسید و نمک های  

صفراوی در الکتوباسیل های جداشده از خمیرترش 

 های سنتی

مجله مهندسی بیوسیستم  

 61-16، 61،8636، 8،61   ایران

  11 

سیدهادی پیغمبردوست،  

مهسا پورامینی، ابوالفضل 

گلشن تفتی، مصطفی 

 ولیزاده

کردن شیمیایی خمیر مطالعه اثر خمیرترش و اسیدی 

های پلیمری گلوتن بر الگوی الکتروفورزی پروتئین

 گندم

های صنایع پژوهش نشریه 

 غذایی
  16 ،6 ،8636 ،616-631 

  11 
ابوالفضل گلشن تفتی،   

دانپناه، محمد حسن غزال یز

 فوالدی

های الکتوباسیل ارزیابی فعالیت ضد میکروبی ایزوله  

باسیلوس هاس سنتی بر علیه جداشده از خمیرترش
 سرئوس

شناسی مواد مجله میکروب  

 93-22، 1931، 6، 1   غذایی

  19 
سلیمانی ده دیوان، نجمه   

گلشن تفتی،  ابوالفضل

 ها وها، رنگدانهفنولاکسیدانی، میزان پلیت آنتیفعالی  

 فیبر در هسته ارقام خرمای مضافتی و کلوته

های صنایع نشریه پژوهش  

 غذایی
  13 ،8 ،8631 ،886-811 
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 یاسینی اردکانیسیدعلی

  18 

پناه، ابوالفضل غزال یزدان  

گلشن تفتی، سید هادی 

پیغمبردوست، محمد حسن 

 فوالدی

های الکتوباسیل ولههای تکنولوژیکی ایزبررسی ویژگی  

  های سنتی برای تولید نانخمیرترشجداشده از 

های صنایع نشریه پژوهش  

 غذایی
 8633، 13جلد   

  10 
ابوالفضل گلشن تفتی،   

نجمه سلیمانی ده دیوان، 

 اصالن عزیزی

استات بر های استیک اسید و سدیم دیتأثیر محلول  

 رساندن مصنوعی میوه خرمای مضافتی

علوم و صنایع غذایی  مجله  

 پذیرش   ایران

 

 خارجيشده در نشريات مقاله علمي چاپ  -8
 جلد/ شماره/ سال/ صفحه مجلهعنوان  عنوان مقاله نام نويسنده )گان( رديف

  1 
ابوالفضل گلشن تفتی،   

 محمدحسن فوالدی

  Changes in physical and chemical 

t characteristic of Mozafati date frui

during development 

  Journal of Biological 

Sciences   322-3192005, 5(3):  

  1 
ابوالفضل گلشن تفتی،   

 محمدحسن فوالدی

  chemical -A study on the physico

properties of Iranian Shamsaei date at 

different stages of maturity 

  World Journal of 

ncesDairy & Food Scie   32-2006, 1(1): 28 

  1 
محمدحسین عزیزی، ناصر   

زاده، ابوالفضل گلشن رجب

 تفتی

  Criteria for evaluating flour and dough 

in the production of flat bread 

  Journal of Food 

Science and 

Technology 
  416-2006, 43(4): 413 

  9 
سیدهادی پیغمبردوست،   

گلشن تفتی، جواد ابوالفضل 

 حصاری

  Application of spray drying for 

preservation of lactic acid starter 

cultures: A review 

  Trends in Food 

Science and 

Technology 

  -2011, 22(2011): 215

224 

  8 

ابوالفضل گلشن تفتی،   

، سیدهادی پیغمبردوست

جواد حصاری، اکبر بهرامی، 

 کوهی بنابالناز ش

  chemical and functional  -Physico

dried sourdough in -properties of spray

breadmaking 

  Food Science and 

Technology 

International   278-: 2712013, 19(3) 

  0 

ابوالفضل گلشن تفتی،   

سیدهادی پیغمبردوست، 

فلورا بهنام، اکبر بهرامی، 

دیه زاده، مهرویا آقاقلی

 قمری، سیدعباس رأفت

  dried  sourdough on -Effects of spray

flour characteristics and rheological 

properties of dough  

  Czech Journal of Food 

Sciences 

  367-2013, 31(4): 361 

 1 
ابوالفضل گلشن تفتی،  

سیدهادی پیغمبردوست، 

 محمد امین حجازی

 Biochemical characterization and 

technological properties of predominant 

Lactobacilli isolated from East-

Azarbaijan sourdoughs (Iran) 

 International Food 

Research Journal  2013, 20(6): 3293-

3298 

  5 

ابوالفضل گلشن تفتی،   

سیدهادی پیغمبردوست، 

محمدامین حجازی، 

 میرحسن موسوی

 Diversity of Lactobacillus strains in 

Iranian traditional wheat sourdough 

 Journal of Food 

Quality and Hazards 

Control  2014, 1: 41-45 

  4 
ابوالفضل گلشن تفتی،   

مهدیه غالمرضایی زاده 

 برواتی، سیدحسین جاللی

Production of a New Formulated  

oduct Based on Eat Food Pr-to-Ready

Date Paste 

 

 Journal of Food 

Quality and Hazards 

Control 
 2015, 2(2015):107-110 

  16 
ابوالفضل گلشن تفتی،   

نجمه سلیمانی ده دیوان، 

 سید علی یاسینی اردکانی

  Physicochemical properties and 

applications of date seed and its oil 

 International Food 

Research Journal  Accepted 

 
 

 داخليهاي علمي شركت در همايش -0
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 عنوان مقاله عنوان همايش نام  نويسنده )گان( رديف
روز/ 
ماه/ 
 سال

شهر 
 برگزاري

 محل برگزاري

  1 
ابوالفضل گلشن تفتی،   

 محمدحسن فوالدی

آوری، فرآوری و اولین همایش فن  

 بندی خرمابسته

رمای بررسی کیفیت خ  

اتیلن های پلیمضافتی در بسته

-ترفتاالت در مقایسه با کارتن

 های مقوایی در طول انبارداری

  83-83 

 11اسفند 
 اهواز  

دانشگاه شهید   

 چمران اهواز

  1 
ابوالفضل گلشن تفتی،   

 محمدحسن فوالدی

آوری، فرآوری و اولین همایش فن  

 بندی خرمابسته

استات سدیم در اثر دی  

وگیری از ترشیدگی رطب جل

 مضافتی

  83-83 

 11اسفند 
 اهواز  

دانشگاه شهید   

 چمران اهواز

  1 
محمدحسن فوالدی،   

 ابوالفضل گلشن تفتی

-سومین کنگره ملی مهندسی ماشین  

 های کشاورزی و مکانیزاسیون

طراحی، ساخت و ارزیابی   

 عملکرد دستگاه استاتور 

  81-81 

شهریور 

16 

 کرمان  

نشگاه شهید دا  

 باهنر

  9 
ابوالفضل گلشن تفتی،   

 محمدحسن فوالدی

-سومین کنگره ملی مهندسی ماشین  

 های کشاورزی و مکانیزاسیون

کاهش ضایعات پس از   

 برداشت مرکبات

  81-81 

شهریور 

16 

 کرمان  

دانشگاه شهید   

 باهنر

  8 
ابوالفضل گلشن تفتی،   

محمدحسن فوالدی، مهران 

 غیبی

 رمین کنگره علوم باغبانی ایرانچها  

بررسی خواص   

فیزیکوشیمیایی میوه خرمای 

پیارم در مراحل مختلف 

 رسیدگی

  83-83 

 16آبان 
 مشهد  

 دانشگاه فردوسی  

  0 
محمدحسن فوالدی،   

 ابوالفضل گلشن تفتی
 چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران  

های زدایی پستهافالتوکسین  

های ولیتآلوده توسط ناتر

 طبیعی

  83-83 

 16آبان 
 مشهد  

 دانشگاه فردوسی  

  1 
ابوالفضل گلشن تفتی،   

 محمدحسن فوالدی

سومین همایش ملی بررسی ضایعات   

 محصوالت کشاورزی

کردن فرآیند تخمیر بهینه  

 الکلی شیره حاصل از خرما

آبان  61  

13 
 تهران  

دانشگاه تربیت   

 مدرس

  5 

ابوالفضل  فرشته سالجقه،  

گلشن تفتی، فرزاد 

آزادشهرکی، علی اصغر 

 پوررجبعلی

 همایش ملی خرمای ایران  

های رشد کرده شناسایی قارچ  

روی رطب مضافتی بم در طول 

 انبارداری

  86-81 

شهریور 

38 

 کرمان  

دانشگاه شهید   

 باهنر

 جشنواره ملی خرما   ابوالفضل گلشن تفتی   4  

-و بستهآوری برداشت، عمل  

بندی مکانیزه و بهداشتی رطب 

 مضافتی

مهر  11  

38 
 بم  

 ارگ جدید  

 16 
غزال یزدانپناه، ابوالفضل  

 گلشن تفتی

بیست و یکمین کنگره ملی علوم و   

 صنایع غذایی ایران

باکتری های اسید الکتیک به  

عنوان نگهدارنده های زیستی 

 در کنترل کپک ها

 3الی  3 

 31آبان 
 شیراز 

 نشگاه شیرازدا 

 11 
غزال یزدانپناه، ابوالفضل  

 گلشن تفتی

بیست و یکمین کنگره ملی علوم و 

 صنایع غذایی ایران 

خصوصیات تکنولوژیکی  

باکتری های اسید الکتیک 

 مورد استفاده در تولید نان

 3الی  3  

 31آبان 
 شیراز 

 دانشگاه شیراز 

 11 

زهرا پوررضایی نسب،   

کاظم جعفری نعیمی، 

حسن شمسی، ابوالفضل م

 گلشن تفتی

هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین  

های کشاورزی )بیوسیستم( و 

 مکانیزاسیون

ساخت و ارزیابی سامانه شیره  

گیری از خرما در مقیاس 

 کوچک 

 88الی  3 

 31بهمن 
 مشهد 

دانشگاه فردوسی  

 مشهد

 11 
محمد ولی تکاسی، علی  

اصغر رجبعلی پور، ابوالفضل 

 فتیگلشن ت

همایش ملی مباحث نوین در  

 کشاورزی

فواید و مضرات استفاده از فن  

 آوری نانو در علوم کشاورزی

 61 

اردیبهشت 

36 

 تهران 

سازمان نظام  

مهندسی کشاورزی 

و منابع طبیعی 

 استان تهران

  19 
دیوان، نجمه سلیمانی ده  

ابوالفضل گلشن تفتی، 

 سیدعلی یاسینی اردکانی

ش ملی کشاورزی، چهارمین همای  

 آبزیان و غذا

بررسی استفاده از ضایعات   

 هسته خرما

  86-86 

 36آذر 
 بوشهر  

  - 
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  18 
دیوان، نجمه سلیمانی ده  

ابوالفضل گلشن تفتی، 

 سیدعلی یاسینی اردکانی

های نوین در اولین همایش ملی ایده  

 کشاورزی پایدار

مقایسه ترکیب شیمیایی و   

رب روغن پروفایل اسیدهای چ

 هسته ارقام خرمای خاورمیانه

  86 

 36اسفند 
 بروجرد  

دانشگاه آزاد   

اسالمی واحد 

 بروجرد

 

 الملليبينهاي علمي شركت در همايش -1

 عنوان مقاله عنوان همايش نام  نويسنده )گان( رديف
روز/ 
ماه/ 
 سال

شهر 
 برگزاري

 محل برگزاري

  1 
ابوالفضل گلشن تفتی،   

دی، مهران محمدحسن فوال

 غیبی

  International Festival &  st1

Symposium Date Palm   

  Microbial 

contamination on date 

fruits 

  21 -20

Nov, 

2005 

  
Bandar 

Abbas 

   Hormoz 

Hotel   

  1 
محمدحسن فوالدی،   

 ابوالفضل گلشن تفتی

  Proceedings of the IVth 

International Symposium on 

istachio and AlmondsP 

  Effect of pre harvest 

spraying of pistachio 

trees with sodium 

diacetate as mold 

Acta  -inhibitor

Horticulturae Number 

726  

  25 -22

May, 

2005 

  
Tehran 

  Tehran 

  1 
ابوالفضل گلشن تفتی،   

 محمدحسن فوالدی
  Third International Date 

onferencePalm C 

  An investigation into 

some characteristics of 

Kermanian cultivar of 

Ghasb date 

  21 -19

Feb, 

2006 

  Abu 

Dhabi 

  Emirates 

Palace Hotel 

  9 
محمدحسن فوالدی،   

 ابوالفضل گلشن تفتی
  Third International Date 

Palm Conference 

  Efficacy of sodium 

-tate as antidiace

microbial agent to 

prevent souring of 

Mozafati rutab without 

refrigeration 

  21 -19

Feb, 

2006 

  Abu 

Dhabi 

 Emirates 

Palace Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

كتاب تأليف يا تدوين شده -

 نويسنده )گان( عنوان كتاب رديف
سال 

 نشر
 ناشر

تعداد 

 صفحه

ت پس از برداشت كاهش ضايعا"هندبوك    1  

 ها )راهنماي توليدكنندگان(ها و سبزيميوه
   8631   ابوالفضل گلشن تفتی  

      

      

      

      

 

 شده  كتاب ترجمه -

 رديف
سال  مترجم مؤلف كتاب عنوان

 نشر

تعداد  ناشر

 صفحه

 813  مدیریت آموزش     ابوالفضل       هاها و سبزیفرآیند میوه   1  
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گلشن تفتی، 

محمد علی 

 یرستم

861

1 

و ترویج استان 

 کرمان

       

       

       

       

 …هاي جديد و معرفي ارقام، شناسايي گونهفروش دانش فني، اختراع و اكتشاف،  -16

 توضيحات سال عنوان نوع فعاليت رديف

  8 
 دانش فروش  

 فنی
 8631   رساندن مصنوعی رطب مضافتی  

تخب کانون هماهنگی دانش و طرح من  

واگذار به شرکت صنایع  -صنعت خرما

  بسته بندی محصوالت تک چین

 1 
 تدوین استاندارد 

ملی ایران به 

 1618شماره 

آیین کار بهداشتی برداشت، فرآوری و بسته  -خرما 

 بندی
 8631  

 اختراع   6  
گیری از خرما با ساخت و ارزیابی دستگاه شیره  

 های سنتیاز روشالگوبرداری 

  

83/81/36 

به شماره 

ثبت 

13318 

کاظم جعفری نعیمی، ابوالفضل گلشن   

 ، راینی زهرا پوررضایی نسبتفتی، 

     

     

 جايزه علمي -

 سازمان اعطاء كننده عنوان جايزه رديف

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 تشويق و تقدير -

 لسا عنوان تقديركننده رديف

 8631   پژوهشگر برتر -رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، آقای مهندس محمد هادی خزایی   1  
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 8618   پژوهشگر برتر -رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، آفای مهندس محمدرضا فتوت   1  

 8616   پژوهشگر برتر -رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، آقای دکتر ارژنگ جوادی   1  

 8616   پژوهشگر برتر -سرپرست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، آقای مهندس نورااهلل طغرلی   9  

 8616   پژوهشگر برتر -رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، آقای دکتر  تکلوزاده   8  

 8611   پژوهشگر برتر -اورزی، آقای دکتر ارژنگ جوادیرئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کش   0  

 8636   رئیس بخش نمونه کشوری –رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، آقای دکتر سید علی شهپری    1  

 8636   رئیس بخش برتر -کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، آفای دکتر بهمن پناهی ، آموزشرئیس مرکز تحقیقات  5  

 8636   همکاری -مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، آقای مهندس پرویز رستگاری   4  

 

 واحد در ترم در دو سال گذشته( 1تدريس )حداكثر  -11

 سال تدريس محل تدريس تعداد واحد عنوان درس رديف

 38-63   دانشگاه شهید باهنر کرمان    6   شیمی مواد غذایی 1  

 38-31   دانشگاه شهید باهنر کرمان    6   اصول نگهداری مواد غذایی   1  

 36-36   دانشگاه شهید باهنر کرمان   1   سردخانه و انبار   1  

     

     

 

 نامه )راهنمايي و مشاوره(پايان -

 سمت در پايان نامه دفاع تاريخ مقطع نام دانشجو عنوان رديف

  1 

ي عملکرد  نانوايي ارزياب  

شده  به روش خميرترش خشک

 پاششي

 -كارشناسي ارشد   اكبر بهرامي  

علوم و صنايع 

دانشگاه  -غذايي

 تبريز

 دوم  مشاور   11/9/41  

  1 

شده اثر افزودن خميرترش خشک  

با روش پاششي بر خواص 

رئولوژيکي خمير و كيفيت نان 

 قالبي   

 -سي ارشدكارشنا   فلورا بهنام ماكويي  

علوم و صنايع 

دانشگاه  -غذايي

 تبريز

 دوم مشاور   1/4/41  

 1 

بررسي خواص تکنولوژيکي  ايزوله  

هاي الكتوباسيل جداشده از 

خميرترش هاي سنتي استان  

 آذربايجان شرقي

 -كارشناس ارشد  غزال يزدانپناه 

 -زيست شناسي

گرايش 

 -ميکروبيولوژي

دانشگاه آزاد اسالمي 

د علوم و كرمان، واح

 تحقيقات 

  راهنما  16/0/41 

 9 

توليد فرآورده غذايي جديد از  

 خرماي مضافتي

مهديه غالمرضايي  

 زاده برواتي

 -كارشناس ارشد 

علوم و صنايع 

دانشگاه آزاد  -غذايي

 اسالمي، واحد دامغان

  راهنما    

 8 

ساخت و ارزيابي دستگاه شيره  

گيري از خرما با الگو برداري از 

 ش هاي سنتيرو

زهرا پوررضايي  

 نسب

 -كارشناسي ارشد 

مکانيک ماشين هاي 

دانشگاه  -كشاورزي

 شهيد باهنر كرمان

 دوم مشاور  1/11/41 

 راهنما  18/11/41  -كارشناسي ارشدنجمه سليماني ده  -تركيب شيميايي هسته و ويژگي  0  
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هاي روغن هسته ارقام خرماي 

 مضافتي و كلوته

مهندسي كشاورزي،  ديوان

و صنايع گرايش علوم 

دانشگاه آزاد  -غذايي

اسالمي، علوم و 

 تحقيقات واحد يزد

  1 

بررسي امکان استفاده از خرماي   

مضافتي در مرحله خارك در توليد 

 ترشي

 -كارشناسي ارشد   نجمه عبداهلل زاده  

مهندسي علوم و 

صنايع غذايي، 

 -گرايش علوم غذايي

موسسه آموزش عالي 

 رخرد بوشه

 راهنما   11/61/48  

  5 

هاي اي ويژگيبررسي مقايسه  

واريته خرماي كلوته و مضافتي و 

-اثر مدت زمان نگهداري بر ويژگي

 ها هاي اصلي آن

كارشناسي ارشد،    رنجبر  

مهندسي كشاورزي، 

گرايش علوم و صنايع 

دانشگاه آزاد  -غذايي

اسالمي، علوم و 

 تحقيقات واحد يزد

 مشاور   

 هاي آموزشي، تخصصي، تحقيقاتي و مديريتي  دوره -

 محل برگزاري مدت به ساعت تا تاريخ از تاريخ عنوان دوره رديف

مجتمع آموزش جهاد    16   11/81/18   11/81/18   سازی در صنایع غذاییمدل   1  

 کشاورزی خراسان

مرکز اموزش عالی جهاد    18   11/81/18   18/81/18   آشنایی با صفحه گسترده اکسل   1  

 کشاورزی کرمان

موسسه تحقیقات فنی و    16   13/13/16   16/13/16   های مواد غذاییها و افزودنیآالینده   1  

 مهندسی کشاورزی

تکنولوژی پس از برداشت محصوالت ماندگار و    9  

 فسادپذیر کشاورزی

 هندوستان، موسسه  روز 81   11/13/16   81/11/16  

تحقیقات کشاورزی هندی، 

 دهلی نو

اصول کاربردی صنایع غذایی در خشکبار و    8  

 غالت

گروه آموزش فنی و    16   18/16/16   61/16/16  

 تخصصی معاونت آب و خاک

موسسه تحقیقات فنی و    16   1/81/13   61/88/13   های پیشرفته در صنایع غذاییآوریفن   0  

 مهندسی کشاورزی

 دانشگاه تبریز   81   88/81/13   81/81/13   کارگاه آموزشی اندنوت   1  

بررسی بیان ژن به کمک تکنیک آرتی پی سی    5  

 آر

 دانشگاه تبریز   81   81/81/13   86/81/13  

موسسه تحقیقات فنی و    83   13/81/38   13/81/38   های تحقیقی و تولیدی در صنعت غذاخوشه   4  

 سی کشاورزیمهند

 آموزش و مرکز تحقیقات   3   16/13/31   16/13/31   نویسی مقاالت علمی افزار مدیریت رفرنسنرم   16  

کشاورزی و منابع طبیعی 

 استان کرمان

 61 -روز 1   16/88/31   13/81/31   شده از غذاهای تولیدمدیریت ریسک پاتوژن   11  

 ساعت

 -آباداسالم -پاکستان  

 وری ملیزمان بهرهسا

پارک علم و فن آوری     1   81/16/36   81/16/36   آشنایی با کسب و کار دانش بنیان   11  
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 استان کرمان

های کارگاه آموزشی مدیریت و کنترل پروژه   11  

 آموزشی ترویجی

مجتمع آموزشی جهاد     61   11/11/36   83/11/36  

 کشاورزی استان کرمان

 آموزش و مرکز تحقیقات    1   81/81/36   81/81/36   ره آموزشی کتابخانه مجازی کشاورزیدو   19  

کشاورزی و منابع طبیعی 

 استان کرمان

پارک علم و فناوری استان     6   18/11/36   18/11/36   تهیه و تدوین طرح تجاری   18  

 کرمان

مرکز تحقیقات و آموزش     81   11/13/36   13/13/36   اتوماسیون اداری تحت وب   10  

کشاورزی و منابع طبیعی 

 استان کرمان

مرکز تحقیقات و آموزش    SAS   83/13/36   83/13/36   1دوره پیشرفته استفاده از نرم افزار    11  

کشاورزی و منابع طبیعی 

 استان کرمان 

آشنایی با نرم افزار تحت وب مدیریت فرآیند    15  

 مانه فراگیرآموزش و سا

مرکز تحقیقات و آموزش     1   13/13/36   13/13/36  

کشاورزی و منابع طبیعی 

 استان کرمان

پارک علم و فناوری استان     6   11/13/36   11/13/36   حسابداری مقدماتی   14  

 کرمان

های آشنایی با برند و برندسازی در شرکت   16  

 بنیاندانش

اتاق بازرگانی، صنایع،     3   13/11/36   13/11/36  

 معادن و کشاورزی کرمان

پارک علم و فناوری استان     3   13/13/36   13/13/36   آشنایی با قوانین مالیاتی   11  

 کرمان

تهیه محلول های غذایی در کشت های    11  

 هیدروپونیک و بهداشت در گلخانه

ات و آموزش مرکز تحقیق   81    83/81/36   86/81/36  

کشاورزی و منابع طبیعی 

 استان کرمان

پارک علم و فناوری استان     3   13/81/36   13/81/36   حسابداری پیشرفته   11  

 کرمان

وری آب در آشنایی با دستورالعمل تعیین بهره   19  

 مزارع

 دوره آموزشی عیرحضوری    1   11/81/36   11/81/36  

اتاق بازرگانی، صنایع،     18/81/36   81/81/36    18  

 معادن و کشاورزی کرمان

مرکز تحقیقات و آموزش     3   13/81/36   13/81/36   مواد مخدر و پیامدهای سوء آن   10  

کشاورزی و منابع طبیعی 

 استان کرمان

ات و آموزش مرکز تحقیق    81   11/81/36   16/81/36   کشت دیم گیاهان دارویی و گل محمدی   11  

کشاورزی و منابع طبیعی 

 استان کرمان

مرکز تحقیقات و آموزش    83   13/16/31   13/16/31   اقتصاد مقاومتی   15  

کشاورزی و منابع طبیعی 

 استان کرمان

مرکز تحقیقات و آموزش    16   68/16/31   11/16/31   آسیب شناسی اجتماعی   14  

کشاورزی و منابع طبیعی 

 کرمان استان
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 هاي آموزشي عقيدتيدوره -10

 محل برگزاري مدت به ساعت تا تاريخ از تاريخ عنوان دوره رديف

 آموزش و مرکز تحقیقات   66   86/3/18   81/1/18   درس آئین زندگی -تفسیر سوره حجرات   1  

کشاورزی و منابع طبیعی 

 استان کرمان

 آموزش و مرکز تحقیقات   66   81/81/18   18/3/18   درس دیدار یار -معادشناسی   1  

کشاورزی و منابع طبیعی 

 استان کرمان

 آموزش و مرکز تحقیقات   جلسه 83   6/3/11   1/1/11   رسانی از دیدگاه قرآنخدمات   1  

کشاورزی و منابع طبیعی 

 استان کرمان

های خدا محوری در زندگی از دیدگاه جلوه   9  

 قرآن و حدیث 

 آموزش و مرکز تحقیقات   16   61/1/16   1/6/16  

کشاورزی و منابع طبیعی 

 استان کرمان

 آموزش و مرکز تحقیقات   81   61/1/13   8/1/13   هاها و فراغتخانواده، فرصت   8  

کشاورزی و منابع طبیعی 

 استان کرمان

 آموزشو  مرکز تحقیقات   81   38آذر   38آذر    تفسیر قرآن کریم   0  

کشاورزی و منابع طبیعی 

 استان کرمان

تفسیر  1همراه با تفسیر قرآن کریم )جلد    1  

 نمونه(

 آموزش و مرکز تحقیقات   63   11/88/36   81/3/36  

کشاورزی و منابع طبیعی 

 استان کرمان

مرکز تحقیقات و آموزش    81   13/16/36   11/16/36   تفسیر سوره عنکبوت   5  

ی و منابع طبیعی کشاورز

 استان کرمان

 

 تحقيقاتيهاي و پروژه طرح -11

 در دست اجراء   تحقيقاتيهاي و پروژه طرح  -الف

 رديف
نوع طرح/  عنوان

 پروژه
سمت در 

 طرح
سال 
 شروع

سال 
 خاتمه

محل 
 ءاجرا

شماره 
 ثبت

  1 

های گیاهی در کنترل فساد در رطب اثر عصاره 

 مضافتی

 خاص  

 مجری  

  

18/11/

13 

  

18/88/33 

مرکز 

 و تحقیقات

 آموزش

و  کشاورزی

منابع 

طبیعی 

 استان

  کرمان 

  

3118

33-

113-

86-

16-6 
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  1 

های آبیاری زیرسطحی در باغات ارزیابی فنی سیستم  

-پسته )مطالعه موردی در منطقه انار با استفاده از لوله

 های پی وی سی(

 خاص  

 همکار  

  

18/13/

36 

  

11/81/31 

وسسه م  

قیقات تح

فنی و 

مهندسی 

 کشاورزی

  

3681

3-86-

86-6 

  1 

بررسی امکان جایگزینی پودر خرما به جای شکر در   

 فرموالسیون تولید کره پسته

 مستقل 

 همکار اصلی  

  

18/16/

36 

  

13/16/33 

  

پژوهشکده 

 پسته

  

3681

1-13-

13-1 

  9 

پژوهی در حوزه تحقیقات فنی و مهندسی آینده  

 کشاورزی

 لمستق 

 همکار اصلی  

  

18/13/

31 

  

18/13/33 

موسسه   

تحقیقات 

فنی و 

مهندسی 

 کشاورزی

  

3118

63-

116-

86-

86-1 

        

        

        

        

يافتهخاتمه تحقيقاتيهاي و پروژه طرح -ب

 رديف
نوع طرح/  عنوان

 پروژه
سمت در 

 طرح
سال 
 شروع

سال 
 خاتمه

محل 
 ءاجرا

شماره 
 ثبت

  1 

از ترکیبات نگهداری رطب مضافتی با استفاده   

 ها و کاهش رطوبتکننده از رشد کپکممانعت

 مستقل  

 8611   8631   مجری  

مرکز   

، تحقیقات

 آموزش

و  کشاورزی

منابع 

 طبیعی

 استان

 کرمان

  

816/

11 



19 

 

  1 

اتیلن و بررسی اثرات واکس، گرمادرمانی، پوشش پلی  

های مارس ارلی و تقالکش بر عمر انبارداری پرقارچ

 محلی جیرفت

 مستقل  

 8611   8633   مجری  

مرکز   

، تحقیقات

 آموزش

و  کشاورزی

منابع 

طبیعی 

 استان

 کرمان

  

316/

18 

  1 

بررسی زمان مناسب برداشت ارقام خرما )مضافتی،   

 قصب، شمسایی، پیارم، عبدالهی(

 مستقل  

 8611   8611   مجری  

مرکز   

، تحقیقات

 آموزش

و  کشاورزی

منابع 

 طبیعی

 استان

 کرمان

  

136/

16 

  9 

 مستقل   بررسی امکان رساندن مصنوعی خرمای مضافتی  

 8616   8618   مجری  

مرکز   

، تحقیقات

 آموزش

و  کشاورزی

منابع 

 طبیعی

استان 

 کرمان

  1/16 

  8 

شستشوی خرمای مضافتی روی درخت در مرحله   

 خارک و اثر آن بر کیفیت میوه

 مستقل  

 8616   8611   مجری  

مرکز   

، تحقیقات

 آموزش

و  کشاورزی

منابع 

طبیعی 

 استان

 کرمان

  

8881/

11 

  0 

بندی و بررسی روش مناسب برای ضدعفونی، بسته  

 انبارداری ارقام تجاری خرمای ایران

 ملی  
مجری   

مسئول و 

-هماهنگ

 کننده

  8611   8611 

مراکز 

تحقیقات 

کرمان، 

اهواز، 

 زگانهرم

  

61/13 
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  1 

تولید الکل اتیلیک از ضایعات محصوالت کشاورزی در   

 استان کرمان

 خاص  

 8611   8616   مجری  

مرکز   

تحقیقات 

، کشاورزی

آموزش 

منابع 

طبیعی 

 استان

 کرمان

   -  

  5 

میکروفلور خرمای مضافتی در مراحل مختلف   

 رسیدگی میوه

 مشترک  

مجری   

 مسئول
  1150   4115 

مرکز   

تحقیقات 

، کشاورزی

آموزش و 

منابع 

طبیعی 

 استان

 کرمان

  

363/

13 

 4 

معرفی راهکارهای مناسب جهت شستشو و کاهش  

 های خرمای مضافتیآلودگی

 خاص 

 8631  8638  مجری 

مرکز  

تحقیقات 

، کشاورزی

آموزش و 

منابع 

طبیعی 

 استان

 کرمان

  

6161

3- 

88/6/

36 

  16 

ن و اسیدهای چرب هسته دو های روغبررسی ویژگی 

 ژنوتیپ خرمای تجاری استان کرمان

 مشترک خاص  

 8631   8636   مجری  

مرکز   

تحقیقات 

کشاورزی، 

آموزش و 

منابع 

طبیعی 

استان 

 کرمان

  

6338

8 

مورخ 

1/6/

31 
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  11 

های گیاهی های کاغذی آغشته به روغناثر پوشش  

 لسیلیومی در ارقام پرتقاجهت کنترل فساد پنی

 مشترک عادی  

مجری   

 مسئول
  8636   8631 

مرکز   

تحقیقات 

کشاورزی، 

آموزش و 

منابع 

طبیعی 

استان 

 کرمان

   

 هاي ترويجي  فعاليت -15

 / تطبيقيترويجي -هاي تحقيقيطرح -الف

 رديف
سمت در  عنوان

 طرح
سال  همکاران

 شروع
سال 
 خاتمه

 ءمحل اجرا

  1 
 تی و پرکوتهیه شکالت از خرمای مضاف  

 مجری  
معصومه   

 نوری

آبان   

33 

اسفند   

33 
 کرمان، بم  

  1 

کش بر عمر انبارداری اتیلن و قارچمعرفی اثرات پوشش پلی  

 مجری   پرتقال

سید   

امین ثمره 

 موسوی

 بم   8616   8616  

  1 

 معرفی امکان رسانیدن مصنوعی خرمای مضافتی  

 مجری  

سید   

امین ثمره 

 موسوی

 بم   8611   8611  

  9 
معرفی بهترین زمان برداشت خرمای رقم قصب به منظور   

 جلوگیری از آلودگی به آفات
 مجری  

بتول   

 محمدی
 شهداد   8613   8613  

  8 

اثر کاهش میزان رطوبت رطب مضافتی در افزایش عمر   

 نگهداری محصول
 مجری  

فریبا   

سهیلی، 

انیسه 

 فاریابی

 کرمان   1386   8613  

  0       

       

       

 

 ترويجيعلمي نشريات مقاالت و  -ب

 شماره نشريه ناشر انتشار تاريخ عنوان نشريه نام نويسنده )گان( رديف

 1شماره سال دوم،   فصلنامه آموزشی    8611  بری عملیات گوگرددهی و آنزیم   ابوالفضل گلشن تفتی   1  
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 ترویجی جبلیه محصوالت کشاورزی

  1 
ابوالفضل گلشن تفتی،   

 محمد حسن فوالدی
 86سال دوم، شماره    کارماهنامه پسته   8613   های برداشت میوه مرکباتشاخص  

 ابوالفضل گلشن تفتی   1  
های کاهش ضایعات پس از روش  

 برداشت میوه پرتقال
  8613 

موسسه تحقیقات   

فنی و مهندسی 

 کشاورزی

 6شماره نشریه فنی   

  9 
ابوالفضل گلشن تفتی،   

 مهدی ناصری

و آفات انباری ارقام خرمای قصب   

 ها با حرارتشمسایی و کنترل آن
  8613 

موسسه تحقیقات   

فنی و مهندسی 

 کشاورزی

نشریه فنی شماره   

81 

  8 

ابوالفضل گلشن تفتی، بهاره   

، الدن دامنکشان

 شفیعی

 های میوهشناسی و ویژگیگیاه  

 خرمای مضافتی
  8636 

مدیریت هماهنگی   

ترویج کشاورزی 

سازمان جهاد 

کشاورزی استان 

 کرمان 

   

 هاي راديوييو برنامه ها/ هفته انتقال يافتهروز مزرعه -ج

 محل اجراء تاريخ  مخاطب  عنوان نوع فعاليت رديف

 روز مزرعه   1  
کالس آموزشی مسائل خرما در   

 منطقه شهداد
 8611   زانکشاور  

 شهداد  

 8618   عموم   امنیت غذایی   برنامه رادیویی   1  

صدای جمهوری   

اسالمی ایران، مرکز 

 کرمان 

 هاهفته انتقال یافته   1  
کاهش ضایعات پس از برداشت   

 مرکبات
 بم   8611   کشاورزان  

 هاهفته انتقال یافته   9  
ترکیب شیمیایی و روش   

 مضافتینگهداری رطب 
 بم   8611   کشاورزان  

 کارگاه آموزشی   8  
 اصول نگهداری مواد غذایی   

 (ترشی و شوری)

برداران بهره  

 کشاورزی
  88/11/31 

مرکز امور عشایری   

 شهرستان بردسیر

 فني   علمي و هاي عضويت در كميته -

 محل تشکيل تا تاريخ از تاريخ سمت  نام كميته رديف

  1 
ته فنی مواد غذایی کمی  

 استان کرمان
 8616   8616   عضو  

اداره کل نظارت بر   

 مواد غذایی و داروئی

  1 
کمیته تدوین استانداردهای   

 مواد غذایی
 8616   8618   عضو  

اداره کل استاندارد و   

تحقیقات صنعتی استان 

 کرمان

 ملی   8613   8611   عضو   کمیته راهبردی مرکیات   1  

  9 

کمیته فرعی برنامه   

راهبردی کاهش 

ضایعات پس از 

های برداشت میوه

-گرمسیری و نیمه

گرمسیری )خرما، 

 انجیر، انار(

 ملی   8613   8613   مسئول  
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  8 
برنامه راهبردی بخش خرما   

 در کشور، 
 ملی   8631   8631   عضو  

  0 
کانون هماهنگی دانشگاه و   

 صنعت خرما
 ملی    8631   مسئول  

  1 

تدوین استاندارد خرما، آئین   

کار برداشت، 

-فرآوری و بسته

 بندی

 8631  8631   رئیس  

اداره کل استاندارد   

و تحقیقات صنعتی 

 استان کرمان
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 و سوابق مديريتي امور اجرايي -16

 محل فعاليت تا تاريخ  از تاريخ سمت  فعاليت اجرايي رديف

 68/13/31   8/81/38   رئیس   فنی و مهندسی کشاورزیبخش تحقیقات    1  

 و مرکز تحقیقات  

کشاورزی و  آموزش

منابع طبیعی استان 

 کرمان

 3/36   83/3/31   معاون   آوریو فن معاون پژوهش   1  

 و مرکز تحقیقات  

کشاورزی و  آموزش

منابع طبیعی استان 

 کرمان

 8/3/36   8/3/38   رئیس   کمیته علمی فنی   1  

 و مرکز تحقیقات  

کشاورزی و  آموزش

منابع طبیعی استان 

 کرمان

      

      

 :دستاوردهاي علمي و تحقيقاتي -

 كاربرد پودر خميرترش در بهبود كيفيت نان -الف   

 

 


