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 :وضعیت تحصیلی/ مصذصات فسدی 
ًل/ 1361متٍلر / حمیررضا مسادی

 
 متا

 فارغ التحصیل داهصگاى جامع علمی کاربسدی
مٍزش علٍم و صوایع ضیالتی دلیج فارس بٍضٌس

 
 مسکش ا

وری محصٍالت ضیالتی 
 
 کارداهی فسا

مٍزش علٍم و صوایع ضیالتی میسزا کٍچک دان 
 
 رضت -مسکش ا

وری محصٍالت ضیالتی
 
 کارضواسی فسا

 :سٍابق کاری 
مسٍول کوتسل کیفیت ضسکت دشر تٍلیر بورراهشلی، سسدداهي  -

 مستعان بوررعباس، ًمکاران دلیج فارس بوررعباس
وردى ًای ضیالتی بوررعباس -

 
وردى ًای دام ضسکت فسا

 
 مریس سالن فسا

بشیان  -
 
وری و بستي بوری اهٍاع ا

 
ماًی، میگٍ، ماًی مسکب، )فسا

 ، کوسسو ماًی(دسچوگ
 کارورزی در کارداهي مي پسوتئین بٍضٌس، ضسکت پٍهل، پارس کادوس -
وگسساًای ضٌس  - ضوایػػی با غزاًای دریایػػی در فًس

 
مررس دورى ًای ا

 تٌسان
وردى ًای دریایػػی یذران -

 
 کارضواس تٍلیر و فسوش ضسکت فسا

بشیان و مٌورس فسوش ضسکت پٍیا جٌاهسٍی -
 
وری ا

 
 کارضواس فسا

وردى ًای پسوتئیوی 777مصاور کارداهي جات صوایع غزایػػی  -
 
، فسا

رمان جوٍب، مسواریر صیر ًسمش و اتحادیي پسورش دًورگان ماًیان 
 
ا

بی
 
 سسدا

 :تٍاهایػػی ًا ، دورى ًای تذصصی و حضٍر در ًمایش ًا
ضوایػػی با زبان اهگلیسی -
 
 ا
 Officeتٍاهایػػی کار با کامپیٍتس، ایوتسهت،  -
ضوایػػی با سیستم  -

 
و هحٍى اجسا و  HACCPدورى ًای ا

ن در صوایع ضیالتی
 
 ممیشی ا

ضوایػػی با استاهرارد   -
 
   ISO 22000دورى ا

مادگی ضغلی سازمان فوی و حسفي ای  -
 
 (تصا)دورى ا

حضٍر در اولین و دومین گسدًمایػػی ملی تٍسعي صوایع  -
 تبریلی ضیالتی سازمان ضیالت ایسان

 (80-بٍضٌس)حضٍر در اولین کوگسى ملی غزا و تغزیي  -
بشیان و توررستی  -

 
 (84-تٌسان)حضٍر در ًمایش ملی ا

ذر  -بٍضٌس )حضٍر در سٍمین ًمایش میگٍی کصٍر  -
 
 (89ا

وری محصٍالت  -
 
حضٍر در اولین ًمایش بٌراضت و فسا

 (89بٌمن  -بورر اهشلی )ضیالتی 
بشیان  -

 
-الًیجان )حضٍر در دومین ًمایش ملی ضیالت و ا

 (90اردیبٌصت 

 :عوٍان مكاالت

ضوایػػی با سیستم  -
 
ن در صوایع ضیالتی HACCPا

 
 (83بٌمن -دزفٍل)و هحٍى اجسا و ممیشی ا

 (84دسداد  -رضت)جلبک ًا و مٍارد استفادى بسای اهسان ًا  -

وری و هگٌراری محصٍالت ضیالتی -
 
 (84بٌمن  -مصٌر)استفادى از اضعي ًا در فسا

ضوایػػی با یخ مایع   -
 
بشیان  Slury Iceا

 
ن در سیستم ًورلیوگ ا

 
و مشایای استفادى از ا

 (89بٌمن  -بورراهشلی)

وردى ًای  -
 
معسفی بستي بوری ًای هٍین و هكش بستي بوری در افشایش مصسؼ و صادرات فسا

 (89بٌمن  -بورراهشلی)ضیالتی 

بسرسی عٍامل مٍثس بس ایجاد ارزش التصادی در کارداهي جات تٍلیر کووورى محصٍالت ضیالتی بس  -
 (90اردیبٌصت  -الًیجان)اساس زهجیسى ارزش پٍرتس 

 (پسوژى پایان هامي)بسرسی بازار فیلي ماًی در ایسان و جٌان  -

 :تماس اطالعات

   0938 -30 988 20 :ًمساى ضمارى

E-Mail: 
iranseafood@gmail.com     


