
 به نام خدا

 

 

 
 

 :وضعیت تحصیلی/ مشخصات فردی 
هل/ 1362متولد / اکرم رزمجو

 
 متا

 فارغ التحصیل دانشگاه جامع علمی کاربردی
موزش علوم و صنایع شیالتی 

 
 مرکز ا

 رشت -میرزا کوچک خان 
وری محصوالت شیالتی 

 
 (رشت)کاردانی فرا

وری محصوالت شیالتی 
 
 (رشت)کارشناسی فرا

 :سوابق کاری 
کارورزی در کارخانه های پارس کادوس، زرین ماهی، مرکز ملی  -

زمایشگاه اداره کل استاندارد استان 
 
بزیان، ا

 
وری ا

 
تحقیقات فرا

 گیالن
 فعالیت در زمینه کنسرو ماهی، تولید و بسته بندی فیله ماهی، -

وری خاویار
 
 عمل ا

شنای  ی با غذاهای دریای  ی در فرهنگسراهای  -
 
مدرس دوره های ا

 شهر تهران
ورده های دریای  ی یخدان -

 
بزیان شرکت فرا

 
وری ا

 
 کارشناس فرا

 :توانای  ی ها و دوره های تخصصی
شنای  ی با زبان انگلیسی -
 
 ا
 Officeتوانای  ی کار با کامپیوتر، اینترنت،  -
مادگی شغلی سازمان فنی و حرفه ای  -

 
 (تصا)دوره ا

حضور در اولین و دومین گردهمای  ی ملی توسعه صنایع  -
 تبدیلی شیالتی سازمان شیالت ایران

بزیان و تندرستی  -
 
 (84-تهران)حضور در همایش ملی ا

ذر  -بوشهر )حضور در سومین همایش میگوی کشور  -
 
ا

89) 
وری محصوالت  -

 
حضور در اولین همایش بهداشت و فرا

 (89بهمن  -بندر انزلی )شیالتی 
بزیان  -

 
الهیجان )حضور در دومین همایش ملی شیالت و ا

 (90اردیبهشت -

 :عنوان مقاالت

بزیان پرورشی  -
 
 (82بهمن -اصفهان)محصوالت نوین شیالتی قابل تولید در ایران با تاکید بر ا

بزیان  -
 
گار و کیتین)استخراج ترکیبات صنعتی از ا

 
 (84بهمن  -مشهد( )ا

شنای  ی با یخ مایع   -
 
بزیان  Slury Iceا

 
ن در سیستم هندلینگ ا

 
  -بندرانزلی)و مزایای استفاده از ا

 (89بهمن 

ورده های شیالتی  -
 
معرفی بسته بندی های نوین و نقش بسته بندی در افزایش مصرف و صادرات فرا

 (89بهمن  -بندرانزلی)

بررسی عوامل موثر بر ایجاد ارزش اقتصادی در کارخانه جات تولید کنننده محصوالت شیالتی بر  -
 (90اردیبهشت  -الهیجان)اساس زنجیره ارزش پورتر 

بزیان در ایران  -
 
ورده های دودی ا

 
 (پروژه پایان نامه)امکان سنجی تولید فرا

E-Mail: 
akramrazmjoo@yahoo.com     


