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 اطالعات عمومی

 شمس نام خانوادگی: کی                                                                             نام: مرضیه                                   

 1830017020شماره شناسنامه :                                                                                نام پدر: ولی                                 

 23/03/1368تاریخ تولد:                                                              محل تولد : ایذه                                             

 تاهل: مجردوضعیت                                                                                  تابعیت: ایرانی                           

 

 اطالعات تماس
 

 7واحد  خورشید،ساختمان استان البرز، کرج، مهرویال، انوشیروان شرقی، محل سکونت:    آدرس 

 09127688020 : تماسشماره  

  kshamsm@ymail.com    :رایانامه

 

 سوابق تحصیلی
 

  معدل سال اخذ دانشگاه محل تحصیل رشته تحصیلی مقطع 
 29/18 1393 تهراندانشگاه  فرآوری محصوالت شیالتی -مهندسی منابع طبیعی ارشد کارشناسی

طبیعی  علوم کشاورزی و منابعدانشگاه  فرآوری محصوالت شیالتی -مهندسی منابع طبیعی کارشناسی

 گرگان

1390 46/17 

 فارغ التحصیل رتبه دوم مقطع کارشناسی ارشد 

 فارغ التحصیلی رتبه اول مقطع کارشناسی 
 

 ای سوابق حرفه

 مدت زمان اشتغال عنوان شغلی مرکز سازمان/ نام
 ماه( 2) 03/90الی  02/90 (کارآموزکارشناس خط تولید ) کیانان شمال

 ماه( 3) 06/90الی  04/90 (کارآموزکارشناس امور اداری ) اداره کل منابع طبیعی استان البرز

 ماه( 3) 10/91الی 08/91 کارشناس آزمایشگاه آزمایشگاه فرآوری آبزیان دانشگاه تهران

 ماه( 2) 04/93الی  02/93 ارائه مشاوره در زمینه تغذیه ماهیان سردابی کارشناس فروش/ تعاونی کیمیا صید دانه

 تاکنون -10/93 مدیر اجرائی مجله خانواده )سرپرستی استان البرز(
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 ها مهارت

  های عمومی مهارت -الف

 ردیف مهارت
 1 (ICDL1 & ICDL2کار با کامپیوتر ) کامل در زمینه تسلط

 2 تسلط کامل در زمینه تایپ فارسی و انگلیسی

 3 نگاری اداری و امور دفتری نامه تسلط به اصول

 4 مفاهیم حسابداری ابآشنا 

 

 تخصصی یهانرم فزار -ب 

ها نام برنامه  ردیف 
 SPSS 1نرم افزار آماری   تسلط بر

 EndNote 2نویسی  نرم آفزار رفرنس  تسلط بر

 3 نرم افزار حسابداری هلو  تسلط بر

 4 در محیط ویندوز #cزبان برنامه نویسی  به آشنا

 

 کاربردیهای تخصصی/ مهارت -ج

 ردیف مهارت
 1 های آزمایشگاهی کنترل کیفیت مواد غذایی روش تسلط بر

 2 آنالیز میکروبی مواد غذایی های آزمایشگاهی  روش تسلط بر

 3  از آبزیان کیتین، کیتوزان، آلژینات، آگار و ...  شاملفعال دریایی  فرآیند استخراج ترکیبات زیست تسلط بر

 4 آبزیان نظیر برگر، سوسیس، کالباس و ... از  گوشت های مبتنی بر آن و فرآوردهتولید سوریمی  فرآیند تسلط بر

 5 بندی متون علمی تدوین، ویراستاری و صفحه های روش تسلط بر

 6 مبحث جیره نویسی و تغذیه ماهیان سردابی تسلط بر

  

 

 

 

 

 های خارجی زبان

 میزان تسلط نام زبان

 (Intermediate) متوسط انگلیسی
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انجام شده / تحقیقاتنمونه پروژه  

 

 ردیف پروژه/تحقیق
 FTIR  1طیف  آنالیز استخراج کیتوزان و تعیین درصد خلوص آن از طریق

 2 و خشک از گیاهان معطر های آبیاستخراج عصاره

 3 های مبتنی بر سوریمی تحقیق و تالیف در زمینه فرموله کردن  فرآورده

 4 فعال مواد غذایی  بندی تحقیق و تالیف در زمینه بسته

 5 ها در صنایع غذایی و دارویی فعال دریایی  و کاربرد آن تحقیق  و تالیف در زمینه مفهوم ترکیبات زیست

 6 از آبزیان و نوین تولید کنسانتره پروتئینی  های سنتی زمینه روشتحقیق در 

تحقیق در زمینه مفهوم ریزپوشانی ترکیبات زیست فعال ) با تاکید بر ریزپوشانی اسیدهای چرب غیر اشباع(  با هدف غنی سازی مواد 

 غذایی

7 

 

 


