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 بسمه تعالی

   مشخصات فردی

  نام و نام خانوادگی: سیده مرضیه کاظمی

 نام پدر: سید عباس

 محل تولد: شهرکرد

 m.kazemi_sh@yahoo.com ،marzieh.kazemi@modares.ac.irیمیل : ا

 

   سوابق تحصیلی

 کارشناسی 

 فرآوری محصوالت شیالتی -شیالترشته ی تحصیلی: 

 دریانوردی و علوم دریایی چابهاردانشگاه :  

 

  :23/81معدل 

 نفر 53شیالتی بین در رشته ی فراوری محصوالت  رتبه ی اول کارشناسی

 68دانشجویان ورودی 

 

 09الی خرداد ماه  68مهرماه 

 کارشناسی ارشد

 فرآوری محصوالت شیالتی -شیالترشته ی تحصیلی: 

 تهران تربیت مدرسدانشگاه: 

 عنوان پایان نامه:

ی بر میکروبعنوان پوششی ضدبه ژالتین غنی شده اسانس پونه کوهی -تاثیر فیلم آلژینات

 ( C ° 4) در یخچال (Oncorhynchus mykiss)ی قزل آالی رنگین کمان روی فیله

  :11/81معدل 

 نفر  6در رشته ی فراوری محصوالت شیالتی بین  رتبه ی اول کارشناسی ارشد

 09دانشجویان ورودی 

 05الی  خرداد ماه  09مهرماه 

  مقاالت همایشی

  عنوان مقاله:

آلژینات حاوی اسانس  سدیم /ژالتین  فیلم و برخی خواص فیزیکی میکروبیارزیابی خواص ضد

  بندی مواد غذاییپونه کوهی به عنوان پوششی زیستی برای بسته

  دومین همایش ملی توسعه ی پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم 

 دانشکده ی فنی شهید مفتح -همدان 

 

 01شهریور  12
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 عنوان مقاله:

ژالتین ماهی  -فیزیکی و مکانیکی فیلم کامپوزیت سدیم آلژینات بررسی برخی از خواص   

 دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردابی 

 دانشگاه شهرکرد -شهرکرد 

 

 01اردیبهشت  22و  29

  مقاالت پژوهشی

 عنوان مقاله: 

Antimicrobial Effectiveness of Gelatin-Alginate Film Containing Oregano Essential Oil 

for Fish Preservation 

  

Journal: Journal of Food Safety 

 وضعیت: چاپ شده 

 
 

 عنوان مقاله: 

Effect of sodium alginate composition on physico-mechanical and thermal properties of 

fish gelatin film 

 

 لاسرا هدامآوضعیت: 

 

 عنوان مقاله: 

 اسانس حاوی یناتآلژ -یماه ژالتین کامپوزیت فیلم میکروبیفعالیت ضدو  یکاربرد هایارزیابی ویژگی

 (Origanum vulgareمرزنجوش )

 پژوهشی علوم و فنون شیالت دانشگاه تربیت مدرس -امه ی علمیفصلن: مجله 

 داوری هلحرم رد وضعیت:

 
 

 عنوان مقاله: 

C _تاثیر پرتو فرابنفش های فیزیکی فیلم خوراکی ژالتین ماهیهای مکانیکی و برخی ویژگیبر ویژگی   

 پژوهشی علوم غذایی و تغذیه -مجله علمی: مجله 

 داوریمرحله در  وضعیت:
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 کارگاهها و دوره های آموزشی

  کارگاه آموزشیChemical Hazard Control, Fire Safety and Emergency Response, Generality 

of Occupational Health 

20/7/02 

 ایتالیا QMSدستگاه برگزار کننده: شرکت 

 

  دوره ی آموزشArc-GIS 

 5/09 -ساعت 59

 دستگاه برگزار کننده: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری

 

  دوره ی آموزشی نرم افزارSPSS 

 29/09 -ساعت 23

 علوم دریایی تربیت مدرسدستگاه برگزار کننده: معاونت آموزشی دانشکده منابع طبیعی و 

 

  دوره ی آموزشی نرم افزارEXCEL 

 1/01 -ساعت 19

 علوم دریایی تربیت مدرسدستگاه برگزار کننده: معاونت آموزشی دانشکده منابع طبیعی و 

 

 فتوشاپ دوره ی آموزش نرم افزار 

 2/01 -ساعت 19

 علوم دریایی تربیت مدرسدستگاه برگزار کننده: معاونت آموزشی دانشکده منابع طبیعی و 

 

  کارگاه ارزیابی حسی فرآورده های دریاییاولین 

1/5/02 

 گروه آموزشی فرآوری محصوالت شیالتی -علوم دریایی تربیت مدرسدستگاه برگزار کننده: دانشکده منابع طبیعی و 

 

 

 دوره ی آموزش اتوکد 

 5/09 -ساعت 6

 دستگاه برگزار کننده: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری

 

 
 



4 
 

 

 


