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 بسمه تعالی

 

 مشخصات فردی

 عسگری                               نام خانوادگی: علی                                           نام: کیوان

                            جنسیت: مرد                         30/11/1031سال تولد: 

 3231214331:  مهندسی نظام شماره                      3110-4108332   همراه:

 Kvn_asgari@yahoo.comپست الکتریکی: 

 

 تحصیالت دانشگاهی

 پایان شروع نوع دانشگاه گرایش رشته مقطع

 11 81 دولتی صنعتی اصفهان شیالت منابع طبیعی کارشناسی

 10 11 دولتی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری فرآوری محصوالت شیالتی شیالت کارشناسی ارشد

 

 پایان نامهعنوان 

 راهنما و مشاوراساتید  عنوان مقطع

 کارشناسی
 بچه در غذایی تبدیل ضریب بر روزانه جیره مقدار تاثیر

 (Huso huso) خاویاری ماهیانفیل
 محبوبی صوفیانی لهنصرادکتر 

کارشناسی 

 ارشد

 ببری مرکب ماهی از شده تهیه پروتئینی پودر کارکردی خواص

(Sepia pharaonis   )بیوشیمیایی هیدرولیز روش به 

 ورسید علی جعفرپ دکتر، سکینه یگانهدکتر 

 مهندس رضا صفری شاور:م

 

 های آموزشیکارگاهها و ، همایشهادوره

 محل نام دوره

 دانشگاه صنعتی اصفهان زینتی انتکثیر و پرورش ماهی

 منابع طبیعی ساریدانشگاه علوم کشاورزی و  کشت میکروجلبک

 ساری طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه مقاله نویسی

 دانشگاه پیامبر اعظم ساری ها در صنایع غذاییمغذیهمایش کاربرد پروبیوتیک و ریز

 دانشگاه هنر اسالمی تبریز کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها

 آزاد اسالمی واحد سوادکوهدانشگاه  ملی امنیت غذاییهمایش 
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 هاهارتم

        یشرفتهپ رت کار با کامپیوتر و اینترنت:امه     خوب پشتیبانی نرم افزارهای کامپیوتری:    خوب لیسی: تسلط به زبان انگ

 

 مقاالت و انتشارات

همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در "در  "نمونه گیری پذیرشی در کنترل کیفیت آماری "پوستر تحت عنوان  -1

 و بلوچستان. به مدیریت پارک علم و فناوری سیستان "علوم غذایی

همایش ملی مباحث " در "بررسی و مقایسه سوخت و ساز، جذب و فراهمی زیستی سلنیوم معدنی و آلی"مقاله تحت عنوان  -4

 به مدیریت سازمان نظام مهندسی و کشاورزس تهران."نوین در کشاورزی

 از استفاده با( Sepia pharaonis) ببری مرکب ماهی بازوی و سر شده آبکافت پروتئین یابی بهینه "مقاله تحت عنوان  -0

 .در مجله علوم و فنون شیالت "آلکاالز آنزیم

 Sepia) ببری مرکب ماهی بازوی و سر پروتئین آنزیمی آبکافت در نیتروژنی بازیافت یابیبهینه "مقاله تحت عنوان  -2

pharaonis)"  ایران غذایی صنایع و علوم های پژوهشدر مجله. 

 

 


