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مینا احمدی

3

  رشت

dorj_64@yahoo.com 

 توضيحات
معدل سال اخذ 

مدرك
دانشگاه محل تحصيل

مدرك تحصيلي* رشته تحصيلي  رديف 

 8 لیسانس شیالت تالشواحد د اسالمی دانشگاه آزا 8841 84/84 

 2 فوق لیسانس محصوالت شیالتیفرآوری   تالش واحد اسالمی دانشگاه آزاد 8818 48/81 

سنگین  در بافت خوراکی عضله ماهیان اقتصادی در صید تاالب بررسی میزان تجمع و تغییرات آالینده های فلزات 

 بین المللی بندر انزلی

-  

 شماره ثبت :

: 

 فرم اطالعات محققين
 

 



 شماره مصوب عنوان پروژه/طرح
نوع 

 *تحقیق
 واحد اجرا

سمت در 

 پروژه/طرح
 **وضعیت 

سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

شماره 

 ثبت

گزارش 

 نهايی

ژه بررسی وضعیت تجمع پرو

فلزات سنگین موجود در بافت 

خوراکی برخی ماهیان  تاالب 

 بین المللی بندرانزلی

 کاربردی 29229-2929-99-99-91
تحقیقات بخش 

 فرآوری آبزیان
 9929 9929 خاتمه یافته همکار

 

 سموم باقیمانده وضعیت بررسی

 در موجود فسفره و ارگانوکلره

  ماهیان برخی خوراکی بافت

 بندرانزلی المللی بین تاالب

29229-2929-99-99-91 

 کاربردی

تحقیقات  بخش

 فرآوری آبزیان
 9929 9929 خاتمه یافته همکار

 

 هیدروکربنهای وضعیت بررسی

 بافت در موجودPAHs حلقوی

 تاالب  ماهیان برخی خوراکی

 بندرانزلی المللی بین

29229-2929-99-99-91 

 کاربردی

تحقیقات  بخش

 بزیانفرآوری آ
 9929 9929 خاتمه یافته همکار

 

 Fishمقایسه خصوصیات کیفی 

paste  تولید شده از گوشت

چرخ کرده ماهی کیلکا و کپور 

 نقره ای

29229-2929-99-99-91 

 کاربردی

تحقیقات  بخش

 فرآوری آبزیان
 9929 9929 در حال اجرا همکار

 

بررسی فرآيند تولید کیفی و 

 تعیین عمر ماندگاری فرآورده

دودی گرم ماهی کیلکا  در بسته 

بندی معمولی و اتمسفر اصالح 

 شده

30223-3029-90-90-91 

 کاربردی

تحقیقات  بخش

 فرآوری آبزیان
 9929 9929 در حال اجرا همکار

 

تولید فرآورده های با ارزش 

افزوده)برگر، فینگر، گوشت 

چرخ شده( از گوشت ماهی سد 

 ارس

 اجراءدر دست 

 کاربردی

ت تحقیقا بخش

 فرآوری آبزیان
 در حال اجرا همکار

9929 9922  

بررسی امکان مدیریت و کنترل 

زنجیره سرما در طی مراحل  

مختلف صید ، فرآوری ، 

نگهداری و توزیع ماهی قزل آال 

 با استفاده از روشهای نوین

29992 – 9929 – 99 – 99 - 9 

 کاربردی

تحقیقات  بخش

 فرآوری آبزیان

 در حال اجرا همکار

9929 9921  

فرآورده خشک از  دیتول

 Macro زیر یگویم

brachium Nipponese  
 یبندر انزل یالملل نیتاالب ب

بخش تحقیقات  خاص اجراءدر دست 

 فرآوری آبزیان

 همکار

 در حال اجرا

9921 9921  

بررسی تاثیرروش های مناسب 

هندلینگ در ماهیان اقتصادی 

استان گیالن )ماهی سفید ، 

  ( و تیییرات کفال و قزل آال

 کیفی آن در شرایط یخ پوشی

بخش تحقیقات  خاص اجراءدر دست 

 فرآوری آبزیان

 همکار

 در حال اجرا

9921 9921  

مطالعات  اجراءدر دست  بهینه سازی کباب لقمه کیلکا

 موردی

بخش تحقیقات 

 فرآوری آبزیان

 همکار
 در حال اجرا

9922 9922  



بررسی فرایند تولید وارزیابی 

وماندگاری اسپرینگ کیفی 

رول حاوی گوشت ماهی کیلکا 

 وشبه شوریده

بخش تحقیقات  مصوب اجراءدر دست 

 فرآوری آبزیان

 همکار

 در حال اجرا

9921 9921  

ه  ندیآال تیوضع یبررس

 ینفت یدروکربنهای)هیها

PAHs  موجود در بافت)

 دیص یاقتصاد انیماه یخوراک

 یایدر یشده حوضه جنوب غرب

بر  دی( با تاکنالیخزر)استان گ

 یو جوامع انسان انیسالمت آبز

بخش تحقیقات  خاص اجراءدر دست 

 فرآوری آبزیان

 مجری

 در حال اجرا

9921 9921  

سموم  تیوضع یبررس

اورگانوکلره و اورگانوفسفره 

 یموجود در بافت خوراک

شده  دیص یاقتصاد انیماه

 یایدر یحوضه جنوب غرب

 (النیخزر)استان گ

بخش تحقیقات  اصخ اجراءدر دست 

 فرآوری آبزیان

 همکار

 در حال اجرا

9921 9921  

 فلزات سنگین تیوضع یبررس

 یموجود در بافت خوراک

شده  دیص یاقتصاد انیماه

 یایدر یحوضه جنوب غرب

 (النیخزر)استان گ

بخش تحقیقات  خاص اجراءدر دست 

 فرآوری آبزیان

 همکار

 در حال اجرا

9921 9921  

د آرد بررسی فن آوری تولی

گندم غنی ازی شده با استفاده 

از پروتئین ماهی کیلکا به 

 منظور تولید ماکارونی

بخش تحقیقات  مصوب اجراءدر دست 

 فرآوری آبزیان

 همکار

 در حال اجرا

9921 9921  
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مورد محل تاييد يا ثبت* تاريخ  رديف

   1 

   2 
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- …

رتبه 

 دربين

 نگارندگان

سال
 شماره

مجله

عنوان مجله*/ عنوان 

…همايش،

 نحوه ارائه

عنوان ف 
دي

ر
 

ده
 ش

پ
چا

 

تر
وس

پ
ني 

نرا
سخ

 

 اول

نخستین همایش ملی   98

فرآوری و بهداشت مواد 

 غذایی

 کاربرد فناوری نانو در صنایع شیالتی  * 

1 

 اول

نخستین همایش ملی   98

فرآوری و بهداشت مواد 

 غذایی

 کاربرد اوزون در صنایع شیالتی  * 

2 

 اول
سومین همایش ملی امنیت   89

 تیاهمیت ردیابی در حفظ کیفیت فرآورده های شیال  *  غذایی
4 

 اول

89  
سومین همایش ملی امنیت 

 *   غذایی

بررسی اثرات آالیندگی سموم کشاورزی ارگانولکره و ارگانو 

فسفره در بافت خوراکی ماهیان بر امنیت غذایی و سالمت 

 مصرف کنندگان

5 

 پنجم
30  

   * علوم و صنایع غذایی ایران

ور تاثیر استفاده از آنتی اکسیدان طبیعی رزماری بر فاکت

های شیمیايی و حسی گوشت چرخ شده ماهی کپور 

 نقره ای در شرايط انجماد

6 

 چهارم
سومین همایش ملی امنیت   30

  *  غذایی

بررسی تیییرات چربی در فیش برگر تلفیقی ماهی کیلکا و 

 کپور نقره ای در طول دوره

7 

 چهارم
سومین همایش ملی   30

  *  کشاورزی ،آبزیان و غذا

های افزایش مصرف سرانه ماهی و فرآورده بررسی راهکار

 های دریایی

8 

 چهارم
سومین همایش ملی   30

  *  کشاورزی ،آبزیان و غذا

بررسی کیفیت و عوامل بیماری زا در آبزیان و فرآورده های 

 دریایی

3 

 پنجم
سومین همایش ملی   30

  *  کشاورزی ،آبزیان و غذا

سبز جهت افزایش عمر  استفاده از پلی فنل های چای

 ماندگاری گوشت چرخ شده ماهی کپور نقره ای

92 

چهارمین همایش ملی   29 اول

  *  کشاورزی، آبزیان و غذا

بررسی اثرات آالیندگی فلزات سنگین در بافت خوراکی 

 ماهیان بر امنیت غذایی و سالمت مصرف کنندگان

99 

چهارمین همایش ملی   29 اول

  *  ذاکشاورزی، آبزیان و غ

 

 یالتیش عیآن در بهداشت صنا تیو اهم ینانو تکنولوژ

99 

 29 اول
 

 مجله علمی شیالت

*   

،  ومیکادم  نیغلظت  فلزات سنگ سهیو مقا یریاندازه گ

  Esox)یماه اردک عضله یدر بافت خوراک یو رو کلین

lucius )یبندرانزل یالملل نیتاالب ب 

99 

 29 دوم

 

مجله علوم و صنایع غذایی 

 ایران

*   

 ی، سرب  و رو ومیکادم  نیتجمع فلزات سنگ زانیم یبررس

 عضله   یدر بافت خوراک

 یالملل نیتاالب ب( Carassiu  sauratus)کاراس یماه

 یبندرانزل

91 



 21 سوم
 

 پژوهشی-مجله علمی

   *   شیالت واحد آزادشهر

بررسی میزان تجمع کادمیوم و سرب در بافت خوراکی 

 ده از تاالب بین المللی انزلیماهی کپور صید ش

92 

 21 اول
 

همایش ملی، منطقه ای 

آبزی پروری ماهیان 

 دریایی

 *  

مطالعه تجمع فلزات سنگین بر ماهی و اثر ان بر سالمت 

 انسان

91 

 21 اول
 

همایش ملی، منطقه ای 

آبزی پروری ماهیان 

 دریایی

 *  

 91 انگل های ماهی و قابلیت بیماریزایی آنها برای انسان

-92 دوم

  آذر 99
 نیب شگاهیکنگره و نما

 یپرور یآبز یالملل

 یمرکز یایو آس انهیخاورم
(WAS) 

 *  

THE EFFECT OF COLD CHAIN ON 

CORRUPTION INDICES  BURGER KILKA- 

SILVER CARP FISH  FROZEN  IN COLD 

STORAGE 

91 

 سوم

 

22 

 

 یپژوهش یعلم هینشر

   * ییبهداشت موادغذا

 یماه یدر بافت خوراک کلیتجمع کبالت و ن زانیم یبررس

 یبندر انزل یالملل نیشده از تاالب ب دید صیسف

92 

Augus اول

t 2016  

11th Asian Fisheries and 

Aquaculture Forum 

  * 
POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS IN 

FOOD PRODUCTS AND WAYS TO REDUCE IT 
92 

Augus اول

t 2016 

 11th Asian Fisheries and 

Aquaculture Forum 

  * 

Prevention and the decontamination parasites in 

marine and fresh water fish at the time of harvesting, 

processing and post-processing 

99 

 دوم

 

22 
 

 مجله بوم شناسی آبزیان

*   

و  کبالت کل،یمس ،ن نیتجمع فلزات سنگ زانیم نییتع

 Carassiuکاراس) یعضله ماه یکروم در بافت خوراک

sauratusیبندرانزل یالملل نی( تاالب ب 

99 

 22 سوم
 

 مجله علوم غذایی  و تیذیه

*   

بررسی میزان تجمع کروم، روی و مس در بافت خوراکی 

 ماهی کپور صید شده از تاالب بین المللی انزلی

99 

 22 اول
 

همایش ملی آبزی پروری و 

  *  یستم آبی پایداراکوس

استفاده از آنزیم ها در فرآوری و کنترل کیفیت غذاهای 

 دریایی

91 

 تاريخ چاپ
 تعداد

 صفحات
 رديف عنوان نوع* تيراژ

 8 بسته بندی ترجمه فرآوری آبزیانتحقیقات  بخشدر سطح  42 8811

 4 مبانی استخراج کاروتنوئید از ضایعات میگو ترجمه انیآبز یفرآور قاتیبخش تحقدر سطح  88 8831

 8 غذاهای دریایی و آالینده های زیست محیطی ترجمه کشور انیآبز یفرآور قاتیبخش تحقدر سطح  84 8834

بافت  در  نیفلزات سنگ یها ندهیآال راتییتجمع و تغ زانیم یبررس پایان نامه در سطح دانشگاه آزاد 851 8834

 یبندر انزل یالملل نیتاالب ب دیدر ص یاقتصاد انیعضله ماه یخوراک
2 

…



 يفرد مورد اعطا كننده تاريخ اعطاء

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  81آبان 

 تالش

 در رشته مهندسی شیالت یدر مقطع کارشناس دريافت لوح تقدير  جهت کسب رتبه اول
1 

دانشگاه آزا داسالمی واحد  88آذر 

 رشت

دريافت لوح تقدير  جهت کسب رتبه سوم در گروه ممتازين ششمین جشنواره دانشجويان 

 ممتاز استان گیالن
 

مرکز ملی تحقیقات رياست  83اسفند

 فرآوری آبزيان

 یالتیش یوبهداشت فرآورده ها یفرآور یمل شيهماهمکاری در برگزاری 
2 

حوزه نمايندگی ولی فقیه  32آذر

 گیالن

 بعنوان نمازگزار فعال دريافت لوح تقدير 
3 

رياست مرکز ملی تحقیقات  39دی 

 فرآوری آبزيان

 شرکت د ر همايش فن بازار
4 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  30آذر

 تالش

فرآوری رشته مقطع کارشناسی ارشد در دريافت لوح تقدير  جهت کسب رتبه اول در 

 محصوالت شیالتی
5 

 یپرور یپژوهشکده آبز 33شهريور

 یاخلد یآبها

پژوهشی در -فعالیت در بیشترين مقاالت علمیدرج در پرونده) قيتشکر وتشو ريتقد

 (33در سال مجالت و همايش های علمی 
6 

 یپرور یپژوهشکده آبز 31مهر 

 یخلدا یآبها

برگزاری سفره شیالتی در جلسه کمیته معاونت درج در پرونده) قيتشکر وتشو ريتقد

 (عمرانی استانداری گیالن
7 

 یپرور یپژوهشکده آبز 33ارديبهشت

 یاخلد یآبها

 ارائه سخنرانی جهت  ريلوح تقد افتيدر
8 

 یپرور یپژوهشکده آبز 31آبان 

 یخلدا یآبها

 (و انجام وظايف علمی و پژوهشی عملکرد یابيدرج در پرونده)ارز قيتشکر وتشو ريتقد
9 

 یپرور یپژوهشکده آبز  31آذر

 یخلدا یآبها

 11 ارائه سخنرانی جهت  ريلوح تقد افتيدر

 

 یپرور یپژوهشکده آبز 32تیر

 یاخلد یآبها

 (و انجام وظايف علمی و پژوهشی دعملکر یابيدرج در پرونده)ارز قيوتشو ريتقد
11 

 یپرور یپژوهشکده آبز 32مهر

 یاخلد یآبها

 ارائه سخنرانی جهت  ريلوح تقد افتيدر
12 

موسسه تحقیقات علوم  32آذر

 شیالتی کشور

همکاری در برپائی نمايشگاه توانمدنديها و دستاوردهای موسسه  دريافت لوح تقدير  جهت

 محل سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور تحقیقات علوم شیالتی کشور در
13 

…



 سمت*
عضويت  مدت

 ماهبه

 تاريخ

 عضويت
 رديف عنوان

  همایش ملی فرآوری وبهداشت فرآورده های شیالتی 22/8/41 83/88/41 عضو کمیته اجرایی

     

…

 نيمسال

 تدريسدانشگاه محل سال تحصيلي

 تعداد واحد

 رديف عنوان واحد درسي

وم
د

ول 
ا

مي 
عل

 

ري
نظ

 

       1 

       2 

       3 

 نيمسال

 دانشگاه سال تحصيلي

 مقطع

وم رديف عنوان
د

ول 
ا

ري 
كت

د
اسي 

ارشن
ك

رشد
ا

 

 شد

       1 

       2 



 مدت اشتغال در سمت

 مذكور به ماه 
 تاريخ انتصاب

 سمت

 
 رديف

 1 واحد تولید تحقیقاتی کارشناس 9/2/87 ماه 8

 2 آزمايشگاه شیمی کارشناس 9/9/88 ماه 1

  آزمايشگاه میکروبی کارشناس 9/2/88 ماه 1

 3 مدير حوزه رياست 9/3/88 ماه 07

 4 اطالعات علمی کارشناس 9/90/32 ماه 7

 5 کارشناس اطالعات علمی و مسئول کتابخانه 9/7/39 ادامه دارد

 6 مسئول اطالعات علمی 9/7/31 ادامه دارد

 رديف مهارت ميزان تسلط

 1 ايی با مهارت های هفت گانه کامپیوترو آشن يکدرجه   ICDL رايانه کار  داشتن گواهینامه عالی

 2 آشنايی با زبان انگلیسی خوب

 3 تخصصی-علمی پروژه های اجراء و همکاری در  خوب

 4 تخصصی رشتهدر پايان نامه  ومقاالت ، پروژه های علمیداوری  خوب

 5 مقاله نويسی خوب

…


