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 :سوابق تحصیلی

 ;6? معذل  ==-9=کاسضىاسی? داوطگاٌ علًم کطايسصی ي مىابع طبیعی گشگان 

 ;6/6<? معذل 6<-<=کاسضىاسی اسضذ? داوطگاٌ صابل?

عىًان پایان وامٍ? تاثیش پًضص خًساکی محتًی عصاسٌ پًست اواس بش کیفیت ي ماوذگاسی فیلٍ کپًس 

 وقشٌ ای َىگام وگُذاسی دس یخچال

 :مجموعه مقاالت

 6<7/68/>7ديمیه َمایص علمی پظيَطی جُص، تاسیخ پزیشش? -6
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 کاسبشد واوًتکىًلًطی دس ضیالت ي آبضی پشيسی-

 کاسبشد واوًتکىًلًطی دس بُبًد ي افضایص ایمىی مصشف محصًالت دسیایی-

 6<68/;/:َمایص سشاسشی کیاَان داسيیی، تاسیخ پزیشش?  -7

 ي خًاظ آوتی اکسیذاوی عصاسٌ پًست ي َستٍ اواس بشسسی محتًای فىًلی-

 بشسسی خاصیت آوتی اکسیذاوی قسمتُای مختلف پشتقال-

 6<68/>/67ديمیه َمایص علًم صیستی دسیای مکشان، تاسیخ پزیشش? -8

 تکىًلًطی بستٍ بىذی صیست فعال-

 ًالتمشيسی بش خًاظ آوتی اکسیذاوی ي آوتی میکشيبی عصاسٌ پًست اواس بش ماوذگاسی محص-

 ضیالتی

 6<68/;/69َمایص تًسعٍ سيستایی گیالن، تاسیخ پزیشش?  -9

 َای پشيسش ماَی دس سيستاَای ضُشستان کامیاسانبشسسی اثشات اقتصادی احذاث حًضچٍ-

 8<68/=/> ?پزیشش تاسیخ، امٍ علمی پظيَطی علًم فىًن ضیالتفصلى ?-5

 

 معمًلی کپًس ماَی اص تًلیذ ضذٌ فیىگش فیص وًع سٍ اسگاوًلپتیک َای اسصیابی-

 

 صابل ضُش دس ماَی حسی اسصیابی-6

 7/8/9393 ?تاسیخ پزیشش، امٍ علمی پظيَطی علًم فىًن ضیالتفصلى، وامٍ پایان مقالٍ 7 -

  

-Effect of edible coating containing pomegranate peel extract on quality and shelf life of silver carp 

(Hypophthalmichthys molitrix) fillet during refrigerated storage 

 

 ? 6<آرس  86َمایص ملی آبضیان بًضُش،  -=

 کاسبشد تکىًلًطی واوً  دس بُبًد افضایص ایمىی محصًالت ضیالتی-
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 sardinella)سيش تُیٍ ،تشکیب بیًضیمیایی ي اسصیابی حسی سس)مُیايٌ( تُیٍ ضذٌ اص ماَی ساسدیه-

melanura) 

 سوابق اجراییفعالیتها و 

 49-49جُاد کشايرسی خًشابواظز  کارشىاس -

 خًشاب کشايرسیعضً َیات مدیزٌ وظام صىفی  -

 سبشيار عضً َیات مدیزٌ شزکت تعايوی تاسٌ تاسیس آبشیان بُدیس -

 49کارشىاس آمار سزشماری کشايرسی  -

 49ه کارشىاس آمار سزشماری عمًمی وفًس مسک -

 

 مدرسٍ غیز اوتفاعی راَىمای شُزستان سابل سبان اوگلیسی تدریس -

 

 مُىدسیهفعال بسیج اعضای  -

 

 1009415909عضً وظام مُىدسی کشايرسی با شمارٌ وظام:  -

 مسلط بٍ سبان اوگلیسی  -

 SPSSي  officeآشىایی بٍ وزم افشار َای  -

 بسیج مُىدسیه آمًسشی ديرٌ َای 3D MAXمُارتی اتًکد ي  کالسُایگذراودن  -

 


