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 بسمه تعالی

 مشخصات فردی -1

 مُسی صساقت سىگاوی  وام ي وام ذاوًازگی:

 وام پسر: حسیه

 30/06/1365تارید تًلس: 

 0946079625کس ملی: 

  7709ضمارٌ ضىاسىامٍ: 

 محل تًلس: مطُس

 رضتٍ تحصیلی: کارضىاسی ارضس ضیالت 

 گزایص: تکثیز ي پزيرش آتشیان

 0511-8684850تلفه مىشل: 

 09362420630 تلفه َمزاٌ:

 ق تحصیلی:بسوا -2

 رزیف
مقطغ 

 تحصیلی

کطًر محل 

 تحصیل

ضُز محل 

 تحصیل
 ذاتمٍ ضزيع

مؼسل 

 مقطغ

)ػىًان  پزيصٌ ي  تًضیحات

 پایان وامٍ(

 00/17 07/04/1388 01/11/1384 ساتل ایزان کارضىاسی 1

ريش تُیٍ، تزکیة تیً 

ضیمیایی ي ارسیاتی حسی 

سس )مُیايٌ( تُیٍ ضسٌ اس 

 سارزیهماَی 

melanura) Sardinella) 
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2 
کارضىاسی 

 ارضس
 03/18 17/11/1391 01/11/1389 ساتل ایزان

تٍ زلیل ایىکٍ وامٍ اس 

استؼساز زرذطان کطًر زیز 

تٍ زاوطگاٌ رسیس تزم تُمه 

مزذصی مجثًر ضسم  را  89

تزم ایه مقطغ  3ي زر تگیزم 

 را تمام کززم.

 عنوان پایان نامه:

قثل ي تؼس اس  یمارَایت زیتأث

جذب  یسزخ کززن ري

ي  یچزت یريغه، محتًا

 لٍیچزب ف سیاس ثاتیتزک

کپًر وقزٌ 

 Hypophthalmichthys)ای

molitrix) 

 : مقاالت -3

 ػىًان محل ارائٍ مقالٍ وًع مقالٍ رزیف

 تًضُز َمایص ملی 1
ريش تُیٍ، تزکیة تیً ضیمیایی ي ارسیاتی حسی سس )مُیايٌ( تُیٍ 

 (melanura) Sardinella سارزیهضسٌ اس ماَی 

 

 تًضُز َمایص ملی 2

فیىگزَای  ای کیفیت ضیمیایی، میکزيتی ي حسی فیصتزرسی مقایسٍ

تًلیس ضسٌ اس گًضت چزخ ضسٌ ي سًریمی کپًر وقزٌ ای 
(Hypophthalmichthys  molitrix) 

 

 تًضُز َمایص ملی 3

 محصًالت کارتزز تکىًلًصی واوً زر تُثًز ي افشایص ایمىی مصزف

 ضیالتی

 

4 ISI food Processing 

Effects of pre and post frying treatments on fat intake, lipid 
content and fatty acid composition of Silver carp 
(Hypophthalmichthys  molitrix) fillet. 
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 فعالیت های آموزشی: -4

طزاحی ي ساذت  زر سمیىٍ ( 91-92)ویمسال  گلمکان ضُزستان  ياقغ زر تسریس زر َىزستان اته سیىا -1

 سال 1پزيرش ماَیان سززآتی تٍ مست  استرز ي 

 فعالیت های اجرایی: -5

 زر ضزکت ذصًصی سفیز سارتان ضزق  ماَی قشل آال مسیز فىی تًلیس -1

   1391َمکاری زر تزگشاری ومایطگاٌ ضیالت تا جُاز کطايرسی استان ذزاسان رضًی زر سال  -2

 مسیز آتشیان ساسمان تسیج ي ساسوسگی مىاتغ طثیؼی ي کطايرسی مطُس -3

 سایر فعالیت ها: -6

 ػضً ساسمان استؼسازَای زرذطان کطًر زر َمٍ مقاطغ تحصیلی -1

زاوطگاٌ ساتل زر سال  آسمایطگاٌ پزيرش آرتمیا تٍ ػىًان غذای سوسٌ زر مزحلٍ الريی ماَیان گزماتی زر -2

1390  

 ساػت آمًسش کامپیًتز زر فىی حزفٍ ای  12گذراوسن  -3

 کطايرسی -ػضً ساسمان وظام مُىسسی -4

 ػضً ساسمان تسیج مُىسسی   -5

  


