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 بسمه تعالی

 : الهیجان صادره از             ?>:8:    متولد          : پرویز کورندهنام خانوادگی      : مسعود     نام

      : فرآوری محصوالت شیالتیرشته تحصیلی              : فوق لیسانسمیزان تحصیالت 

ومیه ارمطالعات دریاچه  –: دانشگاه سراسری ارومیه محل تحصیل   

کوچک خان در رشته فرآوری انشگاه جامع علمی و کاربردی میرزا : رشت ،  دتحصیالت در مقطع کاردانی و کارشناسی 

 محصوالت شیالتی

: اصول خشک کردن وشورکردن ماهی        پایان نامه کاردانی   

: تهیه بالیک از گوشت ماهیان خاویاری و تعیین ارزش غذایی آن پایان نامه کارشناسی   

<<7-;@<>::::فکس :          ?::7@9@<8@7ره تماس : شما  

: آموزشی از دوره ی دارنده گواهینامه های  

میکروبیولوژی مواد غذایی  هایاستاندارد استان  گیالن درآزمون کل اداره+   

:بوشهر در استان  اداره کل  استاندارد +  

آزمونهای فیزیکو شیمیایی مواد غذایی -  

شیمیایی ظروف بسته بندی در صنایع کنسرو سازیآزمونهای فیزیکو  -  

چگونگی تدوین استاندارد ملی -  

روشهای آزمون میکروبیولوژی مواد غذایی -  

داره کل  دامپزشکی استان بوشهر درشناسایی بیماریهای واگیری در دام هاا+   

 سوابق کاری : 

پسابندر -چابهار در شرکت دریای نیلگون چابهار در   >?و  ;?و  :?پروژه های عمل آوری میگو در سالهای  مسئول  

پسابندر -در سردخانه عمل آوری ایران گوآتر =?و در سال   

مدیر کنترل کیفی و مدیر تولید در شرکت صنایع غذایی آبتین در بوشهر ) محصوالت تولیدی  @?و <?و  =?در سال 

 کنسرو ماهی ، کنسرو خورشتجات و حبوبات (

و نظامنامه  (  ISO9000 ت صنایع غذایی آبتین بعنوان نماینده مدیر عامل جهت اخذ گواهینامه )در شرک <?در سال 

HASSP   

بعنوان دبیرو کارشناس  در تهیه و تدوین استاندارد کارخانه ای در محصوالت ) کنسرو قورمه گوشت ، کنسرو  <?سال 

 تاییدیه از اداراه استاندارد کل استان بوشهرقیمه بادمجان و کنسرو مرغ و قارج در سس مخصوص ( و اخذ 

 مدیر تولید در شرکت عمل آوری وبسته بندی ماهی عقیق در شهرک صنعتی عباس آباد تهران  7@-@?سال  

 مدیر تولید در راه اندازی خط تولید میگو در شرکت آبزیان مرجان نور بوشهر 8@-7@سال 
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 نوب لیان مجری طرح های عمل آوری و بسته بندی ماهی و میگو وهمچنین در شرکت آتیه سازان ج :@-9@ – 8@سال 

در کارخانه های لیان موج تولید کنسرو ماهی  از طرف شرکت بزرگ کدبانوجهت  همزمان بعنوان نماینده وسرپرست

 بوشهر

 مدیر تولید خط فرآوری ماهی و میگو در شرکت دلوار صدف بوشهر   –و صنایع غذایی آبتین  

 


