
 1 

 بسمه تعالی

 :مشخصات فردي

 مریمنام: 

 عباسي گزنقنام خانوادگي: 

 ارومیهمحل تولد: 

 5317سال تولد: 

 

 :مشخصات تحصيلی

 تبدیل مواد غذایيگرایش  ،صنایع غذایيمهندسي رشته كارشناسي: علوم و 

 5371-5371، ایع غذایيگروه علوم و صن، كشاورزی، دانشكده ارومیهمحل تحصیل: دانشگاه 

 51/57معدل دوره كارشناسي: 

 علوم و مهندسي صنایع غذایي، گرایش تبدیل مواد غذایي  رشته و گرایش كارشناسي ارشد: 

  5311-5315، دانشگاه ارومیه، دانشكده كشاورزی، گروه علوم و صنایع غذایيمحل تحصیل: 

 15/57معدل دوره كارشناسي ارشد: 

 .های نیتروژن در طي دوره رسیدن پنیر كوزهاكسیونفر ارزیابيره كارشناسي ارشد: عنوان پایان نامه دو

تبذدیل مذواد   گذرایش   ،صنایع غذذایي مهندسي كشوری آزمون ورودی كارشناسي ارشد رشته علوم و  17كسب رتبه 

 .5311در سال  غذایي

 

 :سوابق كاري

 .ماه 6مسئول فني شركت چیچك سنبله به مدت  .5

 .ماه 55زرنوش به مدت شركت  مسئول فني  .1
  . كنون تا 5317غذا و داروی ارومیه از سال كنترل . كارشناس آزمایشگاه 3
واحذد   1بذه میذزان    ، عنذوان درس: تذذیذه  ترم تحصیلي یكبه مدت  ،سراب. تدریس در دانشگاه آزاد اسالمي واحد 5

 .(5316 -5311)سال تحصیلي ایي دانشجویان دوره كارشناسي علوم و مهندسي صنایع غذدو گروه از برای 

 

 :مهارت ها و دوره هاي آموزشی طی شده

 .13/5/5336مورخه  MRSTقبولي در آزمون و دارای كارنامه زبان انگلیسي آشنایي با .  5

 .های هفت گانه آشنایي با كامپیوتر()مهارت ICDL. طي دوره آموزشي 1

 .كروبي آزمایشگاه كنترل غذا و داروهای بخش شیمیایي و بخش میانجام آزمون. توانایي 3

 715مطابق شناسنامه آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ارومیه بذه میذزان    ،های آموزش عمومي و تخصصيطي دوره. 5

    ساعت )آموزش عمومي(. 101ساعت )آموزش شذلي( و 

 

 :و تحقيقاتی فعايت هاي پژوهشی

 

هاي نيتروژن در طی دوره رسيدن پنير ارزيابی فراكسيون "نامه كارشناسي ارشد با عنذوان  پایانانجام طرح . 5

 .5315-5313دانشكده كشاورزی، گروه علوم و صنایع غذایي دانشگاه ارومیه طي سال  در" كوزه

و پذذیرش بذه صذورت      هاي نيتروژن در طی دوره رسيدن پنير كوزهارزيابی فراكسيون. ارئه مقاله با عنوان، 1

 .5311ره ملي علوم و صنایع غذایي، گرگان. سال سخنراني در شانزدهمین كنگ

كشذت و   در ارتبذاط بذا   ،مربوط به خانم دكتر شادی رخسارطلب آذر ،نامه دانشجویيدر انجام طرح پایان . مشاركت3

 ای.ها به منظور استفاده در نوشیدني با پایه میوهاینكپسوله كردن آن های پروبیوتیك وگردآوری باكتری
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           و بررسذي خاصذذیت   هذذای طذال و نقذذره  نجذام طذذرح تهیذه عصذذاره میكروبذي زهذذت سذنتز نذانو ذره     در امشذاركت  . 5

  در مورد دو باكتری اشرشیاكلي و استافیلوكوكوس اورئوس. آنتي باكتریال این ذرات

 مشاركت فعال در طرح تولید پنیر كوزه بذه روش صذنعتي، ازرایذي توسذی مذدیریت نظذارت بذر مذواد غذذایي و         .  1

 و تعیین صالحیت میكروبي پنیرهای كوزه تولیدی. بهداشتي ارومیه

به صورت پوستر  "برخی از مهم ترين صمغ هاي خوراكی مطرح در صنايع غذايی ”با عنوان . ارائه مقاله 6 

 .5313. سال تهرانكنگره ملي صنایع غذایي،  بیستمیندر 

به صورت پوستر در " هاي لبنیهاي داخلی در شير و فراوردهترين آنزيمبرخی از مهم"با عنوان  مقاله. ارائه 7

 .5330. سال مشهد، بیوتكنولوژیهمایش ملي سومین 

 هاي لبنیمورد استفاده در تکنولوژي فراورده خارجی هايترين آنزيمبرخی از مهم"با عنوان . ارائه مقاله 1 

 .5335. سال شیراز، بهداشت و ایمني مواد غذایيبه صورت پوستر در همایش ملي " 

       كنگره به صورت پوستر در "مونو سديم گلوتامات، تشديد كننده طعم گوشتی" با عنوان. ارائه مقاله 3

 .5335. سال اصفهان، المللي تذذیهبین

به صورت  " بررسی ميزان يد و يون سولفات در نمونه هاي نمک  طعام ارسالی" با عنوان. ارائه مقاله 50

 .5335المللي تذذیه، اصفهان. سال ره بینپوستر در كنگ

بندي متنوع اي با بستههاي ميوهميوه و نوشيدنیبررسی آلودگی ميکروبی در انواع آب". ارائه مقاله 55

سال  .های غذایي، مشهدبه صورت پوستر به همایش ملي میان وعده"2931پک، تتراپک و پت( طی سال )دوي

5331. 

به صورت پوستر   "هاي مصرفی در صنايع غذايیارزيابی آلودگی ميکروبی آنزيم "ن . ارائه مقاله با عنوا51

 .5333های افزایش ماندگاری مواد غذایي، تهران. سال در اولین همایش ملي روش

 2931الی  2931هاي بررسی آلودگی ميکروبی در كره حيوانی سنتی طی سال"با عنوان  . ارائه مقاله53

سال  .المللي میكروبیولوژی، تهرانبه صورت پوستر به همایش بین" ا و داروي اروميه()آزمايشگاه كنترل غذ

5336. 

 ارسالی بهبررسی آلودگی ميکروبی انواع آب )مصرفی، آشاميدنی و معدنی( "با عنوان . ارائه مقاله 55

سال  .ی، تهرانمیكروبیولوژالمللي پوستر به همایش بینبه صورت "آزمايشگاه كنترل غذا و داروي اروميه

5337. 

بررسی ميزان آلودگی انواع همبرگر و كباب لقمه خام منجمد ارسالی به ". ارائه مقاله با عنوان 51

 ، ارومیه، سالكنگره ملي بهداشت مواد غذایيبه  ،به صورت پوستر "آزمايشگاه كنترل غذا و داروي اروميه

5337. 

 

ی ميکروبی در انواع پنير سنتی موجود در سطح عرضه بررسی ميزان آلودگ " با عنوان. ارائه مقاله 56

ای صنایع غذایي و علوم المللي مطالعات میان رشتهبین به همایش ،سخنرانيبه صورت  "استان آذربايجان غربی 

 .5337سال  تهران،  تذذیه ایران،

 

17. Evaluation of nitrogen fractions during the ripening of Jug cheese. Journal of  

Trends in Life Science, India, 2014, volume 3, ISSN: 2319-4731(p), 2319-5037(e). 

 

18. Evaluation of microbial contamination in Mozzarella cheese In West Azarbaijan 

province of IRAN during 2015 to 2017, in poster format, in the International Congress of 

Microbiology. Tehran, Iran. 2018. 
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