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    میرا فهیمیس نام و نام خانوادگي:

 22/2/1631استان آذربايجان غربی، ارومیه  محل و تاريخ تولد:

 سوابق تحصيلي:

 1631شهرستان ارومیه در سال  استعدادهای درخشان)تیزهوشان(التحصیل ديپلم علوم تجربی از دبیرستان  فارغ

 1636در مقطع كارشناسی از دانشگاه ارومیه در سال  علوم و مهندسی صنايع غذايیالتحصیل رشته  فارغ

 1613ارومیه در سال  آفاق از دانشگاه در مقطع كارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنايع غذايیالتحصیل رشته  فارغ

بررسی شناسايی تقلب افزودن روغن پالم و كره گیاهی )مارگارين( به كره حیوانی توسط نامه كارشناسی ارشد:  عنوان پايان

 (محمد علیزاده خالدآباد)استاد راهنما: دكتر  ويژگی های فیزيکوشیمیايی

 سوابق پژوهشي:

 :چاپ شده در مجالت علمي، پژوهشي ارائه شده در سمينارها و مقاالت

راد، ا. قاسملوی، خ. بررسی خواص داروئی،  افرنگ، ن. معتمديان، ن. مرادی، ن. رحیمی  فهيمي، س. .يگانه زارع، س -1

 گناباد، ايران.، 1633آبان  23-23، درمان زعفران و عوارض جانبی آن، همايش ملی زعفران، هم دارو، هم غذا

بررسی میزان آلودگی  .راد، ا رحیمی. يگانه زارع، س  فهيمي، س.مظفريان، ا. افرنگ، ن. مرادی، ن.  معتمديان، ن. -2

، سمینار سالمت 1633میکروبی شیرهای پاستوريزه مصرفی استان آذربايجان غربی در فصل بهار و تابستان سال 

 تهران، ايران. ،1633دی  2-1 شیر،

بررسی  محمدی، د. صمدزاد، س. عباسی، م. .راد، ا. فروزان، ش رحیمی  فهيمي، س. .. يگانه زارع ، سقاسملوی، خ -3

كروماتوگرافی مايع با كارآيی باال و اثرات سم آفالتوكسین در    در شیر با استفاده از روش M1میزان آفالتوكسین 

 ، تهران، ايران.1633دی  2-1سمینار سالمت شیر، بهداشت و سالمت انسان و حیوان، 

تعیین میزان فلزات  .ا. قاسملوی، خ راد، افرنگ، ن. معتمديان، ن. مرادی، ن. رحیمی فهيمي، س.. يگانه زارع ، س -4

( در پنج نوع آبمیوه به روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی با بکارگیری سه Fe,Cu,Zn,Pb,Sn,Asسنگین )

 ساری، ايران.، 1631مهر  21و  22، همايش ايمنی غذا، VGA ، كوره گرانیتی و  Flameسیستم 

های پاستوريزه تولیدی  راد، ا. وضعیت شیر مرادی، ن. رحیمی. افرنگ، ن. معتمديان، ن. يگانه زارع ، س فهيمي، س. -5

همايش ايمنی  ،31غربی از نظر عوامل فیزيکوشیمیايی موثر در كیفیت آنها در فصل بهار سال  در استان آذربايجان

 ساری، ايران.، 1631مهر  21و  22، غذا



بررسی میزان  .راد، ا دخويی، ر. رحیمی. سیيگانه زارع، س  فهيمي، س.مظفريان، ا. افرنگ، ن.  معتمديان، ن. -6

و  22، ، همايش ايمنی غذا1631ماهه اول  6آلودگی میکروبی شیرهای پاستوريزه مصرفی استان آذربايجان غربی در 

 ساری، ايران.، 1631مهر  21

ودگی میکروبی راد، ا. بررسی آل . مرادی، ن. رحیمیيگانه زارع، س  فهيمي، س.مظفريان، ا. افرنگ، ن.  معتمديان، ن. -7

 .ايران (،1612)غربی، بیستمین كنگره ملی علوم و صنايع غذائیهای تولیدی استان آذربايجان انواع آبمیوه

چین، ا. مرادی، ن. بررسی میزان  راد، ا. افرنگ، ن. معتمديان، ن. بنفشه . رحیمیيگانه زارع ، س فهيمي، س. -8

دوازدهمین كنگره  ،(HPLCروش كروماتوگرافی مايع با كارائی باال )در شیر پاستوريزه با استفاده از  M1آفالتوكسین 

 (، اصفهان، ايران.1611ملی تغذيه )

های  چین، ا. مرادی، ن. مقايسه روش راد، ا. افرنگ، ن. معتمديان، ن. بنفشه رحیمی فهيمي، س.. يگانه زارع ، س -9

 ،گیری آرسنیک و جیوه در تن ماهی با دستگاه جذب اتمی و سیستم مايکروويو در اندازه Dry Ashingهضم 

 (، اصفهان، ايران.1611دوازدهمین كنگره ملی تغذيه )

 خرماهای مصرف صالحیت بررسی نائبی، ا. رحمانپور، ف، فهيمي، س.. يگانه زارع ، س. مرادی، ن. قاسملوی، خ -12
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، 1611در شهر ارومیه، مجله پزشکی ارومیه،  (HPLC)غنی شده و نان به روش كروماتوگرافی مايع با كارآيی باال 

 ارومیه، ايران.
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 هاي تحقيقاتي: طرح

 1633در سال  HPLCروش  شده در شهرستان ارومیه به های غنی بررسی میزان اسید فولیک در آرد و نان -1

 1631در  ارومیه در سال  HPLCبه روش  M1های لبنی به آفالتوكسین  مطالعه میزان آلودگی شیر و فرآورده -2

 1611گیری میزان فلزات سنگین سرب، كادمیوم و آرسنیک در برنج در سال  ای اندازه های مقايسه روشبررسی  -6

سطح عرضه در شهرستان ارومیه های توزيع شده  مرغ بیوتیک تتراسايکلین در گوشت مرغ و تخم ارزيابی میزان بقايای آنتی -4

 1611در سال 

نباتی، كادمیم، سرب و نیترات در محصوالت سیب زرد و انگور سفید ارزيابی میزان باقیمانده برخی از سموم دفع آفات  -1

 1613 غربی در سالاستان آذربايجان

 

 گذرانده: آموزشي يهاو دوره ها كارگاه

 1633ماه سال  اسفند( در HPLCكارگاه آموزشی اصول و كاربرد كروماتوگرافی مايع با كاركرد عالی) -1

 1633 سال ماه آذر در Sample Preparation and Analysis of Aflatoxines آموزشی دوره -2

 1631در فروردين ماه سال  GCكارگاه علمی آموزشی آنالیز باقیمانده سموم دفع آفات نباتی در مواد خوراكی توسط  -6

به داخل  های لمینت های آروماتیک نوع اول ناشی از چسب گیری میزان مهاجرت آمین كارگاه آموزشی اندازه -4

 1612پذير در اسفند ماه سال  های انعطاف بندی بسته

 1612دوره آموزشی آشنايی با تدوين استانداردهای ملی و بین المللی در آذر ماه سال  -1

 1611آبان  سال در  ارتقاء كیفیت نانكارگاه آموزشی  -3

 1614باال به پائین در آذر سال  گیری با استفاده از رويکردعدم قطعیت اندازه ندوره آموزشی تخمی -3

 Production and us of internal reference materials in quality control of resultsموزشی آدوره  -3

 1613 آذردر 

 Estimation of Measurement Uncertainty in Testing & Calibration Laboratories آموزشی دوره -1

 1613 آذر رد

 1613 آذر در Estimation of Meeasurmnt Uncertainty(Top-Down Approach) آموزشی دوره -12

 1613دوره آموزشی روشهای كنترل كیفی و صحه گذاری در میکروب شناسی در آبان ماه   -11

 1613 ماه آذر دراصول معتبرسازی  آموزشی دوره -12

 1613 ماه آذر در معتبرسازی اصول آموزشی دوره -16

 1613جهت ارزيابی آزمايشگاه ها در آذر ماه  RMره آموزشی شرايط تهیه نمونه دو -14

 1613 ماه آذر در عدم قطعیت در اندازه گیری آموزشی رهدو -11

 

 ها: ها و توانايي ويژگي

با (HPLC) كرواتوگرافی مايع با كارايی باال ، (AAS)های اسپکتروفتومتری جذب اتمی  ی با نحوه كاربری دستگاهيآشنا -1

، دستگاه تست UVاسپکتروفتومتر  ،FIDبا دتکتور  (GC)، كروماتوگرافی گازی UV ،DAD ،RIدتکتورهای فلورسانس، 

 .Microwave Digestionكشش و مقاومت پلیمر، دستگاه شاخص ذوب پلیمر، دستگاه نفوذپذيری گاز، 



 توانايی جستجوی پیشرفته مقالت علمی -2

 سوابق شغلي:

 1631الی  1634ارومیه از سال  ب سحر زمانصاحمسئول فنی كارخانه 

معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و   - غربی  كارشناس آزمايشگاه كنترل مواد غذايی و بهداشتی استان آذربايجان

 1613تا  1631خدمات بهداشتی، درمانی ارومیه از آبان ماه سال 

معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و   -غربی  و بهداشتی استان آذربايجان  نظارت بر موادغذايی، آرايشیكارشناس 

 تا كنون 1613ماه سال  خردادخدمات بهداشتی، درمانی ارومیه از 

 مسئوليت اجرايي:

 1613تا سال  1614از سال كارشناس آزمايشگاه و مسئول بخش جذب اتمی و آنالیز فلزات سنگین 

 1612 سال تا 1633 سال از كروماتوگرافی مايع بخش سئولم و آزمايشگاه كارشناس

 1614تا سال  1612از سال  هاروغنو آنالیز  كروماتوگرافی گازیكارشناس آزمايشگاه و مسئول بخش 

 1613تا  1631از سال های لبنیات، غالت، فرآورده های گلوسیدی، آبمیوه و آب  كارشناس آزمايشگاه و مسئول بخش

 1613بر مواد خوراكی، آشامیدنی، آرايشی و بهداشتی از سال كارشناس نظارت 

 افتخارات و تشويقات:

 1631در سال  عنوان كارمند نمونهنامه از قائم مقام محترم وزير به  دريافت تشويق

استان به مناسبت اجرای موفق طرح غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک در نامه از قائم مقام محترم وزير  دريافت تشويق

 1633آذربايجان غربی در سال 

دريافت لوح تقدير از معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به مناسبت شركت در برگزاری كارگاه كشوری باقیمانده 

 1631سموم دفع آفات نباتی در مواد خوراكی در سال 

به مناسبت شركت در برگزاری كارگاه كشوری تعیین  دريافت لوح تقدير از معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 1612پذير در سال های انعطافهای آروماتیک نوع اول ناشی از چسب در بسته بندیمیزان مهاجرت آمین

 1614در سال  (GLP)وزير بهداشت در زمینه استقرار عملیات خوب آزمايشگاهی از  لوح تقديردريافت 
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 استان آذربايجان غربي، اروميه، ابتداي جاده سلماس، خيابان شهيد قليپور، معاوت غذا و داروي اروميه

 44432787442-44432772423تلفن و فاكس: 

  s.fahimi9197@gmail.comپست الكترونيكي: 

 

 1611آخرين به روز رسانی: 
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