
 شناسنامه علمي

 

    نسرین حقیقت افشار نام و نام خانوادگي:

 4/01/0331استان آذربایجان غربي، ارومیه  محل و تاريخ تولد:

 سوابق تحصيلي:

 0331التحصیل دیپلم علوم تجربي در سال  فارغ

 0334در سال  تبریزدر مقطع كارشناسي از دانشگاه  شیميالتحصیل رشته  فارغ

 0333در سال  مهاباد از دانشگاه در مقطع كارشناسي ارشد شیمي آليالتحصیل رشته  فارغ

 سوابق پژوهشي:

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

نقش فرموالسیون و فاكتورهای تکنولوژیکي . م ،دلیرراد. ق ،حاجي قلیزاده. ف ،زینالي  .ن حقيقت افشار،. ن ،دلیری -0

 .ایران ،مشهد ،0313 خرداد 3 ،در میزان تشکیل آكریل آمید در فرآورده های غالت

بررسي كیفیت شیرهای یارانه ای عرضه شده در سطح . ف زینالي،. ح ،حسن زاد آذر .ن افشار، حقيقت. ن دلیری، -2

 .0331 تیر 31 ،(11و نیمه اول سال  11)نیمه دوم سال  استان آذربایجان غربي در طي یکسال

 

 هاي تحقيقاتي: طرح

 بررسي افزودني های غیرمجاز در شیرخام -0

 بررسي وجود سم آفالتوكسین در نمونه كشمش -2

 

 گذرانده: آموزشي يهاو دوره ها كارگاه

 0310در آذر ماه سال  كارگاه آموزشي پایش و ارزیابي برنامه حذف اختالالت ناشي از كمبود ید -0

 -صابون و دترجنت -دوره آموزشي صنایع آرایشي و بهداشتي در زمینه تولید و كنترل محصوالت پودرهای شوینده -2

 0311مایع ظرفشویي در اردیبهشت ماه سال  -شامپوها

در  ISO/IEC 17025كارگاه آموزشي مباني و مستندسازی سیستم مدیریت كیفیت آزمایشگاه مبتني بر استاندارد  -3

 0313تیر ماه سال 

 0312كارگاه آموزشي آشنایي با صنایع كنسانتره و آب میوه در آبان ماه سال  -4

 0314دوره آموزشي آموزش ضوابط و قوانین جدید نظارت و صدور پروانه تیر ماه سال  -3

 0314دوره آموزشي تکنولوژی كمپوت و كنسرو در دی ماه سال  -3



 0313 سال ماه اسفند در قند تکنولوژی آموزشي دوره -1

 0313در آذر ماه سال  HACCPدوره آموزشي پیش ممیزی تجزیه و تحلیل خطر و كنترل نقاط بحراني  -1

 0314 سال ماه مهر در لبنیات تکنولوژی آموزشي دوره -3

 0314 سال ماه مهر در نان و غالت تکنولوژی آموزشي دوره -01

 0313 سال ماه آذر در (غالتبیسکویت ) تکنولوژی آموزشي دوره -00

 0313 سال ماه مهر در( پروسه و روشهای آزمون) گوشت تکنولوژی آموزشي دوره -02

 0313 سال ماه شهریور در HACCPرفته پیش آموزشي دوره -03

 0313 سال ماه آبان در( آزمون روشهای و پروسه) شوینده ها تکنولوژی آموزشي دوره -04

 0314 سال ماه خرداد در روش تحقیق مقدماتي كارشناسان آموزشي دوره -03

 0313 سال ماه بهمن در اصول طراحي كارخانجات صنایع غذایي آموزشي كارگاه -03

 0312 سال ماه شهریور در در صنایع آرایشي و بهداشتي GMPاستقرار سیستم  آموزشي دوره -01

 0310 سال ماه بهمن در میوه آب و كنسانتره صنایع آموزشي كارگاه -01

 0311 سال ماه تیر در HACCP سیستم آموزشي دوره -03

 0314 سال ماه دی در غني سازی آرد با آهن و اسید فولیک آموزشي كارگاه -21

 0313 سال ماه آبان در روغن تکنولوژی آموزشي دوره -20

 0313 سال ماه مرداد در اصول نگهداری مواد غذایي آموزشي دوره -22

 0313 سال ماه دی در غذایي مواد بیولوژیمیکرو آموزشي دوره -23

 ماه دی در ISO9001:2008 استاندارد بر مبتني آزمایشگاه كیفیت مدیریت سیستماصول ممیزی  آموزشي دوره -24

 0313 سال

 0311 سال ماه اسفند در آشنایي با صنایع بسته بندی آموزشي دوره -23

 0313 سال ماه مهر در میوه آب و كنسانتره تجزیه و تحلیل خطر در صنعت آموزشي كارگاه -23

 0311 سال ماه آذر در و بهداشتي غذایي مواد كارخانجات طراحي اصول آموزشي كارگاه -21

 0311 سال ماه مهر در كنترل كیفیت آموزشي دوره -21

 سال ماه اردیبهشت در FOCUSPDCA و فنون مستندسازی و بهبود فرآیندها بر اساس مدل  اصول آموزشي دوره -23

0313 

 0314 سال ماه دی كنسرو در و كمپوت تکنولوژی آموزشي دوره -31

 0314 سال ماه دی در (FMEA)آن از ناشي خطرواثرات وتحلیل تجزیه سیستم با آشنایي آموزشي دوره -30

 0331 سال ماه خرداد در موادغذایي بهداشت اصول آموزشي دوره -32

 0331 سال ماه مرداد در موادغذایي شیمي آموزشي دوره -33

 0331 سال ماه آذر در خوراكي های افزودني آموزشي دوره -34

 0331 سال ماه دی در لبني های وفرآورده شیرخام تقلبات شیرخام آموزشي دوره -33

 0333 سال ماه تیر در وبهداشتي آرایشي دركاالهای ها روغن كاربرد آموزشي دوره -33

 0333 سال ماه آذر در (میوه لبنیات،گوشت،آرد،آب)كاربردی بصورت غذایي،بررسي مواد در تقلبات آموزشي دوره -31

 0333 سال ماه دی در غذایي صنایع در مصرفي روغن ترانس چرب اسید آموزشي دوره -31



 0331 سال ماه آبان در بهداشتي و آرایشي غذایي صنایع در كاربردویتامینها آموزشي دوره -33

 0331 سال ماه شهریور در سردخانه در نگهداری ائین آموزشي دوره -41

 ماه مهر در غذایي صنایع در ها كننده ضدعفوني و ها شوینده تخصصي كاربرد و ها بنیان با آشنایي آموزشي دوره -40

 0331 سال

 

 :تدريس سوابق

به  0313در تیر ماه سال   Pre Requisite Programs: (PRPs)تدریس كارگاه آموزش نحوه تکمیل چک لیست -0

 عنوان مدرس

 مدرس عنوان به 0330تدریس دوره های آموزشي توجیهي بدو خدمت در سال  -2

 

 سوابق شغلي:

معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکي و   -غربي  و بهداشتي استان آذربایجان  نظارت بر موادغذایي، آرایشيكارشناس 

 0311خدمات بهداشتي، درماني ارومیه از سال 

 علوم دانشگاه داروی و غذا معاونت  - غربي  آذربایجان استان بهداشتي و آرایشي نظارت بر فرآورده های مسئول كارشناس

 0330از سال  ارومیه درماني بهداشتي، خدمات و پزشکي

 و پزشکي علوم دانشگاه داروی و غذا معاونت  - غربي  آذربایجان استان بهداشتي و آرایشي نظارت بر فرآورده های رئیس اداره

 0333 ارومیه درماني بهداشتي، خدمات

 علوم دانشگاه داروی و غذا معاونت  - غربي  آذربایجان استان بهداشتي و آرایشي مواد غذایي، بر نظارت سرپرست مدیریت

 0331از سال  ارومیه درماني بهداشتي، خدمات و پزشکي

 

 افتخارات و تشويقات:

 0331در سال  مناسبت هفته سالمتغذا و داروی دانشگاه علوم پزشکي ارومیه به محترم دریافت لوح تقدیر از معاون 

 0313 سال در سالمت بخش غذا و حامي نمونه تالشگر عنوان به وزیر محترم مقام قائم از لوح حامي سالمت دریافت

 برای برگزاری اردوی ترویج مصرف منطقي دارو ارومیه پزشکي علوم دانشگاه داروی و غذا محترم معاون از تقدیر لوح دریافت

 0311 سال در

همنوعان با هدف بهبود منظور افزایش آگاهي  به ارومیه پزشکي علوم دانشگاه داروی و غذا محترم معاون از تقدیر لوح دریافت

 0311 سال در و ارتقا سطح سالمت جامعه در پیشگیری از مسمومیت ها



 بهبود هدف با همنوعان آگاهي افزایش منظور به ارومیه پزشکي علوم دانشگاه داروی و غذا محترم معاون از تقدیر لوح دریافت

 0311 سال جامعه در سالمت سطح ارتقا و

 

 

 

 آدرس:

 41203091110-40033312323تلفن: 

 استان آذربايجان غربي، اروميه، ابتداي جاده سلماس، خيابان شهيد قليپور، معاوت غذا و داروي اروميه

 40031232021-40031221413تلفن و فاكس: 

  Faraafshar@yahoo.comپست الكترونيكي: 

 

 0333آخرین به روز رساني: 

 

 


