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 به خداوند جان آفرین      حکیم سخن در زبان آفرین

 سوابق کاری –سوابق تحصیلی  -مشخصات فردی 

 مشخصات فردی :

 9310000123118: دانشگاه جامع علمی کاربردی  کد مدرسی  سید رضا صابری  نام و نام خانوادگی :

 گروه تخصصی صنایع تبدیلی و غذایی -کارشناس مسئول : معاونت علمی و فناوری 

 سوابق تحصیلی

 1391دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران -فوق لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی -

 1376-دانشگاه سیستان و بلوچستان–لیسانس علوم آزمایشگاهی دامپزشکی  -

 1374-دانشگاه ایالم -دامپزشکیفوق دیپلم  -

 1371هنرستان کشاورزی آمل –دیپلم کشاورزی عمومی  -

 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد

 بو و نعناع آبی بر رشد قارچ آسپرژیلوس پارازیتیکوس و تولید آفالتوکسینبررسی تاثیر اسانس و عصاره گیاهان کاسنی، گلپر، وارنگ

 سوابق آموزشی 

 تاکنون 94دوره کار و دانش دوره تولید نیمه صنعتی تولید فرآورده لبنی از سال تدریس دروس عملی  -1

 94واحد رشته فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی ،مرکز آموزش عالی امام خمینی کرج مهر  2تدریس واحد انگل شناسی  -2

 96مرکز آموزش عالی امام خمینی کرج مهر  ساعت 32تدریس کارگاه آموزشی فناوری های نوین و دستاورده های تحقیقاتی صنایع غذایی  -3

 96تدریس کارگاه مخاطرات بهداشتی  ظروف یکبار مصرف موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی آبان  -4

 1397وزشی فرآوری مواد غذایی و تولید میوه خشک ، دوره آموزش بهره برداران بخش کشاورزی ، جهادکشاورزی کرج متدریس دوره آ -5

 1396 -مرکز تحقیقات و آموزش آذزبایجانشرقی تبریز ساعت 24ر کارگاه آموزشی تولید پنیر لیقوان بمدت شرکت د -6

 ساعت  12شرکت در کارگاه آموزشی عموی تربیت مدرس به مدت   -7

 ساعت( 6شرکت در کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل ) -8

 ساعت( 24خه کاردانش )شرکت در کارگاه آموزشی بازنگری استانداردهای آموزشی )مهارتی( شا -9

 ساعت(8آشنایی با دوره نظام آموزش دوم متوسطه نظام جدید ) -10

 ساعت( 16های نوین در کشاورزی )شرکت در کارگاه آموزشی کاربرد فناوری -11

 ساعت( 3شرکت در کارگاه آموزشی نظام پیشنهادات ) -12

 ساعت(3شرکت در کارگاه آموزشی اتوماسیون اداری ) -13

 ساعت( 12) روش تحقیق و پورپوزال نویسی شرکت در کارگاه آموزشی -14
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ی شرکت در کارگاه آموزشی مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک، شبکه و امنیت اطالعات در سازمانها،مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی،مهارت ها -15

 حرفه ای و اداری کار با رایانه)آموزش مجازی وزارت جهادکشاورزی(

 1393-ساعت، مرکز آموزش جهادکشاورزی همدان30ارزیابی حسی مواد غذایی بمدت  شرکت درکارگاه آموزشی آزمون های -16

 1393-ساعت، مرکز آموزش شهید زمانپور تهران6شرکت درکارگاه آموزشی کاربرد فناوری نانو در کشاورزی بمدت  -17

 1393د زمانپور تهرانشهیساعت، مرکز آموزش 24بمدت  کشاورزی پایدار و تولید محصوالت ارگانیکشرکت درکارگاه آموزشی  -18

 1392ساعت، شهید زمانپور تهران30شرکت درکارگاه آموزشی آشنایی با روش مزرعه محور در دوره های علمی کاربردی کشاورزی بمدت  -19

 1391ساعت، شهید زمانپور تهران36شرکت درکارگاه آموزشی تحلیل محتوایی مواد آموزشی بمدت  -20

googlشرکت درکارگاه آموزشی آشنایی با کاربرد  -21 e ert h  1392در منابع طبیعی و آب و خاک ، مرکز آموزش امام 

ساعت، انیستیتو پاستور 15روشهای عملی جدا سازی و تخلیص ترکیبات ضدقارچی از گیاهان دارویی بمدت آموزشی  کارگاهشرکت در  -22

 1390ایران

 1390-آموزش جهادکشاورزی خراسانساعت، مرکز 24شرکت درکارگاه آموزشی فناوری های نوین در صنایع غذایی بمدت  -23

 1389بعثت فارسساعت، 24شرکت در کارگاه آموزشی ارزیابی بافت و رئولوژی مواد غذایی بمدت  -24

 1390شهید زمانپور تهرانساعت، 24بمدت  طراحی آموزشی شرکت در کارگاه آموزشی -25

 1389شهید زمانپور تهرانوزش ساعت، مرکز آم24بمدت اصول برنامه ریزی درسی کشاورزی شرکت در کارگاه آموزشی  -26

  1389خراسانساعت، مرکز آموزش جهادکشاورزی 24بمدت تکنولوژی تولید انواع پنیر شرکت در کارگاه آموزشی  -27

 1389ساعت، مرکز آموزش شهید زمانپور تهران16شرکت در کارگاه آموزشی برنامه ریزی درسی پودمانی بمدت  -28

   1388یزد  ساعت، مرکز آموزش جهادکشاورزی36بمدت GMPآشنایی با استانداردهای جهانی  شرکت درکارگاه آموزشی -29

 1386ساعت مرکز آموزش تبریز  24شرکت درکارگاه آموزشی کاربرد آماردر تحقیقات صنایع غذایی بمدت   -30

    1383ساعت، مرکز آموزش جهادکشاورزی بوشهر 24ها ( بمدتهای تجزیه اسپکتروسکوپی )طیف سنجشرکت درکارگاه آموزشی روش -31

    1382ساعت، مرکز آموزش جهادکشاورزی خراسان 24های اندام حرکتی اسب بمدتشرکت درکارگاه آموزشی دوره آموزشی کولیک و بیماری -32

 1382د زمانپور تهرانشهیساعت،  24بمدت  (PCR)شرکت درکارگاه آموزشی کاربرد واکنش زنجیره پلی مراز در دامپزشکی -33

 1381تعمیر کار دستگاه پزشکی و بیمارستانی سازمان فنی و حرفه ای کشور ماهه 6اخذ گواهینامه مهارتی دوره آموزشی  -34

  1384-1382ساعت  450شرکت در دوره آموزشی زبان دوره آموزش زبان مبتدی تا پیشرفته بمدت  -35
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 سوابق پژوهشی 

 طرح های تحقیقاتی  -

تاریخ  سمت  موسسهنام  ردیف

 شروع

تاریخ 

 پایان

 عناوین طرحها و پروژه های تحقیقاتی

موسسه آموزش  1

 و

 ترویج کشاورزی 

مجری 

 طرح

تحقیقاتی بررسی تاثیر عصاره گیاهان دارویی کاسنی، گلپر، وارنگ بو، بومادران زرد کوهی،  1397 1394

موسسه آموزش  -های پاتوژنقارچبابونه، درمنه کوهی، بارهنگ، سیر کوهی و شوال بر رشد 

 عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی و انیستیتو پاستور

موسسه آموزش  2

عالی علمی 

کاربردی جهاد 

 کشاورزی 

همکار 

 طرح

طراحی و تدوین استانداردهای  آزمایشگاه ها ، پایلوت ، کارگاه ها و مزارع آموزشی رشته های  1396 1385

رشته های گوشت و فرآورده گوشتی ، صنایع آرد،بهداشت علمی کاربردی بخش کشاورزی 

 آبزیان و علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

انیستیو پاستور  3

 ایران

همکار 

 طرح

بررسی تاثیر اسانس و عصاره گیاهان گلپر وسرو طبری بر رشد قارچ آسپرژیلوس  1392 1387

 پارازایتیکوس و تولید افالتوکسین

 

 منتشره در سمینار ها و کنفرانهای داخلی مقاالت -

تارخ  عنوان ردیف 

 چاپ

شهر و محل  عنوان سمینار یا کنفرانس

 برگزاری

 نام همکاران

بد طعمی درماست پروبیوتیک و روشهای  1

 اصالح آن 

کنگره ملی پروبیوتیک و  1390

 پری بیوتیک ایران 
 

مهدی نیکخواه سید  تهران

 رضاصابری

روشهای اصالح قابلیت زیستی فرآورده  2

 های غذایی پروبیوتیک 
 

کنگره ملی پروبیوتیک و  1390

 پری بیوتیک ایران

مهدی نیکخواه سید  تهران

 رضاصابری

 قاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلی و خارجیم

تاریخ  نام مجله عنوان مقاله ردیف 

 چاپ

نام ناشر و محل  به زبان

 انتشار

 نام همکاران

انگلی فارسی 

 سی

1 Effect of matricaria L . flower essentialoil on 

the growth andultrastructure of aspergillus 

niger van tieghem 

 

internationa

l journal of 

food 

microbiolo

gy 

مهدی رزاقی  -elsevier انگلیسی - 2010

ابیانه ،معصومه 

شمس سهیل 

 علی نژاد،

2 Chemical composition and antiaflatoxigenic 

activity of carum carvi l ,thymus vulgaris 

and citrus aurantifolia essential oil 

food 

control 
مهدی رزاقی  -elsevier انگلیسی - 2011

ابیانه ،مرضیه 

طلوعی،سهیل 

 علی نژاد،

3 Effects of Heracleum persicum ethyl 

acetate extract on the growth, hyphal 

ultrastructure and aflatoxin biosynthesis 

in Aspergillus parasiticus 

Mycotoxin 

Research 
مهدی رزاقی  Pab med انگلیسی - 2013

انوشه ابیانه 

شریفان ،رقیه 

 سیفی لی

http://www.researchgate.net/journal/1867-1632_Mycotoxin_Research
http://www.researchgate.net/journal/1867-1632_Mycotoxin_Research
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تعیین آلودگی قارچی در غذای دست ساز و کارنه ای  4

 قزل آالی رنگین کمان 

مجله پژوهش و 

سازندگی 

 دامپزشکی

پاییز 

92 

فصلنمامه   فارسی

علمی 

پژوهشی 

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سهیل علی 

مهدی  -نژاد

 رزاقی ابیانه 

مجله آموزشهای   DNAواکنش زنجیره پلی مراز یا کپی کردن  5

علمی 

شمارهکاربردی

9 

موسسه ÷  فارسی 

آموزش عالی 

علمی 

کاربردی 

جهاد 

 کشاوزی

 

آنفلوانزای مرغی یک تهدید جدید برای بهداشت  6

 عمومی 

مجله آموزشهای 

علمی کاربردی 

 18شماره 

   فارسی 

مجله آموزشهای  اصول نمونه برداری در بیماریهای انگلی و قارچی دام  7

علمی کاربردی 

و  13شماره –

14 

   فارسی 

مجله آموزشهای  اصول کار با میکروسکوپ 8

علمی کاربردی 

 16شماره 

   فارسی 

 سوابق اجرایی

 تا کنون 1385کارشناس گروه تخصصی صنایع تبدیلی وتکمیلی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی ازسال  -1

 85تا 79دامپزشکی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی ازسال  کارشناس گروه تخصصی -2

 تا کنون 94عضو کار گروه تخصصی کار و دانش صنایع غذایی کشور ی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی ازسال  -3

 95عضو کار گروه تدوین و طراحی استاندارد آموزش بهره برداران از سال -4

 1394-1392دوین و طراحی  کاردانی فنی بسته بندی فرآوردهای کشاورزیعضو کارگروه های ت -5

  13.94-1393عضو کارگروه های تدوین و طراحی تک پودمان ها و تک درس صنایع تبدیلی و غذایی -6

  1394-1392صنایع تبدیلی و تکمیلی  ر هسته برنامه ریزی درسییدب -7

 1389-92فرآورده های نوین لبنیعضو کارگروه های تدوین و طراحی  مهندسی فناوری ارشد  -8

 1392-1387شیر و فرآورده های لبنی -عضو کارگروه های تدوین و طراحی  کاردانی فنی صنایع غذایی -9

 1392-1385عضو کارگروه های تدوین و طراحی مهندسی فناوری شیر و فرآورده های لبنی  -10

 1392-1385گوشت و فرآورده های گوشتی های تدوین و طراحی  کاردانی فنیعضو کارگروه  -11

 1392-1385گوشت و فرآورده های گوشتیعضو کارگروه های تدوین و طراحی مهندسی فناوری  -12

 1393-1388زیستی مواد غذاییعضو کارگروه های تدوین و طراحی مهندسی فناوری  -13

 1393-1390بسته بندی محصوالت کشاورزی عضو کارگروه های تدوین و طراحی مهندسی فناوری -14

 1398داوری جزوات و نشریات ترویجی انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی  -15

 1396داوری کتب آموزش بهره برداران بخش کشاورزی انتشارات موسسه آموزش و ترویج کشاورزی -16

 1388-1387عضو کارگروه های تدوین و طراحی  کارشناسی کمپوت و کنسرو -17

 1390مسابقات مقاله نویسی دانشجویان علمی کاربردی کشاورزیداوری  -18

 1389داوری مسابقات علمی دانشجویان علمی کاربردی کشاورزی -19

 1387داوری مسابقات علمی دانشجویان علمی کاربردی کشاورزی -20
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 1385داوری مسابقات مقاله نویسی دانشجویان علمی کاربردی کشاورزی -21

 1384ی کاربردی کشاورزیداوری مسابقات علمی دانشجویان علم -22

 1384داوری مسابقات مقاله نویسی دانشجویان علمی کاربردی کشاورزی -23

 1392-1382 آمل الریجان بخش کنارانجامروستای عضو شورای اسالمی  -24

 و ترجمه  تالیف

 دفتر مدراک علمی سازمان تحقیقاتدریافت شماره فروست و ثبت در  -و کاربرد انواع آن مروری بر کروماتوگرافی و اصول کار درسی تالیف جزوه -1

 1390- و آموزش کشاورزی

دریافت شماره فروست و ثبت در دفتر مدراک علمی سازمان    -در دامپزشکی اصول کار و کاربرد تجهیزات تصویر برداری درسی تالیف جزوه -2

 1390- و آموزش کشاورزی تحقیقات

دریافت شماره فروست و ثبت در دفتر مدراک علمی سازمان  –خواص عملکردی غالت و ترکیبات غالت در غذاهای عملگرا  درسیتالیف جزوه  -3

 1388-و آموزش کشاورزی تحقیقات

 دریافت شماره فروست و ثبت در دفتر مدراک علمی -پاورپوینت آموزشی غذا های عملگرا و فر آورده های لبنی پروبیوتیکجزوه درسی و تهیه  -4

 1387سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

دریافت شماره فروست و ثبت در دفتر مدراک علمی سازمان تحقیقات و  -گیری رنگ در مواد غذاییجزوه درسی رنگ طبیعی و اندازهتهیه  -5

 1387آموزش کشاورزی

 1386دریافت شماره فروست و ثبت در دفتر مدراک علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی -فرآورده لبنی پروبیوتیک درسی تالیف جزوه -6

 دریافت شماره فروست و ثبت در دفتر مدراک علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی -اصول کار و انواع میکروسکوپ  درسیتالیف جزوه  -7

1382 

 تشویقات و تقدیر نامه ها

 93دکترسید جالالدین بصام ریاست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزیدریافت تقدیر نامه از  -1

  91-92-93دریافت تقدیر نامه از دکتر پیمان فلسفی ریاست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی  -2

 1389د کشاورزی دریافت تقدیر نامه از دکتر مجتبی رجب بیگی ریاست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جها -3

                     1381ریاست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی مهندس کریمی نژاددریافت تقدیر نامه از  -4

 93الی85برنامه ریزی درسی آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی نین دریافت تقدیر نامه از معاو-5

 88طقه مقاومت بسیج تهران بزرگ همکاری و شرکت در فعالیت ها ی فرهنگی و ورزشی بسیجدریافت تقدیر نامه از فرمانده من -6

                                                                                                                                                                                                                            92استانداری مازندران بجهت همکاری در فعالیت های اجرایی منطقه الریجان آمل و شوراهای دریافت تقدیر نامه از مدیر کل امور روستایی -7

 92و  86بخش منطقه الریجان آملدریافت تقدیر نامه از ریاست شورای  -8

 92و 86دریافت تقدیر نامه از بخشدار بخش منطقه الریجان آمل -9

09125029954Emai:  همراه تلفن  l : saberan53@yahoo.com                                                                       

mailto:saberan53@yahoo.com

