کارشناسان آزمایشگاه

آزمايشگاه كنترل مواد غذايي ،آشاميدني ،آرايشي وبهداشتي داراي  4كارشناس مي باشد:
تصوير

معرفي

-

نام و نام خانوادگي :معصومه رنجبر

سمت :كارشناس آزمايشگاه
پست الکترونيکRanjbar.masumeh@ yahoo.com:

كارشناسي ارشد ميکروبيولوژي
شرح وظايف

.1

میکروبیولوژی مواد غذایی از گروه های مرباها ،شربت ها ،شوریجات ،ترشیجات ،خشکبار ،سس ها،ادویه ها

 .2انجام آزمون های شیمیایی مواد غذایی از گروه های مرباها ،شربت ها ،شوریجات ،ترشیجات ،خشکبار ،سس
ها -ادویه ها
.3

تهیه روش های انجام آزمایش برای بخش های مربوطه

.4

تهیه پوستر و پمفلت آموزشی

 .5ارائه و انجام طرح های تحقیقاتی

تصوير

معرفي

-

نام و نام خانوادگي :راضيه پرستان

سمت :كارشناس آزمايشگاه
پست الکترونيکparastan_r@yahoo.com :

دانشجوي دكتراي ميکروبيولوژي
شرح وظايف
 .1انجام آزمایشات میکروبی لبنیات -غالت -آبمیوه ها-عسل -فرآورده های کنسروی -فرآورده های گوشتی
.2

انجام آزمایشات شیمی کنسروها و فرآورده های گوشتی

.3

انجام آزمایشات میکروبی فرآورده های آرایشی و بهداشتی

 .4مسوول تضمین کیفیت
 .5رسم نمودار ها
.6

تهیه روش های انجام آزمایش برای بخش های مربوطه

 .7تهیه پوستر و پمفلت آموزشی
 .8ارائه و انجام طرح های تحقیقاتی

تصوير

معرفي

نام و نام خانوادگي :فاطمه داروغه

سمت :كارشناس آزمايشگاه
-

پست الکترونيکF.Daroughe0@gmail.com :

كارشناسي ارشد صنايع غذايي
شرح وظايف
.1

انجام آزمون های میکروبی فرآورده های لبنی ،آبمیوه ها ،کمپوت و کنسرو با  PH>4/6 , PH >4/6فرآورده های
گوشتی

.2

انجام آزمون های شیمیایی آبلیمو  ،روغن ها

.3

انجام آزمون رنگ های خوراکی

.4

اندازه گیری فلزات سنگین

.5

کار بادستگاه HPLC

.6

تهیه آمارها

.7

تهیه مطالب علمی

.8

تهیه پوستر و پمفلت آموزشی

.9

ارائه و انجام طرح های تحقیقاتی

تصوير

معرفي

نام و نام خانوادگي :سعيده صفاجو
سمت :كارشناس آزمايشگاه
پست الکترونيکSaeede_Safajoo@yahoo.com :

-

كارشناسي كنترل كيفيت مواد غذايي
شرح وظایف
 .1انجام آزمون های شیمی فرآورده های لبنی
.2

انجام آزمون های شیمی فرآورده های غالت

.3

انجام آزمون های شیمی نوشیدنی ها

.4

انجام آزمون های شیمی چاشنی ها

.5

انجام آزمون های عسل

.6

تهیه مطالب علمی

.7

تهیه پوستر و پمفلت آموزشی

 .8ارائه و انجام طرح های تحقیقاتی

