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   ابق شغلس

صنایع غذایی

کارشناس کنترل
کیفیت

از فروردین 1401 تا اکنن

ایران، تهران، شهریار

صنت قهه و چای (کارخانه
محمد)

کارخانه

سطح ارشدیت: ارشد

نحه همکاری: تمام وقت

وظایف / دستاوردها:

بررس فرآیند تلید محصالت مطابق استاندردهای

مجد- نظارت بر فرآیند تلید- نظارت بر محصل نهابی و

شناسایی ایرادات و معایب آن- نظارت بر امر آزمایشگاه-

نظارت بر انجام PRPهای عملیات- کنترل cp و ccpها در

فرآیند- کنترل و انجام آزمنهای حین فرآیند و محصل

.ر بهداشتزش کارگران در ارتباط با امنهایی- آم

صنایع غذایی

ل فنمسئ
از شهریور 1400 تا اردیبهشت 1401

ایران، تهران، شهریار

کارخانهتلید و بسته بندی میوه خشک

سطح ارشدیت: ارشد

نحه همکاری: تمام وقت

وظایف / دستاوردها:

نظارت بر شناسایی و ردیابی محصل- تیین تکلیف

محصالت نامنطبق- انجام تجزیه و تحلیل خطرات- کنترل
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ccpها- پیگیری و انجام امر مربوط به GMP- نظارت و

کنترل محصل نهایی- نظارت و کنترل آزمنهای حین

فرآیند و ماد اولیه- پیگیری مارد نامنطبق مربوط به

.سیستم ایمن

مهارتهای تجربی   

آشنایی با استانداردهای

پرکاربرد ایزو

ICDLل و مبانآشنایی با اص

GMP و تشریح الزامات و

مستندسازی برنامه های

پیش نیازی مدیریت ایمن

ماد غذایی

زبان   

اندنانگلیسشتنمهارت خمهارت گفتاریمهارت شنیداریمهارت ن

پروژهها   

بررس تاثیر شرایط محیط کشت بر
رشد و تلید اتانل زیست به کمک

سیه مهندس شده باسیلس
سبتیلیس با بهره گیری از ضایات

کشاورزی
خرداد 1400

لینک مرتبط: پژوهشگاه مل مهندس ژنتیک و

زیست فناوری ایران

تضیحات:

همکار طرح و سرپرست تیم تحقیقات در پروژه

مذکر. کشت و نگهداری اناع باکتری و مخمر-

نگهداری و ساخت پالسمیدها به عنان

تکنیکهای پایه در مهندس -حاملهای ژنتیک

ژنتیک- کشت سللهای مهندس شده برای

تلید اتانل- اندازه گیری مقدار اتانل با

کروماتگراف گازی- اندازه گیری مقداز قندهای
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احیاکننده- بهینه سازی با اهداف معلم از

جمله وظایف اینجانب بوده است.

تحقیقات و مقاالت   

Consolidated bioprocessing
for bioethanol production by

metabolically engineered
Bacillus subtilis strains

تیر 1400

نع اثر: مقاله

(Scientific reports (Nature :ناشر

google schular :لینک مرتبط

تضیحات:

ایالت kingdom واقع در کشر انگلستان

Evaluation of ethanol
production by metabolically
engineered Bacillus subtilis

BF1
آذر 1397

نع اثر: مقاله

شیم مهندس ناشر: سیزدهمین کنگره مل

امیرکبیر (پل تایران واقع در دانشگاه صن

تکنیک تهران)

CIVILICA :لینک مرتبط

تضیحات:

با هدف بهینه سازی ضایات کشاورزی
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