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 فرزند دووضعيت تاهل : متاهل و داراي 

 الس91 وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکي و سال3ت علوم دامي کشورسال موسسه تحقيقا2سال)25سابقه کار:

 خصوصيسال دربخش  4و شرکت صنايع شيرايران)پگاه(

 , vmofid@sbmu.ac.irv.mofid@fda.gov.ir, vmofid@yahoo.com ,vmofid@ut.ac.ir,آدرس الکترونيک:

 91924831191تلفن:

 

 تحصيالت:

 دانشگاه تهران ازدکتراي علوم ومهندسي صنايع غذايي  -

در  41/98ليسانس مهندسي علوم و صنايع غذايي از دانشگاه تهران با معدل فوق  -

 9415سال 

و رتبه اول در  39/91ليسانس مهندسي صنايع غذايي از دانشگاه تهران با معدل  -

 9412سال 

 :و تدريس علميسوابق 

استاديار دانشکده تغذيه و صنايع غذايي ، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از  -     

 11بان ماه آ

 9411مدرس درس صنايع لبنيات در دانشگاه آزاد اسالمي سال  -

دردانشگاه جامع علمي تکنولوژي توليدفرآورده هاي تخميري شيرمدرس درس  -

 کاربردي

 دردانشگاه جامع علمي کاربرديمدرس درس تکنولوژي توليدانواع پنير -

  9411مدرس درس صنايع لبنيات دانشگاه جامع علمي کاربردي از  -

سازمان آموزش فني و معاونت پژوهشي  عضو کميته تدوين سرفصل هاي آموزشي  -

 حرفه اي 

 دانشگاه جامع علمي و کاربردي تخصصي عضو کميته تدوين سر فصل هاي دروس -
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 سوابق پژوهشي
           در زمينه  مشاور دردوپايان نامه دکتراي تغذيه دردانشگاه علوم پزشکي تهران -      

 ها و غذاهاي فراسودمندپروبيوتيک 

دانشگاه آزاد رشته صنايع غذايي در مشاوره سه پايان نامه کارشناسي ارشددر  -

اسالمي واحد علوم تحقيقات ويک پايان نامه دردانشگاه علوم پزشکي تبريزدر 

 و پروبيوتيک ها زمينه صنايع لبنيات

 9415 تا 9414محقق بخش تکنولوژي شير موسسه تحقيقات علوم دامي کشور از  -

 داوري ده ها پايان نامه و مقاالت علمي در دانشگاهها و مجالت علمي -

تا  9484عضو شوراي پژوهشي انستتيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي کشور از  -

9483 

عضو زير کميته تخصصي بررسي طرح هاي تحقيقات صنعت شير در موسسه  -

 9481تا  9411تحقيقات علوم دامي کشور از 

تدوين برخي استانداردهاي صنايع شير در موسسه استاندارد و  عضو کميته فني -

 تحقيقات صنعتي ايران

عضو کميته بررسي و تصويب طرحهاي تحقيقاتي مرتبط با صنايع غذايي در موسسه  -

 9482تا9418استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران درسال

 

 مقاالت و انتشارات:
ورده هاي غيرتخميري شير تدوين چهار جلدکتاب)غني سازي مواد غذايي،فرآ -

 (2و9وارزيابي عمرقفسه اي موادغذايي

 (ISIمقاله علمي پژوهشي در ژورنالهاي خارجي وداخلي)92انتشار -

انتشار وارايه مقاالت مختلف در مجالت وکنگره ها وسمينارهاي داخلي نظير:مطالعه  -

 ته آب پنير ،مروري بر خواص تغذيه ايکاربردهاي ترکيبات ازترکيب خواص و 

پروتئينهاي آب پنير،مطالعه و ارزيابي خواص پروتئينهاي آب پنير بازيابي شده با 

روشهاي فيزيکو شيميايي،تبيين ساختار مناسب ايمني غذا در کشور،بررسي 

مکانيسم هاي کنترل کيفيت و سالمت غذايي کودك در کشور با توجه به قوانين و 

 مقررات موجود

 مختلف در سمينارها و کنگره هاي داخلي تخصصي  ارائه سخنراني هاي علمي  -



 

 سوابق اجرايي و شغلي
و آموزش غذا و دارو ، وزارت بهداشت درمان مديرکل امور غذايي و آشاميدني،سازمان  - 

 تا کنون 9411پزشکي از دي ماه 

دبير کارگروه تخصصي ايمني زيستي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي از -     

 9411تيرماه 

رکل نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي وزارت بهداشت ،درمان و مدي -

 9483تا  9489آموزش پزشکي از 

  11لغايت دي ماه  15مديرعامل شرکت داروسازي فاران شيمي از آبان  -      

مدير عامل ومدير پروژه احداث و راه اندازي خطوط توليد شير،فرآورده هاي لبني  -      

 9413هاي غذايي با مشارکت يکي از شرکتهاي معتبر اروپايي درايران از ابتداي کملوم

 15تاآبان ماه 

 9414تاپايان 9488معاون تحقيق وتوسعه وهماهنگي توليدصنايع شير ايران)پگاه(از -

هاي شيرپاستوريزه پگاه خراسان،شيرخشک  رييس وعضوهيئت مديره درشرکت -

ورده هاي شيري پگاه ، شيرپاستوريزه پگاه نوزاد پگاه وصنايع بسته بندي فرآ

کرمان، شرکت آلومينيوم هزار،شرکت بازرگاني صنايع شيرايران ،شرکت خدمات 

 توليدشيرپگاه،شرکت غنچه پرور)توليدغذاي کودك(

 9488تا  9483از « پگاه»معاون توليد شرکت صنايع شير ايران  -

 9489تا  9411تهران معاون کيفيت مجتمع کارخانه هاي شير پاستوريزه پگاه  -

 9411تا  9411معاون توليد مجتمع کارخانه هاي شير پاستوريزه پگاه تهران  -

در واحد تحقيق و توسعه شرکت صنايع شير ايران از وتوليدکارشناس تحقيقات  -

 9411تا  9413

ه غني سازي مواد غذايي با تاکيد ژدر پرو (WHO)مشاور سازمان جهاني  بهداشت  -

 تا کنون 9483ا آهن و اسيد فوليک از بر غني سازي آرد ب

 ي ملي و تخصصي:هاعضويت در کميته ها و شورا
عضوحقيقي کميسيون تخصصي سالمت،امنيت غذايي ورفاه اجتماعي زير مجموعه  -

 شوراي عالي عتف در وزارت علوم،تحقيقات و فن آوري



هيئت مديره وخزانه دارانجمن علمي پروبيوتيک وغذاهاي ، عضوهيئت موسس  -

 اسودمندکشورفر

  9488ت مديره ورييس کميته فني انجمن صنايع لبني کشورازئعضوهي -

 رئيس کميته فني کانون انجمن هاي صنايع غذايي کشور -

 عضوهيت مديره شرکت تعاوني سراسري صنايع لبني کشور -

 عضو شوراي سياستگذاري غذا و دارو در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي -

 9485تا9483از

اشتي ده فني قانوني موضوع قانون، مواد خوردني، آشاميدني آرايشي و بهعضو کميت -

 9483تا  9489در وزارت بهداشت با حکم وزير بهداشت از 

 9483تا  9482عضو کميته ملي غني سازي مواد غذاي  -

 9483تا  9489از  HACCPعضو کميته کشور  -

 

 

 :دوره هاي آموزشي و کنگره هاي علمي

 در ژنو WHOبرگزار شده توسط مواد غذايي زي شرکت در کارگاه غني سا -

 ي آموزشي توليد پنير خامه اي در آلمانشرکت در دوره -

 ي آموزشي آزمايشگاه شير در آلمانشرکت در دوره -

شرکت در اولين کارگاه بين المللي ايمني غذا در بيماريهاي ناشي از غذا که توسط  -

 آمريکا در ايران برگزار شد  FDAو  CDCاساتيد 

 HACCPرکت در کارگاه هاي و دوره هاي آموزشي مرتبط با سمينار کيفيت )ايزوش -

،OHSAS ، ي کيفيتهاهزينهCOQ ،پروژه و...(  لرکنت 


