
 

 

 

 عبدالصالح نجار

دانشگاه علوم پزشکی گناباد-مدیریت غذا و دارو-مواد غذایی آزمایشگاه كارشناس:  سمت  

najar121@yahoo.com 

 

 

 تحصیالت

 3176 -  3176                :مشهدعلوم پزشكي دانشگاه -كارداني علوم آزمايشگاهي   

  3137  - 3131         : دانشگاه پیام نور  –عمومي  زيست شناسي کارشناسی   
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 :سوابق شغلی

9631 – 9631 سمنان            پزشكي مركزي و آزمايشگاههاي بيمارستانهاي علومآزمايشگاه   

9639 – 9631        پزشكي سمنان                   مركز تحقيقات بيوتكنولوژي دانشگاه علوم   

9631 – 9639آزمايشگاه بيمارستان بيدخت                   لؤبهمن گناباد و مس 22آزمايشگاه   

9614 - 9631مديريت غذا ودارو علوم پزشكي گناباد        –كارشناس آزمايشگاه مواد غذايي   

 پژوهشي–مقاله هاي چاپ شده در مجالت علمي 

صلنامه گناباد،مجله افق دانش،فبررسی ميزان آلودگی بستنی های سنتی شهرستان -9
،دکتر 9633،بهار 9،شماره91دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد،دوره 

،  حسين مختاریان دلویی،دکتر نبی شریعتی فر،مرتضی محمدزاده مقدم،دکتر محمد قهرمانی
 ]( همكار ) عبدالصالح نجار [

ی جدا شده از بستنی های سنتی بررسی حساسيت آنتی بيوتيکی اشرشيا کلی ها-2
،زمستان 4،شماره 93گناباد،مجله افق دانش،فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی گناباد،دوره 

،دکتر حسين مختاریان دلویی،دکتر نبی شریعتی فر،مرتضی محمدزاده مقدم،دکتر محمد 9631
 ]( همكار ) عبدالصالح نجار [،   قهرمانی

 داخلي مقاله هاي ارائه شده درکنگره ها ي

تعيين نقطه انجماد شير مناطق مختلف شهرستان گناباد و مقایسه آن با نقطه انجماد شير -9
دیماه  2و9خام استان خراسان رضوی،اولين سمينار کشوری سالمت شير ازتوليد تا مصرف،

 ،دانشگاه علوم پزشکی ایران9633

شده در سطح شهر تعيين وجود بقایای آنتی بيوتيکها در شيرهای پاستوریزه عرضه -2
،دانشگاه علوم پزشکی 9631مهر  22-29گناباد،همایش کشوری ایمنی مواد غذایی وآشاميدنی،

 مازندران

تجدید نظر در خصوص مضر بودن تارتارازین، همایش کشوری ایمنی مواد غذایی -6
 ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران9631مهر  22-29وآشاميدنی،

برای افزایش ماندگاری محصوالت Quorum sensingممانعت از عمل مولکولهای سيگنال -4
،دانشگاه آزاد 9612اردیبهشت ماه  21و  23پروبيوتيک،اولين سمينار ملی امنيت مواد غذایی،

 اسالمی واحد سوادکوه

 طرح هاي پژوهشي

آن با نقطه انجماد  تعيين نقطه انجماد شير خام مناطق مختلف شهرستان گناباد و مقایسه-9
شير خام استان خراسان رضوی،مرتضی محمدزاده مقدم،فریحه احمدزاده 

 9633اسفندماه :ثانی،اکبرحاجعلی،عبدالصالح نجار،خاتمه


