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 -2سوابق کاری
سمت

محل خدمت

شهر

تاریخ شروع

تاریخ پایان

کارشناس تغذیه

بیمارستان سوم شعبان

دماوند

1731

1732

کارشناس امور استاندارد و

موسسه استاندارد و

کرج

1732

1731

تحقیقات صنعتی ایران

تحقیقات صنعتی ایران

کارشناس مسئول فرآورده

موسسه استاندارد و

های غالت

تحقیقات صنعتی ایران

کارشناس تضمین کیفیت

مرکز تحقیقات بیولوژی

سیستم مدیریت (با حفظ

و میکروبیولوژی

کرج
کرج

1731
1711

1711
1711

سمت)
ارزیاب فنی آزمایشگاه بر

سازمان استاندارد ملی

اساس  ( 13121با حفظ سمت)

ایران  -پژوهشگاه

رئیس آزمایشگاه فرآورده های

موسسه استاندارد و

غالت و قنادی

تحقیقات صنعتی ایران

مشاور و رئیس کمیته تدوین و

پژوهشگاه استاندارد

کرج
کرج
کرج

1717
1711
1731

تاکنون
1731
تاکنون

پیگیری فرآیندها
سرپرست امور اداری و خدمات

پژوهشگاه استاندارد

کرج

1732

1737

کارکنان
معاون پژوهشکده غذایی و

پژوهشگاه استاندارد

کرج

1731

تاکنون

کشاورزی
مشاور معاون توسعه منابع
انسانی و پشتیبانی

پژوهشگاه استاندارد

کرج

1737

تاکنون

 -7سوابق تدوین استانداردهای ملی و سایر مدارک
عنوان استاندارد

نحوی مشارکت

مواد غذایی و فرآورده های کشاورزی – روش نمونه برداری برای کنترل رسمی سطوح

دبیر

مایکوتوکسین ها
ویژگی های میکروبیولوژی فرآورده های شیرینی و غالت

دبیر

ویژگی های میکروبیولوژی فرآورده های غالت ،حبوبات،آرد و پروتئین سویا ،ویژگی ها و

دبیر

روش های آزمون.
ویژگی های میکروبیولوژی پودرهای نیمه آماده ،سبوس و گلوتن

دبیر

ویژگی های میکروبیولوژی انواع سوپ های خشک

دبیر

ویژگی های میکروبیولوژی دانه ذرت و فرآوردهای آن

دبیر

ویژگی های میکروبیولوژی دسر و فرآورده های ژله ای

دبیر

ویژگی های میکروبیولوژی انواع اسنک

دبیر

ویژگی های میکروبیولوژی انواع دانه های غالت و حبوبات

دبیر

ویژگی های میکروبیولوژی نشاسته

دبیر

ویژگی های میکروبیولوژی عسل

دبیر

ویژگی های میکروبیولوژی چای

دبیر

ویژگی های میکروبیولوژی غذای کودک

دبیر

روش شمارش کلستریدیوم های پرفرژانس

دبیر

روش شمارش کلستریدیوم های احیا کننده سولفیت

دبیر

روش شمارش میکرو ارگانیسم های پروتئولتیک

دبیر

روش شمارش آنترو باکتریاسه – شمارش در پلیت

دبیر

روش شمارش آنترو باکتریاسه – شمارش به روش محتمل ترین تعدادMPV

دبیر

روش شمارش میکروارگانیسم ها در  71درجه

دبیر

روش شمارش مخمرهای اسموفلیک

دبیر

میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام – روش شمارش کپک ها و مخمرها در فرآیندهای

دبیر

با فعالیت آبی مساوی یا کمتر از %11
روش شمارش میکروارگانیسمهای هاگزای مقاوم به اسید

دبیر

روش شناسایی انتروتوکسین استاف به روش میکرواسالید

دبیر

روش شمارش میکروارگانیسمهای عامل فساد صاف

دبیر

روش شمارش کپکها و مخمرها در غالت و حبوبات

دبیر

ویژگی های دانه سویا با چربی کامل

عضو

جو پوست کننده – ویژگی ها و روش های آزمون

عضو

گندم پوست کننده  -ویژگی ها و روش های آزمون

عضو

لوبیا  -ویژگی ها و روش های آزمون

عضو

سوهان -ویژگی ها و روش های آزمون

عضو

سوهان – آیین کار تولید

عضو

ویژگی های میکروبیولوژی خمیر مایه

عضو

ویژگی های میکروبیولوژی عصاره مالت

عضو

روش شمارش اسپور باکتریهای طنابی شکل

عضو

آیین کار شرایط بهداشتی واحدهای تولیدی غذای کمکی کودکان و شیر خواران

عضو

آرد گندم -راهنمای استقرار سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی

عضو

روش شمارش کپکها و مخمر ها در فرآورده های با فعالیت آبی بیشتر از 1/31

عضو

روش شمارش کپکها و مخمر ها در فرآورده های با فعالیت آبی کمتر یا مساوی 1/31

عضو

روش جامع برای جستجو  ،شناسایی باسیلوس سرئوس به روش احتمالی

عضو

مشارکت در تهیه و تدوین حدود  71روش اجرایی  ،دستورالعمل و آیین نامه
تدوین جزوۀ آموزشی میکروبیولوژی فرآورده های غالت (ماکارونی)

تهیه کننده

گزارش تحلیلی قند و شکر

تهیه کننده

مشارکت درتهیه کتابچه Food safety and food borne disease surveillance
system

 -1سوابق پژوهشی
عنوان طرح

نوع همکاری

سال انجام طرح

بررسی آنتروتوکسین های استافیلوکوکی در شیر به روش ELISA

همکار

1733

بررسی و مقایسه کارایی دو روش اندازه گیری کمی آفالتوکسین به

همکار

1711-1733

طریق  BFو  ELISAدر پسته
بررسی و تعیین سم آفالتوکسین در گندمهای داخلی سیلوی روباز

1711

مجری

کرج
تعیین فعالیت آبی در انواع مواد غذایی

1732

مجری

 -1مقاالت ارائه شده
عنوان مقاله

عنوان همایش ،سمینار و

نحوی

کنفرانس

ارائه(پوستر،

سال

سخنرانی)
پایش ایمنی مواد غذایی

نهمین کنگره ملی صنایع

پوستر

1731

غذایی
استقرار سیستمHACCP

درمراکز

اولین کارگاه آموزشی تخصصی

نگهداری گندم بعنوان راهکاری غذا در

بهینه سازی و وضعیت فنی و

تامین ایمنی

بهداشتی مراکز

بررسی میزان آلودگی میکروبی قطعات

هفدمین کنگره ملی صنایع

سیب زمینی سرخ شده در روغن تولید

غذایی

سخنرانی

پوستر

1711

1711

شده در کارخانجاتداستانهای مختلف کشور
بررسی میزان آلودگی در فرآورده های پف

کنفرانس ملی میکروبیولوژی

کرده آرد و بلغور ذرت تولید شده در

کاربردی ایران

پوستر

1711

کارخانجات
بررسی میزان آلودگی میکروبی در فرآورده

کنفرانس ملی میکروبیولوژی

های قند و شکر (وارداتی وتولید داخلی)

کاربردی ایران

پوستر

1711

بررسی آمایش سرزمین ،امنیت و توسعه

همایش ژئوپلتیک و مرزها

چاپ خالصه مقاله

پایدار

1711

در نشریه

وضعیت ژئوپلتیک ایران در عصر جهانی

همایش ژئوپلتیک و مرزها

چاپ خالصه مقاله

شدن

1711

در نشریه

سارس

مجله استاندارد

شکالت و مواد وابسته

پم فلت

 -1سوابق تدریس
عنوان دوره

مخاطب

سال

میکروبیولوژی فرآورده های غالت و

مسئولین کنترل کیفی ،همکاران

 1732تاکنون

قنادی

استانی و دانشجویان

آشنایی با میکروارگانیسم های هاگزا

همکاران استانی

1711

میکروبیولوژی مقدماتی

همکاران استانی

1711

سیستم تضمین ایمنی مواد غذایی

دانشجویان انسیتو تغذیه

1731

روش های آزمون میکروبیولوژی

مسئولین کنترل کیفی ،همکاران

1731

استانی و دانشجویان

 -3فعالیت در کمیته ها  /شوری ها
عنوان

دستگاه مربوط

نوع همکاری

تاریخ

کدکس نمونه برداری و

سازمان استاندارد ملی ایران

دبیر

1711

روش آزمون
کمیته فنی استقرار

موسسه استاندارد وتحقیقات

استاندارد
ISO/IEC17025
کمیته فنی استقرار

صنعتی ایران
پژوهشگاه استاندارد

عضو

عضو

1711

1711

استاندارد
ISO/IEC17025
کمیته فنی
ISIRI/TC34
کارگروه
ISIRI/TC/WG12
کمیته تدوین فرآیندها

سازمان استاندارد ملی ایران

عضو

31

سازمان استاندارد ملی ایران

مسئول کارگروه

31

پژوهشگاه استاندارد

رئیس کمیته

 1731تا کنون

کمیته اجراییی اولیین

پژوهشکده غذایی و کشاورزی

اجرایی

1732

همایش تخمیر
کمیته انفورماتیک

پژوهشکده غذایی و کشاورزی

نماینده پژوهشکده

1732

کمیته اجرایی نیروی

پژوهشگاه استاندارد

عضو

عضو

انسانی

 -1تقدیرنامه و تشویق نامه
مقام تشویق کننده

تاریخ تقدیر  /تشویق

معاونت پشتیبانی و نیروی انسانی ( نامزد انتخاب

1717

کارمند نمونه در هفتمین جشنواره شهید رحایی)
کارمند نمونه دستگاهی

1711

مدیر کل مرکز تحقیقات بیولوژی و میکروبیولوژی

33 ، 13،11،11،11،11

ریاست پژوهشگاه

11، 13

