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سیزدهمین کنگره ملی نادیا احمديبررسی و تعیین میزان غلظت اورانیوم در میگوهاي منطقه خلیج فارس
1381سخنرانیایرانتهرانصنایع غذایی ایران



کروماتوگرافی الیه نازك دوبعدي در واریته هاي تعیین میزان فسفاتیدها به روش 
سویا

دکتر پروین -نادیا احمدي
عشرت آبادي

دهمین کنگره ملی چهار
1382سخنرانیایرانتهرانصنایع غذایی ایران

دهمین کنگره ملی صنایع پانزنادیا احمدينقش استانداردهاي جهانی در تامین ایمنی مواد غذایی
1384پوسترایرانتهرانغذایی ایران

دومین کنفرانس ملی غذاي افسانه سمیعی–نادیا احمدياثرات درمانی و نقش تغذیه اي پروبیوتیکها
1387پوسترایرانتهرانعملگر

همایش گرامیداشت هفته نادیا احمديبسترسازي مناسب یزاس توسعه و نهادینه کردن فرهنگ استانداردهاي غذایی
1387پوسترایرانتهراناستاندارد

سومین همایش ملی میگوي نادیا احمديبررسی میگوهاي منطقه خلیج فارس به آلودگی عنصر اورانیوم
1389پوسترایرانبوشهرایران

1389سخنرانیایرانتهرانپژوهشگاه استانداردنادیا احمدينقش استانداردها در حمایت از حقوق همگان
1387سخنرانیایرانتهرانپژوهشگاه استانداردنادیا احمديایمنی مواد غذاییتوسعه جهانی و نقش آن در 

استاندارد و حقوق مصرف کنندگان
همایش علمی تخصصی نادیا احمدي

1386سخنرانیایرانتهراناستاندارد، سالمت و ایمنی

1382سخنرانیایرانتبریزخشکباراولین همایش ملی نادیا احمديراههاي پیشگیري از آلودگی آفالتوکسین در پسته
1382سخنرانیایرانتبریزاولین همایش ملی خشکبارنادیا احمديبررسی آفت زدگی در پسته بعد از تولید

اصالح بیولوژیکی در سایت آبهاي زیرزمینی آلوده
همایش ملی اصالح الگوي رویا نوربخش-نادیا احمدي

مصرف و توسعه پایدار 
کشاورزي

1388پوسترایرانتهران

دومین کنفرانس ملی غذاي افسانه سمیعی-نادیا احمدياهمیت باکتریهاي اسیدالکتیک در صنایع لبنی به عنوان پروبیوتیک
1387پوسترایرانتهرانعملگر

روان آب کشاورزي منبعی براي آلودگی آبهاي آشامیدنی
همایش مدیریت پایداري رویا نوربخش-نادیا احمدي

فناوري، تولید، تامین و 
مصرف نهاده هاي کشاورزي

1386پوسترایرانتهران

اثرات نقش استاندارد در فرهنگ سازي زیست محیطی
اولین کنفرانس ملی نادیا احمدي

راهکارهاي توسعه فرهنگ 
محیط زیست

1383پوسترایرانتهران

کنفرانس ملی غذاي اولین نادیا احمديکاربرد نانوتکنولوژي در صنایع غذایی
1385پوسترایرانتهرانعملگر

1385پوسترایرانتهراناولین کنفرانس ملی غذاي فاطمه -نادیا احمدياثرات نقش غذاهاي عملگر در پیشگیري از بیماریها



عملگرزندوکیلی

موانع تجاري استانداردهاي ایمنی مواد غذایی
فاطمه -نادیا احمدي

زندوکیلی
کشوري اولین همایش 

1386سخنرانیایرانتهراناستاندارد، توسعه و سالمت
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1384پوسترایرانتهرانبهداشت محیط

سومین کنفرانس بین المللی رویا نوربخش-احمدينادیا تعیین آلودگی نیترات در آبهاي معدنی و آبهاي معدنی بسته بندي شده در ایران
2009پوسترترکیهآنتالیاغذا و تغذیه

سومین کنفرانس بین المللی رویا نوربخش-نادیا احمديبررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی انار ایران
2009پوسترترکیهآنتالیاغذا و تغذیه

به عنوان جاذبی کارا براي حذف رنگ از پسابهاي SDSنانوذرات اصالح شده با 
نساجی

اولین همایش حفاظت و نادیا احمدي
1391پوسترایرانتهرانبرنامه ریزي محیط زیست

1390پوسترایرانتهرانهمایش ملی آبزیاننادیا احمديسیستم ردیابی، الزامی جدید در صنایع شیالتی
1390پوسترایرانتهرانهمایش ملی آبزیاننادیا احمدينوین در تجارت آبزیانآبزي پروري ارگانیک شیوه اي 

Determination of phospholipids in lecithin from five
varieties of soybean cultivated in Iran by using two

dimension thin layer chromatography method

دکتر پروین -نادیا احمدي
آباديعشرت 

کنفرانس بین المللی 
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2006پوسترفرانسهنیز

کنگره ملی پژوهشگران و نادیا احمديکاربرد نانوکنولوژي در تولید محصوالت کشاورزي
1391پوسترایرانتهراننخبگان ایمنی مواد غذایی

پژوهشگران و کنگره ملی نادیا احمديعملیات خوب کشاورزي اهرم کلیدي در تولید محصوالت سالم
1391پوسترایرانتهراننخبگان ایمنی مواد غذایی

Nanotechnology from laboratory to food and agri-
food systemsدومین کنفرانس بین رویا نوربخش-نادیا احمدي

1387پوسترایرانتهرانالمللی نانوتکنولوژي

بسترسازي مناسب براي توسعه و نهادینه کردن فرهنگ 
استانداردهاي غذایی

همایش هفته استانداردنادیا احمدي
1387پوسترایرانتهران

1389پوسترایرانتهرانهمایش هفته استانداردنادیا احمدينقش استانداردها در حمایت از حقوق همگان
ملی نخستین کنفرانسنادیا احمديدانه هاي کفیر به عنوان جایگزین مخمر نانوایی در نان لواش

دستاوردهاي نوین در 
صنایع غذایی و تغذیه 

سالم

1395پوسترایرانتهران



بیست و سومین کنگره نادیا احمديشناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس حاصل از گیاه بیدمشک
ملی علوم و صنایع 

غذایی ایران
1394پوسترایرانمشهد

بررسی میزان بتاکاروتن موجود در هویج هاي کشت شده در
مناطق مختلف استان اصفهان

بیست و سومین کنگره نادیا احمدي
ملی علوم و صنایع 

غذایی ایران
1394پوسترایرانمشهد

دومین همایش توسعه نادیا احمديمقررات اثرگذار در ارتقاي کیفیت و ایمنی مواد غذایی
1395پوسترایرانمشهدکیفیت راهبردي فراگیر

هاي آغازگر و بر روي میکروارگانیسمتأثیر افزودن برگ زیتون 
دوغخصوصیات حسی 
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همایش توسعه همکاري 
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علوم صنایع غذایی و 
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نوع فعالیت در طرحعنوان طرح
وضعیت فعلی طرحمحل پژوهش...)وناظرمجري اصلی،مدیر اجرایی،همکار،(

یافتهاتمامپژوهشگاه استاندارداصلیمجريتعیین درصد آبمیوه در آب سیب و آب پرتقال
اتمام یافتهپژوهشگاه استاندارداصلیمجريویژگیها و روشهاي آزمون- عرق کاکوتی
اتمام یافتهپژوهشگاه استاندارداصلیمجريویژگیها و روشهاي آزمون-عرق کاسنی

اتمام یافتهپژوهشگاه استانداردمجري دومآب نارنج تغلیظ شده
اتمام یافتهپژوهشگاه استانداردمجري دومدر شکوفه هاي نارنجcold pressاسانس گیري به روش
اتمام یافتهپژوهشگاه استانداردهمکارویژگیها و روشهاي آزمون- عرق بیدمشک

در اندازه گیري کمی آفالتوکسین در TLC , ELISAدو روشبررسی و مقایسه کارایی 
سازمان ملی استاندارد همکارپسته

ایران
اتمام یافته

) مدیریت بهینه(سازي و ساماندهی طرح شبکه ملی آزمایشگاهی کشور فاز یک طرح شبکه
اتمام یافتهپژوهشگاه استانداردهمکارهاي سازمان ملی استانداردآزمایشگاه



تعیین اصالت آب لیمو ترش با اندازه گیري میزان فالونویید هاي طبیعی موجود درآن با 
اداره کل استاندارد همکارو صحه گذاري روشHPLCروش 

خراسان رضوي
اتمام یافته
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1386واژه نامهتعاریف و نامگذاري–میوه هاي خشک و خشک شده 
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1384آزمونهايروشروش آزمون- روش کروماتوگرافی صفحه نازك- تعیین پاتولین قسمت دوم-آب سیب و فراورده هاي آن- نوشیدنی
1386هاویژگیقارچ هاي خوراکی پرورشی و فرآورده هاي آن ـ  ویژگی ها

1385آیین کارآیین کار بهداشتی- بندي و انبارداري آماده سازي ، بسته –حبوبات 
1386آزمونهايروشالیه نازك دوبعديروش کروماتوگرافی -فسفولیپیدها اندازه گیري- لسیتین 

1386هاي آزمونا و روشهویژگیهاي آزمونها و روشویژگی–میوه گریپ فروت 
1386هاي آزمونها و روشویژگیهاي آزمونها و روشویژگی–میوه پرتقال 

1386هاي آزمونها و روشویژگیهاي آزمونها و روشویژگی–میوه انار 
1386هاي آزمونها و روشویژگیهاي آزمونها و روشویژگی–گالبی خشک شده 

1386هاي آزمونها و روشویژگیها و روشهاي آزمونویژگی–هلوي خشک شده 
نقاط کنترل و معیار پذیرش براي تضمین  مدیریت جامع فعالیت هاي - )ایران گپ(ایران عملیات خوب کشاورزي 

1391آیین کارمحصوالت زراعی و باغی-کشاورزي

1391هاي آزمونویژگیها و روشهاي آزمونها و روشویژگی–آب لیمو تغلیظ شده 



1391هاي آزمونروشها وویژگیویژگی ها و روش هاي آزمون-نارنج) روغن فرار(اسانس 
1386ها و روشهاي آزمونویژگیهاي آزمونها و روشویژگی–میوه آووکادو

1392هاي آزمونها و روشویژگیهاي آزمونها و روشویژگی–پوره انبه 
1392هاي آزمونها و روشویژگیهاي آزمونها و روشویژگی–آب ذغال اخته تغلیظ شده 

1392هاي آزمونها و روشویژگیهاي آزمونو روشها ویژگی–پوره هویج 
1392هاي آزمونها و روشویژگیآزمونهايها و روشویژگی–کمپوست پرورش قارچ خوراکی دکمه اي 

1396هاي آزمونها و روشویژگیها و روشهاي آزمونویژگی- عرق کاکوتی
1397هاي آزمونها و روشویژگیهاي آزمونها و روشویژگی-عرق آویشن
1397هاي آزمونها و روشویژگیهاي آزمونها و روشویژگی-عرق شوید
1397هاي آزمونها و روشویژگیهاي آزمونها و روشویژگی-کمپوت انبه

1396آزمونهايروشآزمونروش- گیري اتانول و متانول در عرقیات گیاهی و گالب به روش کروماتوگرافی گازياندازه
1396ویژگی ها و روش هاي آزمونهاي آزمونها و روشویژگی-میوه کیوي

1396هاي آزمونها و روشویژگیهاي آزمونها و روشویژگی-پوره توت فرنگی
1396هاي آزمونها و روشویژگیهاي آزمونها و روشویژگی- گوجه فرنگی

1395آزمونهايروشروش آزمون-هسپریدین به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال گیري اندازه–هاي آن میوه و فرآوردهآب
1395آزمونهايروشروش آزمون-سوربیتول به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال گیري دياندازه–هاي آن میوه و فرآوردهآب

1392روش هاي آزمونویژگی ها و هاي آزمونها و روشویژگی–ذغال اختهنکتار
1395ویژگی ها و روش هاي آزمونویژگی ها و روش هاي آزمون- مرزه زراعی) روغن فرار(اسانس 

یآموزشيهایتسوابق فعال
سال تدریسدرس/نام دورهموسسه محل تدریس

1385خشکبارسازمان ملی استاندارد ایران
1388آموزشی ایمنی مواد غذاییبرگزاري کارگاه نمایشگاه تخصصی مواد غذایی

1388برگزاري همایش مدیریت فناوري، تولید، تامین و مصرف نهاده هاي کشاورزيوزارت جهاد کشاورزي



220001389برگزاري کارگاه آموزشی آشنایی با الزامات و مستندات ایزو وزارت جهاد کشاورزي
1390با استانداردهاي کدکس مواد غذاییبرگزاري کارگاه آموزشی آشنایی وزارت جهاد کشاورزي

& POPs(برگزاري کارگاه آموزشی آشنایی با ترکیبات جدید آالینده هاي پایدار پژوهشگاه استاندارد

NEW POPs (1390منابع و اثرات زیست محیطی آن

قاط کنترل آشنایی با سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نبرگزاري کارگاه آموزشیانستیتوتحقیقات تغذیه اي
HACCPبحرانی

1393

کارشناسان ادارات کل استاندارد استانها، (کنترل کیفی خشکبار و مایکوتوکسینها سازمان ملی استاندارد ایران
1382-1378)دانشجویان و مسئولین کنترل کیفیت واحدهاي تولیدي

استاندارد استانها، کارشناسان ادارات کل(کنترل کیفی نوشیدنی و تقطیري پژوهشگاه استاندارد
1391-1382)دانشجویان و مسئولین کنترل کیفیت واحدهاي تولیدي

کارشناسان ادارات کل استاندارد استانها، دانشجویان (کنترل کیفی کمپوت و کنسرو پژوهشگاه استاندارد
1395-1391)و مسئولین کنترل کیفیت واحدهاي تولیدي

سوابق فعالیت هاي اجرایی
تا تاریخاز تاریخفعالیتمحل سمت

13841390سازمان ملی استاندارد ایراندبیرکمیته فرعی متناظر ایزو میوه ها و سبزي هاي تازه، خشک و خشک شده
13841387سازمان ملی استاندارد ایراندبیرکارگروه متناظر ایزو  سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

تاکنون1384سازمان ملی استاندارد ایرانسبزي هاي تازهکمیته فنی کدکس میوه ها و دبیر
13861388سازمان ملی استاندارد ایراندبیرکمیته فنی کدکس اصول کلی

13821384سازمان ملی استاندارد ایراندبیرکمیته فنی کدکس نمونه برداري و روشهاي آزمون
تاکنون1386استاندارد ایرانسازمان ملی ISO/IEC17025عضو کمیته فنی استقرار 

13871389وزارت جهاد کشاورزيعضوکمیته فنی نخیالت، میوه هاي گرمسیري و نیمه گرمسیري
13841386وزارت جهاد کشاورزيرابط توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد

13851386سازمان ملی استاندارد ایرانعضو کمیته کارشناسی بررسی و تعیین درجه بندي کیفیت مقاالت ماهنامه استاندارد



13841390سازمان ملی استاندارد ایرانرابط خبري
تاکنون1392دانشگاه شهید بهشتیدبیر کارگروه تدوین استانداردهاي گیاهان دارویی و فرآورده هاي با منشآ گیاهان دارویی

13781382استاندارد ایرانسازمان ملی و مایکوتوکسینهاکارشناس آزمایشگاه خشکبار
13821391سازمان ملی استاندارد ایرانکارشناس مسئول آزمایشگا نوشیدنی و تقطیري

13911395سازمان ملی استاندارد ایرانکارشناس مسئول آزمایشگاه اسانس و عرقیات گیاهی و کارشناس آزمایشگاه کمپوت و کنسرو
سبزي تازه و فرایند شده و کارشناس آزمایشگاه اسانس و کارشناس مسئول آزمایشگاه میوه و 

تاکنون1395سازمان ملی استاندارد ایرانعرقیات گیاهی

تاکنون1394سازمان ملی استاندارد ایرانعضو کمیته فنی متناظر ایزو فرآورده هاي غذایی
تاکنون1394سازمان ملی استاندارد ایرانعضو کمیته فرعی متناظر ایزو دانه هاي روغنی

تاکنون1386سازمان ملی استاندارد ایرانویراستار رسمی استانداردهاي ملی سازمان ملی استاندارد ایران
13901392پژوهشگاه استانداردعضو کارگروه طرح بازرگانی

، بورس تحصیلی، جوایز، تقدیرهاهانامهتشویق
دریافتتاریخ مقام اعطاکنندهمحل دریافتعنوان

1385معاون وزیر بازرگانیمصرف کنندگانحقوقحمایت ازروز جهانیمقاله برتر در حمایت از حقوق مصرف کنندگان جامعه
1385ملی استانداردریاست سازماننهمین جشنواره شهید رجاییکارمند نمونه

و ملی استانداردسازمانریاست ز جهانی استاندارد وو رپژوهشگاه استانداردپژوهشگر نمونه 
1388ریاست پژوهشگاه

ریاست سازمان ملی استاندارد و ز جهانی استاندارد وو رپژوهشگاه استانداردپژوهشگر نمونه
1389ریاست پژوهشگاه

ریاست سازمان ملی استاندارد و و روز جهانی استاندارد پژوهشگاه استانداردپژوهشگر نمونه
1394ریاست پژوهشگاه



1392ریاست سازمان ملی استاندارد روز جهانی استانداردکمیته فنی برتر در بین کمیته هاي متناظردبیر نمونه 
1396ملی استانداردریاست سازمانروز جهانی استانداردکمیته فنی برتر در بین کمیته هاي متناظردبیر نمونه 

ها و مجامع علمیعضویت در انجمن
مدت عضویتمحل فعالیت مجمعهمکاري و سمتنوع نام مجمع

تاکنون1390از دانشگاه آزاد اسالمیبازرس و عضوانجمن مواد جهش زاي زیست محیطی
1392پژوهشگاه استانداردعضوکمیته اجرایی برگزار کننده اولین همایش تحقیق و توسعه صنایع تخمیري با رویکرد استانداردسازي 

پژوهشی- ویراستاري و همکاري با هیات تحریریه مجالت علمیداوري، 
مدت همکارينوع همکاري با مجلهمحل انتشار مجلهنام مجله

1394عضو کمیته داوري دانشگاه تهراندومین همایش توسعه کیفیت راهبردي فراگیر
تاکنون1390از ویراستارسازمان ملی استاندارد ایران)مورد34(ویرایش استانداردهاي ملی ایران

1387-1386داورسازمان ملی استاندارد ایران9مورد100( ماهنامه تخصصی استاندارد 


