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Safe use of processed food grade salt
بنفشه نصیري و ساره 

داورزنی
اولین کنگره بین المللی 

2009پوسترایرانتهرانبهداشت مواد غذایی

Survey on amount of iodine in food grade salt
and the its role in remedy of iodine deficiency

بنفشه نصیري و ساره 
داورزنی

اولین کنگره بین المللی 
2009پوسترایرانتهرانبهداشت مواد غذایی

بررسی میزان رنگ سانست یلو و کارمویزین در نوشابه هاي گازدار 
با طعم پرتقال

محمد فرجی، غالمرضا 
قاسم پور، بنفشه نصیري، 
ریکا جوانشیر و مینا علوي

ملی اولین کنفرانس
دستاوردهاي نوین در 
صنایع غذایی و تغذیه 

سالم

1395پوسترایرانتهران

هاي تحقیقاتیپروژه

نوع فعالیت در طرحعنوان طرح
وضعیت فعلی طرحمحل پژوهش)...وناظرمجري اصلی،مدیر اجرایی،همکار،(

اندازه گیري رنگ سانست یلو در فرآورده حجیم شده بلغور ذرت به 
خاتمه یافتهپژوهشگاه استانداردهمکاراسپکتروفتومتريروش 

اندازه گیري رنگ سانست یلو و کارمویزین در نوشابه با طعم پرتقال 
HPLCبه روش 

خاتمه یافتهپژوهشگاه استانداردهمکار

همکارHPLCاندازه گیري نگهدارنده بنزوات سدیم در دوغ بروش 
پژوهشگاه گیاهان دارویی 

علوم پزشکی دانشگاه 
شهید بهشتی

خاتمه یافته



یالمللینب/ یاستاندارد ملینسوابق تدو
تاریخ تصویبتدویننوع تدوینعنوان 

:فعالیت تدوین به عنوان دبیر
2010لیست - بازنگري)43اجالس ()INS(استاندارد بین المللی سیستم شماره گذاري مواد افزودنی خوراکی

2011لیست- بازنگري)44اجالس ()INS(المللی سیستم شماره گذاري مواد افزودنی خوراکیاستاندارد بین 
2012لیست- بازنگري)45اجالس ()INS(استاندارد بین المللی سیستم شماره گذاري مواد افزودنی خوراکی
2013لیست- بازنگري)46اجالس ()INS(استاندارد بین المللی سیستم شماره گذاري مواد افزودنی خوراکی
2014لیست- بازنگري)47اجالس ()INS(استاندارد بین المللی سیستم شماره گذاري مواد افزودنی خوراکی

2015لیست- بازنگري)48اجالس ()INS(استاندارد بین المللی سیستم شماره گذاري مواد افزودنی خوراکی 
2016لیست- بازنگري)49اجالس ()INS(مواد افزودنی خوراکیاستاندارد بین المللی سیستم شماره گذاري 

2017لیست- بازنگري)50اجالس ()INS(استاندارد بین المللی سیستم شماره گذاري مواد افزودنی خوراکی
1388ویژگی و روش آزمون-جدیدکورکومین- رنگ هاي مجاز خوراکی 
1388ویژگی و روش آزمون-جدیدزرد کارتاموس–رنگ هاي مجاز خوراکی 

1388ویژگی و روش آزمون-جدیدراهنماي ساده ارزیابی دریافت–مواد افزودنی خوراکی 
1388ویژگی و روش آزمون-جدیدکارامل- رنگ هاي مجاز خوراکی 
1388ویژگی و روش آزمون-جدیدبتا کاروتنال–رنگ هاي مجاز خوراکی 

1388لیست-جدیدسیستم شماره گذاري بین المللی–مواد افزودنی 
1388روش آزمون-جدیدفهرست و ویژگی هاي عمومی–شیرین کننده هاي خوراکی 
1388ویژگی و روش آزمون-جدیدروش عیار سنجی–اندازه گیري بنزوات سدیم 

1388ویژگی و روش آزمون-جدیدآسپارتام- شیرین کننده هاي خوراکی 
1388ویژگی و روش آزمون-جدیدچغندرقرمز

1388ویژگی و روش آزمون-جدیدآیین کار واحدهاي تولیدي–نمک خوراکی 
1388ویژگی و روش آزمون-جدیدوانیلین

1388ویژگی و روش آزمون-جدیددرصد محلول در آب10بتا کاروتن 
1388ویژگی و روش آزمون-جدیدبتاکاروتن



1388ویژگی و روش آزمون-جدیداسید سوکسینیک
1388ویژگی و روش آزمون-جدیدال گلوتامات تک سدیمی

1391لیست و ویژگی-تجدید نظرفهرست و ویژگی ها–رنگهاي مجاز خوراکی 
1389ویژگی ها-تجدید نظرویژگی ها- نمک خوراکی

1392روش آزمون-جدیداسپکتروفتومتريتعیین مقدار رنگ سانست یلو در فرآورده حجیم شده بروش 
1397روش آزمون-جدیدHPLCتعیین مقدار رنگ سانست یلو و کارمویزین در فرآورده حجیم شده بروش 

1397روش آزمون-جدیدHPLCتعیین مقدار پروپیونات ها در نان هاي حجیم و نیمه حجیم بروش 
1397روش آزمون-تجدید نظراندازه گیري کلسیم و منیزیم در نمک خوراکی

1397راهنما-جدیدبرچسب زنی مواد افزودنی خوراکی
1397ویژگی و روش آزمون-تجدید نظرویژگی ها و روش هاي آزمون-فسفریک اسید
1397ویژگی و روش آزمون-تجدید نظرویژگی ها و روش هاي آزمون-الکتیک اسید
1397ویژگی و روش آزمون-تجدید نظرآزمونویژگی ها و روش هاي - یدات پتاسیم
1397ویژگی و روش آزمون-تجدید نظرویژگی ها و روش هاي آزمون- نمک خوراکی

1397لیست و ویژگی-تجدید نظرلیست و ویژگی هاي عمومی-رنگ هاي مجاز خوراکی
1397آزمونروش -تجدید نظراندازه گیري فروسیانید سدیم و پتاسیم در نمک خوراکی

1381راهنما-جدیدآیین کار واحدهاي تولید نمک
1397لیست و ویژگی-تجدید نظرحالل هاي مجاز خوراکی
1397روش آزمون-تجدید نظرروش هاي آزمون-رنگ هاي مجاز خوراکی

:عضوفعالیت تدوین به عنوان 
1390ویژگی و روش آزمون-تجدید نظرنمک خوراکی یددار

1390ویژگی و روش آزمون-جدیدسوربیتول 
1390ویژگی و روش آزمون-جدیدسیتراناگزانتین

1390ویژگی و روش آزمون-جدیداولئو رزین پاپریکا
1388روش آزمون-جدیدئیت و اسیدیتهااندازه گیري قلی–نمک خوراکی 

1388لیست-تجدید نظرنامگذاري ادویه و چاشنی



1388روش آزمون-تجدید نظراندازه گیري درصد خلوص –نمک خوراکی 
1389ویژگی و روش آزمون-تجدید نظرنمک خوراکی کم سدیم یددار

1391ویژگی و روش آزمون-جدیدکافئین 
1391ویژگی و روش آزمون-جدیدپودر مالتیتول

1391ویژگی و روش آزمون-جدیدموم کارنوبا
1391لیست و ویژگی-جدیدمواد حجم دهنده مجاز

1391لیست و ویژگی-جدیدمواد کف زاي مجاز
1391ویژگی و روش آزمون-جدیدکمپلکس هاي مس کلروفیلین

1391ویژگی و روش آزمون-جدیدکلروفیل ها
1391لیست و ویژگی-جدیدعوامل سفت کننده مجاز 

1391لیست و ویژگی-جدیدعوامل براق کننده مجاز
1391ویژگی و روش آزمون-جدیدآناتو 

1391روش آزمون-جدیدمونو و دي گلیسیریدها-ن کننده هاي خوراکی مجازوامولسی
1391ویژگی و روش آزمون-جدیدمانیتول

1391ویژگی و روش آزمون-جدیدشربت سوربیتول
1391ویژگی و روش آزمون-جدیدایزومالت

1391و روش آزمونویژگی-جدیدکلرید کلسیم
1391ویژگی و روش آزمون-تجدید نظرزعفران

1391ویژگی و روش آزمون-جدیددي ال متیونین
1391ویژگی و روش آزمون-جدیددي اکسید تیتان

1391روش آزمون-جدیدسدیم هیدروکسید–تنظیم کننده هاي مجاز 
1391ویژگی و روش آزمون-جدیدسوکرالوز

1391ویژگی و روش آزمون-جدیدمالتیتولشربت 
1391ویژگی و روش آزمون-جدیدسلولز پودري

1391ویژگی و روش آزمون-جدیدزایلیتول



1391ویژگی و روش آزمون-جدیداسسولفام- نمک آسپارتام 
1388ویژگی و روش آزمون-جدیدپودر فروکتوز خوراکی
1388روش آزمونویژگی و-جدیدپودر الکتوز خوراکی
1394ویژگی و روش آزمون-تجدید نظرنمک خوراکی یددار

1395ویژگی و روش آزمون-جدیدپودر موسیر-ادویه و چاشنی
1394روش آزمون-جدیدHPLCاندازه گیري سدیم بنزوات و پتاسیم سوربات در دوغ بروش 

1394راهنما-جدیدحدود مجاز-میزان نمک در فرآورده هاي خوراکی
Comments on eWG of CCFA: The use of additives in additives2016جدید
Comments on eWG of CCFA: The use of flavouring in foods2016جدید
Comments on eWG of CCFA: Alignment of the food additive provisions of
commodity standards and relevant provisions of the general standard for food
additives

2016جدید

Comments on eWG of CCFA: The decision tree about use of food additives2015جدید
Comments on eWG of CCFA: The guidelines for the simple evaluation of food
additive intake

2015جدید
Comments on eWG of CCFA: Alignment of the food additive provisions of
commodity standards and relevant provisions of the general standard for food
additives

2014جدید

Comments on eWG of CCFA: Alignment of the food additive provisions of
commodity standards and relevant provisions of the general standard for food
additives

2015جدید

Comments on eWG of CCFA: Alignment of the food additive provisions of
commodity standards and relevant provisions of the general standard for food
additives

2017جدید

Comments on eWG of CCFA: Alignment of the food additive provisions of
commodity standards and relevant provisions of the general standard for food
additives

2013جدید



یآموزشيهایتسوابق فعال
سال تدریسدرس/نام دورهموسسه محل تدریس

1392دوره آموزشی مدیران کنترل کیفیکشاورزيپژوهشکده صنایع غذایی و
1394دوره آموزشی مدیران کنترل کیفیپژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزي

پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزي
دوره آموزشی مدیران کنترل کیفی، کارآموزان 
و همکاران استانی در خصوص آشنایی با مواد 

هافزودنی خوراکی و آزمون هاي مربوط
تاکنون1373از سال 

سوابق فعالیت هاي اجرایی
تا تاریخاز تاریخمحل فعالیتسمت

آزمایشگاه کنترل مواد غذایی اداره کل بهداشت استان کارشناس مواد غذایی
13681370کرمانشاه

13701373اداره کل استاندارد استان کرمانشاهکارشناس مواد غذایی
13731375دپارتمان مواد غذایی سازمان ملی استاندارد ایرانخوراکیکارشناس مواد افزودنی 

13751396پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزيآزمایشگاه مواد افزودنی خوراکیمسئولکارشناس
تاکنون1396پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزيرئیس آزمایشگاه مرجع گروه پژوهشی مواد غذایی

13931395پژوهشگاه استانداردنظام مشارکت کارکنان پژوهشگاه استانداردنایب رئیس شوراي 
13851393سازمان غذا و دارووزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی12عضو کمیسیون ماده 

13851385هشگاه استانداردوپژعضو کمیته مسیر ارتقاء شغلی کارکنان پژوهشگاه استاندارد



بورس تحصیلی، جوایز، تقدیرها، هانامهتشویق
تاریخ دریافتمقام اعطاکنندهمحل دریافتعنوان

مدیر کل دفتر روابط عمومی سازمان ملی استاندارد ایراندانشجویی و دانش آموزيبازدیددر زمینه 
1397و ارتباطات بین المللی

گروه پژوهشی مواد مدیرپژوهشکده غذایی و کشاورزيدر زمینه خدمات و فعالیت هاي محوله
1396غذایی

1396رئیس پژوهشگاه استانداردپژوهشگاه استاندارددر زمینه ارزیابی ساالنه مراکز علمی و پژوهشی وزارت علوم

رئیس پژوهشکده غذایی و پژوهشکده غذایی و کشاورزيدر زمینه خدمات و فعالیت هاي محوله
1395کشاورزي

رئیس پژوهشکده غذایی و پژوهشکده غذایی و کشاورزيمحولهدر زمینه خدمات و فعالیت هاي
1395کشاورزي

معاون تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد ایراندر زمینه فعالیت هاي بین المللی در حوزه کمیته هاي کدکس غذایی
1395استاندارد

معاون وزیر و رئیس سازمان بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارتدر زمینه فعالیت هاي بین المللی در حوزه کمیته هاي کدکس غذایی
1394غذا و دارو

1393رئیس پژوهشگاه استانداردپژوهشگاه استاندارددر زمینه خدمات و فعالیت هاي محوله

سازمان ملی استاندارد ایراندر زمینه فعالیت هاي استانداردسازي و تدوین استانداردهاي بین المللی

دفتر مطالعات مدیر کل 
تطبیقی و مشارکت در 

تدوین استانداردهاي بین 
المللی

1393

رئیس سازمان ملی استاندارد سازمان ملی استاندارد ایراندر زمینه فعالیت هاي بین المللی در حوزه کمیته هاي کدکس غذایی
1392ایران



ها و مجامع علمیعضویت در انجمن
مدت عضویتفعالیت مجمعمحلنوع همکاري و سمتنام مجمع

سال12چینرئیس کارگروه-الکترونیکیکدکس بین المللی افزودنی هاي خوراکی
سال12ایراندبیر-مستقیمغذایی ایرانکدکس 

پژوهشی- داوري، ویراستاري و همکاري با هیات تحریریه مجالت علمی
همکاريمدت نوع همکاري با مجلهمحل انتشار مجلهنام مجله

----


