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فرزانه انصاري
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A. Djazayery;
A. Keshavarz
F. Ansari
M. Mohmoudi

Socio – economic
factors affecting
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quality of dietary
iron among rural
women
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F. Ansari; R.
Norbakhsh ;
K.Daneshmandirani

Determination of
heavy metals of
Cd, Pb,Ni, Al, Fe,
Zn, Mn, and Cuin
Iranian and
imported black tea

1st International
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فرزانه ، عبداله نظري نیا
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خدماتی

شانزدهمین کنگره 
دامپزشکی ایران

1389ایران

فرزانه ، عبداله نظري نیا
محمد صادق ، انصاري
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بررسی کیفیت زعفران 
مصرفی در جوجه کباب 
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)مدیر اجرایی، همکار، مشاور و غیره
وضعیت فعلی طرحمحل پژوهش
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گزارش علمـی خـط مشـی هـاي کـاربرد      
HACCP یـا کـم   / در صنایع کوچک و
838/53توسعه یافته، 

-پژوهشگاه استانداردهمکار
پژوهشکده غذایی

اتمام یافته

: بردي ملـی طرح کـار گزارش علمی نهایی
غنی سازي آرد

-پژوهشگاه استانداردهمکار
پژوهشکده غذایی

اتمام یافته

گزارش علمی نهایی طرح کـاربردي کـالن   
اندازه گیـري  : درون پژوهشگاهی-)ملی(

مالمین در خوراك شیرخواران

-پژوهشگاه استانداردمجري
پژوهشکده غذایی

اتمام یافته

ن قانون سازماي ساختار و طرح بازنگر
استانداردیمل

1392پژوهشگاه استانداردهمکار

ــا   ــانونی و احصـ ــالیف قـ ــی تکـ بررسـ
استانداردهاي مرتبط

1395پژوهشگاه استانداردهمکار

بین المللی/ ملیسوابق تدوین استاندارد
تاریخنوع تدوینعنوان تدوین

تصویب
اي و ساییده، ویژگی ها و روشهاي آزمون هاي زنجبیل درسته تکه -ادویه و چاشنی

)دبیر(536استاندارد ملی ایران 
ویژگی ها و روشهاي آزمون 

1381

اندازه گیري عصاره محلول در آب سرد، استاندارد ملی ایران شماره –ادویه و چاشنی 
)دبیر(. 1619

1381روش آزمون 

پس از تصفیه مقدماتی با Aاندازه گیري اکراتوکسین - غالت و فرآورده هاي آن
6189ربنات به روش کروماتو گرافی مایع با کارایی باال،  استاندارد ملی ایران شماره بیک
)دبیر.(

روش آزمون 
1381

پس از تصفیه مقدماتی  با ستون Aاندازه گیري اکراتوکسین - غالت و فرآورده هاي آن
شماره 6188، استاندارد ملی ایران سلیکاژل به روش کروماتو گرافی مایع با کارایی باال

)دبیر(.

روش آزمون 
1381

اندازه گیري میزان رطوبت به روش کارل فیشر ، استاندارد ملی –قهوه بو داده و ساییده 
)دبیر(. 6002ایران شماره 

1381روش آزمون 

میزان فلزات سنگین اندازه گیري میزان کادمیوم به روش –نشاسته و فراورده هاي آن 
روش آزمون، - ه وسیله اتم افشانی با گرماي الکتریکیبیناب سنجی ربایش اتمی ب
)دبیر( .5836استاندارد ملی ایران شماره 

روش آزمون 
1382

روش آنزیمی،  استاندارد ملی –اندازه گیري میزان استیل –نشاسته تغییر شکل یافته 
)دبیر( . 7773ایران شماره

1384روش آزمون 

آیین کار، استاندارد ملی ایران شماره –خوراکی افزودن مواد مغذي ضروري به مواد 
)دبیر( . 8537

1385آیین کار 

1386ویژگی ها و روشهاي آزمون نشاسته خوراکی گندم ،  - قسمت اول-ها و روشهاي آزمونویژگی - نشاسته خوراکی 
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)دبیر(.     381-1استاندارد ملی ایران شماره 
نشاسته خوراکی ذرت،  -قسمت دوم-آزمونها و روشهاي ویژگی- نشاسته خوراکی 

)دبیر(.     381-2استاندارد ملی ایران شماره 
ویژگی ها و روشهاي آزمون 

1386

نشاسته خوراکی برنج،  -قسمت سوم-ها و روشهاي آزمونویژگی- نشاسته خوراکی 
)دبیر(.      381-3استاندارد ملی ایران شماره 

ویژگی ها و روشهاي آزمون 
1386

نشاسته خوراکی سیب -چهارمقسمت -ها و روشهاي آزمونویژگی- نشاسته خوراکی 
)دبیر(. 381- 4زمینی، استاندارد ملی ایران شماره   

ویژگی ها و روشهاي آزمون 
1386

روش -فروکتوز –Dگلوکز و –Dروش اندازه گیري - نشاسته و فرآورده هاي آن
)دبیر(.9486استاندارد ملی ایران شماره ، آنزیمی

1386روش آزمون 

. 3320روش آزمون، استاندارد ملی ایران شماره –اندازه گیري عصاره آبی –چاي 
) دبیر(

1387روش آزمون 

1387ویژگی ها و روشهاي آزمون )        دبیر. (2462ویژگی ها و روشهاي آزمون، استاندارد ملی ایران شماره - حلوا ارده
.   11132روش آنزیمی، استاندارد ملی ایران شماره –گیري میزان اتانل اندازه–عسل 

)     دبیر(
1387روش آزمون 

روش آنزیمی، استاندارد ملی ایران شماره –اندازه گیري میزان گلیسرول –عسل 
)      دبیر.  (11131

1387روش آزمون 

ساخارین به روش کروماتوگرافی کا، آسپارتام و -اندازه گیري آسه سولفام - مواد غذایی
)دبیر(.  11130مایع با کارآیی باال، استاندارد ملی ایران شماره 

1387روش آزمون 

اندازه گیري سیکالمات به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال، - مواد غذایی
)دبیر. (11129استاندارد ملی ایران شماره

1387روش آزمون 

، به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی باالCگیري ویتامین اندازه - مواد غذایی
)دبیر.(11243استاندارد ملی ایران شماره

1387روش آزمون 

. 323، استاندارد ملی ایران شماره )دبیر(ها و روش هاي آزمونویژگی–دانه کنجد 
)دبیر(

ویژگی ها و روشهاي آزمون 
1387

ه گیري کافئین به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی انداز–قهوه و فراورده هاي قهوه 
)دبیر. (11242باال، استاندارد ملی ایران شماره

1387روش آزمون 

ها و روش هاي آزمون، استاندارد ملی ایران شمارهویژگی- فرآورده هاي کاکائویی
)دبیر(. 12018

ویژگی ها و روشهاي آزمون 
1388

1388ویژگی ها و روشهاي آزمون )دبیر(.2695آزمون، استاندارد ملی ایران شمارهها و روش هاي ویژگی-ارده
اندازه گیري کربوهیدرات آزاد و کل  به روش کروماتوگرافی تبادل آنیونی -قهوه فوري

)دبیر(. 12049با کارآیی باال، استاندارد ملی ایران شماره
روش آزمون 

1388

. 2682و روش هاي آزمون، استاندارد ملی ایران شمارههاویژگی–فرآورده هاي ژله اي 
)دبیر(

ویژگی ها و روشهاي آزمون 
1388

. 12358ها و روش هاي آزمون، استاندارد ملی ایران شمارهویژگی-خمیر کاکائو
)دبیر(

ویژگی ها و روشهاي آزمون 
1389
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کره کاکائو و شکالت معادل هاي کره کاکائو در-روغن ها و چربی هاي حیوانی و گیاهی
-1تعیین وجود معادل هاي کره کاکائو، استاندارد ملی ایران شماره: ساده قسمت اول

)دبیر. (12961

روش آزمون 
1389

معادل هاي کره کاکائو در کره کاکائو و شکالت -روغن ها و چربی هاي حیوانی و گیاهی
- 2اندارد ملی ایران شماره تعیین مقدار معادل هاي کره کاکائو، است: ساده قسمت دوم

)دبیر. (12961

روش آزمون 
1389

اندازه گیري جانشین هاي کره کاکائو در -روغن ها و چربی هاي حیوانی و گیاهی
)دبیر. (12962شکالت شیري، استاندارد ملی ایران شماره 

1389روش آزمون 

-با کارآیی باالبه روش کروماتوگرافی مایعDگیري ویتامیناندازه_مواد غذایی 
، استاندارد ملی ایران شماره (D2)یا ارگوکلسیفرول(D3)گیري کوله کلسیفرول اندازه
)دبیر... . (

روش آزمون 
1389

1389ویژگی ها و روشهاي آزمون )دبیر. (608ها و روش هاي آزمون ، استاندارد ملی ایران شماره ویژگی-شکالت
. 589ا و روش هاي آزمون ، استاندارد ملی ایران شماره هویژگی-)خام(دانه قهوه سبز 

)دبیر(
ویژگی ها و روشهاي آزمون 

1389

ها و روش هاي آزمون ، استاندارد ملی ایران شماره ویژگی-قهوه بو داده و ساییده
)دبیر. (4388

ویژگی ها و روشهاي آزمون 
1389

1389ویژگی ها و روشهاي آزمون )دبیر. (3623و روش هاي آزمون ، استاندارد ملی ایران شماره ویژگی ها-قهوه فوري
و روش هاي آزمون ، استاندارد ملی ایران شماره ویژگی ها- شیرینی هاي آردي

)دبیر(. 3493
ویژگی ها و روشهاي آزمون 

1389

. 3208ایران شماره استاندارد ملی و روشهاي آزمون، ویژگی ها- دانه کاکائو  
)مشارکت(

ویژگی ها و روشهاي آزمون 
1384

. 383استاندارد ملی ایران شماره ها و روشهاي آزمون، ویژگی -پودر کاکائو –کاکائو 
)مشارکت(

ویژگی ها و روشهاي آزمون 
1384

ی استاندارد مل، )نفشرده(انزداه گیري چگالی توده فشرده و ریزش آزاد–قهوه فوري 
)مشارکت(. 3345ایران شماره 

1385روش آزمون  

1386ویژگی ها و روشهاي آزمون )مشارکت(.608استاندارد ملی ایران شماره ها و روشهاي آزمون، ویژگی-شکالت
1386آیین کار)مشارکت(.9798آیین کا ر بهداشتی تولید، استاندارد ملی ایران شماره -شکالت

.  10273ویژگی ها، استاندارد ملی ایران شماره -ل جانشینی با کره کاکائوروغن هاي قاب
)مشارکت(

1386ویژگی ها و روشهاي آزمون 

. 711ویژگی ها و روش هاي آزمون،  استاندارد ملی ایران شماره - تافی و آبنبات
)مشارکت(

1386ویژگی ها و روشهاي آزمون 

.  9525نامه، استاندارد ملی ایران شماره واژه –تجهیزات  خدماتی مواد غذایی 
)     مشارکت(

1386واژه نامه

1387ویژگی ها و روشهاي آزمون )مشارکت(.     8ا،  استاندارد ملی ایران  شماره هویژگی- آدامس
1387ویژگی ها و روشهاي آزمون ها و روش هاي آزمون، استاندارد ملی ویژگی-نوشیدنی کفیر–شیرهاي تخمیري 
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)کتمشار. (11177ایران  شماره 
اندازه گیري چربی خام و چربی کل به وسیله - غالت و فرآورده هاي آن و خوراك دام

)مشارکت. (11691، استاندارد ملی ایران  شماره روش استخراج راندال
1387روش آزمون 

د ملی ایران  اندازه گیري عصاره محلول در آب سرد، استاندار-زعفران-ادویه و چاشنی
)مشارکت. (12185شماره 

1388روش آزمون 

ها و روش هاي آزمون، استاندارد ملی ایران  شماره ویژگی- اسپرید هاي مخلوط
)مشارکت. (11843

1388ویژگی ها و روشهاي آزمون 

اندازه گیري خاکستر نا محلول در اسید، استاندارد ملی ایران  شماره -ادویه و چاشنی
)مشارکت. (1253

1388روش آزمون 

روش کروماتوگرافی مایع با - اندازه گیري مقدار هیدروکسی متیل فورفورال- عسل
)مشارکت(. 12186، استاندارد ملی ایران  شماره کارآیی باال

1388روش آزمون 

اندازه گیري مقدار هیدروکسی متیل فورفورال روش فتومتري وینکلر، استاندارد - عسل
)مشارکت. (12048ن  شماره ملی ایرا

1388روش آزمون 

روش آنزیمی، -اندازه گیري مقدار ساکارز و گلوکز–فرآورد ه هاي لبنی و بستنی
)مشارکت. (12184استاندارد ملی ایران  شماره 

1388روش آزمون 

1388و روشهاي آزمون ویژگی ها)مشارکت. (739ویژگی ها و روش هاي آزمون، استاندارد ملی ایران  شماره - نبات
ویژگی ها و روش هاي آزمون، استاندارد ملی ایران  شماره - کنجد عمل آوري شده

)مشارکت. (12345
1388ویژگی ها و روشهاي آزمون 

1388راهنماي عمومی)مشارکت(12000راهنماي عمومی ، استاندارد ملی ایران  شماره - غذاي حالل
1390ویژگی ها و روشهاي آزمون)مشارکت(وش هاي آزمون  ها و رویژگی- چاي کیسه اي

1390روش آزمون BSESتعیین مقدار نشاسته به روش -شکر خام
1390روش آزمون SPRIتعیین مقدار نشاسته به روش -شکر خام

1395ویژگی ها و روشهاي آزمونتجدید نظر اول-ویژگی ها و روش هاي آزمون-خمیر کاکائو 
1395ویژگی ها و روشهاي آزمونتجدید نظر سوم- ویژگی ها و روش هاي آزمون–رده هاي ژله اي فرآو

1395ویژگی ها و روشهاي آزمونتجدید نظر هفتم-ویژگی ها و روش هاي آزمون–شکالت
1395ویژگی ها و روشهاي آزمونتجدید نظر دوم–ویژگی ها و روش هاي آزمون –کرم هاي کاکائویی

وابق فعالیت هاي آموزشیس
تاریخدرس/ نام دورهمؤسسه محل تدریس
-پژوهشگاه استاندارد
پژوهشکده غذایی

کارشناسان ادارات کل استاندارد (کنترل کیفی قند و فرآورده هاي جانبی
)، دانشجویان و مسئولین کنترل کیفیت واحدهاي تولیدياستانها  

1390تا 1381از سال 

یقات مرکز آموزش و تحق
صنعتی ایران

1389کنترل کیفیت شیرینی و شکالت

تدریس در دانشگاه آزاد 
سروستان

HACCP1395آشنایی با سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی
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تدریس در دانشگاه آزاد 
واحد علوم دارویی

1395درس سردخانه و انبار

سوابق فعالیت هاي اجرایی
تاریخمحل فعالیتنوع وظایف محولهسمت

لغایتاز
آزمایشگاه کنترل غذا و دارو وزارت کارشناس فنی آزمایشگاهکارشناس 

بهداشت
1377تا 1370

آزمایشگاه غالت و قند و فرآورده هاي کارشناس فنی آزمایشگاهکارشناس 
قنادي پژوهشکده غذایی

1387تا 1377

کارشناس مسئول 
آزمایشگاه تقطیري

شرکت در –ی آزمایشات تایید فن
بازدید هاي فنی و تایید –جلسات 

صالحیت آزمایشگاه ها

آزمایشگاه قند و فرآورده هاي قنادي 
پژوهشکده غذایی

1388تا 1387

آزمایشگاه قند و سرپرست
فراورده هاي قنادي

شرکت در –تایید فنی آزمایشات 
بازدید هاي فنی و تایید –جلسات 

صالحیت آزمایشگاه ها

آزمایشگاه قند و فرآورده هاي قنادي 
پژوهشکده غذایی

1391تا 1389

مدیر آموزش و تحصیالت 
تکمیلی 

و مدیریت اجراي برنامه هاي اموزشی 
تحصیالت تکمیلی

تا 1389بهمن پژوهشگاه استاندارد
1390شهریور 

رئیس دفتر هیات علمی و 
دفتر هیات امنا 

1391بهمن پژوهشگاه استانداردانجام امور هیات علمی و هیات امنا 
1393شهریور تا 

1391بهمن پژوهشگاه استانداردانجام امور کمیسیون دائمی و هیات امنا رئیس دفتر هیات امنا 
تاکنون

مشاوره علمی پردیس 
البرز

1395تا 1394پردیس البرز دانشگاه تهرانمشاور و دبیر جلسات

رئیس پژوهشکده صنایع 
اورزيغذایی و کش

گروه 3برنامه ریزي و مدیریت بر 
پژوهشی موجود در ساختار سازمانی  
پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزي

1394تیر پژوهشگاه استاندارد
تاکنون

، بورس تحصیلی، جوایز، تقدیرهاتشویق
تاریخ مقام اعطاکنندهمحل دریافتعلت دریافتعنوان

دریافت
پژوهشگاه هفته پژوهشندارد و تحقیقات صنعتی ایران پژوهشگر برگزیده سازمان استا

استاندارد
ریاست سازمان ملی 

استاندارد
1387

پژوهشگاه روز زن پژوهشگر برگزیده
استاندارد

ریاست سازمان ملی 
استاندارد

1387

1389است پژوهشگاه ریپژوهشگاه هفته پژوهشپژوهشگر برگزیده سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 
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استاندارداستاندارد
روز جهانی دبیر نمونه تدوین

استاندارد
پژوهشگاه 
استاندارد

ریاست سازمان ملی 
استاندارد

1390

احراز شرایط بورس تحصیلی دکتري
استفاده از 

بورس مربیان

وزارت علوم 
تحقیقات و 

فناوري

-1390

ها و مجامع علمیعضویت در انجمن
ري و نوع همکانام مجمع

سمت
مدت عضویتمحل فعالیت مجمع

لغایتاز
در آزمایشگاه هاي گروه 17025ISO/IECکمیته استقرار 

پژوهشی غذایی  و کشاورزي
13861389پژوهشگاه استانداردعضو 

13861388پژوهشگاه استاندارددبیر کمیته فنی کدکس  برچسب گذاري مواد غذایی

13871387انجمن شیرینی و شکالت ایرانعضو "اولین همایش ملی شکالت"نده کمیته اجرایی برگزار کن
13881392پژوهشگاه استانداردعضو پژوهشگاه استانداردترفیعاتکمیته 

ست اکمیته علمی همایش پیاده سازي و اجراي سی
هاي کلی اقتصاد مقاومتی

13931393دانشگاه عالی دفاع ملیعضو

ISO TCزویایفنتهیکم 34- SC813911396پژوهشگاه استاندارددبیر

شوراي پژوهشی انستیتو تحقیقات تغذیه اي و صنایع 
غذایی کشور

انستیتو تحقیقات تغذیه اي و عضو
صنایع غذایی کشور

13951396

کمیته مدیریت عملکرد شوراي راهبردي توسعه 
مدیریت پژوهشگاه استاندارد

13941395پژوهشگاه استانداردعضو

کمیته داوران جشنواره پژوهش پژوهشگاه استاندارد در 
1394سال 

13941394پژوهشگاه استانداردعضو

کمیته تخصصی بانوان شوراي فرهنگی سازمان ملی 
استاندارد

13951395پژوهشگاه استانداردعضو

13951395پژوهشگاه استانداردعضوشوراي تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه استاندارد
تاکنو1395وزارت علوم، تحقیقات و فناوريعضوکمیسیون کشاورزي، آب و منابع طبیعی-شوراي عتف

ن

پژوهشی-ویراستاري و همکاري با هیأت تحریریه مجالت علمی، داوري
مدت همکارينوع همکاري با محل انتشار مجلهنام مجله
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لغایتازمجله

1389تا 1387ویراستارسازمان ملی استانداردراناستاندارد ملی ای34ویرایش 

1395تا 1394داوردانشگاه تهران)مورد4(مجله مهندسی بیوسیستم 
1395داور خارجیدانشگاه ها)مورد3(داوري پایان نامه کارشناسی ارشد 

)آموزشی، پژوهشی(هاي مختلف شرکت در دوره
تاریخ برگزاريمحل برگزارينام دوره

موسسه آموزش کشتیرانی آشنایی با کامپیوتراصول و مبانی برنامه نویسی
جمهوري اسالمی ایران

تا27/5/70
14/7/70

15/7/74دانشگاه تهرانEPIکارگاه آموزشی نرم افزار 
19/7/74

13/8/74دانشگاه تهرانHarvard graphicکارگاه آموزشی نرم افزار
18/8/74

2/10/74دانشگاه تهرانSpss+Pcرکارگاه آموزشی نرم فزا
6/10/74

موسسه استاندارد و تحقیقات روش تدوین استاندارد
صنعتی ایران

31/5/77
2/6/77

موسسه استاندارد و تحقیقات اندازه گیري و کالیبراسیون
صنعتی ایران

30/2/78و29و28

موسسه استاندارد و تحقیقات 5آشنایی با استاندارد ملی شماره
ایرانصنعتی

12/5/78و11

سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقطه هاي کنترل بحرانی در 
تولید مواد غذایی

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی 
ایران

5/12/78و4و3

کنترل کیفیت خط تولید صنعت قند براساس ارقام 
آزمایشگاهی

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی 
ایران

23/4/79و22

موسسه استاندارد و تحقیقات آیین نگارش مکاتبات اداري
صنعتی ایران

تا11/5/79
13/6/79

27/8/79مرکز آموزش مدیریت دولتیخواهران1آزمون توجیهی 
ISOآشنایی با اصول و مفاهیم و الزامات  موسسه استاندارد و تحقیقات 17025

شرکت فرا صنعت -صنعتی ایران
پایا

21/12/81و20

موسسه استاندارد و تحقیقات گذاري کاالسیستم هماهنگ شده توصیف و کد 
صنعتی ایران

25/4/82و24و23

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی S.Q.Cکنترل کیفیت آماري
ایران

5/9/83و4و3
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12/12/83و11بوشهرپودمان آموزشی غنی سازي
موسسه استاندارد و تحقیقات ISO9000-2000ممیزي داخلی سیستم مدیریت کیفیت

صنعتی ایران
6/7/84و5و4

ICDL صدور20/10/84مجتمع فنی تهران2&1
موسسه استاندارد و تحقیقات HACCPتشریح الزامات و مستند سازي 

کرج-صنعتی ایران
1/11/84
13/11/84

موسسه استاندارد و تحقیقات آمار مهندسی
کرج-صنعتی ایران

23/4/85
14/5/85


