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اختتام یافتهسازمان ملی استانداردهمکاراندازه گیري مالمین در شیر خشک نوزادان

اختتام یافتهپژوهشگاه استانداردهمکارتشخیص افزودن مواد خنثی کننده در شیر

اختتام یافتهسازمان ملی استانداردهمکارELISAو TLCگیريبررسی و مقایسه دو روش در اندازه 



آفالتوکسین ها در پسته

اختتام یافتهسازمان ملی استانداردهمکاربررسی میزان آلودگی ضایعات نان به آفالتوکسین

اختتام یافتهسازمان ملی استانداردهمکاربررسی آلودگی هاي قارچی در چاي

TCPاختتام یافتهجهاد کشاورزيوزارتهمکارفائو

در شیر توسط M1عضو کمیته ارزیابی ریسک آفالتوکسین 

سازمان بهداشت جهانی

وزارت بهداشت، درمان و همکار

آموزش پزشکی

اختتام یافته

بررسی ویژگی هاي شیمیایی و میکروبی شیر شتر
/ پژوهشگاه استانداردهمکار

دانشگاه تهران

اختتام یافته

اختتام یافتهوزارت جهاد کشاورزيهمکاربرداري از پسته براي سازمان کدکسطرح نمونه

کارگاه کشوري ارزیابی سیستم کنترل غذا با همکاري سازمان 

بهداشت جهانی و سازمان خوارو بار وکشاورزي ملل متحد

وزارت بهداشت، درمان و همکار

آموزش پزشکی

اختتام یافته

هاي تولید ایران وچگونگی لواشکطرح بررسی میزان قند در 

قروت درلواشکتشخیص قره
پژوهشگاه استانداردمجري

اختتام یافته

سازي و شبکه ملی آزمایشگاهی کشور فاز یک طرح شبکه

هاي سازمان ملی استانداردآزمایشگاه) مدیریت بهینه(ساماندهی 
پژوهشگاه استانداردهمکار

اختتام یافته



یالمللینب/ یاستاندارد ملینسوابق تدو
تاریخ تصویبتدویننوع تدوینعنوان 

1382روش آزمون5835- روش آزمون–اندازه گیري نشاسته به روش پالریمتري –خوراك دام 
1381روش آزمون6401- روش آزمون-به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی عالیB1اندازه گیري آفالتوکسین-خوراك دام

1381روش آزمون6698-روش آزمون-تعیین فورازولیدون به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال-خوراك دام

- روش آزمون- اندازه گیري اسید گلیسیریزیک در عصاره به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال -شیرین بیان
6699

1382روش آزمون

سنجیایمنیروشازاستفادهباM1گیري آفالتوکسیناندازهتوصیفیراهنماي-آنهايفرآوردهوشیر
8036- رقابتیآنزیماتیک

1384راهنما

در ذرت با  کرماتوگرافی مایع با کارایی عالی و 2BوB1هاي اندازه گیري  فومانایزین - غالت–مواد غذایی 
1383روش آزمون7613- روش آزمون-) IAC(تخلیص بوسیله ستون ایمونوافینیتی 

1384آیین کار8093-مکانیکیابزارباخودکاربردارينمونه–روانشدهآسیابايغلههايفرآوردهوغالت
1386آیین کار9390-کارآیین-زداییآلودگیوایمنی-هامایکوتوکسینآزمایشگاه

1385آیین کار8689- بهداشتیکارآیین–درختیمغزهاي
1397آیین کار9391- بهداشتیکارآیین-ها مایکوتوکسینکاهشوپیشگیري–غالت
1386آیین کار9393- بهداشتیکارآیین-خشکانجیر

1386آیین کار9471- بهداشتیکارآیین-B1پیشگیري و یا کاهش آفالتوکسین -خوراك دام
1386آزمونروشوهاویژگی9636آزمونروشوهاویژگی-پستهپودر

نقاطوخطرتحلیلوتجزیهسیستمونیازيپیشهايبرنامهاجرايراهنماي-خشکنیمهوخشکخرماي
9637- بنديبستهوفرآوريواحدهايدربحرانیکنترل

1386راهنما



واحدهايکنترل درنقاطوخطرتحلیلوتجزیهو سیستمنیازيپیشهايبرنامهاجرايراهنماي-کشمش
10774-بنديبستهوفرآوري

1387راهنما

1386آزمونروشوهاویژگی218-آزمونروشوهاویژگی-مغز پسته
1388آیین کارA -12259عملیات مناسب انبارداري براي کاهش اکراتوکسین - غالت

-تخلیص بوسیله ستون ایمونوافینیتی وبا  کرماتوگرافی مایع با کارایی عالیتعیین مقدار زرالنون -خوراك دام
)IAC (-12257- روش آزمون

1388روش آزمون

1389هاویژگی5925- بیشینه رواداري مایکوتوکسین ها- خوراك انسان ودام
آزمونروشوهاویژگی164- 1-ویژگی ها و روش آزمون–شیر خام 

باال و کارآییبامایعکروماتوگرافیبه روشدر جو و قهوه برشته شدهAاکراتوکسین مقدارتعیین-مواد غذایی
13122-روش آزمون-ایمونوافینیتیستونوسیلهبهتخلیص

1389آزمونروش

آیین -) PCB(ه بى فنیل چند کلرروش نمونه برداري براي آزمون  دیوکسین ها و دیوکسین شبه –مواد غذایی
13121- کار

1389آیین کار

1389آیین کار13532- آیین کار- روش هاي نمونه برداري براي آزمون نیترات ها -سبزیجات، غالت و غذاي کودك- مواد غذایی

و مشتقات سایر دانه هاي روغنی و مغز هسته زردآلو،بادام زمینی،نمونه برداري از مغزهاي درختی- مواد غذایی
13534- آیین کار-براي آزمون آفالتوکسین آن ها 

1389آیین کار

کاهش آلودگی هیدروکربن هاي چند حلقه اي آروماتیک ناشی از فرآیندهاي دود دادن و خشک –مواد غذایی
1389آیین کار13533-آیین کار-کردن مستقیم

1390ویژگی ها و روش آزمون14342-ویژگی ها و روش هاي آزمون–مخلوط میوه هاي خشک ورقه شده 
1390راهنما14344-تجزیه و تحلیل احتمال وقوع خطر براي دستیابی به ایمنی مواد غذاییاصول کاري 

1391ویژگی ها و روش آزمون13964اصالحیه-ویژگی ها و روش هاي آزمون- زیره سبز و زرد و روشن



با کارآیی عالی و به وسیله کروماتوگرافی مایعGو Bاندازه گیري آفالتوکسین هاي گروه -خوراك انسان و دام 
1- 6872)1اصالحیه شماره ( –روش آزمون -خالص سازي با استفاده ازستون ایمونوافینیتی 

1392روش آزمون

کروماتوگرافی مایع با کارایی باال و خالص سازي به روشM1اندازه گیري آفالتوکسین-شیر و فراورده هاي آن
1392روش آزمون7133-1)1اصالحیه شماره (آزمونروش-ایمونوافینیتی با ستون هاي

اندازه گیري زیرالنون به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارآیی عالی و خالص سازي بوسیله - غالت و فرآورده هاي آن
1392روش آزمون9239- 1-)1اصالحیه شماره ( روش آزمون -–ستون ایمونوافینیتی

گیري داکسی نیوالنول به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارآیی عالی و خالص اندازه-غالت و فرآورده هاي آن 
1392روش آزمون10215- 1)1اصالحیه شماره ( روش آزمون - سازي با ستون فاز جامد 

به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارآیی عالی و خالص سازي با Aاندازه گیري اکراتوکسین -میوه هاي خشک 
1392روش آزمون9237- 1-)1اصالحیه شماره ( روش آزمون -افینیتی ستون ایمونو

به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارآیی عالی و خالص سازي Aاندازه گیري اکراتوکسین - غالت و فرآورده هاي آن
9238-1-)1اصالحیه شماره ( روش آزمون  - بوسیله ستون ایمونوافینیتی 

1392روش آزمون

- Aنمونه برداري از قهوه، فرآورده هاي قهوه،ریشه و عصاره شیرین بیان براي آزمون اکراتوکسین - مواد غذایی
16886- آیین کار

1392آیین کار

ویژگی ها و روش آزمون5858-)1اصالحیه شماره (ها و روشهاي آزمون ویژگی–خرماي کروت 
1392ویژگی ها و روش آزمون2721-)1اصالحیه شماره (ویژگی ها و روشهاي آزمون - رطب

1392ویژگی ها و روش آزمون5313-)1اصالحیه شماره (ها و روشهاي آزمون ویژگی–خرماي کلوته 
1392ویژگی ها و روش آزمون5312-)1اصالحیه شماره (ها و روشهاي آزمون ویژگی–خرماي هلیله اي 

1392ویژگی ها و روش آزمون5311-)1اصالحیه شماره (ها و روشهاي آزمون ی ویژگ–خرماي پیارم 



1392ویژگی ها و روش آزمون2944-)1اصالحیه شماره (ها و روشهاي آزمون ویژگی–خرماي قصب 
1392ویژگی ها و روش آزمون2710-)1اصالحیه شماره (ویژگی ها و روشهاي آزمون - خرماي خاصه 
1392ویژگی ها و روش آزمون803- )اصالحیه شماره (ویژگیها و روشهاي آزمون - خرماي کبکاب

1393ویژگی ها و روش آزمون3416-ویژگی ها و روش هاي آزمون –بادام زمینی 
1393ویژگی ها و روش آزمون13- ویژگی ها و روش هاي آزمون- قیسی

به وسیله Gو Bاندازه گیري آفالتوکسین هاي گروه -روغن زیتون، روغن کنجد و روغن بادام زمینی 
19195-روش آزمون- کروماتوگرافی مایع با کارآیی عالی و خالص سازي با استفاده ازستون ایمونوافینیتی 

1393روش آزمون

1393ن کارآیی19194-آیین کار - روش هاي کاهش اکریل آمید- مواد غذایی
1394روش آزمون672-رطوبتمقداراندازه گیري - خشکبار

1395روش آزمون569- اندازه گیري انیدرید سولفورو- میوه هاي خشک شده
1395آیین کار1036- روش نمونه برداري- خشکبار و میوه هاي خشک
1396آزمونویژگی ها و روش2340- ویژگی ها و روش هاي آزمون- آب تمر هندي تغلیظ شده

1394روش آزمون20807-روش آزمون-کروماتوگرافی مایع با کارآیی باالاندازه گیري مالمین در شیر خشک به روش

راهنماي -1قسمت–گازي متیل استرهاي اسیدهاي چرب کروماتوگرافی -روغن ها و چربی هاي گیاهی و حیوانی
13126-1استرهاي اسید چرباندازه گیري با کروماتوگرافی گازي مدرن متیل 

روش آزمون
1395

تهیه - 2قسمت –کروماتوگرافی گازي متیل استرهاي اسیدهاي چرب -روغن ها و چربی هاي گیاهی و حیوانی
1394روش آزمون13126-2-متیل استرهاي اسیدهاي چرب

اندازه گیري با -4قسمت–کروماتوگرافی گازي متیل استرهاي اسید چربروغن ها و چربی هاي گیاهی و حیوانی
13126-4کروماتوگرافی گازي موئینه

1394روش آزمون

1394ویژگی ها و روش آزمون20805-ویژگی ها و روش هاي آزمون-شیر خام شتر 



1394ویژگی ها و روش آزمون5690-ویژگی ها و روش هاي آزمون- کره بادام زمینی
1394ویژگی ها و روش آزمون11- ویژگی ها و روش هاي آزمون-برگه زردآلو

1397ویژگی ها و روش آزمون3308- ویژگی ها و روش هاي آزمون-لواشک
1397ویژگی ها و روش آزمون2789-ویژگی ها و روش هاي آزمون- کنسرو ذرت شیرین

یآموزشيهایتسوابق فعال
سال تدریسدرس/نام دورهموسسه محل تدریس

پژوهشگاه استاندارد/ استانداردسازمان ملی 

/ روش هاي نمونه برداري/ مایکوتوکسین ها
/ آزمون هاي فیزیکی و شیمیایی خشکبار
/ اعتبار بخشی روش هاي آزمون تجزیه اي

ارزیابی ریسک

تا کنون1386از سال 

سوابق فعالیت هاي اجرایی
تا تاریخاز تاریخمحل فعالیتسمت

13771382سازمان ملی استانداردکارشناس خشکبار و مایکوتوکسین ها 

پژوهشکده غذایی و کشاورزي /سازمان ملی استانداردکارشناس مسئول خشکبار و مایکوتوکسین ها 
13821394پژوهشگاه استاندارد

13941395پژوهشکده غذایی و کشاورزي پژوهشگاه استانداردسرپرست گروه پژوهشی مواد غذایی 
تا کنون1395پژوهشکده غذایی و کشاورزي پژوهشگاه استانداردسرپرست گروه پژوهشی بیولوژي 



، بورس تحصیلی، جوایز، تقدیرهاهانامهتشویق
تاریخ دریافتمقام اعطاکنندهمحل دریافتعنوان

ملی سازمانرئیس وقت سازمان ملی استانداردکارمند نمونه جشنواره شهید رجایی
1386استاندارد

1389پژوهشگاه استانداردریاست پژوهشگاه استانداردپژوهشگر برتر
1390پژوهشگاه استانداردریاست پژوهشگاه استانداردپژوهشگر برتر
1391پژوهشگاه استانداردریاست پژوهشگاه استانداردپژوهشگر برتر
1393استانداردپژوهشگاهریاست پژوهشگاه استانداردپژوهشگر برتر
1395پژوهشگاه استانداردریاست پژوهشگاه استانداردپژوهشگر برتر
1396پژوهشگاه استانداردریاست پژوهشگاه استانداردپژوهشگر برتر

رئیس سازمان ملی استانداردسازمان ملی استاندارددبیر کمیته فنی برتر کدکس 
1395وقت

مرکز تحقیقات ریاست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشوررتبه اول جشنواره ترویج علم در پایان نامه هاي دانشجویی 
1396سیاست علمی کشور

ها و مجامع علمیعضویت در انجمن
مدت عضویتمحل فعالیت مجمعنوع همکاري و سمتنام مجمع

بیوشیمی مرکز تحقیقات عضوانجمن بیوشیمی فیزیک ایران
فیزیک دانشگاه تهران

1389از سال 
تا کنون

تا 1390از سال سازمان ملی استانداردعضوTC34کمیته فنی ایزو
کنون

1382از سال سازمان ملی استاندارددبیرکمیته فنی کدکس آالینده هاي غذایی
تا کنون

تا 1382از سال سازمان ملی استاندارددبیرکمیته فنی کدکس اصول کلی



کنون

تا 1395از سال سازمان ملی استانداردعضوکمیته فنی کدکس روش هاي آزمون و نمونه برداري
کنون

تا 1395از سال سازمان ملی استانداردعضوکمیته فنی کدکس میوه و سبزي هاي فرآیند شده
کنون

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

The opened food science journalیک سالداورامارات متحده عربی
Journal of advanced researchیک سالداورمصر

Journal of the Iranian Chemical Societyیک سالداورایران
یک سالداورایرانلوژي کاربردي در صنایع غذاییفصلنامه علمی پژوهشی میکروبیو 


