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 مدارك تحصیلي:

 
 سال اخذ مدرك محل تحصیل رشته  مقطع تحصیلي

 3284 دانشگاه صنعتي امیر کبیر  مهندسي شیمي دکتري  تخصصي 

 3211 دانشگاه صنعتي امیر کبیر کنترل فرایند شیميمهندسي  کارشناسي ارشد

 3210 دانشگاه صنعتي امیر کبیر صنایع غذایي – مهندسي شیمي کارشناسي 

 

 :و اجرایي سوابق کاريخالصه 

 



 

 سازمان / شرکت سمت مدت اشتغال

 عضو کمیسیون پروانه هاي تاسیس و بهره برداري و مسئولین فني  و ساخت تاکنون ( 328۵سال ) از  3۵

 محصوالت آرایشي و بهداشتي به عنوان مسئول فني مرتبط و عضو هیات علمي 

 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي استان قزوین

 دانشگاه علوم پزشکي استان قزوینمعاونت غذا و دارو  آرایشي و بهداشتي یقات ایمني محصوالتپژوهشي مرکز تحقعضو شوراي  تاکنون ( 324۵سال ) از  ۵

 عضو هیئت مدیره و مدیر فني   تاکنون( 3281سال ) از  32

 وزارت بهداشت  (و  استاندارد  ایران  سازمان ملي ) آزمایشگاه همکار 

 آزمایشگاه دانش محور البرز

 زنجان دانشگاه و دانشیار عضو هیات علمي تاکنون( 3284سال ) از  33

 سازمان ملي استاندارد الستیکي هاي فراورده و الستیک – tc45کمیته متناظر ایزو  یسئر سال 1

 سازمان ملي استاندارد الستیکي هاي فراورده و الستیک – tc45دبیر کمیته متناظر ایزو  سال 2

 سازمان ملي استاندارد سازمان ملي استانداردکارشناس رسمي  تاکنون ( 3242سال ) از  32

 سازمان ملي استاندارد مدرس تایید صالحیت دوره هاي کنترل کیفیت تاکنون( 3244سال) از سال  0

 انجمن آزمایشگاههاي همکار اداره کل استاندارد قزوین ریاست هیات مدیره تاکنون( 3240سال ) از  8 

 دانشگاه علوم پزشکي استان قزوین شوراي عالي مرکز رشد زیست فناوريعضو  تاکنون ( 328۵سال ) از  3۵

 شرکتهاي مختلف صنایع غذایي  مدیر کنترل کیفیت و مسئول فني و مدیر تحقیق و توسعه  ( 3281تا  3212سال ) از  3۵

 

 



 افتخارات کسب شده :

 سال کسب  مقام عنوان جشنواره / همایش عنوان افتخار / جایزه

 324۵ مرکز همایش هاي صدا و سیما -تهران –روز جهاني استاندارد  کشوري -دبیر تدوین استاندارد  –برگزیده برتر بعنوان 

 324۵ استان قزوین –روز جهاني استاندارد  استاني -دبیر تدوین استاندارد –برگزیده برتر بعنوان 

 3249 استان قزوین –روز جهاني استاندارد  ارائه مقاله برتر –پژوهشگر برتر 

 328۵ روز دانشجو –آذر  31 دانشجوي برگزیده و موفق در مقطع دکتراي تخصصي

 328۵ دانشگاه صنعتي امیر کبیر دانشجوي دکتراي  تخصصي –کسب رتبه اول 

 3243 آفرینانهشتمین جشنواره ملي فن آفریني شیخ بهائي در بخش فن  برتر ) دریافت تندیس زرین (نفر اول و  برگزیده 

 3243 دومین جشنواره بین المللي تحقیق و توسعه ایران نامزد دریافت جایزه بعنوان پژوهشگر برتر بین المللي

 3242 دانشگاه علوم پزشکي استان قزوین پژوهشگر برگزیده برتر

 3284 جشنواره علم تا عمل منتخب برگزیده استان

 3284،3242 وزارت کار و امور اجتماعي کار گروه نمونه استاني در منتخب برگزیده

 دریافت لوح و تندیس و  -کشوري  منتخب برگزیده

 هدیه ویژه از ریاست محترم جمهور

 3284 کار گروه نمونه کشوري در وزارت کار و امور اجتماعي ) جشنواره امتنان (

 3284 بنیاد ملي نخبگان قزوین -قزوین  اولین نمایشگاه اختراعات برگزیده برتر دو طرح پژوهشي مشمول اعتبار پژوهشي

 3281-3289 هفته پژوهش  سه سال متوالي مدیر تحقیق و توسعه نمونه استاني

 

 



 

 مجري / مشاور ، داوري ونظارت بر فعالیتهاي پژوهشي، فناوري و نوآوري :خالصه 

ف
ردی

 

 عنوان  فعالیت
 محل 

 انجام فعالیت

 تاریخ 

 انجام فعالیت
 زمان اجرا، 

 داوري و نظارت

 مالحظات

وع
شر

 

ان
پای

 

  

1 
صنایع غذایي  مجري: تولید روغنها و چربیهاي ساختماني 

 کورش
   ماه 1 3244 3248

2 

بررسي میزان باقیمانده فرمالدئید مواد شوینده بعد از عملیات آبکشي و مجري: 

 شستشوي ظروف

مرکز تحقیقات 

 –ایمني محصوالت 

دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوین

3/32/4

1 

3/32/4

8 
   ماه 30

3 

ي حاصل از مواد شوینده پودري بعد از عملیات ماندهبررسي میزان سولفات باقيمجري: 

 آبکشي و شستشوي البسه

مرکز تحقیقات 

 –ایمني محصوالت 

دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوین

3/32/4

1 

3/32/4

8 
   ماه 30



4 

تعیین باقیمانده سموم) نیترات و نیتریت( در صیفي جات مجري: بررسي وضعیت و 

 سطح مناطق شهري  استان قزوین

سازمان ملي 

اداره  -استاندارد

کل استاندارد 

 قزوین

02/33/

41 

02/3/4

1 
 4132۵90  ماه 2

۵ 

ویژگي و روش  -مجري: تدوین و ارائه پیش نویس استاندارد باقلواي سنتي قزوین

 آزمون

سازمان ملي 

اداره  -استاندارد

کل استاندارد 

 قزوین

 موظف  ماه 2 3/۵/49 3/0/49

1 
اداره کل استاندارد  مجري :بررسي و ارزیابي سطح کیفیت مصالح ساختماني

 استان قزوین

00/30/

40 
 4021312  ماه 1 

1 
 پژوهشگاه استاندارد  قرارداد کارشناسي –مجري :نظارت و اجراي فرایند استاندارد سازي 

3/۵/40 
3/30/4

0 
  ماه 1

شماره قرارداد 

8/043/40 

8 
 پژوهشگاه استاندارد قرارداد کارشناسي -مجري :نظارت و اجراي فرایند استاندارد سازي

3/۵/40 
3/30/4

۵ 
  ماه1

338/24/40  

22/4/40 

   یک سال   /01/3 معاونت غذا و دارو مجري :بررسي کیفیت خمیر نان و نان حاصل از آن در سطح استان قزوین  4

32 
01/3/8 معاونت غذا و دارو مجري :بررسي آکریالمید ها در انواع نان سطح استان

4 
 02882/۵2/08  ماه 1 



33 
دانشگاه علوم  مجري :کاهش ترکیبات قطبي مضر در ضمن عمل سرخ کردن با نمک هاي پتاسیم

 پزشکي قزوین

38/4/8

4 
  8/12/08  ماه 1 

30 
شرکت جهان ستاره  functional foodمجري :تولید چندین غذاي فراسودمند 

 آریا

09/3/8

4 

09/3/4

2 
 /س/ج92۵  یک سال

32 
شرکت آرد فرد  السیون آرد جهت ماکارونيومجري : تولید و فرم

 تاکستان

3/33/8

4 
 ماهانه    یک سال 

39 
راهنمایي براي استفاده از طیف سنجي مادون قرمز  –شیر . محصوالت لبني مجري :) 

 ( میاني

اداره کل استاندارد 

 قزوین
3/9/42 

3/32/4

2 
 4221۵24    ماه  1

3۵ 
دانشگاه علوم  تولید عسل ارگانیک و سین بیوتیک در جهت افزایش سالمت در جامعه داور:ناظر و 

 پزشکي قزوین
 /د111/12      ۵/1/49

31 
دانشگاه علوم  تولید شربت مکمل دفع سنگ هاي کلیوي داور:ناظر و 

 پزشکي قزوین
9/4/42      304/12/08 

17 
دانشگاه علوم  دستگاه جداساز ترکیبات خطرناك از آب شرب داور:

 پزشکي قزوین

02/4/4

2 
 /د۵۵0/12     

18 
دانشگاه علوم  : تولید دارو دوتارمداورناظر و 

 پزشکي قزوین

22/0/4

0 
 /د291/12     

 

 



 ثبت اختراعات انجام شده:

 شماره ثبت عنوان ثبت اختراع

 19۵0۵   2-تولید ماکاروني غني شده با امگا 

 19403   2-تولید نان غني شده با امگا 

 19402 2-تولید شیر غني شده با امگا 

 19400 تولید ماکاروني غني شده با روي  

 ۵9138 تولید چیپس کم چرب ) رژیمي (

 ۵2149 روغن سرخ کردني با استفاده از عصاره گیاهان  AOMافزایش 

 ۵2140 درصدي ترکیبات مضر قطبي در ضمن عمل سرخ کردن با استفاده از نمک هاي پتاسیم 4۵فرایند کاهش 

 1۵410 تولید تونیک ضد سفید ي موي سر

 1۵410 ...( زانو درد – درد کمر –تولید کرم ضد درد ) درمان آرتروز 

 

 سوابق پژوهشي :خالصه 

 

 :شده تألیف کتابهاي –الف

 سال نشر انتشارات عنوان کتاب



نس بسته ج -بسته بندي مواد غذایي:بررسي تکنیکهاي کنترل اتمسفر

تغذیه  برحفظ کیفیتبررسي تاثیر  -بندي و استفاده از فناوري نانو

 اي و ایمني موادغذایي 

 3922 دانشگاه علوم پزشکي قزوین

 3248 دانشگاه علوم پزشکي قزوین تکنولوزي پالسماي سرد

 324۵ بهداشت وزارت –دانشگاه علوم پزشکي قزوین  آکریل امید
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ال
س

ره 
ما

ش
 

 

 Stress response and characterization of oil‐in‐

water emulsions stabilized with Kluyveromyces 

marxianus mannoprotein 

Journal of Food Science 

United States 
454-62. 

2021 2 
Feb;86(2):454-62. 

3 Optimizing Growth Conditions of Kluyveromyces marxianus for 

Mannan  Production as a Bioemulsifier 

APPLIED FOOD 

BIOTECHNOLOGY,  IRAN 
115-126 

2020 7(2) 
26 Jan 2020 

0 Determination of residual formaldehyde of detergents after the dishes rinsing 

and washing processes; A response surface methodology study 

 Journal of Chemical 

Health Risks. 

 

IRAN 
 

2020  
8Nov2020 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1750-3841.15584
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1750-3841.15584
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1750-3841.15584
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=US


2 An in vitro and vivo cholinesterase inhibitory activity of pistacia khinjuk 

and Allium sativum essential oils 

Journal of 

pharmacopuncture(JOP) 
Korea 

 
2019 0018-R1 

2019 

9 

Clinical trial and in vitro study investigating topical 

application of Zataria multiflora Boiss. and Matricaria 

chamomilla extracts for androgenetic alopecia 

Sharifan et al., Cogent 

Medicine (2017), 4: 

1421405 

https://doi.org/10.1080/2

331205X.2017.1421405 

USA 
1421405 

2017 4 
27 December 2017 

۵ 
 

 Effect of atmospheric cold plasma on microbial growth of Listeria 

innocua and Staphylococcus aureus in ready-to-eat fish products  

 Iranian Journal of 

Fisheries Sciences (IJFS) 

 

 ایران
 

 003/1549 
2017  

 

 16/01/2017 

1 
فوق بکر داخلی و خارجیمقایسه پایداری حرارتی روغن های زیتون   

 علوم و صنایع غذایی
781-791 ایران  7991 (771)19  7999 

1 Study on effects of atmospheric cold plasma treatments on inactivation 

of Escherichia coli inoculated on Beef 

International Journal of 

Food Nutrition and 

Safety  

USA 162-169 2011 7(3) 2011 

8 
Isolation of Listeria monocytogenes from Meat and Dairy Products 

J Med MicrobiolInfec 

Dis, 2014, 2 (4): 159-162 
Iran 159-162 2016 2(4) 2014 

4 The inhibitory role of autolysed yeast of Saccharomyces Cervisiae , 

vitamins B3 and B6 on acrylamide formation in potato chips 
Toxin Reviews USA 1-5 2015 34(1) 2015 

32 
The survey of polychlorinated dibenzo-p-dioxins, polychlorinated 

dibenzofurans and dooxin-like polychlorinated biphenyls levels in 

pasteurized cow's milk collected in Qazvin 

Journal of Food Safety 

and Hygiene 
IRAN 8-12 2015 1(1) 1 winter 2015 

33 
polychlorinated dibenzo-p-dioxins, polychlorinated dibenzofurans and 

dooxin-like polychlorinated biphenyls levels in Raw cow's milk from 

various locations in Qazvin,iran 

International Journal of 

Food Nutrition and 

Safety  
USA 42-51 2015 6(1) 2015 

30 Effects of Washing, Soaking and Cooking Processes on Diazinon 

Insecticide and Butachlor Herbicide Residues in White Rice 

International Journal of 

Food Nutrition and 

Safety 

USA 17-29 2015 6(1) 2015 

32 Study on phenolic compounds and their antioxidant activities in Iranian 

rice varieties 

International Journal of 

Medicinal Plants and 

Alternative Medicine 

 018-026 2015 3(2) June 2015 



39 Effect of fatty acid composition on thermal stability of extra virgin olive 

oil 

Journal of food Quality 

and Hazards control 
iran 56-60 2015 2 2015 

15 

بر تشکیل    B6و   B3هاي اثر مهارکنندگي عصاره رزماري و ویتامین

 زمیني سرخ شدهآکریالمید  در سیب

مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی 

 ایران
 7997 1(2) 7997 19-11 ایران

16 

و مخمرهاي اتولیز شده بر پایه  B3  ،B6بررسي اثر مهارکنندگي ویتامین 

 ساکارومیسیس سرویزیه بر تشکیل آکریالمید در شرایط آزمایشگاهي
 7991 11( 79) 7991 19-12 ایران فصلنامه علوم و صنایع غذایی

17 

پایداري حرارتي روغن هاي زیتون فوق رابطه بین ترکیب اسیدهاي چرب و 

 بکر

ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه 

 علوم پزشکی کرمانشاه 
 7999 78(8) 7999 117 ایران

 7991پاییز  72(1) 7991 21 ایران علوم غذایی و تغذیه  ارزیابي خصوصیات شیمیایي و اکسایشي روغن هاي زیتون فرابکر وارداتي 18

19 

فراورده هاي سیب زمیني سرخ شده با افزایش نمک هاي کاهش آکریل امید در 

 پتاسیم

 

 علوم و صنایع غذایی ایران

نوزدهمین کنگره ملی 

علوم و صنایع غذایی 

 تهران–ایران 

 7989آبان  ویژه نامه  7989 921

 

 : علمي –مقاالت چاپ شده در کنگره ها / همایش هاي بین المللي خالصه  -ج
 

 

ف
ردی

 

 علمي معتبر عنوان همایش تاریخ
محل 

 برگزاري
 عنوان مقاله

اسامي همکاران به ترتیب )شامل 

 نام متقاضي(
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کش
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ش

 

3 October,7, 2017 
6 th international conference on seince 

and enginerring,octobar , paris-france 
Fra

nce 

par

is 

Functional properties of food proteins; gelation and 

Stable foam 

 

 اشرف حاج حسیني

0 May 12,2017 
4 th international conference on Green 

Economics,may 12,2017 Iran  Formation mechanism of nitrosamine and accelerating 

and inhibiting factors affecting the food 
 اشرف حاج حسیني

2 May 12,2017 
4 th international conference on Green 

Economics,may 12,2017 Iran  Study on effects of various parameters on growth and 

biosurfactant yield from pseudomonas aeruginosa 
 اشرف حاج حسیني

9 May 12,2017 
4 th international conference on Green 

Economics,may 12,2017 Iran  Study on the use of plasma processes for treatment of 

foods 
 اشرف حاج حسیني

۵ May22,2017 

International conference on 

agriculture, envirinment and natrual 

resources in the third millennium 

Rasht-May22,2017 

Iran Ras

ht 
Identification and evaluation of listeria monocytogenes 

in food products 
 اشرف حاج حسیني

1 May22,2017 

International conference on 

agriculture, envirinment and natrual 

resources in the third millennium 

Rasht-May22,2017 

Iran Ras

ht 
Facrors affecting the production of biosurfactant of 

pseudomonas aeruginosa from agricultural waste 
 اشرف حاج حسیني

1 May22,2017 

International conference on 

agriculture, envirinment and natrual 

resources in the third millennium 

Rasht-May22,2017 

Iran Ras

ht 
Fraud detection methods alternatives to cocoa butter in 

cocolate 
 اشرف حاج حسیني

 

8 

 هجری شمسی

 ترکیه کنفرانس بین المللي پژوهش در علوم و مهندسي
استان

 بول

 

Cold Plasma Technology: A New Tool for Food 

Preservation 

اشرف حاج حسیني, انوشه شریفان, زکیه 

 بهرامي, سمانه نبي لو نوذري, فاطمه

 سال ماه روز

70 70 50 

 میالدی

 سال ماه روز

   



 

4 

 هجری شمسی

 ترکیه کنفرانس بین المللي پژوهش در علوم و مهندسي
استان

 بول
APPLICATION OF COLD PLASMA IN FRESH 

FOOD PRESERVATION 

 

اشرف حاج حسیني, انوشه شریفان, 

فریده پیدایي محمود آباد, اعظم لطفي 

 قراملکي, حمیده آل بویه

 روز روز روز

70 70 50 

 میالدی

 روز روز روز

   

 

32 

 هجری شمسی

 ترکیه کنفرانس بین المللي پژوهش در علوم و مهندسي
استان

 Effective physical methods to assureFood safety بول
اشرف حاج حسیني, انوشه شریفان, 

 فاطمه بهرامي, زکیه نوذري, میترا دانشور

 روز روز روز

70 70 50 

 میالدی

 روز روز روز

   

 

33 

 هجری شمسی

 ترکیه کنفرانس بین المللي پژوهش در علوم و مهندسي
استان

 Innovative Techniques in Food Processing بول

اشرف حاج حسیني, انوشه شریفان, 

حمیده آل بویه, فریده پیدایي محمود 

 آباد, اعظم لطفي قراملکي

 روز روز روز

70 70 50 

 میالدی

 روز روز روز

   

 

30 

 هجري شمسي

 ترکیه کنفرانس بین المللي پژوهش در علوم و مهندسي
استان

 بول
Investigation of biosurfactant production from 

Pseudomonas aeruginosa 

اشرف حاج حسیني, انوشه شریفان, ثریا 

حاتمي, معصومه ملکي امیر آبادي, 

 راضیه پیرا, زهره سلیماني, میترا جاللي

 روز روز روز

70 70 4۵ 

 میالدي

 روز روز روز



   

 

32 

 هجري شمسي

 ترکیه کنفرانس بین المللي پژوهش در علوم و مهندسي
استان

 بول
Comparison of Phenolic Compounds of Microalgae 

Spirulina And Chlorella pyrenoidosa Extract 

اشرف حاج حسیني, میر بابک تقوي، 

 شبنم حقیقت خواجوي

 روز روز روز

70 70 4۵ 

 میالدي

 روز روز روز

   

 

39 

 هجري شمسي

 دومین کنفرانس بین المللي مهندسي و علوم کاربردي
امارا

 ت

دو

 بی

Evaluation of the Microbiological load of Raisin 

produced by Different Drying Method and 

determination of maximum microbial load 

فرزانه لیال حاجي نورمحمدي, 

عبدالمللکي, اشرف حاج حسیني, انوشه 

 شریفان،مریم شاه باقي

 روز روز روز

13 70 4۵ 

 میالدي

 روز روز روز

   

 

3۵ 

 هجري شمسي

 دومین کنفرانس بین المللي مهندسي و علوم کاربردي
امارا

 ت

دو

 بی

optimization of various parameters and its effect on 

growth and biosurfactant yield from Pseudomonas 

aeruginosa 

 

اشرف حاج حسیني, افشین محمودزاده, 

 انوشه شریفان

 روز روز روز

13 70 4۵ 

 میالدي

 روز روز روز

   

 
دومین کنفرانس بین المللي مهندسي و علوم  هجري شمسي

 ارائه شفاهي -کاربردي

امارا

 ت

دو

 بی
Review of effective factors on the transmutation of 

multigenic 

اشرف حاج حسیني, افشین محمودزاده, 

 روز روز روز انوشه شریفان



31 13 70 4۵ 

 میالدي

 روز روز روز

   

 

31 

 هجري شمسي

 دومین کنفرانس بین المللي مهندسي و علوم کاربردي
امارا

 ت

دو

 بی
Investigation on Effects of Cooking Processes on 

Insecticide and Herbicide Residues in Rice 

اشرف حاج حسیني, انوشه شریفان, 

مهدي بختیاري, فریده پیدایي محموذ 

اعظم لطفي آباد, حمیده آل بویه, 

 قراملکي

 روز روز روز

13 70 4۵ 

 میالدي

 روز روز روز

   

 

38 

 هجري شمسي

 Study on Low temperature atmospheric plasma for رم اایتالی چهارمین کنفرانس بین المللي علوم و مهندسي

microbial decontamination 

رمضان, مهسا  کتایون رحماني, یوسف

رحماني, اشرف حاج حسیني, همایون 

 همت آبادي

 روز روز روز

07 70 4۵ 

 میالدي

 روز روز روز

   

 

43  

 هجري شمسي

 Effect of atmospheric non- thermal plasma for رم اایتالی چهارمین کنفرانس بین المللي علوم و مهندسي

decontamination and sterilizing pathogens 

اشرف حاج حسیني, حمید رضا یوسفي, 

 انوشه شریفان

 روز روز روز

07 70 4۵ 

 میالدي

 روز روز روز



   

 

02 

 هجري شمسي

 رم اایتالی چهارمین کنفرانس بین المللي علوم و مهندسي
لیستریا مونوسیتوژنز از انواع فراورده های شیر مطالعه و بررسی جداسازی 

 و گوشت

اشرف حاج حسیني, انوشه شریفان, زکیه 

نوذري, فاطمه بهرامي, میترا دانشور, 

 زهرا بزرگنژاد

 روز روز روز

07 70 4۵ 

 میالدي

 روز روز روز

   

 

03 

 هجري شمسي

 کنفرانس بین المللي علوم و مهندسي 
امارا

 ت

دو

 بی
Evalution of jam rheological properties and stability 

indicators 

اشرف حاج حسیني, مریم میزاني, بابک 

غیاثي طرزي, آنوشه شریفان, راضیه 

 بنکي

 روز روز روز

37 75 50 

 میالدی

 روز روز روز

   

 

00 

 هجری شمسی

 کنفرانس بین المللي علوم و مهندسي 
امارا

 ت

دو

 بی
Study the optimum conditions to produce poly-glutamic 

acids from Bacillus Subtilis 

اشرف حاج حسیني, مهسا رحماني, 

آنوشه شریفان, فائزه حکم الهي, مهتا 

 صمدي

 روز روز روز

37 75 50 

 میالدی

 روز روز روز

   

 

02 

 هجری شمسی

 کنفرانس بین المللي علوم و مهندسي 
امارا

 ت

دو

 بی
Overall migration levels in the polymeric containers 

into simulants foods 

اشرف حاج حسیني, مریم میزاني, بابک 

غیاثي طرزي, آنوشه شریفان, راضیه 

 بنکي

 روز روز روز

37 75 50 

 میالدی

 روز روز روز



   

 

09 

 هجری شمسی

The first international congress of 

healty agriculture, nutrition and 

community 
 ایران

تهرا

 ن

Investigating factors influencing the special migration 

of Bisphenol A from poly ethylene terephthalate 

structures from pachaging into the food for 

conventional media 

اشرف حاج حسیني،کوروش 

رحماني،پیمان قجربیگي،محمود رضا 

 طاهري

 روز روز روز

   

 میالدی

 روز روز روز

 july 2015 

 

0۵ 

 هجری شمسی

The first international congress of 

healty agriculture, nutrition and 

community 
 ایران

تهرا

 ن

Study on plenolic compounds and their antioxidant 

activities in rice varieties 

 

اشرف حاج حسیني،مهسا 

رحماني،کتایون رحماني،چنگیز 

 اسفندیاري، ثریا حاتمي

 روز روز روز

   

 میالدی

 روز روز روز

 july 2015 

 

01 

 هجری شمسی

The first international congress of 

healty agriculture, nutrition and 

community 
 ایران

تهرا

 ن

Study on effect pulsed electric fields on microorganism 

in food for healty 

 

حسیني،بابک غیاثي،زکیه  اشرف حاج

 نوذري،اعظم لطفي

 روز روز روز

   

 میالدی

 روز روز روز

 july 2015 

 

01 

 هجری شمسی

The first international congress of 

healty agriculture, nutrition and 

community 
 ایران

تهرا

 ن

 

Investigating the way of thought inefficient fresh and 

graps and diffirent factors influential in preserving 

graps in mortuary of Qazvin province 

 

اشرف حاج حسیني،زکیه نوذري،ابرادات 

 مصالیي،سمانه نبي لو،ثریا حاتمي

 روز روز روز

   

 میالدی

 روز روز روز

 july 2015 



 

80  

 هجری شمسی

The first international congress of 

healty agriculture, nutrition and 

community 
 ایران

تهرا

 ن

Investigation of the functional properties of carrageenan 

in dairy desserts 

 

اشرف حاج حسیني،حمید عزت 

 دانشور،زکیه نوذريپناه،میترا 

 روز روز روز

   

 میالدی

 روز روز روز

 july 2015 

 

40  

 هجری شمسی

The first international congress of 

healty agriculture, nutrition and 

community 
 ایران

تهرا

 ن

Evaluation of the nitrosamine value in fruits and 

vegetables 

 

اشرف حاج حسیني،کوروش 

رحماني،مهسا رحماني،کتایون 

رحماني،آبرادات مصالیي ، پیمان 

 قجربیگي

 روز روز روز

   

 میالدی

 روز روز روز

 july 2015 

 

22 

 هجری شمسی

The first international congress of 

healty agriculture, nutrition and 

community 
 ایران

تهرا

 ن

Study on effect of heat stress and control methods and 

protection of the vineyard in Qazvin 

 

اشرف حاج حسیني،چنگیز 

اسفندیاري،آبرادات مصالیي، مونا 

 محمدي

 روز روز روز

   

 میالدی

 روز روز روز

 july 2015 

 

23 

 هجری شمسی

The first international congress of 

healty agriculture, nutrition and 

community 
 ایران

تهرا

 ن

The effect of the processes of washing , soaking and 

cooking on the residual values Butachlor herbicide in 

white rice 

 

اشرف حاج حسیني،فاطمه 

پیرپدردار،کوروش رحماني،چنگیز 

 اسفندیاري

 روز روز روز

   

 میالدی

 روز روز روز

 july 2015 

  هجری شمسی



 

20 

 روز روز روز

The first international congress of 

healty agriculture, nutrition and 

community 
 ایران

تهرا

 ن

Study on environmental impact of the tensions alive in 

the education of grape vineyard in Qazvin province 

 
اشرف حاج حسیني، چنگیز اسفندیاري، 

آبرادات مصالیي، مونا محمدي، کوروش 

 رحماني

   

 میالدی

 روز روز روز

 july 2015 

 

22 

 هجری شمسی

 - پانزدهمین کنگره بین المللي میکروب شناسي ایران

 پوستر
 ایران

تهرا

 ن

Investigation  and Isolation of Listeria monocytogenes in  

food using cold enrichment method  and  Study on 

presence of  prf A gene in bacteria isolated from food   

 

 حسیني، انوشه شریفاناشرف حاج 

 

 روز روز روز

70 70 51 

 میالدی

 روز روز روز

   

 

29 

 هجری شمسی

ارائه  -دومین کنگره بین المللي ایمني مواد غذایي

 سخنراني
 ایران

تهرا

 ن
Effective factors on acrylamide formation in food 

products 

پیمان اشرف حاج حسیني، 

 قجربیگي، مهناز عبدالحسیني

 روز روز روز

   

 میالدی

 روز روز روز

30 april 2011 

 

2۵ 

 هجری شمسی

 ایران رپوست -دومین کنگره بین المللي ایمني مواد غذایي
تهرا

 ن
Effects of fruit extracts on formation of acrylamide in 

model reactions and fried potato chips  

پیمان قجربیگي، اشرف حاج 

حسیني، هداست آزاد روش ، 

 حسن بغدادي

 روز روز روز

   

 میالدی

 روز روز روز

30 april 2011 

 
 هجری شمسی

 ایران رپوست -دومین کنگره بین المللي ایمني مواد غذایي
 روز روز روز



21    

تهرا

 ن

Activities of hydrocolloids as inhibitors od acrylamide 

formation in model systems and fried potato chips and 

snacks 

اشرف حاج حسیني، محمد تقي 

 فرزاد خواه

 میالدی

 روز روز روز

30 aprial 2011 

 

21 

 هجری شمسی

ارائه  -دومین کنگره بین المللي ایمني مواد غذایي

 سخراني
 ایران

تهرا

 ن
Inhibitory role of plant extracts on acrylamide 

formation foods 

اشرف حاج حسیني، پیمان 

 قجربیگي

 روز روز روز

   

 میالدی

 روز روز روز

30 april 2011 

 

28 

 هجری شمسی

 -اولین کنگره بین المللي تکنولوژي مواد غذایي

 پوستر
 ترکیه

آنتال

 یا
Effective factors on acrylamide formation in food 

products 

اشرف حاج حسیني، پیمان 

 قجربیگي، مهناز عبدالحسیني

 روز روز روز

   

 میالدی

 روز روز روز

3-6 Num 2010 

 

 هجری شمسی

 ترکیه وسترپ -اولین کنگره بین المللي تکنولوژي مواد غذایي

آنتال

 یا
Inhibitory role of plant extracts on acrylamide 

formation foods 

اشرف حاج حسیني، پیمان 

 قجربیگي

 روز روز روز

   

 میالدی

 روز روز روز

3-6 Num 2010 
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3 

 هجری شمسی

 ایران پوستر -کنگره ملي گیاهان دارویيپنجمین 
اصفه

 ان

Comparison of inactivation of Esherichia Coli on Minced 

Meat Surfaces by Medicinal Plants and Atmospheric Cold 

Plasma Jets  

اشرف حاج حسیني،انوشه 

 شریفان،زکیه نوذري،فاطمه بهرامي

 سال ماه روز

01 0 50 

 میالدی

 سال ماه روز

   

0 

 هجری شمسی

 ایزان پوستر -چهارمین کنگره ملي گیاهان دارویي
تهرا

 ن
Study on cytotoxic Activity of some medicinal plants from 

takestan District of Qazvin 

اشرف حاج حسیني، کتایون 

رحماني، مهسا رحماني، کوروش 

 رحماني

 سال ماه روز

01 0 50 

 میالدی

 سال ماه روز

   

2 

 هجری شمسی
اولین همایش روشهاي افزایش ماندگاري 

ارائه  -Techno Food  -فراورده هاي غذایي

 شفاهي

 ایران
تهرا

 ن

رفتاالت تبررسي عوامل موثر بر مهاجرت مونومر بیسفنول آ از بطري پلي اتیلن 

 مشابه غذایيبه داخل 

اشرف حاج حسیني، کوروش 

 رحماني، محمود رضا طاهري
 روز روز روز

30 30 51 



 میالدی

 روز روز روز

   

9 

 هجری شمسی

اولین همایش روشهاي افزایش ماندگاري 

ارائه  -Techno Food  -فراورده هاي غذایي

 شفاهي

 ایران
تهرا

 ن

مهاجرت کلي ترکیبات شیمیایي از انواع ظروف یکبار مصرف ارزیابي سطح 

 متداول به داخل مواد غذایي

اشرف حاج حسیني، کوروش 

 رحماني، پیمان قجربیگي

 روز روز روز

30 30 51 

 میالدی

 روز روز روز

   

۵ 

 هجری شمسی

 ایران پوستر -مین کنگره ملي گیاهان دارویيسو
مشه

 د

Investigation on Phenolic Compounds and their 

Antioxidant Activities in Irainain Rice Varieties By Hight 

Performance Liguid Chromatography Analysis 

اشرف حاج حسیني، پیمان 

 قجربیگي، کوروش رحماني

 روز روز روز

00 70 51 

 میالدی

 روز روز روز

   

1 

 هجری شمسی

 ایران پوستر -مین کنگره ملي گیاهان دارویيسو
مشه

 د
The effect of processes of washing,soaking and cooking on 

Residual values of vegetable pesticides in Rice 

اشرف حاج حسیني ، محمود رضا 

طاهري ، کوروش رحماني، پیمان 

 قجربیگي

 روز روز روز

00 70 51 

 میالدی

 روز روز روز

   

1 
 هجری شمسی

 Study on Antioxidant Activity and Phenolic Compounds in ایران پوستر -مین کنگره ملي گیاهان دارویيسو

Iranian Herbs روز روز روز 



00/0/51 

مشه

 د

اشرف حاج حسیني ، کوروش 

 رحماني، پیمان قجربیگي

 میالدی

 روز روز روز

 

8 

 هجری شمسی

بیست و یکمین کنگره ملي علوم و صنایع 

 پوستر -غذایي ایران
 ایران

شیرا

 ز

بررسي میزان مهاجرت مواد شیمیایي از ظروف یکبار مصرف از جنس پلیمر 

 تولیدي سطح استان قزوین به داخل مواد غذایي

اشرف حاج حسیني، محمود رضا 

 طاهري، کوروش رحماني

 روز روز روز

 

 میالدی

   

 

4 

 هجری شمسی

بیست و یکمین کنگره ملي علوم و صنایع 

 پوستر -غذایي ایران
 ایران

شیرا

 ز

تولید غذاي فراسودمند ماکاروني غني شده با رنگ دانه آستاگرانتین تولید شده 

 HaematococcusPluvialisاز جلبک 

اشرف حاج حسیني، محمود رضا 

 طاهري، کوروش رحماني

   روز

00/0/51 

 میالدی

   روز

 

32 

 هجری شمسی

محوریت اولین همایش بهداشت کشاورزي با 

کشاورزي سالم، محصول سالم، محیط زیست 

 ارائه سخراني -سالم

 ایران
تهرا

 ن

مقدار مایکوتوکسین ) پاتولین ( در آب میوه هاي عرضه شده در سطح بازار 

 استان قزوین

اشرف حاج حسیني ، محمد پرویز، 

 کوروش رحماني، پیمان قجربیگي

   روز

70/5/53 

 میالدی

   روز

 

33 

 هجری شمسی
 پوستر -اولین کنگره گیاهان دارویي

 درج در مجاله بین المللي 
 The inhibitory role plant extracts on acrylamide formation کیش ایران

as the most dangerous food poisoning in fried products 
   روز اشرف حاج سیني

00/0/53 



 میالدی

   روز

 

30 

 هجری شمسی

کنگره ملي پژوهشگران و نخبگان ایمني مواد 

 پوستر -غذایي ) از مزرعه تا سفره(
 ایران 

تهرا

 ن

فرایند کاهش ترکیبات قطبي مضر در ضمن عمل سرخ کردن با استفاده از نمک 

 هاي پتاسیم

اشرف حاج حسیني، رضا نجفي 

زاده، پیمان پور، سعید آصف 

 قجربیگي

   روز

07/30/53 

 میالدی

   روز

 

32 

 هجری شمسی

کنگره ملي پژوهشگران و نخبگان ایمني مواد 

 پوستر -غذایي ) از مزرعه تا سفره(
 ایران

تهرا

 ن
Study on various methods of detection aantibiotic in milk- 

New methods 
 اشرف حاج حسیني

   روز

0730/53 

 میالدی

   روز

 

39 

 هجری شمسی

کنگره ملي پژوهشگران و نخبگان ایمني مواد 

 پوستر -غذایي ) از مزرعه تا سفره(
 ایران

تهرا

 ن
 اشرف حاج حسیني (DHA&EPA)  2-تولید غذاي فراسودمند از شیر غني شده با امگا

   روز

07/30/53 

 میالدی

   روز

 

3۵ 

 هجری شمسی

نخستین همایش ملي صنعت و بهداشت مواد 

 ارائه سخنراني –غذایي با منشاء دامي
 قم ایران

تولید بیوسورفکتانت از کیک بادام زمیني توسط باکتري الکتوباسیلوس دلبروچي 

 بعنوان یک اومولسیون کننده قوي

حاج حسیني، مهدي بختاري  اشرف

 ، سمیه پناهي، پیمان قجربیگي

   روز

3/0/53 

 میالدی



   روز

 

31 

 هجری شمسی

نخستین همایش ملي صنعت و بهداشت مواد 

 پوستر -غذایي با منشاء دامي
 -Study on various methods of detection a antibiotic in milk قم ایران

اشرف حاج حسیني، مهد بختیاري، 

 نفیسه عطاري، مریم شاه باقي

   روز

3/0/53 

 میالدی

   روز

 

31 

 هجری شمسی

نخستین همایش ملي صنعت و بهداشت مواد 

 پوستر -غذایي با منشاء دامي 
 2-تولید غذاي فراسودمند از شیر غني شده با امگا قم ایران

، مهدي بختاري اشرف حاج حسیني

 ، سمیه پناهي، محمد پرویز

   روز

3/0/53 

 میالدی

   روز

 

38 

 هجری شمسی

همایش ملي فراورده هاي طبیعي و گیاهان 

 پوستر-دارویي
 ایران

بجنو

 رد
Hair growth effect of Sambucusnigra and nrticadioica 

extracts 

اشرف حاج حسیني، مهدي بختیاري 

 ، محمد پرویز

   روز

3/0/53 

 میالدی

   روز

 

34 

 هجری شمسی
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 خالصه دوره هاي آموزشي گذارنده شده 



  30700کلیه دوره آموزشی آشنایی با الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 

 دوره آموزش مدیریت ریسک 

 دوره آموزشی کالیبراسیون میان دوره ای

  30700کلیه دوره های ارزیابی و ممیزی استاندارد ایزو 

  30700کلیه دوره های سر ارزیابی استاندارد ایزو 

 و غیره HPLC- GC – Atomic Absorption –PCR – ICP – NMR-FTIR- TLCکلیه دوره های آنالیز دستگاه 

 دوره های صحه گذاری و مقایسات بین آزمایشگاهی

 دوره آموزشی کنترل کیفیت  میکروبی 

 DOEدوره های آموزشی 

 عدم قطعیت نتایج ازموندوره آموزشی تخمیت 

 دوره آموزشی تعیین ماهیت مواد و کاال

  0استاندارد شماره  -دوره آموزشی آشنایی با نحوه  نگارش استاندارد های ملی 

  30700گذراندن دوره بین المللی تشریح الزامات و ممیزی داخلی  ایزو 

  statistical sampling method in Quality controlگذراندن دوره بین المللی 

 انگلیس  URSدر شرکت   HACCPگذراندن دوره بین المللی 

 انگلیس URSدر شرکت  GMPگذراندن دوره بین المللی  

  TUVدر شرکت   ISO 22000 , ISO 9000 - 2005گذراندن دوره های بین المللی 

  TUVدر شرکت    ISO 22000 &HACCPگذراندن دوره های بین المللی 

 نایی با مواد و افزودنیهای مجاز و قوانین کدکسگذراندن دوره آش

 گذراندن دوره آموزشی بررسی کارایی و ایمنی محصوالت شوینده ، آرایشی و بهداشتی 

 PRPگذراندن دوره آموزشی آشنایی با اصول و الزامات برنامه های پیش نیازی 

 5sگذراندن دوره آموزشی آشنایی با اصول و الزامات  

 زشی آشنایی با اصول بسته بندی گذراندن دوره آمو

 گذراندن دوره های آموزشی کنترل کیفی و تخصصی و آزمایشگاهی 

 TQMدر شرکت  TRIZگذراندن دوره کارآفرینی  و 

  SQCگذراندن دوره  کنترل کیفیت آماری 

    SPCگذراندن دوره کنترل فرایند  

 و ... OPTIONو   FINANCIAL، گذراندن  دوره های  شش سیگما ، مدیریت ریسک ، مهندسی معکوس ، مهندسی ارزش ،  مدیریت بهره وری ، مدیریت مشارکتی ، تجارت الکترونیک 

 گذراندن  دوره های  کالیبراسیون عمومی 

 ( GHP,GMPذایی ، آرایشی و بهداشتی )در صنایع غ PRPگذراندن دوره آموزشی آشنایی با برنامه های پیش نیازی 

 ( مقدماتی و تکمیلی  R&Dگذراندن کلیه دوره های مدیریت تحقیق و توسعه ) 

 گذرندان دوره کامل فیزیکوشیمیایی و میکروبی و افزودنیها صنایع غذایی در اداره کل  استاندارد قزوین



 شرکت بهینه پرداز آرتا – گذراندن دوره استفاده از ضد عفونی کننده ها در بهداشت صنایع

 شرکت بردر تجهیز صنعت –گذراندن دوره کامل آنالیز دستگاهی 

 


