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 مشخصات فردی : فرح زینالی

 لیسانس ثغذیه از دانشگاه تبریزتحصیالت: 

 کارشناس مواد غذائی -محل اشتغال: معاونت غذاودارو 

 سال 92سابقه کار: 

 مهارت های شغلی:

 (8921فرآورده های کشاورزی )سال  دارای گواهی تایید صالحیت دبیری استانداردهای ملی در زمینه خوراک و-

  FSMSی مدیریت ایمنی مواد غذائی از سازمان غذا و دارو و عضو کمیته دانشگاهی دارای گواهی تایید صالحیت برای سرممیزی سیستم ها-

 پوره های هلو، زردآلو، گالبی، آلوقرمز، آلوزرد، سیب و کیوی -میوه ها و فرآورده های آن  -موضوع  88629شماره : ه دبیر تدوین استاندارد ملی ایران ب-

 89621شماره : ه ب " به خوشاب"  مشارکت در تدوین استاندارد ملی-

 82791شماره ه ب "شیره انگور"مشارکت در تدوین استاندارد ملی -

 مشارکت در تجدید نظر استانداردهای حلوای هویج و حلوای گردو )جهت تایید به کمیته ملی ارسال گردیده است (-

بهداشتی مربوط به مدارک  ، آرایشی و، آشامیدنیی غذائی، ویژگیهای شیمیائی و میکروبی و مدارک مربوط به فرآورده هامسئولیت بررسی فرموالسیون-

 12 - 19سالهای  -دارو  ارائه شده از طرف کارخانجات تحت پوشش معاونت غذا و دارو و ارسال مدارک به سازمان غذا و

های ساخت به سازمان غذا و دارو،  و بهداشتی و ارسال رونوشت پروانه حصوالت خوراکی، آشامیدنی، آرایشیپروانه های ساخت کلیه م مسئولیت صدور-

  11الی  12ویژگیهای شیمیائی و میکروبی محصوالت از سال  ضمن بررسی فرموالسیون و

 19  الی 19اداره بخش میکروبشناسی آزمایشگاه کنترل مواد غذائی و بهداشتی استان در سال های -

 


