
 

 

  رزومه 

 

  منيژه عبدي :  نام و نام خانوادگي 

- پژوهشكده شيمي و پتروشيمي  –رييس آزمايشگا ههاي مرجع گروه پژوهشي سلولزي و بسته بندي سمت :

  پژوهشگاه استاندارد 

  مواد غذايي- مهندسي صنايع غذاييعلوم وكارشناسي ارشد : رشته تحصيلي رتبه و 

  سال  ٢٦سابقه كار 

   ٠٩١٢٣٨٣١٦٠٩   -        ٠ ٢٦٣-٢٨٠٣٨٨٠ تماس :   تلفن

  ١٣٧٢تا  ١٣٧٠از سال       وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي  غذايي  - ميكروبي كارشناس آزمايشگاه  -

                 سلولزي و بسته بنديكارشناس امور استاندارد گروه پژوهشي  و  بسته بنديو كارشناس مسئول  كارشناس  -

 ١٣٨٧سال تا   ١٣٧٢از سال 

  ١٣٩٢تا سال   ١٣٨٧از سال        سلولزي و بسته بنديگروه پژوهشي آزمايشگاه مرجع  سرپرست  -

  ١٣٩٢تا  ١٣٨٧ از سال        سلولزي و بسته بنديگروه پژوهشي سرپرست گروه پژوهشي  -

 اكنونتا  ١٣٩٢از سال        سلولزي و بسته بنديگروه پژوهشي رئيس آزمايشگاه مرجع  -

 اكنون  تا  ١٣٨٥سال  از     )      ISO/ TC 122 ( "بسته بندي "بين المللي  كميته  مشترك  دبير -

 اكنون  تا  ١٣٨٤سال  از     )  ISO/ISIRI TC 122( "بسته بندي "متناظر  دبير كميته  -

    سلولزي و بسته بنديگروه پژوهشي ي در آزمايشگاهها ١٧٠٢٥استقرار استاندارد  مسئول -

  ٢٠/٠٩/٨٩مورخ  ٦٧٨٢٦فك دهانه كيسه اسپتيك  به شماره   ثبت اختراع -

 در زمينه هاي بسته بندي ، و موارد وابسته عنوان استاندارد ملي٢٥دبير تدوين  -

همكاري با نظام تاييد صالحيت ايران، پژوهشكده سيستمهاي كيفيت پژوهشگاه استاندارد و ادارات كل استانها در  -

 ر /٢٠٨/١١١،  NACI P13بر اساس بعنوان كارشناس فني  و بعنوان ارزياب سيستمي  ارزيابي آزمايشگاههاي همكار 

 ISO 17025و 



 

 

به  در زمينه هاي بسته بندي ، سلولزي ، فناوري نانو ، غذايي  عنوان استاندارد ملي ١٠٠ بيش از مشاركت در تدوين -

 عنوان رئيس، عضو يا  ويراستار

        ولزي و بسته بنديسلاجالسيه كميته ملي  ١٥رياست بيش از  -

             مورد ٢٠بيش ا ز.....)     بسته بندي آموزشي (  هاي تدريس در كارگاه -

 ٧٠، سمينار ها  ، كارگا ههاي تخصصي ،  عمومي شغلي  و ....بيش از ارايه سخنراني در همايشهاي شركت و /يا  -

         مورد 

 هاي بسته بندي آبليمو ، اكاسيو هاي يخدان  مشاركت در طرح هاي تحقيقاتي پد جاذب ، لفاف -

گذراندن  دوره هاي آموزشي در داخل و خارج از كشور  در زمينه هاي تدوين استاندارد هاي  ايزو ، سيستم هاي  -

  عنوان  ١٠٠مديريت كيفيت ، سيستم هاي مديريت ازمايشگاهها  ، دوره هاي فني و عمومي بيش از 


