
 
 

 
 

 بسمه تعالی
 خالصه فعالیتهاي علمی پرسنلی

 الف) مشخصات فردي

  تهران صادره از:     304 شماره شناسنامه:       1344فرزانه سالمی       سال تولد: نام و نام خانوادگی :
  1371تاریخ اخذ مدرك: تهران      رشته تحصیلی: میکروبیولوژي    دانشگاه: فوق لیسانس مدرك تحصیلی: 
                    پژوهشـیکارشـناس  سمت:     1372 تاریخ استخدام:    زیست فناوري :واحدسازمانی    2رتبه  : رتبه علمیم 

  سال  25سنوات خدمت:     قطعی -رسمی  وضعیت استخدام:
 مجتمع عصر انقالب -سازمان پژوهش هاي علمی صنعتی ایران آدرس محل کار :

 

 تیب)فهرست فعالیتهاي تحقیقا
 

 عنوان پروژه ردیف
تاریخ شروع و 

 خاتمه
 مالحظات وضعیت پروژه سمت

1 
جدا سازي و شناسائی استرپتومیسس هاي تولید 

 کننده انتی بیوتیک از خاك
 خاتمه مجري 1377-1373

 

2 
بررسی میکروبیولوژیکی تخمیر زیتون و تعیین ارزش 

 آن غذائی
 خاتمه مجري 1384-1383

 خاتمه همکار SCP 1382-1380 تولید غذاي ماهی از 3

 درحال اجرا همکار 1372-1378 کلکسیون قارچ هاو باکتریهاي صنعتی وعفونی ایران 4

 خاتمه همکار 1378-1380 تولید بتا کاروتن از قارچ بالکستال تریسپورا 5

 خاتمه مجري 1388-1386 بهینه سازي فرآوري زیتون با استفاده از الکتوباسیلها 6

7 
سبک سازي میکروبی ته مانده برچ تقطیردر  طرح

 )10121874ژ ي (کد طرح : خالء به روش بیوتکنولو
 خاتمه يهمکار 1389-1387

8 
غربالگري میکروارگانیسم هاي مورد استفاده در سبک 

 سازي ته مانده برج تقطیر در خالء
 خاتمه يهمکار 1389-1387

  خاتمه همکار 1391-1393 ولگاریس تولید لیپید و تثبیت کربن از جلبک کلرال 9
  درحال اجرا همکاري 1394-1396 هیدروژن زیستی صندوق حمایت از پژوهشگران 10
  درحال اجرا همکار 1396-1398غربالگري میکروارگانیسم ها ي حذف کننده نیترات با  11



 
 

 غلظت پایین و ارزیابی کارایی آنها

12 
متحرك براي بیوفیلمی با بستر استفاده از راکتور 

 حذف نیترات از آب تصفیه نشده 
 درحال اجرا همکار 1398-1396

 

 
 

 ج) عناوین مقاالت و انتشارات 
 
 

 نام نشریه عنوان مقاله / کتاب ردیف
محل 
 انتشار

تاریخ 
 انتشار

اسامی 
 همکاران

جدا سازي مواد انتی باکتریال از  1
 استرپتومیسس هاي بومی ایران

مجله پژوهش 
 وسازندگی

 64ر شماره د
امور دام و 

 بزیانآ
 - 1384-پائیز

جدا سازي و شناسائی استرپتومیسس هاي  2
 تولید کننده انتی بیوتیک از خاك                         

ششمین کنگره سراسري 
 - 29/11/1382 دانشگاه تهران میکرو بیولوژي

بررسی سپتی سمی هاي استافیلوکک هاي  3
 رزمیهمایش طب  کواگوالز مثبت

دانشگاه علوم 
پزشکی بقیه 

 اهللا
17/7/81 - 

یک روش جدید براي تشخیص اتیولوژي  4
 احتمالی پنومونی پنوموکوکال

 همایش تازه هاي
 میکرو بیولوژي

 آزاد دانشگاه
 - 15/9/1382 اسالمی قم

5 
تغییرات شیمیائی و میکروبیولوژیکی زیتون 

  (مقالهمانزانیال در طی تخمیر با شرایط هوادهی 
 کامل)

کنگره ملی بیوتکنولوژي 
 کرمان

دانشگاه با هنر 
 24/5/1384 کرمان

کیمیا داودي 
لیال علی -نژاد

 نسب

6 
شیمیائی زیتون  -بررسی تغییرات فیزیکو

مانزانیال در طی تخمیر با شرایط هوادهی و 
 تعیین ارزش غذائی آن

همایش بین المللی علوم 
 24/9/1384 دانشگاه آزاد زیستی ایران

ا داودي کیمی
لیال علی -نژاد

 نسب

ارزیابی زیتون تخمیر شده به روش اسپانیایی و  7
 طبیعی

كنفرانس مديريت و مهندسي 
صنايع غذايي ايران و اولني  
 كنفرانس ملي غذاي عملگر

دانشگاه تربیت 
 25/11/1385 مدرس

لیال علی  
نسب، 

 زهرااصفهانی

  ارزیابي پروبیوتیكھا در غداي انسان 8
ایش ششمین هم

 زهرااصفهاين 22/5/1388 برج میالد بیوتکنولوژي

مکانیسم تلخی زدایی زیتون رومیزي  9
 (کنسروي) در طی تخمیر(مقاله کامل)

اولین همایش ملی 
بیوتکنولوژي و 

 هابیوکاتالیست

دانشگاه آزاد 
 30/7/1385 شهر ري

کیمیا داودي 
نژاد، 

 زهرااصفهانی

اده از سیستم تولید آنزیم آلفا آمیالز با استف 10
 تخمیري فاز جامد(مقاله کامل)

اولین همایش ملی 
بیوتکنولوژي و 

 هابیوکاتالیست

دانشگاه آزاد 
زهرااصفهاين،  3/9/1386 شهر ري

 رستمی خسرو

11 
ـــویه ـــک س ـــازي ی  lactobacillusجداس

plantarum  از زیتون سـبز تخمیـر شـده بـه
 روش اسپانیائی

نخستین همایش ملی 
ردي میکروبیولوژي کارب

 ایران
دانشگاه 
 ---=- 1388 22-24 الزھرا

بررسی تغییـرات شـیمیائی زیتـون مـانزانیال در  12
 (مقاله کامل)طی تخمیر با شرایط هوادهی

پنجمین همایش 
 بیوتکنولوژي

انجمن 
ــا داودي  3/9/1386بیوتکنولوژي  کیمی

 نژاد



 
 

 ایران

13 Microbial characterization of Table olives 
during the fermentation with aerated condition  

بیو میکروبیولوژي 
 2007کاربردي

دانشگاه 
 اسپانیا-سویل

7/9/1386 
 

ــا داودي  کیمی
 نژاد

 ردیف
 

 نام نشریه عنوان مقاله / کتاب
محل 
 انتشار

تاریخ 
 انتشار

اسامی 
 همکاران

14 
بهینه سازي فرآوري زیتون با استفاده از 

 الکتوباسیل پالنتاروم
 

ین همایش ششم
 بیوتکنولوژي

 برج میالد
 مهدیان ناصر 22/5/1388 

15 
ارزشیابی حسی زیتون در پروسه تخمیر زیتون سـبز 

ــیل   ــتفاده از الکتوباس ــا اس ــوادهی ب ــرایط ه ــا ش ب
 پالنتاروم به عنوان کشت آغازگر

هفتمین همایش 
بیوتکنولوژي جمهوري 

 اسالمی ایران

-تھران
پژوھشگاه 

 نیرو

21/6/1390 
 
 

علی -نیاصفها
 نسب

16 
استفاده از الکتوباسیل پالنتاروم به عنوان 
کشت آغازگر در پروسه تخمیر زیتون سبز 

 با شرایط هوادهی

مجله علمی پژوهشی 
 علوم وصنایع غذائی

دانشگاه 
تربیت 
 مدرس

 1390بهار/
 
 

مهدیان 
 -ناصر

 راشدي

باکتریهـاي الکتیکـی بعنــوان کشـتهاي آغــازگر  17
 اي تخمیريکاربردي در صنعت غذاه

دانشگاه آزاد  همایش ملی صنایع غذایی
 -       1390اسفند اسالمي

بررسیپارامتر هاي موثربر خاصیت ضـدباکتریایی  18
 کیتوزان، نانوکیتوزان ومشتقات ْنها

دومین همایش ملی فناوري 
 نانو

دانشگاه 
 92اسفند  اصفھان

خســـــــــرو 
زهـرا -رستمی

 اصفهانی

کیتوزان و تعیـین  فعالیت ضد میکروبی نانو ذره 19
 )MICحداقل غلظت میکروبی(

دومین همایش ملی فناوري 
 نانو

دانشگاه 
 92اسفند  اصفھان

خســـــــــرو 
زهـرا -رستمی

 اصفهانی

20 

Use of Lactobacillus plantarum 
LPCO10 as a starter culture in 

Spanish-style green olive 
fermentation 

 

The 16 international 
and Iranian 
Congress of 

Microbiology 

دانشگاه شھید 
 بھشتي

شهریور 
 مهرداد آذین 1394

 



 
 

اجرایی و  -د) فهرست فعالیت هاي خدماتی
 آموزشی و کارشناسی 

 
 

1 
همکاري در مرکز کلکسیون قارچها وباکتریهاي 

 صنعتی و عفونی ایران
  کارشناس 1378-1372

 1381-1387 زیست فناوريسرپرست ازمایشگاه پایلوت  2
سر پرست ازمایشگاه پایلوت 

 بیوتکنولوژي
 

     

 آزمایشگاه پایلوت کارشناس تا هم اکنون1388از سال  زیست فناوري پژوهشکده پژوهشی کارشناس 4
 
 

5 
 

 زیست فناوري صنعتی وهمکاري در گروه
 محیط زیست

 تا هم اکنون 1384از سال 

 دبیر جلسه گروه محیط زیست-1
 ت برکارکردو نظار اولیه آموزش-2

ن تحت راهنمایی اعضاي  دانشجویا
 گروه هیات علمی

 

 
 

    

 
 
6 
 

 
عضو گروه تخصصی زیست فناوري و علوم پایه 

 پزشکی جشنواره خوارزمی
 

   جشنواره طرح90کارشناسی بیش از  تا هم اکنون 1383از سال 

 

7 
بهینه سازي فرآوري  "تاییدیه ثبت اختراع

 "باسیل هازیتون با استفاده از الکتو
و به 68199به شماره 

 14/10/1389تاریخ 
 13/4/89مورخه 4-6بر اساس مصوبه 

 شواراي علمی پژوهشکده

 

8 
 

 تا هم اکنون 1391از سال  زیست فناوري کارشناس مسئول پژوهشکده
در پژوهشکده GLPمسئول امتحان 

 زیست فناوري

 

9 
همکاري در ارائه یک واحد عملی از درس 

واد غذایی دانشکده بهداشت میکروبیولوژي م
  دانشگاه تهران

 داراي گواهی  1391مهر 
 

 همکاري با دفتر مالکیت فکري 10
داوري و ارزیابی اختراعات 

 1393از سال 
 داراي گواهی

 

 کارشناس 1295از سال  همکاري با هرباریوم گلسنکها 11
 

 کارشناس 1387از سال  پژوهشکده  کارشناس آزمایشگاه پایلوت 12
 



 
 

 
 

   
 
 

 : و)دوره هاي آموزشی در طول خدمت
 تاریخ ساعات دوره محل گذراندن دوره نام دوره ردیف

اداره کل آزمایشگاه هی  کارگاه آموزشی ایمز 1
 کنترل غذا ودارو

 28/2/84-17/2/84 ساعت40

 21/4/79-12/2/79 ساعت22 سازمان پژوهش ها طراحی آزمایشات به روش تاگوچی 2
 23/10/83-21/10/83 ساعت20 سازمان پژوهش ها HPLCکروماتوگرافی 3
4 MS-OFFICE-2000 14/9/80-11/7/80 ساعت 50 سازمان پژوهش ها 
 79سال  ساعت 20 سازمان پژوهش ها 95ویندوز  5
 4/12/79-1/11/79 ساعت50 دانشگا ه تربیت مدرس زبان انگلیسی تافل 6
7 MS-DOS 9/11/72-14/10/72 ساعت40 ژوهش هاسازمان پ 
آشنایی باسیستم هاي جامع وامانت  8

 تحت وب کتابخانه
 10/2/86 روز 1 سازمان پژوهش ها

 24/5/84 روز 3 ماهان-دانشگاه باهنر کرمان چهارمین همایش بیوتکنولوژي 9
مفاهیم فناوري اطالعات (از  10

 مهارتهاي هفت گانه)
 28/6/86 ساعت 12 سازمان پژوهش ها

اطالعات و ارتباطات(از مهارتهاي  11
 هفت گانه)

 27/3/86 ساعت 12 سازمان پژوهش ها

تجاري سازي نتایج در زیست  12
فناوري با محوریت تولید ثروت در 

 بیوتکنولوژي

انجمن بیوتکنولوژي 
 جمهوري اسالمی ایران

 27/3/1386 روز 1

همایش ملی میکروبیولوژي  13
 کاربردي ایران

 21/4/86-20/4/86 روز 2 ه الزهرادانشگا

 کارشناس 1396از سال  عضویت در کمیته ایمنی پژوهشکده 13
 

14 
تخصصی زیست فناوري و  -عضو کمیته علمی

 خوارزمی جشنواره جوان علوم پایه پزشکی
 داراي گواهی تا کنون 1384از سال 

 

15 
تخصصی زیست فناوري و  -عضو کمیته علمی

 علوم پایه پزشکی جشنواره بین المللی
 خوارزمی

 داراي گواهی 1396تا  1384از سال 
 



 
 

 5/9/86-3/9/86 روز 3 انجمن بیوتکنولوژي ایران پنجمین همایش بیو تکنولوژي 14
همایش شرکت در  15

Biomicroworld 2007 
 11/9/86-7/9/86 روز 4 اسپانیا -سویل 

 1386-1387 روز 30 سازمان پژوهش ها ICDLدوره  16
شرکت در ششمین همایش  17

 لوژيبیوتکنو
سالن همایش هاي برج 

 میالد
  1388 22-24 روز 3

ایجاد وپرورش محیط کار خالق و  18
 نوآور

 8/10/88-8/10/88 ساعت 9 سازمان پژوهش ها

دوره تفکر سیستمی در مدیریت  19
 سازمان ها

 4/12/1388 ساعت 9 سازمان پژوهش ها

 13/4/1389 ساعت 8 سازمان پژوهش ها مدیریت عملکرد 20
 5/8/1389 ساعت 8 سازمان پژوهش ها رنامه ریزي وکنترل پروژهب 21
22 Herbal Medicine processing 

Including Extraction 
,Standardization,Processing,.. 

 2010وJune 19 -21 روز 3 سازمان پژوهش ها

آشنائی و کار با صفحه گسترده  23
 Excelپیشرفته 

 16/7/90 -23/6/90 ساعت 20 سازمان پژوهش ها

شرکت درهفتمین همایش ملی  24
 بیوتکنولوژي

 21/6/90-6/1390/  23 روز 3 پژوهشگاه نیرو–تهران 

شرکت در جلسات بیست چهارمین  25
 جشنواره خوارزمی

 تا کنون 1383از سال  ساعت 30 سازمان پژوهش ها

 30/8/1390 ساعت 8 سازمان پژوهش ها مدیریت دانش ویادگیري سازمانی 26
مرکز آموزش جهاد  کمک هاي اولیه در آزمایشگاه 27

دانشگاهی واحد صنعتی 
 شریف

 17/7/91-18/7/91 ساعت 16

 10/8/91 ساعت 22 رادیویی تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم 28
 11/8/92 ساعت 9 سازمان پژوهش ها دسترسی آزاد به اطالعات پتنت 29
 4/10/92 ساعت 6 جهاد دانشگاهی ایمنی در آزمایشگاه 30
کارگاه تخصصی و نمایشگاه بین  31

المللی کاربرد پایدار تولیدات 
 طبیعی براي سالمتی و رفاه بشر

 30/10/92-2/11/92 روز 3 سازمان پژوهش ها

دومین همایش ملی فناوري نانو از  32
 تئوري تا کاربرد

 1/12/92 روز 1 دانشگاه اصفهان

کارگاه توانمندسازي مدیریت  33
توسعه در حوزه نانو تحقیق و 

 فناوري

سازمان پژوهش ها با 
همکاري مرکز انتقال 

 فناوري در آسیا و اقیانوسیه

 6/12/92-7/12/92 روز 2



 
 

سمینار و کارگاه بین المللی  34
"Halal food 

standardization" 

 17/6/93-19/6/93 روز 3 سازمان پژوهش ها

 Membrane"کارگاه بین المللی  35
Technology" 

 29/7/93 ساعت 4 ازمان پژوهش هاس

" همایش بین المللی 36
conference and exhibition 

on Desalination"  

 28/7/93-30/7/93 روز 3 سازمان پژوهش ها

37 The 16 international and        
Iranian Congress of 

Microbiology 

  August 2015 27-25 روز 3 دانشگاه شهید بهشتی

 15/7/93-15/7/93 ساغت 8 سازمان  پژوهش ها و فنون مذاکره اصول  38
 5/9/93-5/9/93 ساعت 8 سازمان پژوهش ها مدیریت فرآیند 39
 12/11/93-12/11/93 ساعت 2 سازمان پژوهش ها امنیت سیستم همراه هوشمند 40
"پیل سوختي کارگاه آموزشی  41

 اكسید جامد"
 23/2/94 -23/2/94 ساعت 5/1 سازمان پژوهش ها

"روشھاي نوین کارگاه آموزشی  42
سنتزغشاء ھاي كامپوزیت 

 سرامیكي "

 22/2/94-22/2/94 ساعت 5/2 سازمان پژوهش ها

"طراحي و ساخت کارگاه آموزشی  43
 پیل سوختي پلیمري با سطح فعال 

 23/2/94 -23/2/94 ساعت 1 سازمان پژوهش ها
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