دکتر انوشه رحمانی
خالصه بیوگرافی :
دکتر انوشه رحمانی  ،عضو هیات علمی و استادیار پایه  9پژوهشگاه استاندارد می باشد  .وی با تحصیل در داخل و خارج از کشور با
مدرک دکتری و سابقه پست دکترا در رشته علوم و صنایع غذایی  ،با سابقه  20سال در زمینه استانداردسازی و ارزیابی انطباق به
عنوان بازرس ،ممیزی و ارزیاب  ،در سازمان ملی استاندارد خدمات خود را به کشور ارائه نموده است .نامبرده پس از پستهایی از
قبیل معاونت اجرایی در اداره کل استاندارد تهران و ریاست پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی  ،ضمن تدریس در
دانشگاه و عضویت در کرسی امنیت ملی زیست محیطی و ک میته های پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست و جایزه ملی کیفیت
ایران  ،در حال حاضر سمت معاونت اداره کل نظارت بر مواد غذایی را در سازمان غذا و دارو  -وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی را بر عهده دارد.
عمده ترین طرح های انجام شده توسط او  ،مقایسه نظام استانداردساز ی و سایر کشورها برای تدوین قانون سازمان ملی استاندارد
ایران  ،ایجاد مرکز آزمون مهارت در کشور بر اساس الزامات  . ISO 17043اجرای پروژه های ملی درکشور از جمله طرح توسعه
جامع استانداردسازی ایران (تجا) و طرح اجرای هماهنگ استانداردها در ایران ( طاها) می باشد .همچنین طرح های ترسیم نقشه
راه و توانمندسازی وزارت نفت در آزمون کامل  10قلم کاالها و تجهیزات اولویت دار صنعت نفت و استقرار سیستم به منظور صدور
گواهی کیفیت کاال و تجهیزات را در وزارت نفت اجرا نموده است و طرح های تدوین سند ملی ایمنی مواد غذایی و بازنگری قانون
غذا در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را در دست اجرا دارد.
او در حال حاضر رئیس کمیته فنی سیستم های بازرسی و صدور گواهینامه برای صادرات و واردات مواد غذایی  CCFICSکدکس
 ،نایب رئیس کمیته فنی ایزو  – TC 212آزمون ها ،سیستم ها و مدیریت آزمایشگاه های تشخیص طبی و نایب رئیس زیرکمیته
شیر و لبنیات  Sub Committee 5از کمیته مواد غذایی  ISO 34می باشد .وی در سال  1392به عنوان بانوی نمونه کشور
توسط معاونت امور زنان ریاست جمهوری برگزیده شد.

