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 :سوابق تحصيلی

 وام ياحد آمًزشی
 مدت تحصیل

 مقطع تحصیلی رشتٍ تحصیلی گرایش
 از تا

دوشزی  ػلَم ٍ صٌبیغ غذائی فٌبٍری هَاد غذائی 96 اداهِ دارد داًؾگبُ آساد اعالهی ٍراهیي

سىٌَلَصی هَاد غذائی  90 92 (یشد)ٍاحذ ػلَم ٍ سحمیمبر سْزاى  داًؾگبُ آساد اعالهی  ؽٌبعی ارؽذوبر ػلَم ٍ صٌبیغ غذائی

داًؾگبُ عزاعزی ؽیزاس   وبرؽٌبعی ػلَم ٍ صٌبیغ غذائی صٌبیغ غذائی 78 82

خبهٌِ ای ... دثیزعشبى ًوًَِ آیز ا سدزثی  74 78 ػلَم سدزثی  دیذلن 

 
 : سوابق حرفه ای

شرکت/ وام سازمان   
 مدت َمکاري

 سمت
 تا از

 ٍ وٌشزل ویفی عئَل فٌیم 83اردیجْؾز  82اعفٌذ ؽزوز فزاٍردُ ّبی غذائی اردوبى 

 اهزیِ خذهز همذط عزثبسی 85اردیجْؾز  83اردیجْؾز عبسهبى خْبد وؾبٍرسی اعشبى یشد 

 هغئَل فٌی ٍ وٌشزل ویفی 87هزداد  85اردیجْؾز ؽزوز ثغشٌی عذیذ 

اداهِ دارد  87هزداد داًؾگبُ ػلَم دشؽىی ؽْیذ صذٍلی یشد 

هغئَل دبیؼ ّذاؽشی، آرایؾی ٍ ةآؽبهیذًی، وبرؽٌبط هَاد غذائی، 

، ، راثػ سحَل اداری، راثػ ؽجىِ ّبی ثْذاؽز ٍ درهبىثزًبهِ ػولیبسی

، ػعَ (FSMS)هذیزیز ایوٌی هَاد غذائی عیغشن هغئَل وویشِ 

وویشِ فٌی صذٍر دزٍاًِ ّبی ثْذاؽشی 



 : کتب هنتشرشذه

 ردیف وام کتاب شابک محل اوتشار سال اوتشار

 1 ؽیویبیی ٍ ػولىزدی سزویجبر غذائیخَاؿ  978-622-231-143-8 اًشؾبرار هیؼبد اًذیؾِ 1398

 978-600-8540-28-1 اًشؾبرار هیؼبد اًذیؾِ 1395
رٍغي وٌدذ؛ سزویت ؽیویبئی، فزاٍری، ٍیضگیْبی سغذیِ ای 

( هَرد سبئیذ داًؾگبُ ػلَم دشؽىی یشد)
2 

 978-600-258-712-1 اًشؾبرار راس ًْبى سْزاى 1394
هزسجػ ثب هَاد غذائی، آرایؾی ٍ ثْذاؽشی هدوَػِ لَاًیي 

 (هَرد سبئیذ داًؾگبُ ػلَم دشؽىی یشد)
3 

 

 :سوابق تذریس

 ردیف درسوام  ياحد داوشگاَی تعداد ياحد

وبرثزدی  یَلَصیهیىزٍة داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ اؽىذر 2 1 

عبػز  144

دَدهبًی 
صذرا هَعغِ آهَسؽی ثبهي االئوِ ٍاثغشِ ثِ هدشوغ آهَسؽی هال سَلیذ فزاٍردُ ّبی لجٌی  2 

3 

 داًؾگبُ خبهغ ػلوی وبرثزدی اردوبى

 3 ثْذاؽز آة ٍ فبظالة

ولیبر ثْذاؽز هحیػ  2 4 

آلَدگی َّا  3 5 

ایوي عبسی هحیػ وبر  2 6 

دَدهبًی  داًؾگبُ ػلَم دشؽىی ؽْیذ صذٍلی یشد 

اصَل ایوٌی ٍ ثْذاؽز هَاد غذایی ٍ 

ای آرایؾی ٍ آؽٌبیی ثب فزآٍردُ ُ، آرایؾی

، ثْذاؽشی لبچبق ٍ ػَارض عَء هصزف آى

اصالح ، ایوٌی در آسهبیؾگبُ ٍ دفغ دغوبًذ

ٍ عجه سًذگی ثز اعبط آهَسُ ّبی ؼت 

 ،آؽٌبیی ثب الگَی سغذیِ عبلن، عٌشی ایزاى

ٍهبسَگزافی وز) HPLC آهَسػ دعشگبُ

 عجه سًذگی عبلن، (هبیغ ثب ػولىزد ثبال

7 

وَسبُ هذر  یشد داًؾىذُ ثْذاؽز 

وبرآهَسی داًؾدَیبى وبرؽٌبعی ارؽذ 

ثْذاؽز ٍ ایوٌی هَاد غذائی، ّوچٌیي 

 (ثبسدیذّب)داًؾدَیبى ثْذاؽز حزفِ ای 

 

وَسبُ هذر  داًؾىذُ دزعشبری هبهبیی    (ثبسدیذّب)وبرآهَسی داًؾدَیبى دزعشبری 

وَسبُ هذر  ؽزوز دبرط ویویب لَسَط 
هزاحل سَلیذ، : فزاٍردُ ّبی وٌدذی

 ر ٍ هخبؼزاروٌشزل ویفی
8 



 :هقاالت

 ردیف مقالٍ عىًان محل اوتشار سال اوتشار

2019 Current Research in Nutrition and 

Food Science 

Application of Edible and Biodegradable Starch-

Based Films in Food Packaging: A Systematic 

Review and Meta-Analysis 

1 

2019 
The first International Conference 

on New Research in Agriculture, 

Food Science and Medicinal Plants 
Membrane Technologies 2 

2019 

The Second International 

conference Food Industry Science, 

Organic Farming and Food 

Security 

Application of Nanotechnology in Food 3 

1398 
ؽىالر، لَُْ ٍ ؽیزیي وٌٌذُ ّبی ّوبیؼ هلی 

 ؼجیؼی

ثزرعی ٍیضگیْبی ؽىالر ؽیزی فزاعَدهٌذ سَلیذی ثب اعشفبدُ 

 اس دَدر ّغشِ اًگَر
4 

1397 
ّوبیؼ هلی رٍػ ّبی ًَیي درهبى اعىَلیَس، 

اصفْبى 
Nutrition as an Environmental Factor in The 

Etiology Of Idiopathic Scoliosis 
5 

دٍ ّفشِ ًبهِ رٍس دٍم  1397 ! خَردى عیت سهیٌی عجش، ّغشِ سردآلَ ٍ ّلَ هوٌَع 6 

( ارائِ ؽفبّی)ثغشِ ثٌذی هذرى هحصَالر غذائی ٍ آؽبهیذًی  اٍلیي وٌگزُ هلی ثْذاؽز ٍ عالهز غذا، ؽیزاس 1396 7 

 اٍلیي وٌگزُ هلی ثْذاؽز ٍ عالهز غذا، ؽیزاس 1396
ارائِ )ًؾبًگز رًگی سغذیِ ای دعشیبر اصالح الگَی هصزف 

( ؽفبّی
8 

1396 
اٍلیي ّوبیؼ هلی وؾبٍرسی، هٌبثغ ؼجیؼی ٍ 

داهذشؽىی، داًؾگبُ اردوبى 
( ارائِ ؽفبّی)سغذیِ عبلن ثِ ووه چزاؽ راٌّوبی سغذیِ ای  9 

1396 
لی وؾبٍرسی، هٌبثغ ؼجیؼی ٍ اٍلیي ّوبیؼ م

داهذشؽىی، داًؾگبُ اردوبى 

وبرثزد ًبًَ ثیَسىٌَلَصی وؾبٍرسی در سَلیذ هحصَالر غذائی 

عبلن 
10 

1395 
دٍهیي ّوبیؼ رٍؽْبی افشایؼ هبًذگبری 

 فزاٍردُ ّبی غذائی، سْزاى

دذافٌذ غیزػبهل در سَلیذ وبالّبی ًبلط عالهز ػوَهی خبهؼِ ٍ 

 (ارائِ ؽفبّی)لبچبق 
11 

1395 
دٍهیي ّوبیؼ رٍؽْبی افشایؼ هبًذگبری 

 فزاٍردُ ّبی غذائی، سْزاى

ثزرعی ٍیضگیْبی حغی هبعز عَیبی سْیِ ؽذُ ثب ًؾبعشِ 

اصالح ؽذُ ٍ ؼؼن دٌّذُ 
12 

1395 
ّوبیؼ هلی دیؾگیزی اس لبچبق وبالی عالهز 

هحَر 

ثیَسزٍریغن در لبچبق وبالی ًبلط عالهز ػوَهی ٍ راّىبرّبی 

یزػبهل دذافٌذ ؽ
13 

1395 
وٌفزاًظ ػلَم ٍ صٌبیغ غالر، ًبى ٍ فزاٍردُ 

ّبی آردی 
ثزرعی وبرثزد دزداسػ سصَیز در غالر  14 

ًؾزیِ ػلوی سزٍیدی آٍای عالهز  1395  15 چِ غذائی در ؼَل عفز ثخَرین؟

ؼت ٍ دارٍعبسی عٌشی ایزاًیبى  فصلٌبهِ ػلوی سزٍیدی عیي هثل عالهشی 1394 16 

1394 
ؽیوی، هحیػ سیغز ٍ صٌبیغ  ّوبیؼ هلی

غذائی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ یشد 
 17 حلَا اردُ همبلِ سخصصیعِ 

ًؾزیِ ػلوی سزٍیدی آٍای عالهز  1394 ثْجَد ایوٌی هَاد غذائی؛ ّویؾِ ٍ ّوِ خب  18 



ًؾزیِ ػلوی سزٍیدی آٍای عالهز  1394 ( غذاّبی آهبدُ)خَػ رًگ ٍ خؽزًبن  19 

خی آٍای عالهز ًؾزیِ ػلوی سزٍی 1394 ثْجَد ایوٌی هَاد غذائی، ّویؾِ ٍ ّوِ خب  20 

 هدلِ دارای رسجِ ػلوی دضٍّؾی ؼلَع ثْذاؽز 1393
ثزرعی هیشاى عزة ٍ وبدهیَم در حلَا اردُ ّبی عٌشی اعشبى 

 یشد ٍ سبثیز آى در ثزٍس عزؼبى
21 

 هدلِ دارای رسجِ ػلوی دضٍّؾی ؼلَع ثْذاؽز 1393
ساى فلشار عٌگیي در حلَا اردُ ّبی ثزرعی اثز فزایٌذ ثز هی

 عٌشی اعشبى یشد ٍ سبثیز آى در ثزٍس عزؼبى
22 

 هدلِ دارای رسجِ ػلوی دضٍّؾی ؼلَع ثْذاؽز 1393
ارسیبثی ٍ ثزرعی ارسجبغ ثیي عالهز خغوی، سغذیِ، عزؼبى ٍ 

 هذّت
23 

1393 
اٍلیي ّوبیؼ رٍؽْبی افشایؼ هبًذگبری فزاٍردُ 

 ّبی غذائی، سْزاى

هیشاى عزة ٍ وبدهیَم ٍ اثز فزایٌذ ثز رٍی ایي سزویجبر ثزرعی 

( ارائِ ؽفبّی)در حلَا اردّبی عٌشی یشد 
24 

1392 
ّوبیؼ هلی دذافٌذ غیزػبهل ثب ّوىبری ٍسارر 

 وؾَر

ثزرعی هیشاى سأثیز ّز یه اس هَاد اٍلیِ ثز عزة ٍ وبدهیَم حلَا 

 اردُ ّبی عٌشی اعشبى یشد
25 

1392 
یزػبهل ثب ّوىبری ٍسارر ّوبیؼ هلی دذافٌذ ؽ

 وؾَر

ثزرعی سأثیز دَعز گیزی وٌدذ خبم ثز هیشاى عزة ٍ وبدهیَم 

 اردُ ّبی عٌشی اعشبى یشد
26 

1392 
ّوبیؼ هلی دذافٌذ غیزػبهل ثب ّوىبری ٍسارر 

 وؾَر

ثزرعی هیشاى عزة ٍ وبدهیَم در سزویجبر سؾىیل دٌّذُ ٍ ًیش 

 حلَا اردُ ّبی عٌشی اعشبى یشد
27 

1392 
ایؼ هلی دذافٌذ غیزػبهل ثب ّوىبری ٍسارر ّن

 وؾَر

اردُ ّبی  ثزرعی اثز فزایٌذ ثز هیشاى عزة ٍ وبدهیَم در حلَا

 عٌشی اعشبى یشد
28 

1392 
ّوبیؼ هلی آالیٌذُ ّبی وؾبٍرسی ٍ عالهز 

غذایی داًؾگبُ خَسعشبى 
هغشخزج اس دبیبى ًبهِ  رهمبال 29 

ًؾزیِ ػلوی سزٍیدی ًفظ سبسُ  1391 ای ثب ًوه سًذگی ُ 30 

ًؾزیِ ػلوی سزٍیدی ًفظ سبسُ  1391 خذاحبفظ فغز فَد  31 

ًؾزیِ ػلوی سزٍیدی آٍای عالهز  1390
سَصیِ ّبی وبرثزدی خْز وبّؼ )ؽیزیي ٍلی ثب عزاًدبهی سلخ 

( هصزف لٌذ
32 

ًؾزیِ ػلوی سزٍیدی ًفظ سبسُ  1390 سَصیِ ّبی وبرثزدی خْز وبّؼ هصزف لٌذ  33 

سزٍیدی آٍای عالهز ًؾزیِ ػلوی  1389 ( فَایذ هصزف هَاد غذایی دزٍثیَسیه)هیىزٍة ًَػ خبى وٌیذ  34 

ًؾزیِ ػلوی سزٍیدی آٍای عالهز  1389 ( درثبرُ فَایذ رٍغي هبّی)خبصیز هٌحصز ثفزد  13 35 

 

 

 

 

 

 



 :سوابق علوی پژوهشی

  عزهویش هَرد سبئیذ عبسهبى غذا ٍ دارٍ در سهیٌِ عیغشن ّبی هذیزیز ایوٌی هَاد غذائی اٍلیي ٍ سٌْب(ISO22000) در اعشبى یشد 

  92در عبل ( ثزرعی هیشاى عزة ٍ وبدهیَم ٍ اثز فزایٌذ ثز رٍی ایي سزویجبر در حلَا اردُ ّبی عٌشی یشد)اًدبم ؼزح سحمیمبسی 

  عبل  12ػبًٍز غذا ٍ دارٍ داًؾگبُ ػلَم دشؽىی ؽْیذ صذٍلی یشد ثوذر م غذائی، آرایؾی ٍ ثْذاؽشیوبرؽٌبط هَاد

  عبل  5/4هغئَل ٍاحذ صذٍر دزٍاًِ ّبی ثْذاؽشی هؼبًٍز غذا ٍ دارٍ داًؾگبُ ػلَم دشؽىی ؽْیذ صذٍلی یشد ثوذر

  ثزًبهِ ػولیبسی هؼبًٍز غذا ٍ دریبفز سمذیز ًبهِ اس ریبعز هحشزم عبسهبى غذا ٍ دارٍ ثِ دلیل ػولىزد هَثز ٍ هؽلَة در سهیٌِ دبیؼ

 دارٍ

  ثِ  ثْذاؽشی، درهبًی ؽْیذ صذٍلی یشدسَعؼِ هذیزیز ٍ هٌبثغ داًؾگبُ ػلَم دشؽىی ٍ خذهبر هحشزم  هؼبٍىدریبفز سمذیز ًبهِ اس

 دلیل ػولىزد هَثز ٍ هؽلَة در سهیٌِ دبیؼ ثزًبهِ ػولیبسی هؼبًٍز غذا ٍ دارٍ

 ٍ89، 88، 87داًؾگبُ ػلَم دشؽىی ؽْیذ صذٍلی یشد ثِ دلیل ػولىزد هَثز ٍ هؽلَة در عبلْبی  دریبفز سمذیزًبهِ اس هؼبٍى غذا ٍ دار ،

90 ،91 ،92 ،93 ،94 ،95 ،96 ،97 

 ٍدریبفز سمذیز ًبهِ اس هذیز ول ًظبرر ثز هَاد غذائی، آرایؾی ٍ ثْذاؽشی عبسهبى غذا ٍ دار 

 ًشزل غذا ٍ دارٍدریبفز سمذیز ًبهِ خْز ّوبیؼ وؾَری هذیزاى آسهبیؾگبّْبی ن 

  ِ1394حعَر فؼبل در دٍهیي خؾٌَارُ ٍرسؽی وبرهٌذاى داًؾگبُ در عبل خْز ثِ دیؾٌْبد رئیظ ادارُ سزثیز ثذًی دریبفز سمذیز ًبه 

  1395دریبفز لَح عذبط ثِ ػٌَاى ارائِ دٌّذُ همبلِ ثزسز در دٍهیي ّوبیؼ رٍػ ّبی افشایؼ هبًذگبری فزاٍردُ ّبی غذائی در عبل ،

 سْزاى

  ِدریبفز گَاّیٌبهBasics, Structure, Documentation of Food Safety Management Systems According to 

DIN EN ISO 22000:2005  اس ؽزوز  1387در عبلTUV NORD ٍآلوبى ثب ّوىبری عبسهبى غذا ٍ دار 

  ِدریبفز گَاّیٌبهFood Safety Risk Analysis  اس ؽزوز  1387در عبلTUV NORD لوبى ثب ّوىبری عبسهبى غذا ٍ دارٍآ 

  دریبفز گَاّیٌبهِ آؽٌبئی ثب الشاهبر ٍ اصَل هغشٌذ عبسی اعشبًذارد ثیي الوللیISO/IEC17025  اس ؽزوز اًذیؾِ  1390در عبل

 دزداساى ثبرس

  دریبفز گَاّیٌبهِ آؽٌبئی ثب هفبّین هذیزیز ویفیز ٍ الشاهبر اعشبًذاردISO9001:2008 اس  1390سن در عبل ٍ هغشٌذ عبسی عیظ

 ؽزوز اًذیؾِ دزداساى ثبرس

  دریبفز گَاّیٌبهِ هویشی داخلی عیغشن ویفیز هؽبثك ثب اعشبًذاردISO19011:2011 International Quality Audit  در

 اس ؽزوز اًذیؾِ دزداساى ثبرس 1390عبل 

 ؽگبُ ػلَم دشؽىی یشدچبح همبالر هشؼذد سخصصی صٌبیغ غذائی در هبٌّبهِ ػلوی سخصصی آٍای عالهز داى 

 ُچبح همبالر هشؼذد در سهیٌِ صٌبیغ غذائی ػوَهی در ًؾزیِ ًفظ سبس 

  92سب عبل  89ػعَ وویغیَى صذٍر دزٍاًِ ّبی ثْذاؽشی ٍاحذّبی هؾوَل لبًَى هَاد خَردًی، آؽبهیذًی، آرایؾی ٍ ثْذاؽشی اس عبل 

 1388ٍ دارٍ در عبل  ػعَ وویشِ اخزائی ّوبیؼ وؾَری هذیزاى آسهبیؾگبّْبی وٌشزل غذا 

  1388ػعَ وویشِ اخزایی وٌگزُ ثیي الوللی دیبثز در عبل 

  1393در عبل  ّوبیؼ عزاعزی سغذیِ ٍ عزؼبىػعَ وویشِ اخزایی 

  گَاّی دریبفز ایذُ ثب ػٌَاى ثبسرعی هدبسی اس ٍاحذّبی سَلیذی ٍ صٌفی هَاد غذائی ٍ ثْذاؽشی در دّویي خؾٌَارُ هلی ایذُ ّبی

 1391ثزسز عبل 

 ػعَ خبهؼِ هغئَلیي فٌی صٌبیغ غذایی، آرایؾی ٍ ثْذاؽشی اعشبى 



  ،هْزًیَس، ثبؽگبُ ایفذًٍب، اًشؾبر هصبحجِ ّبی هشؼذد سخصصی ٍ ػوَهی صٌبیغ غذائی در عبیشْبی خجزی ٍسارر ثْذاؽز، ٍة دا یشد

یٌْب، اًشخبة، هؾزق ًیَس، یشد فزدا، خجزگشاری ؽفبف، ثزسزلؽزُ، خجزًگبراى خَاى، ایغٌب، ایزاى اوًََهیغز، خجز ًَ، دبرعز، یشد رعب، 

 ...هَػَد، ٍة عبیز خجزی صٌبیغ غذائی ایزاى ٍ 

  ٍ چبح هصبحجِ ّبی هشؼذد در رٍسًبهِ ّبی عزاعزی خوَْری اعالهی، ّوؾْزی، رٍسًبهِ دیوبى یشد، آرهبى ...

  ػعَ عبسهبى ًظبم هٌْذعی وؾبٍرسی ٍ هٌبثغ ؼجیؼی

  ػعَ فؼبل ثغیح خبهؼِ دشؽىی

 1/1/94سب  24/12/88هؼبًٍز غذا ٍ دارٍ اس   هغئَل ٍ راثػ عبیز 

 هغئَل  IT   1/1/94سب  25/8/90هؼبًٍز غذا ٍ دارٍ اس 

  عبػز آهَسػ ّبی سخصصی ٍ ظوي خذهز ٍیضُ وبروٌبى  1600گذراًذى لزیت

 ثبسرط ادارُ ًظبرر ثز هَاد غذائی، آؽبهیذًی، آرایؾی ٍ ثْذاؽشی داًؾگبُ ػلَم دشؽىی یشد 

 سبوٌَى  87اثػ لعبئی عبسهبى غذا ٍ دارٍ اس عبل ض

  یشد1394گَاّی حعَر در ّوبیؼ وؾَری سغذیِ ٍ عزؼبى در عبل ، 

  سَعػ داًؾگبُ ػلَم  1389گَاّی ؽزوز در عویٌبر آؽٌبئی ثب ؽیَُ ّبی سًذگی عبلن ٍ ػَاهل خؽز هزسجػ ثب ؽْزًؾیٌی در عبل

 دشؽىی یشد ٍ عبسهبى ثغیح خبهؼِ دشؽىی

 سَعػ داًؾگبُ ػلَم  1388روز در وٌفزاًظ ػلوی آهَسؽی آؽٌبئی ثب هىول ّبی غذائی ٍ َّرهَى ّب در ٍرسؽىبراى در عبل گَاّی ػ

 دشؽىی یشد

  داًؾگبُ ػلَم دشؽىی سْزاى1389در عبل ( اعٌه)گَاّی ؽزوز در عویٌبر ًمؼ ؼؼن در صٌؼز سٌمالر ، 

 یشد1393غذای عبلن ٍ سَعؼِ دبیذار در عبل  گَاّی حعَر در ّوبیؼ هلی هٌْذعی صًشیه در خذهز سَلیذ ، 

  یشد1393گَاّی ؽزوز ٍ حعَر فؼبل در وبرگبُ ّبی سخصصی ّوبیؼ هذیزاى ًظبرر ثز هَاد غذائی، آرایؾی ٍ ثْذاؽشی در عبل ، 

 ُّبی هَاد گَاّی ؽزوز در وبرگبُ چبلؾْب ٍ رٍؽْبی اعشمزار عیغشن سعویي ویفیز در حبؽیِ ؽؾویي گزدّوبئی رٍعبی آسهبیؾگب

 ، یشد1388غذائی، آؽبهیذًی، آرایؾی ٍ ثْذاؽشی عبل 

  گَاّی ؽزوز در وبرگبُ چبلؾْب ٍ رٍؽْبی اخزائی ثىبرگیزی اسَهبعیَى یىذبرچِ آسهبیؾگبّی در حبؽیِ ؽؾویي گزدّوبئی رٍعبی

 ، یشد1388آسهبیؾگبّْبی هَاد غذائی، آؽبهیذًی، آرایؾی ٍ ثْذاؽشی عبل 

 1389رظِ ثبسگؾز ؽیز سَعػ عبسهبى غذا ٍ دارٍ در عبل گَاّی ؽزوز در دٍرُ ػب 

  داًؾگبُ سْزاى1388گَاّی ؽزوز در وبرگبُ آهَسؽی سخصصی دالعشیه ّبی ثغشِ ثٌذی هَاد غذائی، دارٍئی ٍ ثْذاؽشی در عبل ، 

 رایؾی ٍ ثْذاؽشیهؾبروز در دٍرُ آهَسػ وؾَری چگًَگی ثزرعی ٍ صذٍر دزٍاًِ ّبی ثْذاؽشی عبخز هَاد غذائی، آؽبهیذًی، آ 

 ػعَ وویشِ آهَسػ هزوش ثْذاؽز ؽْزعشبى اردوبى 

  دزعؾگز ؼزحPMS (Post Marketing Surveillance)  1387داًؾگبُ ػلَم دشؽىی یشد در عبل 

  وبرؽٌبط ثجز دادُ ّبی ؼزحPMS (Post Marketing Surveillance)  1389ٍ  1388داًؾگبُ ػلَم دشؽىی یشد در عبلْبی 

 ًَِثزدار ؼزح  وبرؽٌبط ًوPMS (Post Marketing Surveillance)  1391، 1390داًؾگبُ ػلَم دشؽىی یشد در عبلْبی ،

1392 ،1393 ،1394 ،1395 ،1396 ،1397  ٍ1398 

  گَاّی دریبفز اهشیبس دیؾٌْبد ارعبل فبیل الىشزًٍیىی هذارن صذٍر دزٍاًِ ّبی ثْذاؽشی سَعػ ؽَرای دذیزػ ٍ ثزرعی دیؾٌْبدّبی

 1394ػلَم دشؽىی یشد در عبل داًؾگبُ 

  ثب ّوىبری ٍسارر ثْذاؽز ٍ ؽزوز سَف ًَرد ( 22000:2005ایشٍ )هؾبروز در دٍرُ آهَسؽی

  ثب ّوىبری ٍسارر ثْذاؽز ٍ ؽزوز سَف ًَرد(  آًبلیش خؽزار هزثَغ ثِ ایوٌی غذایی)هؾبروز در دٍرُ آهَسؽی 



  ثب ّوىبری هزوش سَعؼِ ًَآٍری ٍ وبرآفزیٌی (  ئی، دارٍئی ٍ ثْذاؽشیدالعشیىْبی ثغشِ ثٌذی هَاد غذا)هؾبروز در دٍرُ آهَسؽی

دبرن ػلن ٍ فٌبٍری داًؾگبُ سْزاى 

 هؾبروز در دٍرُ آهَسؽی داًؼ افشایی سغذیِ ٍرسؽی ثب ّوىبری عبسهبى سزثیز ثذًی وؾَر 

  1/12/89هؾبروز در ؼزح آهَسػ خبًَادُ در سبریخ 

  غذا هؾبروز در ّوبیؼ وؾَری ثْذاؽز ٍ ایوٌی

 هؾبروز در ّوبیؼ وؾَری لزآى ٍ ؼت 

 

 

 فعاليتهای فرهنگی

  (ع)رئیظ اًدوي فزٌّگی یبعیي اردوبى ٍاثغشِ ثِ هغدذ یشیوبى حغیي اثي ػلی 

 اثػ فزٌّگی هغدذ ثب عبسهبى سجلیغبر اعالهیر 

 راثػ دارالمزاى 

  ثغیح وبروٌبى داًؾگبُػعَ فؼبل ثغیح دبیگبُ هغدذ هحلِ، ثغیح خبهؼِ دشؽىی، ثغیح عبسهبى حح ٍ سیبرر ٍ 

 ثزًبهِ ریشی ٍ ّوبٌّگی خْز سؾىیل والط ّب ٍوبروبّْبی فزٌّگی در هغدذ 

 ثزگشاری هزاعن هخشلف هذّجی ٍ اخشوبػی 

 ثزدبیی هغبثمبر فزٌّگی ٍ ٍرسؽی 

 ِثزگشاری اردٍّبی فزٌّگی سفزیحی ثزای ًَخَاًبى ٍ ًًَْبالى هغدذ هحل 

 خشوبػی ثَیضُ ًوبیؾگبُ وشبةثزگشاری ًوبیؾگبّْبی ػلوی، فزٌّگی ٍ ا 

 ِسالػ در خْز خذة هٌبثغ هبلی ٍ عبیز سغْیالر خْز اًدبم فؼبلیز ّبی فزٌّگی ٍ اخشوبػی در هغدذ ٍ دبیگبُ هحل 

  (ع)اخزای هزاعن ثشرگذاؽز ایبم خؾي ّب ٍ ایبم عَگَاری ایوِ هؼصَهیي 

 سْیِ ٍ چبح گبٌّبهِ ٍ ثزٍؽَرّبی ػلوی ٍ فزٌّگی 

 عبثمبر فزٌّگی ٍرسؽیثزگشاری هزاعن ٍ م 

 ثزدبیی ایغشگبُ صلَاسی 

 ِّوبٌّگی خْز دیذار اػعبی هغدذ ٍ دبیگبُ ثب خبًَادُ هؼشس ؽْذا ء ٍ خبًجبساى هحل 


