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ايشاٌ يعبَٔذ ثشَبيّ سيضي ٔرحقيقبد ٔصاسد َيشٔ
ٔضعيذ رحصيهي:
فبسغ انزحصيم سشزّ صُبيع غزائي اص داَشگبِ رٓشاٌ دس يقطع كبسشُبعي دس عبل  1379ثب يعذل ٔ16/58دس يقطع
كبسشُبعي اسشذ اص داَشگبِ عهٕو ٔرحقيقبد دس عبل  1384ثب يعذل 17/10يزقبضي اعزخذاو دسآٌ ششكذ يي
ثبشى.عٕاثق كبسي ايُجبَت ثششح ريم يي ثبشذ.
انف  -دِ عبل كبسخبَّ آسد يٕدد ثعُٕاٌ يغئٕل فُي
ة-پُجغبل رذسيظ شبيم:
-1داَشگبِ جبيع عهًي كبسثشدي صُعذ غزا ععبدد آثبد
 -2داَشگبِ جبيع عهًي كبسثشدي غالد قبئى
 -3داَشگبِ جبيع عهًي كبسثشدي داَّ ْبي خٕساكي
-4داَشگبِ آصاد اعاليي ٔساييٍ-داَشكذح كشبٔسصي
دسٔط رذسيظ شذِ
-1رجضيّ يٕاد غزائي-داَشگبِ آصاد اعاليي
-2شيًي يٕاد غزائي(-)2ٔ1صُعذ غزا ععبدد آثبد-غالد قبئى-داَشگبِ آصاد اعاليي
-3ييكشٔ ثيٕنٕژي يٕاد غزائي -عهًي كبسثشدي داَّ ْبي خٕساكي
-4كُزشل كيفي -عهًي كبسثشدي غالد قبئى ٔ عهًي كبسثشدي صُعذ غزا ععبدد آثبد
-5اصٕل ثٓذاشذ ٔايًُي كبس -عهًي كبسثشدي غالد قبئى ٔ عهًي كبسثشدي صُعذ غزا ععبدد آثبد
-6صيغذ شُبعي عًٕيي -عهًي كبسثشدي صُعذ غزا ععبدد آثبد
-7آشُبئي ثب ديبگشاو گُذو ٔآسد -عهًي كبسثشدي غالد قبئى
-8آشُبئي ثب يبشيٍ آالد دسيبفذ گُذو ٔآشُبئي ثب يبشيٍ آالد پبكغبصي گُذو ٔيبشيٍ آالد آسد ٔثغزّ ثُذي -
عهًي كبسثشدي غالد قبئى
-9صثبٌ رخصصي -عهًي كبسثشدي غالد قبئى
-10ثيٕشيًي -عهًي كبسثشدي غالد قبئى
-11كبسآفشيُي -عهًي كبسثشدي صُعذ غزا ععبدد آثبد
-12ثشگضاسي كبسگبِ آيٕصشي دس ششكذ فشاسًُْبٌ صُعذ
انف-كبسگبِ رٕنيذ آسد
ة -كبسگبِ َقش ايٕنغيفبيشْب دسصُعذ آسد

اَجبو پشٔژح رحقيقبري رحذ عُٕاٌ "بررسي تاثير گلوتن در كيفيت نان" دس داَشگبِ غالد قبئى-ج
عُٕاٌ پبيبَبيخ كبسشُبعي اسشذ ايُجبَت دس صييُخ
""ميزان تاثير سرب وكادميوم وفسفر ومس وروي در شير مادر وشير خشك
.يي ثبشذ
:يقبالد ايُجبَت ثششح ريم اعذ
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