دُويي جلغَ کاسگشٍّ تخصصي صٌايغ غزايي اًجوي هذيشيت کيفيت ايشاى
هْسخ 92/08/28

عاػت 14الي 16

حاضشيي :خاًن ُا :هٌِذط خاکٌژاد ،هٌِذط اکثيشي،هٌِذط رُاتياى ،هٌِذط فياضي ،هٌِذط هْعْي
آقاياى :دکتش دتيشياى  ،دکتش کياًفش،هٌِذط تِشام حغيي صادٍ،هٌِذط هذسط صادقي، ،هٌِذط عيذيؼقْتي،هٌِذط
احوذػْدي ، ،هٌِذط هؼتوذ ّ اهيش حيذسي
- 1دس اتتذاي جلغَ آقاي دکتش دتيشياى دس ساتغَ تا تشگضاسي هجوغ دّسٍ چِاسم اًجوي هذيشيت کيفيت ايشاى ّ
اًتخاتات اػضاي جذيذ ُيات هذيشٍ صحثت ًوْدًذ.
- 2دس اداهَ جلغَ تَ تحث ّ تشسعي پيشاهْى دعتْسالؼول حذاقل ضْاتظ تشچغة گزاسي هْاد خْساکي ّ
آشاهيذًي پشداختَ شذ ّ هقشس گشديذ ايي دعتْسالؼول اص عشيق دتيشخاًَ تَ اػضاء اسعال گشدد ّ اػضاي
کاسگشٍّ پظ اص هغالؼَ ًقغَ ًظشيات ّ پيشٌِادات اصالحي خْد سا جِت جوغ تٌذي دس هْسد ايي ضاتغَ تَ عْس
کتثي تَ کاسگشٍّ جِت اسعال تَ عاصهاى غزا ّ داسّ هٌؼکظ ًوايٌذ.

- 3دس ساتغَ تا ًشغت ُاي تخصصي دس ُوايش ،کاسگاٍ ُاي آهْصشي ّ عخٌشاًاى ُوايش آقاي حيذسي
تْضيحاتي دس خصْص ُواٌُگي ّ ًِايي شذى تشًاهَ ُوايش تَ ششح صيش اػالم ًوْدًذ:
الف) ًشغت تخصصي "ًقش عبسهبى ّبي ًظبرتي در تَععِ اعتبًذاردّب در ارتقبء عالهت غذا"
ثب حضَر :دکتز هحوذسيٌعلي( کبرشٌبط هغئَل ثزًبهِ ّبي هلي ثيوبري ّبي قبثل اًتقبل ثيي اًغبى ٍ حيَاى)
دکتز اًَشِ رحوبًي(هعبٍى رئيظ پضٍّشکذُ عيغتن ّب پضٍّشگبُ اعتبًذارد)
دکتز هحغي هشکبت( هعبًٍت ثْذاشتي عبسهبى داهپششکي)
دکتز ّبدي تجزايي ( هذيز کل دفتز ًظبرت ثز ثْذاشت عبسهبى داهپششکي کشَر)
دکتز شْزيبر دثيزيبى(هذيز تضويي کيفيت صٌبيع شيز ايزاى ،عضَ کويتِ دائوي ايوٌي هَاد غذايي فذراعيَى ثيي الوللي شيز)
ة)ًشغت تخصصي "تَععِ فٌبٍري ّبي ًَيي در صٌعت غذا"
ثب حضَر :دکتز جَاًوزد( هعبٍى پضٍّشکذُ کشبٍرسي عبسهبى پضٍّش ّبي علوي ٍ صٌعتي ايزاى)

دکتز هزين تبج آثبدي(رئيظ اًجوي پزٍثيَتيک ٍ غذاّبي فزاعَدهٌذ)
دکتز هحوذرضب احغبًي( عضَ ّيبت علوي داًشگبُ علَم تحقيقبت داًشکذُ غذايي)
دکتز عليزضب ًجي ( عضَ ّيبت هذيزُ اًجوي ًشبى اعتبًذارد ٍ هذيزعبهل شزکت تَط چبشٌي)

دکتز هحوذ داًشي(هعبٍى کيفيت شزکت شيزخشک ًَساد)
خبًن هٌْذط حيذرپَر( هغئَل آسهبيشگبُ هَلکَلي پضٍّشگبُ اعتبًذارد)
ج)ًشغت تخصصي "جبيگبُ اعتقزار عيغتن ّبي هذيزيتي در صٌعت غذا"
ثب حضَر آقبيبى :دکتز عبعبى رضبيي ( اعتبد هيکزٍثيَلَصي ٍ هَلکَالر ثيَلَصي داًشکذُ ثْذاشت داًشگبُ علَم پششکي
دکتز عجبط عقبيي(عضَ ّيأت علوي داًشگبُ آساد اعالهي )
دکتز حغي فزٍساى فزد (رئيظ ّيبت هذيزُ شزکت کبهجيش)
دکتز فزشبد کيبًفز(هذيزثخش کبالي هصزفي شزکت اط جي اط)
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د) ًشغت تخصصي "عيغتن ّبي ارتجبط ثب هشتزي ٍ رضبيت هٌذي هشتزيبى"
ثب حضَر آقبيبى :دکتز ثْزام شْزُ ( هذيزعبهل فزاٍردُ ّبي گَشتي ثزيبى آهل)
دکتز هحوذرضب هعتذل(عضَ ّيبت علوي داًشگبُ آساد اعالهي )
دکتزصبدق قزاگشلَ(هذيزعبهل کبرخبًجبت قٌذقشٍيي)
ًوبيٌذُ اًجوي هٌْذعي کيفيت هبسًذراى
ّـ) ًشغت تخصصي "ًقش تَععِ کيفيت در اقتصبد"
ثب حضَر آقبيبى :آقبي هزتضي علطبًي( هذيزعبهل گزٍُ صٌعتي سرهبکبرٍى)
آقبي ثْزٍسفزٍتي(ثٌيبًگذار شزکت ثْزٍس ٍ پيشکغَت صٌبيع غذايي)
هٌْذط عيذ ععيذ اهبهي( عضَ ّيبت هذيزُ ٍ دثيز اًجوي هذيزيت کيفيت ايزاى)
دکتز افالکي(دثيز اًجوي فزاٍردُ ّبي گَشتي ايزاى)
کبرگبُ ّبي آهَسشي:
 - 1سًجيزُ تبهيي ٍ تَسيع در حفظ ٍ پبيذاري کيفي هَاد غذايي
ارائِ دٌّذُ :هٌْذط ثْزام حغيي سادُ؛ هذيز ٍاحذ کٌتزل کيفيت شزکت کبلِ آهل
ً - 2قش ثزچغت گذاري در ارتقبي آگبّي هصزف کٌٌذگبى
ارائِ دٌّذُ :دکتز جَاًوزد؛ هعبٍى پضٍّشکذُ کشبٍرسي عبسهبى پضٍّش ّبي علوي ٍ صٌعتي ايزاى
ً - 3کبت کليذي در هغتٌذعبسي اعتبًذارد ايشٍ 22000
ارائِ دٌّذُ :هٌْذط هحوذ هذرط صبدقي؛ هذيزعبهل شزکت OCU

 - 4عشکاسخاًن هٌِذط هْعْي دس ساتغَ تا ًِايي شذى چک ليغت ُاي اسصياتي ّاحذُاي تشتش کَ دس حذّد 2
هاٍ پظ اص تشسعي ّ ًظشات اػضا تْعظ کاسگشٍّ عيتوِا کَ پظ اص جوغ تٌذي دس عايت اًجوي قشاس گشفت
تْضيحاتي هثغْط اسائَ ًوْدًذ.
 - 5هقشس گشديذ ُش کذام اص اػضاء ًغثت تَ اعالع سعاًي ايي ُوايش ّ جزب هخاعة ّ حضْس دس ُوايش
تْعظ ششکتِاي تاتؼَ خْد اقذام ًوايٌذ.
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