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عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

مدرس دانشگاه هاي علوم پزشکی اراك و بندرعباس
سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا

انجمن واردکنندگان فرآورده هاي خام دامی
انجمن صنایع فرآورده هاي گوشتی ایران

شرکت سیوان تجارت امرتات
انجمن صنایع فرآورده هاي گوشتی ایران

شرکت سیوان تجارت امرتات

سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا
انجمن واردکنندگان فرآورده هاي خام دامی

سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا آقاي دکتر حسن اختیارزاده 
انجمن واردکنندگان فرآورده هاي خام دامی مهندس رضا بیارش

سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا
انجمن واردکنندگان فرآورده هاي خام دامی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه- دانشکده تربیت بدنی
مدرس فدراسیون آمادگی جسمانی و ورزشهاي رزمی

عضو کمیته بهداشت و سالمت مواد غذایی سازمان دامپزشگی ج.ا.ا

                    جدول زمانبندي سمینارهاي علمی/آموزشی - 1396

هلدینگ تجارت فراسوآقاي دکتر علی تهرانیفارسی 111396/08/2515:00- 16:30
 25E سالن
سالن سمینار

نقش فرآورده هاي گوشتی در تغذیه ورزشکاران حرفه اي

دبیر انجمن صنفی تولید و بسته بندي مواد پروتئینی انجمن صنفی تولید و بسته بندي مواد پروتئینی فارسی آقاي دکتر مسعود رسولی 13:00-14:30
 25E سالن
سالن سمینار

عضو کمیته بهداشت و سالمت مواد غذایی سازمان دامپزشگی ج.ا.ا فارسی آقاي دکتر آراسب دباغ مقدم
 25E سالن
سالن سمینار

10:00- 12:00

هلدینگ تجارت فراسو فارسی  آقاي دکتر حامد گل محمدي
 25E سالن
سالن سمینار

15:30-16:30

1396/08/2514:00-15:30
25F سالن

کارگاه آموزشی
فارسی

81396/08/25

91396/08/25

10

   مدیر ارشد فنی فروش - نوآوری ھا  
Avebe  شرکت

رابط ملی oie در رفاه حیوانات در ایران

71396/08/2414:00-16:00
 25E سالن
سالن سمینار

فارسی

61396/08/2410:00-12:00
 25E سالن
سالن سمینار

  خانم دکتر عطیه دباغیان مقدم

عضو هیات علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 1396/08/23 5

فارسی

3

41396/08/2313:30-15:00

فارسی / 
انگلیسی

 25E سالن
سالن سمینار

10:00-12:00 1396/08/23

 25E سالن
سالن سمینار

فارسی / 
انگلیسی

هلدینگ تجارت فراسو آقاي دکتر امیرسیدعلی مهبد

21396/08/2214:30-16:30
 25E سالن
سالن سمینار

عضو کمیته بهداشت و سالمت مواد غذایی سازمان دامپزشگی ج.ا.ا آقاي دکتر آراسب دباغ مقدمفارسی

11396/08/2212:00-14:00
 25E سالن
سالن سمینار

فارسی

انجمن صنایع فرآورده هاي گوشتی ایران  آقاي مهندس حامد حسن پور  تکنولوژیست فرآورده هاي گوشتی

روش هاي پیشگیري از انتقال بیماري هاي انگلی از گوشت

آشنایی با عملکرد و بهداشت سردخانه

فرآورده هاي گوشتی تخمیري

استفاده از نشاسته سیب زمینی خام و اصالح شده در 
تولید فرآورده هاي گوشتی

سنسورها برپایه گوشی تلفن همراه  هوشمند جهت 
تشخیص کیفیت گوشت و فرآورده هاي گوشتی

اثر رفاه دام و طیور بر کیفیت گوشت قرمز

مدیریت فرآیند تولید گوشت قرمز در کشتارگاه هاي 
کشورهاي صادر کننده

آشنایی با کاربرد HACCP در صنعت  گوشت

بررسی کنترل کیفیت گوشت

تکنولوژي تولید خمیر مرغ، روش ها و فرآیندها

Mr. Jurgen Schwing     مدیر ارشد فنی - دپارتمان استارترھای گوشتی   
  Chr-Hansen  شرکت

Mr.Oliver Maystre
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