
 

ِ هَعغبر ٍ در سهيٌِ ارائِ خذهبر فٌي ٍ سخصصي ث سًجبىسَاًوٌذيْب ٍ ظزفيشْبي داًؾگبُ علَم دشؽكي  

 ًْبدّبي ثزٍى داًؾگبُ

 خدمات مشاوره اي -الف 

  ٍ هذارطهؾبٍرُ ثْذاؽز آة ٍ فبضالة، هحيط سيغز، هحيط كبر 

 هؾبٍرُ ارگًََهيك جْز طزاحي صٌعشي 

  هؾبٍرُ هذيزيز اطالعبر ثْذاؽشي، هطبلعبر جبهعِ ًگز، هذيزيز هٌبثع، ثزًبهِ ريشي

 اعشزاسضيك ٍ هذيزيز ثحزاى

 هؾبٍرُ راُ اًذاسي آسهبيؾگبُ ّبي سحقيقبسي، سؾخيص طجي ٍ علَلي 

 هؾبٍرُ ثبليٌي، رٍاًذشؽكي ٍ اطالعبر دارٍيي در صٌعز 

 ُسغذيِ ٍ طزاحي ثزًبهِ غذايي صحيح ثزاي ٍرسؽكبراى ٍ دزعٌل هؾبٍر 

 خدمات آموزشي -ب 

 دٍرُ ّبي آهَسؽي هذاٍم حزفِ اي 

 كبرگبُ ّبي آهَسؽي در سهيٌِ ثْذاؽز كبر ًظيز ديؾگيزي اس اخشالالر عضالًي اعكلشي 

  ّبي اٍليِآهَسػ ثْذاؽز فزدي ٍ حزفِ اي ًظيز ثْذاؽز دٍراى ثلَغ، هقبثلِ ثب اعشزط ٍ كوك 

  دٍرُ ّبي آهَسؽي كَسبُ هذر ٍ كبرگبُ ّبي آهَسؽي در سهيٌِ هزاقجز ّب ٍ فزآيٌذّبي

 دزعشبري ًظيز هزاقجز اس عبلوٌذاى، ثيوبري ّبي هشهي ٍ سزٍهب

 ٌِكبرگبُ ّبي آهَسؽي در سهي 

 كبرگبُ ّبي آهَسؽي كٌشزل هغوَهيز ّبي داٍريي ٍ غذايي 

 دي ثيَلَلَصي هَلكَلي ًظيز اعشخزاج اعيذ ًَكلئيك، كبرگبُ ّبي آهَسؽي در سهيٌِ رٍػ ّبي 

 عي آر ٍ صل الكشزٍفَرسيظ

 كبرگبُ ّبي آهَسؽي در سهيٌِ رٍػ ّبي ايوًََلَصيكي ًظيز االيشا ٍ ايوًََفلَرعبًظ 

 كبرگبُ ّبي آهَسؽي دي عي آر ٍ ايشٍآًشين ّب در سؾخيص ثيوبري ّبي اًگلي ٍ قبرچي 

 ٌشزًزسلِ كٌفزاًظ ٍ آهَسػ اس طزيق اي 

 كبرگبُ ّبي آهبر ٍ اديذهيَلَصي 

 كبرگبُ طزاحي آهَسؽي، سذٍيي هطبلت آهَسؽي ٍ ارسؽيبثي 

 آهَسػ سثبى اًگليغي ٍ سزجوِ هشَى 

 ثزگشاري كبرگبّْبي جغشجَي هقبالر علوي در ايٌشزًيز 

 ِثزگشاري كبرگبّْبي آهَسؽي در سهيٌِ عيغشوْبي هذيزيز يكذبرچ 

  ًَِثزداري اس آاليٌذُ ّبي َّاكبرگبُ آهَسػ رٍؽْبي ًو 

 



 

 خدمات تحقيق و توسعه -پ 

o ٌبيعصثْذاؽشي ٍ ؽٌبعبيي عَاهل خطز در ثيوبري ّبي هشهي دزعٌل ؽبغل در هطبلعبر اديذهيَلَصيكي 

o هطبلعِ عَاهل هَثز ثز آعيت ّبي ؽٌَايي ٍ ثيٌبيي در داًؼ آهَساى ٍ دزعٌل 

o دزعٌلاعكلشي در داًؼ آهَساى ٍ  -هطبلعِ اخشالالر عضالًي 

o سعييي هقذار ٍ ارسيبثي اثزار آاليٌذُ ّبي هحيط سيغز ثز عيغشن سٌفغي 

o ارسيبثي اثزار كجذي هَاجِْ ؽغلي ثب حالل ّبي آلي 

o ثْذاؽز هحيط سيغز 

o غٌي عبسي هَادغذايي ٍ الگَي هصزفي غذايي 

o اًذاسُ گيزي كوي ٍ كيفي ريشهغذي ّب ٍ سْيِ ثزچغت ّبي سغذيِ اي در هحصَالر غذايي 

o فزهَالعيَى ٍ كٌشزل كيفي فزآٍردُ ّبي دارٍيي ٍ غذايي 

o طزاحي ٍ آًبليش هطبلعبر سجزثي هزسجط ثب علَم سيغشي 

o طزاحي ٍ عٌشش هَاد هَثزُ دارٍيي 

o آًبليش ثزٍى سي ٍ درٍى سي فزآٍردُ ّبي دارٍيي 

o هطبلعبر فبرهبكَلَصيكي )رفشبري ٍ علَلي( دارٍّب 

o غٌگي سيغشي دارٍّباًذاسُ گيزي غلظز خًَي ٍ آسهبيؾبر ّو 

o هطبلعبر كبرآسهبيي ثبليٌي دارٍّب 

o ثْذاؽشي -هطبلعبر رئَلَصيكي فزآٍردُ ّبي ًيوِ جبهذ ٍ آرايؾي 

o هطبلعبر دبيذاري ٍ كيٌشيك سخزيت دارٍّب 

o كبرثزد فٌبٍري ًبًَ در دارٍرعبًي ّذفوٌذ ٍ آّغشِ رّؼ 

o آًبليش كوي ٍ كيفي عوَم ٍ آاليٌذُ ّبي فلشي عٌگيي 

o ر در هقيبط آسهبيؾگبّي ٍ دبيلَرعبخز سجْيشا 

o كؾز ٍ فزآٍري گيبّبى دارٍيي 

o فزهَالعيَى ٍ كٌشزل كيفي فزآٍردُ ّبي گيبّي 

o آًبليش اعبًظ در فزآٍردُ ّبي غذايي ٍ گيبّي 

o ديؾگيزي ٍ كٌشزل ثيوبري ّبي عفًَي 

o سؾخيص ثيوبري ّبي اًگلي ٍ قبرچي ثب رٍػ ّبي هَلكَلي ٍ ثيَؽيويبيي 

o  ّبي ثٌيبديكؾز علَلي ٍ علَل 

o ّبي دلي  سَليذ ٍ آًبليش فزآٍردُ ّبي ثيَلَصيك ٍ دزٍسئيي ّبي ًَسزكيت ًظيز آًشي ثيَسيك، آًشي ثبدي

 كلًَبل ٍ هًََكلًَبل، آًشي ثبدي ّبي سك سًجيزُ اًغبًي ٍ كيز ّبي سؾخيصي

o هطبلعِ هَسبعيَى صى ّب ٍ سعييي صًَسيخ 

o ،كشزٍفَرسيظ، كلَئيٌگ، دسيوشزي دزسَّبي يًَيشاى، ال خذهبر سحقيقبسي ًظيز ثالسيٌگ، كزٍهبسَگزافي

 ّيغشَدبسَلَصي، دي عي آر، ايوًََفلَرعبًظ، الكشزٍفيشيَلَصي ٍ هيكزٍعكَح الكشزًٍي.


