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   05/02/98  

  سخنران  عنوان  ساعت

    و ثبت نام پذیرش  8:00-8:30

    قرائت قرآن و پخش سرود ملی  8:30-8:40

  خیر مقدم  8:40-8.50
مرکز تحقیقات علوم  رئیس، مهندس پریسا زیارتی

  تغذیه و صنایع غذایی

9:05-8:50  
اري و اهداف کالن مراکز تحقیقاتی علوم ذسیاست گتبیین 

  پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی 

علوم پزشکی مدیر مراکز تحقیقاتی  دکتر حیدربیگی

  دانشگاه آزاد اسالمی

  دکتر فرشاد هاشمیان  نقش پژوهش و مراکز تحقیقاتی در ارتقا سطح سالمت جامعه  9:20-9:05

  دکتر سهیل اسکندري  ارگانهاي نظارتی مسئول ایمنی غذا و بیوتروریسمچالش   9:20-9:35

9:35-10:00 
اي هاستفاده از پروبیوتیکها در صنایع غذایی، آینده و چالش 

  پیش رو
  دکتر سعید میردامادي

10:00-10:20 
خواص عملکردي پپتیدهاي زیست فعال حاصل از فعالیت 

  میکروارگانیسم هاي پروبیوتیک
  مصلحی شاددکتر مریم 

  مهندس پریسا زیارتی  بهبود ایمنی مواد غذایی 10:20-10:40

  پرسش و پاسخ 10:40-10:55

  استراحت و  پذیرایی 10:55-11:15

11:15-11:45 

تراریخته با رویکرد به طبیعی و ایمنی محصوالت غذایی

چالش هاي سیاست گذاري ورود به مطالعات ارزیابی ریسک و 

 بازار

  اربابیدکتر سپیده 

11:45-12:15  
اي دیدگاه هاي کاربردي در رفع مشکالت صنایع غذایی در راست

  تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از کاالي داخلی
  دکتر محمدرضا سنجابی

  دکتر شهریار دبیریان  غذاهاي فراسودمند  12:15-12:35

12:35-12:55 
، تشخیص و ایمنی مواد غذایی بررسی ویژگیها،  استراتژي

  اصالح شده ژنتیکی
  دکتر فاطمه امینی نجفی

  پرسش و پاسخ 12:55-13:00

  نهار و نماز  13:00-14:00

  دکتر آریو موحدي  چاقی و دارودرمانی: از رویا تا واقعیت  14:00-14:20

  دکتر نفیسه خسروي دهقی  نقش گیاهان دارویی در اصالح شیوه زندگی جامعه ایرانی 14:20-14:45

14:45-15:05  
نقش فرایندهاي غذایی بر ویژگی هاي تغذیه اي و سالمت 

  مصرف کنندگان
  دکتر یوسف رمضان

  دکتر اسرا تاجیک  نقش تغذیه در بهبود سالمت روان  15:05-15:25

  دکتر منصوره موجانی قمی  نقش مداخالت تغذیه اي بر اصالح ژنومیک انسان 15:25-15:45

  دکتر منیره حاتمی  الگوهاي غذایی و سالمتی 15:45-16:05

  پرسش و پاسخ 16:05-16:15

  مراسم اختتامیه و اهداء جوایز و تقدیر از فعاالن 16:15-17:00

  

  

 


