بسوامه استساتژیک مسکص تحقیقات ػلًم تغریه ي صىایغ غرایی
بخش صنایع غذایی
زسالت مسکص (: )Mission
هشکض تحقیقات ػلًم تغریه ي صىایغ غرایی تِ هٌظَس ایجاد تؼتشی هٌاػة تشای فؼالیت هحققیي ٍ فٌاٍساى دس ػشصِ ػلَم غزا ٍ
صٌایغ غزایی ٍ تا ًگاُ کاستشدی تش تاهیي غزای ػالن هَسد ًیاص گشٍُ ّای خاف دس جاهؼِ ٍ تاالتشدى ػغح ایوٌی هَاد غزایی تشای ػوَم
جاهؼِ ایجاد هی گشدد  .ایي هشکض تش آى اػت کِ تا اًجام فؼالیت ّای پظٍّـی کاستشدی ٍ فٌأٍساًِ هثتٌی تش ًیاص ّای جاهؼِ تش اػاع
اٍلَیت ّا صهیٌِ ایجاد پظٍّؾ ّای هحصَل هحَس ٍ داًؾ فٌی تَلیذ فشاٍسدّای آؿاهیذًی ٍ غزایی سا فشاّن آٍسد ُ تا هشاکض تْذاؿتی،
ػاصهاى غزا ٍ داسٍ ٍ تَلیذ کٌٌذُ فشاٍسدُ ّای غزایی ٍ هشاکض تحقیقاتی هشتثظ استثاط ػاصًذُ ای داؿتِ تاؿذ.
تا تَجِ تِ هـكالت هَجَد دس ػغح کـَس تِ هٌظَس تاهیي هَاد غزایی تا کیفیت هغلَب ٍ ّوچٌیي کٌتشل دقیق کیفیت اًَاع هحصَالت

غزایی داخلی ٍ ٍاسداتی  ،تالؿک ٍجَد هشکض تحقیقات غزا ٍ صٌایغ تاثیشقاتل تَجْی تش ػالهت جاهؼِ تِ ؿشح صیش خَاّذ داؿت.
 -1تذٍیي سٍؿْای کٌتشل ٍ اػتاًذاسدّای هشتَط تِ هَاد اٍلیِ فشآٍسدُ ّای غزایی
 -2تشًاهِ سیضی ٍ ّذایت تحقیقات کاستشدی دس جْت استقاء کٌتشل کیفیت هَاد اٍلیِ ٍ فشآٍسدُ ّای غزایی
 -3ؿثكِ ػاصی اص عشیق جلة هـاسکت هحققیي سؿتِ ّای هختلف هشتثظ تا غزا دس ساػتای اًجام تحقیقات کیفی تِ هٌظَس تاهیي
ًیاص صٌاتغ ریشتظ ٍ ػاصهاى ّای ػفاسؽ دٌّذُ خذهات تخصصی
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 -4فشهَالػیَى هحصَالت غزایی خاف تشای گشٍُ ّای دسهاًی ٍیظُ تا سٍیكشد ایجاد اسصؽ افضٍدُ ػاصهاًی تا تَلیذ داًؾ فٌی
هحصَالت غزایی اًحصاسی

ديزوما ): (Vision
ایي هشکض تش آى اػت کِ تا تَػؼِ تحقیقات دس صهیٌِ ػلَم ٍ فٌاٍسی ّای ٍاتؼتِ تِ غزا ٍ هحصَالت غزایی ٍ تا اػتفادُ اص تَاًایی ّای
تالقَُ ٍ تالفؼل هحققیي ٍاحذ ػلَم داسٍیی داًـگاُ آصاد اػالهی ٍ ػایش هشاکض ّوكاس اص عشیق تكاس گیشی ایـاى دس ّیات هَػغ ،دس جْت
تَلیذ ػلن ،فٌاٍسی ٍ ّوكاسی تا هشاکض ٍ صٌایغ حَصُ کؼة ٍ کاس داسد دس صهشُ هشاکض تحقیقاتی تشتش ایشاى قشاس گیشد.ایي هشکض ػالٍُ تش
افضایؾ کوی ٍ کیفی داًؾ فٌی فشاٍسدّای غزایی جذیذ ،تَػؼِ ػثذ هحصَالت خَد سا تا تَلیذ فشهَالػیَى ّای جذیذ هَسد ًیاص کـَس ٍ
هٌغقِ اص عشیق ّوكاسی ٍ یا هـاسکت تا ؿشکتْای تیي الوللی هؼتثش تا ًاهْای تجاسی ؿٌاختِ ؿذُ ٍ ػغح تاالی کیفیت هَسد اًتظاس تِ
اًجام خَاّذ سػاًذ ٍ تا تْشُ گیشی اص ًیشٍی اًؼاًی هتؼْذ ،تجْیض تِ داًؾ فٌی ٍ تكٌَلَطی هٌاػة تَلیذ ٍ تؼتِ تٌذی ٍ ایجاد هـاسکت
تا ؿشکتْای هغشح جْاى تِ تَلیذ ٍ صذٍس کاال تِ ػایش کـَسّای جْاى ًیض چـن خَاّذ داؿت.

ذیىفغ های داخلی:
اػضاء ّیِات ػلوی ،هحققیي ٍ کاسؿٌاػاى داًـكذُ ػلَم داسٍیی ٍ ػایش ٍاحذ ّای داًـگاُ آصاد اػالهی
داًـجَیاى ٍاحذ ػلَم داسٍیی تَیظُ داًـجَیاى تحصیالت تكویلی
هشاکض تحقیقاتی ٍ ٍاحذّای داًـگاُ آصاد اػالهی فؼال دس حَصُ ػلَم غزا ٍ ػالهت
تیواسػتاًْا ٍ هشاکض دسهاًی دسداًـگاُ آصاد اػالهی
ذیىفغ های خازجی:
اػضای ّیات ػلوی،هتخصصیي ٍ فٌاٍساى هشاکض ٍ داًـگاّْای فؼال دس ػلَم ٍ صٌایغ غزایی
هشاکض تحقیقاتی ٍ صٌایغ تَلیذی فشآٍسدُ ّای غزایی دس ػغح کـَس
ػوَم جاهؼِ دس ػغح کـَس ٍ هٌغقِ
گشٍُ ّای دسهاًی خاف تا ًیاص ٍیظُ تِ غزا ّای فٌاٍسی ؿذُ ّوضهاى تا سطین ّای داسٍیی

وقاط قًت ):(Strengths
اًحصاسی تَدى هشکض دس ػغح داًـگاُ آصاد اػالهی
ٍجَد هتخصصیي ٍ اػضای ّیات ػلوی تا تجشتِ ٍ تَاًا دس ٍاحذ
حضَس هتخصصیي ٍ اػضای ّیات ػلوی ؿٌاختِ ؿذُ تِ ػٌَاى ّوكاس دس داًـگاُ ػلَم پضؿكی
حضَس ٍ ّوكاسی هذیشاى ٍ هتخصصیي تا تجشتِ ٍ ؿٌاختِ ؿذُ صٌایغ غزایی دس داًـگاُ
ٍجَد سؿتِ ّای تحصیالت تكویلی هتؼذد دس حَصُ ػلَم داسٍیی
ٍجَد داًـجَیاى هتؼذد دس سؿتِ ّای تحصیالت تكویلی کِ ًیاص تِ اًجام کاسّای تحقیقاتی تؼٌَاى پایاى ًاهِ خَد داسًذ
تجْیضات آصهایـگاّی هٌاػة ٍ پیـشفتِ جْت اًجام پظٍّـْای تٌیادی ٍ کاستشدی
فضای فیضیكی ٍ اهكاًات ٍ تجْیضات هٌاػة دس هشکض تحقیقات
تشخَسداسی اص کلیٌیک غالت
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فسصت ها ):(Opportunities
ٍجَد کاسخاًِ ّای هتؼذد هَاد غزایی دس هحذٍدُ ی اػتاى تْشاى
حضَس ٍ استثاط هؼتقین تا تؼضی اص هتخصصیي ٍ هذیشاى اسؿذ صٌایغ غزایی کـَس
ًیاص آهَصؿی کاسؿٌاػاى ؿاغل دس صٌایغ غزایی
ٍجَد گشدؽ هالی قاتل تَجِ دس صٌایغ ٍاتؼتِ تِ ػلَم ٍ صٌایغ غزایی
ٍجَد هشاکض تحقیقاتی هتؼذد حَصُ غزا دس ػغح اػتاى تْشاى
کـَسّای هٌغقِ اص لحاػ صٌؼت غزا تؼیاس ػقة تش اص کـَس ها ٍتاصاس هٌاػثی تشای صادسات غزا هیثاؿٌذ.
اهداف کلی ):(General Goals
تَػؼِ تَلیذ ػلن ٍ فٌأٍسی تا افضایؾ تَلیذ هقاالت ٍ ثثت اختشاع هؼتثش داخلی ٍ خاسجی
اًجام تحقیقات کاستشدی هَسد ًیاص جاهؼِ دس صهیٌِ ّای ایوٌی غزا ٍ هحصَالت غزایی
اخز ستثِ پظٍّـی هٌاػة هشکض دس تیي هشاکض تحقیقاتی کـَس
سفغ هـكالت تَیظُ دس حَصُ تحقیق ٍ تَػؼِ دس صهیٌِ ّای صٌایغ غزایی
صهیٌِ ػاصی فشٍؽ فٌاٍسی ٍ ٍسٍد تِ تَلیذ هحصَالت تا لیؼاًغ هشکض تحقیقات
اهداف کازبسدی ي شسح خدمات
کٌتشل هَاد اٍلیِ غزایی ٍ هحصَالت غزایی تؼٌَاى هشکض سػوی ّوكاس ػاصهاى غزا ٍ داسٍ ٍ ػاصهاى اػتاًذاسد
اًجام تواهی آصهًَْای هَاد اٍلیِ غزایی هغاتق تا اػتاًذاسد ّای تیي الوللی
کٌتشل ٍ ؿٌاػایی سًگْای هجاص ٍ اػاًغ ّای هَاد غزایی
اسصیاتی ػویت هَاد غزایی اصعشیق آًالیض ػوَم ٍ اػتفادُ اص هذل ّای in vivo ٍin vitro ,
تَلیذ داًؾ فٌی فشهَالػیَى ّای جذیذ هحصَالت غزایی
اهداف ػیىی
تَلیذ ػلن ٍ داًؾ کاستشدی
تَلیذ فٌاٍسی ٍ ػشضِ آى تِ جای في تاصاس
ّوكاسی ٍ استثاط تا صٌایغ ٍ هشاکض تحقیقاتی حَصُ غزا
تؼشیف پشٍطُ ّا پایاى ًاهِ ّای هثتٌی تش خشٍجی ّای تا اسصؽ (هقالِ تا کیفیت ،ثثت اختشاع ،حل هـكالت صٌایغ)
اػتفادُ اص تَاى کاستشدی هتخصصیي ٍ اػاتیذ ٍاحذ ػلَم پضؿكی ٍ ػایش هشاکض ّوكاس
تشگضاسی دٍسُ ّای تَاًوٌذ ػاصی ٍ کاسگاُ ّای آهَصؿی هَسد ًیاص ریٌفؼاى
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فؼالیت های مسکصتحقیقات ػلًم تغریه ي صىایغ غرایی
ػىًان فؼالیت

ػىًان هدف
 .1اخر مًافقت

اخز هَافقت اصَلی اص داًـگاُ آصاد اػالهی

ٍ تاػیغ آى
تْیِ عشح تَجیْی

تْیِ تشًاهِ اػتشتظیک

جْت دّی فؼالیت ّا دس ساػتای اّذاف

تشًاهِ
تكاس گیشی ًیشٍی اًؼاًی هٌاػة

تشگضاسی جلؼات تِ هٌظَس ّذایت ًیشٍّا ٍ

فؼالیت ّا دس ساػتای هشکض اّذاف
پایؾ ٍ اسصیاتی فؼالیت ّای ؿؾ هاِّ ٍ

یكؼالِ

 .2ازتقا فضای

تؼییي هحل ٍ فضای فیضیكی هَسد ًیاص

اًتقال آصهایـگاُ تِ هكاًی هٌاػة جْت

هشکض تحقیقات
تذٍیي ضَاتظ کاس ٍ الضاهات ایوٌی

دسآصهایـگاُ ّای هشکض تحقیقات
ایجاد آصهایـگاُ هیكشٍتیَلَطی دس هشکض

تحقیقات
ایجاد آصهایـگاُ ػن ؿٌاػی هَاد غزایی دس

هشکض تحقیقات

قغؼی

فیصیکی ي
وظام مدیسیتی

 .3تؼییه ايلًیت
های
تحقیقاتی

 .4اوجام عسح
های
تحقیقاتی

گشدآٍسی ًتایج تحقیقات قثلی

تشسػی اٍلَیت ّای اػتخشاج ؿذُ اص ًیاص

ػٌجی
تْیِ لیؼت اٍلَیت ّای تحقیقاتی

اعالع سػاًی هٌاػة اٍلَیت ّا تِ هحققیي




تؼْیل دس سًٍذ عشح ّای پظٍّـی
افضایؾ تؼذاد عشح ّا ٍ پایاى ًاهِ ّا
دس ساػتای اٍلَیت ّای هشکض

مستبظ با
مًضًع مسکص
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 .5تًلید داوش
(اوتشاز مقاله:
وتایج تحقیقات)

 افضایؾ تؼذاد هقاالت داخلی ٍ خاسجی تا کیفیت
هٌاػة
 اسػال هقاالت ٍ ؿشکت دس کٌگشُ ّا ٍ ػویٌاسّا
 تَلیذ فٌأٍسی ٍ ثثت اختشاع داخلی ٍ خاسجی
 اًؼقاد قشاسداد پظٍّـی ٍ تحقیق تَػؼِ تا ریٌفؼاى
خاسجی

 .6ایجاد ازتباط
با سایس مساکص
مشابه

 اًؼقاد تفاّن ًاهِ ّوكاسی تا هشاکض تحقیقاتی
دسداخل ٍ خاسج اص داًـگاُ آصاد اػالهی
 اًؼقاد تفاّن ًاهِ ّوكاسی تا هشاکض صٌایغ ٍاتؼتِ
تِ حَصُ ػلَم ٍ صٌایغ غزایی
 تشگضاسی دٍسُ ّای هـتشک آهَصؿی تا ّذف
تَاًوٌذ ػاصی

 .7تًاومىد ساشی

 تشگضاسی کاسگاُ ّای آهَصؿی هَسد ًیاص ریٌفؼاى
داخل ٍ خاسج
 تشگضاسی دٍسُ ّای تاص آهَصی هَسد ًیاص هحققیي
 تشگضاسی ّوایؾ ّای ػلوی
 تشگضاسی کاسگاُ ّای هختلف آؿٌایی تا تجْیضات ٍ
دػتگاُ ّای پیـشفتِ

 .8اوجام

 هؼشفی تَاًایی ّای هشکض تِ ؿشکت ّای حَصُ غزا
 اهضای تفاّن ًاهِ ّوكاسی تا آًْا دس ساػتای اًجام
پشٍطُ ّای کاستشدی هـتشک
 اًجام کاسآصهایی ّای تالیٌی ٍ تحقیقات پایِ
کاستشدی هَسد ًیاص ریٌفؼاى
ّ وكاسی دس تَلیذ هحصَالت غزایی (تؼییي
هحصَل ٍ اسصیاتی تاصاس -تْیِ فشهَالػیَى ٍ ػقذ
قشاسداد -ثثت ًام تجاسی ٍ آغاص تَلیذ هحصَل تِ
سٍؽ صٌؼتی-تاصاسیاتی فشٍؽ)
ّ وكاسی دس تَلیذ هحصَالت غزایی (تؼییي
هحصَل ٍ اسصیاتی تاصاس -تْیِ فشهَالػیَى ٍ ػقذ
قشاسداد -ثثت ًام تجاسی -تاصاسیاتی فشٍؽ)
 اجشای پشٍطُ ّای کاستشدی صٌایغ غزایی تؼشیف

تحقیقات
کازبسدی
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ٍ().........

 اًجام اًجام آًالیض فشاٍسدُ ّای اسجاػی اص ػَی
ػاصهاى غزا ٍ داسٍ ()pms
 آًالیض هحصَالت تْذاؿتی -آًالیض هحصَالت غزایی
اسجایی اص ػَی صٌایغ تَلیذی
 آًالیض هیكشٍتی هحصَالت غزایی
 ػقذ قشاسداد ٍ تفاّن ًاهِ دس اًجام آصهایـات صٌایغ
ٍ هشاکض فؼال حَصُ ػلَم داسٍیی ٍ غزایی
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