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  فناوران پارس پايالوتوس کارمانيا
  صنايع غذايی:مشاوره،بازرگانی،آموزش

 مدت دوره  مدرس  نام دوره  تاريخ  رديف
١    

  
  

  ٩٨زمستان 

شستشو و ضدعفونی در واحد های توليد مواد 
  غذايی

 يک روزه  دکتر محمد دانشی

 يک روزه  دکتر شهريار دبيريان  کنترل کيفيت کاربردی در صنايع غذايی  ٢
 يک روزه  مهندس مهدی بصير زاده  )TRIZتکنيک های خالقيت و نوآوری (  ٣  

 يک روزه  دکتر محمد علی کارگر مطلق  اصول سرپرستی در واحدهای توليدی  ۴
 يک روزه  مهندس اسماعيليان  سيستم های مديريت کيفيت  ۵
 يک روزه  حميد توکلی  برند سازی و مديريت برند  ۶
٧    

  
  ٩٩بهار 

 يک روزه  دکتر حسن حاتمی نسب  بازاريابی،  فروش و ارتباط با مشتریاصول 
 يک روزه  دکتر محمد مهدی نبی  آزمون های شيميايی مواد غذايی  ٨
نمونه برداری وارزيابی کيفی اقالم و کاال مطابق   ٩

  استاندارد ايزو
 يک روزه  دکتر مهدی نبی

 يک روزه  دکتر خرسند  مديريت هزينه های توليد و کاهش قيمت تمام شده  ١٠
١١    

  
  
  
  
  
  ٩٩تابستان 

نکات کليدی در تنظيم اظهارنامه های مالياتی و 
  استفاده از معافيت های مالياتی

 يک روزه  اميرحسين يزدی

کارشناس ارشد مديريت          برنامه ريزی و مديريت خريد و تدارکات  ١٢
  بازرگانی

 يک روزه

دوره های  تکنيک های برنامه ريزی و اجرای  ١٣
  آموزشی

 يک روزه  دکتر سپهر

کارشناس ارشد اداره کار و   قوانين کار و تامين اجتماعی  ١۴
  تامين اجتماعی

 يک روزه

 روزه دو  شرکت پارس کيميا لوتوس  ديجيتال مارکتينگ  ١۵
 يک روزه  دکتر نجمه مظهری  تکنولوژی توليد و کنترل کيفيت محصوالت آردی  ١۶
آماده سازی و تهيه محلول ها در کارگاه اصول   ١٧

  آزمايشگاه مواد غذايی
گروه صنايع غذايی دانشگاه 

  کرمان باهنر
 يک روزه

گروه صنايع غذايی دانشگاه   روش های مدرن در آناليز مواد غذايی  ١٨
  کرمان باهنر

 يک روزه

 روزهيک   دکتر سيد علی ياسينی اردکانی  يشرفت های نوين در بسته بندی مواد غذايی  ١٩
٢٠    

  
  
  ٩٩پاييز 

مبانی مستند سازی و مميزی سيستم مديريت 
  17025آزمايشگاه بر اساس استاندارد ايزو 

 يک روزه  مهندس اسماعيليان

 يک روزه  مريم عطاالهی  نو آوری در صنايع غذايی  ٢١
 يک روزه  خانم دکتر عليزاده  برچسب گذاری مواد غذايی  ٢٢
واحدهای توليد مواد ميکروبيولوژی کاربردی در   ٢٣

  غذايی
 يک روزه  خانم دکتر موسوی

 يک روزه  دکتر محمد دانشی  فناوری نوين در صنايع لبنی و بسته بندی  ٢۴
راهکارهای بهبود زمان ماندگاری فراورده های   ٢۵

  غذايی
 يک روزه  دکتر وحيد مفيد

٢۶    
  
  
  

  ٩٩زمستان 

بازاريابی بين المللی و نحوه آماده سازی 
  جهت صادرات محصوالت

 يک روزه  دکتر حسن حاتمی نسب

تکنولوژی توليد فراورده های غذايی حاصل از   ٢٧
  پسته

 يک روزه  دکتر احمد شاکر اردکانی

گروه صنايع غذايی دانشگاه   تکنولوژی روغن و کنترل کيفيت آن  ٢٨
  باهنر کرمان

 يک روزه

 يک روزه  اتاق بازرگانی کرمان  آشنايی با روشهای جذب سرمايه  ٢٩
گروه صنايع غذايی دانشگاه   تکنولوژی توليد فراورده های خرمايی  ٣٠

  باهنر کرمان
 يک روزه

 يک روزه  دکتر امير علومی  بهينه سازی مصرف انرژی در صنعت  ٣١
  يک روزه  مهندس عليرضا سعيد گوهری  تغذيه ورزشکاران و مکملهای غذايی  ٣٢
مباحث ايمنی بهداشت محيط زيست در صنعت و   ٣٣

HSE 
  يک روزه  دکتر علی دانشی


