
در چارچَب اّذاف هٌذرج در ًقطِ جاهع علوی ٍ  تلٌذ هذت داًطکذُ ٍدر راستای تحقق اّذاف 

دیگز اسٌاد تاالدستی آهَسش عالی کطَر ٍ در جْت هذیزیت چالص ّای، تزای اجزایی ًوَدى 

ّای هصَب داًطگاُ کِ پیطتز اضارُ گزدیذ، تزًاهِ ّای کَتاُ هذت ٍ تلٌذهذت سیز هَرد سیاست

 :قزار گزفتتَجِ 

 

  ِتأسیس کارضٌاسی ارضذ رضتِ تغذی 

  تأسیس کارضٌاسی ارضذ رضتِ  تْذاضت ٍ کٌتزل کیفی هَاد غذایی 

  تأسیس کارضٌاسی ارضذ رضتِ  آهَسش تْذاضت 

  تأسیس کارضٌاسی ارضذ رضتِ  اپیذهیَلَصی 

  تأسیسPhD  هٌْذسی تْذاضت هحیط 

  تأسیس کارضٌاسی ارضذ رضتِ صٌایع غذایی 

  ُدٍرby Research  Ph. D  اپیذهیَلَصی 

   تأسیس هقطعPh. D آهار سیستی 

  Ph. D ِتأسیس هقطع علَم تغذی 

   تأسیس هقطع   آهَسش تْذاضت 

  تأسیس هقطع کارضٌاسی ارضذ  هذیزیت پسواًذ 

  تأسیس هقطع کارضٌاسی ارضذ هٌْذسی تْذاضت حزفِ ای 

  تأسیس هقطع کارضٌاسی ارضذ تْذاضت پزتَّا 

  کارضٌاسی ارضذ اقتصاد سالهتتأسیس هقطع 

 ِتأسیس هقطع کارضٌاسی ارضذ تغذیِ جاهع 

 تأسیس هقطع کارضٌاسی ارضذ   آلَدگی َّا 

 تأسیس هقطع کارضٌاسی ارضذ  سن ضٌاسی هحیطی 

  کارضٌاس( 2تطکیل ٍاحذ تحصیالت تکویلی ٍ تفکیک آى اس ادارُ آهَسش  )تا جذب 

 - تأسیس آسهایطگاُ تحقیقاتی ٍ رفزًس 

   آسهایطگاُ پسواًذ ساخت 

  احذاث آسهایطگاُ آلَدگی َّا 

 احذاث آسهایطگاُ سن ضٌاسی هحیطی 

  احذاث آسهایطگاُ ّیذرٍلیک 



  احذاث آسهایطگاُ تْذاضت پزتَّا : کارگاُ ارگًََهی، کارگاُ تَْیِ صٌعتی، آسهایطگاُ ایوٌی ٍ کٌتزل کیفی

 هَاد غذایی

  هصَب ًوَدى 

  ِساخت پارک هطالع 

 ٌفزاًستاسساسی سالي ک 

 تاسساسی ٍ تجْیش سالي ّوایص 

  ساخت ٍ تجْیش سایت داًطجَیاى کارضٌاسی ارضذ 

 تاسساسی ٍ تجْیش ادارُ آهَسش 

 تعویز ٍ تاسساسی کالس ّای درس 

 تجْیش کلیِ کالس ّا تِ تجْیشات هذرى سوعی ٍ تصزی 

 تاس ساسی سلف سزٍیس داًطجَیی 

 تثذیل سیستن کتاتخاًِ تِ دستزسی آساد 

  ُاتصال ایٌتزًت پزسزعت فیثز ًَری داًطکذ 

  راُ اًذاسی هجلِ اًگلیسی ستاىHIJHS اًتطار سِ ضوارُ اس آى ٍ 

 تَسعِ فضای سثش ٍ درختکاری 

 احذاث تَفِ داًطجَیی 

 ِضزٍع ساخت ساختواى داًطکذُ تغذی 

  تصفیِ فاضالب تیوارستاى فاراتی ، تاسیافت آب جْت آتیاری فضای سثش 

  هَاد سائذکوپَست تاسیافت 

 سیستن ّای تصفیِ طثیعی 

 سِ تزکِ تی َّاسی ، اختیاری ٍ تکویلی  

 اًجام هطالعات کََّرت در سهیٌِ ّای هختلف در رٍاًسز در هزکش تحقیقات عَاهل هحیطی 

  گزٍُ صٌایع غذایی )هصَب داخلی(هصَب ًوَدى 

  گزٍُ آهَسش تْذاضت )هصَب داخلی(هصَب ًوَدى 

  اپیذهیَلَصی )هصَب ٍسارتخاًِ( گزٍُ آهار سیستیهصَب ًوَدى ٍ 

 عضَ ّیأت علوی در گزٍُ هٌْذسی تْذاضت هحیط  4جذب 

 عضَ ّیأت علوی در گزٍُ تْذاضت عوَهی  3جذب 

 عضَ ّیأت علوی در گزٍُ آهَسش تْذاضت   2جذب 

 عضَ ّیأت علوی در گزٍُ تغذیِ  2جذب 

 عضَ ّیأت علوی در گزٍُ صٌایع غذایی  2جذب 

  خزیذ ٍ ًصة تجْیشات 



 تکویل سایت کوپَست 

 استفادُ اس پساب تصفیِ ضذُ در داًطکذُ جْت آتیاری گستزش فضای سثش ٍ 

  ِسیستن تاسیافت کاغذتَسع 

 تَسعِ استفادُ اس سیستن اًزصی خَرضیذی 


