
 برنامه مراسم گرامیداشت روز جهانی ایمنی غذایی

 خرداد 91چهار شنبه 

 موضوع سخنرانان / حاضرین زمان

 1099لغایت 1099
 تلاوت آیاتی از قرآن مجید -

 سرود جمهوری اسلامی ایران

 10:9لغایت  1099
اجرایی دبیر  - معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران-دکتر منان حاجی محمودی

 همایش
 خیر مقدم

 نقش مراجع دولتی در ایمنی غذایی مدیرکل امور فراورده های غذایی و آشامیدنی –دکتر محمدحسین عزیزی  10:9لغایت  10:9

 سیاستهای سازمان غذا و دارو در حفظ ایمنی غذایی معاون وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو –دکترمحمدرضا شانه ساز  1099لغایت  10:9

 99091لغایت  1099

 مقام محترم وزارت  -دکتر سعید نمکی 

 یس دانشگاه علوم پزشکی تهرانرئ-دکترعباسعلی کریمی

 معاون وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو –دکترمحمدرضا شانه ساز 

 دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی  –حمیدرضا مومنی  دکتر

 

 

 

 ایمنی غذایی

 المللیایمنی مواد غذایی در عرصه بین  نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران 990:1لغایت  99091

 استراحت - 99099لغایت  990:1

 نقش تشکل ها در توسعه زنجیره صنعت غذای کشور نماینده کانون انجمن های صنایع غذایی ایران 99019لغایت  99099

 1و  1، 9 مناطق آمایشی 990:9لغایت  99019
لوح تقدیر و تندیس به واحدهای تولیدی برتر از  یمراسم اهدا

 طریق ویدئو وال )ارتباط مجازی(

 9:0:9لغایت  990:9
 معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران  -دکتر منان حاجی محمودی

 مدیرکل امور فراورده های غذایی و آشامیدنی  -دکتر محمد حسین عزیزی

 0 مانع زدایی، شفافیت و مسئولیت پذیری اجتماعی9پنل شماره 

 با محوریت 0 



مدیرکل دفتر قوانین و مقررات ستادمبارزه با قاچاق ریاست  -معصومی دکتر سیدعلی

 جمهوری

 معاون پیشگیری ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز-دکتر عبداله هندیانی

 معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا –سرهنگ رامین پاشایی 

های غذایی و  رئیس اداره سامانه ها ی اداره کل امور فراورده -مهندس سعید رضا رضایی

 آشامیدنی 

معاونین غذا و دارو دانشگاه های ارومیه، ایران، تبریز، فارس و مازندران از طریق ویدئو وال 

 )ارتباط مجازی(

 ، ردیابی و رهگیری و برچسب اصالتTTACسامانه  - 

 مجازی و قاچاق کالاتبلیغات فضای  - 

 

 0سخنران0 مهندس سعید رضا رضایی با موضوع

، ردیابی و رهگیری و مسئولیت پذیری  TTACسامانه "

  "اجتماعی

 8و  6، 9مناطق آمایشی  9:099لغایت  9:0:9
مراسم اهدا لوح تقدیر و تندیس به واحدهای تولیدی برتر از 

 طریق ویدئو وال )ارتباط مجازی(

 استراحت - 9:0:9لغایت  9:099

 91099لغایت  9:0:9

 معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران  -دکتر منان حاجی محمودی

 مدیرکل امور فراورده های غذایی و آشامیدنی  -دکتر محمد حسین عزیزی

 بهداشت وزارت غیرواگیر بیماریهای مدیریت دفتر مدیرکل –دکتر افشین استوار 

 رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور -مرتضویاندکتر سید امیر محمد 

استاد بهداشت موادغذایی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم  - دکتر هدایت حسینی

 پزشکی شهید بهشتی

 مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت - دکتر زهرا عبداللهی

اهواز، شهید بهشتی، کرمانشاه و مدیران اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه های اصفهان، 

 همدان از طریق ویدئو وال )ارتباط مجازی(

 0 ایمنی غذا:پنل شماره  

 (NCDکنترل بیماریهای غیرواگیر ) -با محوریت 0  

 نشانگررنگی تغذیه ای-        

      

 

 سخنران 0 دکتر افشین استوار با موضوع0

 

دوران پسا  ضرورت پیگیری کنترل بیماریهای غیرواگیر در " 

 "کرونا
 

 99و  7، :، :مناطق آمایشی  96099لغایت  91099
مراسم اهدا لوح تقدیر و تندیس به واحدهای تولیدی برتر از 

 طریق ویدئو وال )ارتباط مجازی(



 960:9لغایت  96099

 معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران  -دکتر منان حاجی محمودی

 مدیرکل امور فراورده های غذایی و آشامیدنی  -دکتر محمد حسین عزیزی

 معاون توسعه مدیریت و منابع  سازمان غذا و دارو –دکتر میرزازاده 

 معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران -دکتر فاطمه فتحی 

 تیمعاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهش -دکتر سید علیرضا مرتضوی 

 

 

 

 اختتامیه 

 قرائت قطعنامه 

 


