
علوم و صنایع غذایی



راتولیدندفرآیدرغذاییموادبهداشتوکیفیکنترلبردائمنظارتکهستافرادیتربیترشتهاینازهدف
.باشندداشته
ازاستفادهازاعمکارخانهدرزیادیکارهایبرسد،کنندهمصرفبدستباکیفیتوسالممحصوالتیاینکهبرای
موادمتسالبرنظارتوکنترلتولید،برایمناسبفرآیندهایطراحیغذایی،موادتولیددربهینههایروش
بهوجهتبا.ستغذاییصنایعمتخصصیکوظایفازبخشیکهشودمیانجام…وتولیدیمحصوالتواولیه

آینده،غذاییهایفرآوردهومحصوالتتنوعبهجامعهروزافزوننیازوغذایینوینهایسبکوعاداتپیدایش
.رسدمینظربهروشنرشتهاین
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تعریف
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توجهیاتجزئبهداشته،باالدقتبایدغذاییصنایعکارشناس
عنوانبه.بدهدویژهاهمیتبهداشتیقوانینبهوکرده

دسیمهنمانندهاییزمینهدربایدغذاییصنایعمتخصص
وتریمشرفتاربازار،تحقیقاتتولید،ریزیبرنامهشیمی،
.باشدمطلعمالیمدیریت

توانايي
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دروس تخصصي

صنایع شیالت

علوم و 
صنایع 
غذایی

بسته بندی 
مواد غذایی

میکروبیولوژی
مواد غذایی

شیمی مواد 
تغذیه

ترمودینامیک 
مواد غذایی

تجزیه مواد 
غذایی
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گرايش ها
(کارشناسي )

.این رشته در مقطع کارشناسی فاقد گرایش می باشد
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مقاطع باالتر

:یگرایش های دکتر
نّاوری زیست فناوری مواد غذایی، صنایع غذایی، شیمی مواد غذایی، ف

مواد غذایی، زیست فنّاوری مواد غذایی

:گرایش های ارشد
مواد غذایی،  فناوری شیمیصنایع غذایی، زیست فناوری مواد غذایی، 

مواد غذایی
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:امکان فعالیت در
شگاه هاآزمایشگاه ها، خط تولید کارخانجات مواد غذایی، موسسات تحقیقاتی، دان( الف
تاسیس و راه اندازی کارخانه تولید انواع مواد غذایی( ب

موقعيت شغلي



(کشاورزی)علوم و مهندسی صنایع غذایی 



گیاهان رشته زراعت و اصالح نباتات، همچنان که از نامش پیداست، به منظور مطالعه و بررسی در زمینه کاشت و پرورش
.زراعی و انتخاب ارقام مناسب این گیاهان و برداشت صحیح محصوالت آنها راه اندازی شده است

:از دیگر کارکردهای این رشته می توان به موارد زیر اشاره کرد
تولید اقتصادی محصوالت زراعی به منظور نیل به خودکفائی در مواد اولیه غذایی و صنعتی-
انجام علمی عملیات کشاورزی مربوط به محصوالت زراعی و باغی و افزایش بازدهی-
(هکتار) افزایش سطح زیر کشت محصوالت اصلی کشاورزی و باال بردن عملکرد این محصوالت در واحد سطح-
بکارگیری دانش و فنون جدید در امور کاشت و نگهداری محصوالت زراعی و باغی-
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تعریف
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شخصی زندگیکه معتقدندگرایشاین متخصصان واستادان 
به ته وابسنوعی به بایدنباتات اصالح وزراعت دانشجویان 
که انی دانشجویاست ،داده نشان تجربه چون .باشدکشاورزی 
مشکالتباکشاورزی عملی دروس دردارندشهری زندگی 
ه مزرعدرکاربه که افرادی همچنین .می شوندمواجه زیادی 

.ستندهموفق ترگرایشاین درباشندعالقه مندآزمایشگاه و

توانايي
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دروس تخصصي

اقتصاد 
کشاورزی

علوم و مهندسی 
صنایع غذایی 

(کشاورزی)

بیوشیمی 
گیاهی

گیاه شناسی

اصول 
وروش های 
آبیاری

زراعت گیاهان 
صنعتی

عملیات کشاورزی
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گرايش ها
(کارشناسي )

.این رشته در کارشناسی گرایشی ندارد
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مقاطع باالتر

:گرایش های دکترا
گرایشهای )ژنتیک و به نژادی گیاهی، آگروتکنولوژی 

و فیزیولوژی گیاهان زراعی، اکولوژی گیاهان زراعی، علوم
ورزی، ، بیوتکنولوژی کشا(تکنولوژی بذر، علوم علفهای هرز

اگرواکولوژی

:گرایش های کارشناسی ارشد 
علف های گرایشهای فیزیولوژی گیاهان زراعی، علوم)ژنتیک و به نژادی گیاهی، اگرو تکنولوژی 

، اگرو اکولوژی، علوم و تکنولوژی بذر(هرز، اکولوژی گیاهان زراعی
.فارغ التحصیالن این گرایش می توانند تا مقطع دکترا گرایش خود را در کشور ادامه دهند 
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کشاورزیخصوصیودولتیتولیدیواحدهایمجرییامدیرعنوانبه
واحدهایدرزراعتمختلفزمینه هایدرریزبرنامهومتخصصکارشناسصورتبه

....وکشاورزیوزارتنظیراجرائی
یقاتتحقواحدهایدرتحقیقاتامورمجریوکشاورزیدبیرستانهایدرمربیعنوانبه

.کشاورزی
واصالحسهموسقبیلازتحقیقاتیموسساترشتهاینالتحصیالنفارغجذبعمدهمراکز
اورزیکشجهادوزارت،کشاورزیآموزشیمراکزوخاک شناسیموسسهبذر،ونهالتهیه
.استخصوصیبخشو

موقعيت شغلي




