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عزاحی کارخاوجات غذایی آضامیذوی بُذاضتی يآرایطی
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تقلبات مًاد غذایی
مسائل بیىابیىی بیه غذا يتغذیٍ
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تذيیه پىج استاوذارد ملی در بخص مًاد غذایی يکطايرسی
 -3انتشار مقاله کنفزانس ها وطزح های تحقیقاتی
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کارضىاس آسمایطگاٌ مًاد غذایی آضامیذوی يبُذاضتی داوطگاٌ علًم پشضکی یاسًج
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عضًکمیتٍ فه آيری داوطگاٌ
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