
 

اعضاء کمیته بین الملل سازی اولین جلسه برنامه عملیاتی حوزه امور بین الملل در معاونت غذا و دارو استان زنجان با حضور 

 .اتاق ریاست معاونت برگزار گردیددر  7/77/:3دوشنبه روز  03:8در ساعت معاونت غذا و دارو 

 دستور کار جلسه 

 و تجهیزات پزشکی  در خصوص محصالت غذایی و بهداشتی و دارویی کشوری 6 قطب استان هایمطالعه و شناسانی ظرفیت استان و
 قابل صادرات 

 دارویی، بهداشتی پیگیری صادرات محصوالت غذایی ، 

  بررسی قابلیت های دانشگاههای استان جهت همکاری با علوم پزشکی زنجان در راستای بین الملل سازی دانشگاه 

  تعیین رابط امور بین الملل معاونت ومعرفی نماینده در حوزه مختلف 

  بررسی تولید کنندگان استانی در هر حوزه 
  بروز رسانی اطالعات وب سایت معاونت به انگلیسی و معرفی رابط سایت 

 پیشنهادات جلسه 

  ان در جهت ایجاد شرکت های دانش بنیتعامل هر چه بیشتر با دانشگاههای داخل کشور به خصوص دانشگاههای داخل استان
 تولیدکننده گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی 

 ،مشترک با دانشگاه زنجان  گیاهان دارویی ایجاد کارگاههای آموزشی تحقیقاتی تجهیزات پزشکی 

 مصوبات جلسه 

 03/13/79در حوزه غذا و دارو ، و تجهیزات پزشکی تا مورخ  6شناسایی ظرفیت صادرات و پتانسیل استان زنجان و استان های قطب  (1

 کمیته بین الملل سازی غذا و دارو دعوت از نماینده دانشگاه زنجان و نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان در جلسه آتی  (2

 هماهنگی جهت تسریع روند صادرات گیاهان دارویی با دانشگاه زنجان و اداره کشاورزی  (0

 بروز رسانی وب سایت معاونت به انگلیسی  (4

نماینده پیگیری در حوزه محصوالت دارویی آقای دکتر سفیدی ، در حوزه محصوالت غذایی خانم مهندس احرامی و در حوزه تجهیزات  (5
 پزشکی خانم مهندس محرم زاده 

 نماینده رابط امور بین الملل خانم گل محمدی  (6

 حاضرین در جلسه :

 ستان ر جواد تاج کی معاون غذا و دارو اآقای دکت

 ر میانداری  آقای دکت
 سرکار خانم دکتر نوبرانی 

 مهندس احرامی  سرکارخانم

 مهندس محرم زاده  سرکارخانم
 سرکار خانم المیرا گل محمدی 

 

 


