
کینوپوردیه و يدومعياه هناخلگ



دوجوم تیعضو
راـتکهنویلیم3 ایند رد اه هناخلگتشکریز حطس•

.تسا
رـضاح لاـح ردروـشکياه هـناخلگتشکریز حطس•

.تساراتکه880 و رازه21
 رازــه25 اــت نارــیا ردياه هــناخلگ هعــسوتهــمانرب•

لوا همین نایاپ ات هک هدوب1400 لاس ياربراتکه
.تسا هدش ققحم نآ راتکه رازه20 يراج لاس



لخاد رد هتفرگ تروص ياه تیلاعف•
 )لـبق تـلود راـکب زاـغآ(1392 لاس رد راتکه رازه8 زا اه هناخلگ حطس يدصرد125 شیازفا اب•

هدیـسر ناـهج ياه هـناخلگ حطـس دـصرد0.6 لداـعم ،1398 لاس نایاپ ات راتکه رازه18 دودح هب
.تسا

 هدـشغالـبا اه ناتـسا هـیلک يزرواـشک داـهج نامزاـس هب ءارجا تهج روشک ياه هناخلگ هعسوت همانرب•
1404لاـس هـمانرب قفا نایاپ رد روشک یفیص و يزبس ياه هناخلگ حطس نازیم تسا رارق و تسا
.دسرب راتکه رازه52.8 زا شیب هب

هلصاح ياه یجورخ و هاگرارق طسوت هتفرگ تروص ياه تیلاعف
 رد نیوـن يزرواـشک عـمتجم يزادـنا هار يارب ییارجا تامادقا )ص( ءایبنالا متاخ یگدنزاس هاگرارق•

يرـیگ هرـهب اـب کینوپورئآ و کینوپوردیه هناخلگ راتکه10 لماش  مق-نارهت هاردازآ45 رتمولیک
.تسا هدرک زاغآ ار زور يروآنف و شناد زا



دوجومياه شلاچ
سوم تیپ و تیپوکوک تشک رتسب ندوبیتادراو•

کینوپوریآ ای کینوپوردیهيا هناخلگ تشک رد دوک و مسهیور یب فرصم•

 زا مـعامزال یلاـم و یـنف تاهیجوت تیاعر اب هناخلگ رد لوادتم ریغ تالوصحم تالوصحم تشک مدع•
 رد رذبدیلوت ای ... و ییاوتسا تالوصحم و صاخ ییوراد ناهایگ ای یلخاد رازاب رد بایمک تالوصحم
 ... و کینوپوردیهيا هناخلگ طیارش

عبانم زا يرثکادح هدافتسا و ظفح درکیور اب يزاسدنمشوه•
هناخلگ يزاسدنمشوه يارب هروظنم دنچ و نردم تازیهجت دیلوت يزاس یموب•

 اه هناخلگ لرتنک و تیریدم ،ییامناج رديا هراوهامياه يژولونکت یفرعم و ییاسانش•

... و هناخلگ تشک رتسب زا معايا هناخلگ دیلوت دنیارف زا لصاح تاعیاض•



نیزگیاج بسانم تالوصحم و تیپوکوک یموب دیلوت يروآنف و شناد هب یبایتسد•

رادیاپ يزرواشک تیروحم اب يا هناخلگ تشک رد مس و دوک هنیهب فرصم ماظن رارقتسا و ییاسانش•

 ياـه هـناخلگ يراـجت ياـهزاف رد دـیلوت هعـسوت يارـب لوادـتم ریغ الوصحم ییاسانش•
نکمم يروآدوس و درکلمع نیرتهب تیاعر اب روشک

يا هناخلگ تادیلوت تیفرظ زا هدافتسا اب روشک رد یموب ریغ تالوصحم دیلوت•

 شـناد لاـقتنا يارـب بـسانم طیارش داجیا و يزاسدنمشوه ياه يژولونکت ییاسانش•
هطوبرم

رود هار زالرتنک شور اب  يا هناخلگ تادیلوت يرادرب هرهب و تراظن ياه شور هعسوت و ییاسانش•

 رد يا هراوهاــم ياــه يروآــنف زا هدافتــسا بــسانم ياــه شور یــحارط و ییاــسانش•
نیمزرسشیامآ تامازلا تیاعر تیروحم اب هناخلگ تیریدم

بولطم تیعضو



عوضوم هبیبای تسد تامازلا

زاین دروم  هیامرس

 هـب هتـسب زاـین دروم يراذگ هیامرس•
 و تخاـــسریز لماـــش( هـــناخلگ عوـــن
 نوــیلیم20)شدرــگ رد هیامرــس
هناخلگ حطسعبرمرتم رب لایر

 هبدناوت یم هاگرارق هکییاه تخاس ریز

يراذگ هیامرسياه لدم و دراذگب كارتشا

 واهزوجم تسیل
اه هیدییات

یتاقیقحت هناخلگ1.

بسانم تازیهجت و هاگشیامزآ2.

یلام هیامرس3.

)MRL وTRL ساسا رب( يراذگ هیامرسياه لدم•
كرتشم يراذگ هیامرس1.

(VC)ریذپرطخ يراذگ هیامرس2.

یتیلایور تخادرپ3.

داهجنامزاسزازوجم•
يزرواشک

 ماـظن نامزاس زا زوجم•
يزرواشک یسدنهم



امش هجوت نسح زا نونمم
ییاذغ تینماياه يروآون مئاد هناخریبد

1311دحاو يزاس يراجت و رازاب نف نامتخاس سیدرپ يروانف كراپ:سردآ
 76251224-021:سامت نفلت
info@innofood.ir:لیمیا
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