
 تعنص هعسوت اب طبترمياه يروانف
ییایردياه سفق رد یهام شرورپ



يداصتقاویموبياه هنوگکیتنژحالصاوریثکت•
وراليالابيراگدنامابيرسرنويرچهياهدنیآرفواه يروانف،اه شور•

سفقردنایزبآياهيرامیبلرتنکدیدجتابیکرتواه شور•
یهامتیفیکودشرخرنشیازفادیدجتابیکرتواه شور•
نایزبآيروآرفدیدجياه يروانف•
نایزبآيرامیبودشرلرتنکويرتمویبياهرازفامرن•
هعرزمییارجاياهدنیآرفولرتنکردکیتابرونویسازیناکم،ایشاتنرتنیا•
روشروتتابرهاگتسد•
قمعردکیتاموتایهداذغياه هیوب•



يرسرن
 هـک ینزو هب ندناسر اتيرچه نایاپ
 یـفرعم سفق هب ار یهام هچبناونتب
)مرگ50 ات30( درک

يرچه
 ندناسر و نیدلوم زا مخت تفایرد
ياذـغ دـنناوتب هـک ینزو هب اهنآ
دنروخب یتسد

سفق رد شرورپ
 اـت سفق هب یفرعم يادتبا زا
دیص و شرورپ لیمکت

یهام شرورپ ات ریثکت لحارم



ایند رد

)الآ لزق( هسنارف•

)نوملاس( ژورن•

)سبیس( ایلارتسا•

)نت یهام( نپاژ•



ناریا رد

مشقرهمانرد•

نادابآ یهاگشناد داهج•

يا هعومجم چیه رضاح لاح رد هنافساتم

 بونج یموب نایهام هچب ریثکت هب مادقا

.دنکیمن روشک



اه شلاچ

يرسرن و ریثکتکینکتویب•

زابرادم وهتسبرادمياه متسیس یحارط•

اهورالياه يرامیب•

نایهام هچب نویسانیسکاو•



؟تسیچ لوبق لباق یجورخ تدم هاتوک و تدم دنلب رد اهزاین نیا عفر اب
یهام هچب ورال دیلوت رد لالقتسا داجیا

روشک رد یشرورپ یهام هدش مامت هنیزه شهاک

 رد یهاـم شرورـپ هـنیزه زا دـصرد25 زا شیـب یهاـم هـچب هـنیزه :هکنیا هب هجوت اب
.دوش یم لماش ار سفق

 یلاــم نیماــت نیــنچمه وییاــه هژورپ نیــنچ يارــجا رد صــصختم ياــهورین زا هدافتــسا
.درادبولطم هطقن هب ندیسر رد یمهم شقن هژورپ تیریدم رد یگچراپکی و  هتسویپ



عوضوم هب یبای تسد تامازلا

زاین دروم  هیامرس

رد هیامرـس لاـیر درایلیم50 دودح•
تاقیقحت لیمکت يارب شدرگ

 هیامرــس لاــیر دراــیلیم800 دودــح•
 و يرـچه هـعومجم کـی ثادحا يارب
هعطق نویلیم10 تیفرظ اب يرسرن

 هبدناوت یم هاگرارق هکییاه تخاس ریز

يراذگ هیامرسياه لدم و دراذگب كارتشا

 واهزوجم تسیل
اه هیدییات

تاقیقحت ماجنا يارب ریثکت زکرم نتشاذگ رایتخا رد•

تاقیقحت ماجنا يارب يرسرن زکرم نتشاذگ رایتخا رد•

ساـیقم اـب هژورـپ يارـجا يارب كرتشم يراذگ هیامرس•
 یتعنص و یتاقیقحت

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

(VC)ریذپرطخ يراذگ هیامرس2.

یتیلایور تخادرپ3.

تالیش زوجم•

یکشزپماد زوجم•

تسیز طیحم زوجم•

دازآ هقطنم زوجم•



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

mailto:info@innofood.ir

