
راد تیولوا ياهرذب دیلوت
)ینغورياه هناد و یفیص و يزبس(



همدقم

دیربیهناشفا هدرگ دازآ کیتنژ یسدنهم

هدش حالصا

یمونژ باختنا يدیئولپوتا

یموب رذب یعونصم رذب

رذب عاونا

 یـسنج رـیثکت .دوـشیـم ماجنا یسنج ریغ و یسنج تروص ود هب ناهایگ ریثکت•

 ناـهایگ رد گاـه ۀلیـسوب داـیدزا ای رادلگ ناهایگ رد رذب ۀلیسوب دایدزا لماش

 داـجیا هداـم و رـن تـماگ یـقالت زا یـشان مـخت لولس دشر زا رذب .تسا  لگ یب

 و هدوـب يدیدج یکیتنژ نامتخاس ياراد رذب زا لصاح ناهایگ نیاربانب .دوش یم

 .دننکیم هدافتسا دلاو ود یکیتنژ تافص تیزم زا



ناهج رد رذب تعنص

 درایلیم95
 لاس رد رالد

2022

 هنالاس دشر
دصرد10/1

 درایلیم48/5
 لاس رد رالد

2016
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دنله هسنارف اکیرمآ نانوی ناتسهل ایلاتیا كرامناد ینامور ایناپسا

یعارز ناهایگ 357 1296 1010 659 467 249 251 295 186

تاجیزبس 1622 491 629 90 13 116 56 1 77

2017 لاس رد رترب ياهروشک رذب تارداص

qروطهبناهجردرذبتعنصهنالاسدشر
.تساهدشهبساحمدصرد10نیگنایم

qرذبیناهجتراجتدوشیمینیبشیپ
هب2016لاسردرالددرایلیم48/5زا
2030لاسردرالددرایلیم205دودح
.دسرب

qنیرتشیب2017لاسرددنلهروشک
نآزاسپوتشاداررذبتارداص
نازیمنیرتشیبنانویواکیرمآ،هسنارف
.دنتشاداررذبتارداص

qنیرتالاباکیرمآوهسنارفياهروشک
اریعارزناهایگرذبتارداصنازیم
نازیمنیرتشیبزیندنلهروشکودنراد
.دراداریفیصويزبسرذبتارداص

qلاسردنانویروشکتارداصنازیم
ردامادوبرالدنویلیم12دودح2016

هتفایشیازفاتدشهب2017لاس
.تسا



ناریا ردرذب تعنص دوجوم تیعضو

120
رالد نویلیم

 نیگناـیم روـط هـب هنالاس
 عاوــنا رالد نوــیلیم120

 دراو روـــشک هـــب رذـــب
.دوشیم

86/3
رالد نویلیم

 تالوصحم رذب تادراو مجح
 لاـــس رد یفیـــص و يزبـــس

1397

+ 20,000
لایر درایلیم

20،000 رـــب غلاـــب هنالاـــس
ياهرذـب شزرا لایر درایلیم
.تسا روشک رد هدش فرصم

293
درف و تکرش

 دارـــفا و تکرـــش294 دودـــح
 هدشیهاوگ رذب ریثکت رد یقیقح
.دنراد تیلاعف

23
رذب عون

 رذــب هدــننک رــیثکت ياه تکرــش
 یعارز لوصحم عون24 رذب ًاعمج
 دـنچ ره .دننکیم دیلوت ار یغاب و

 رذـب دیلوت هنیمز رد تکرش257
.دنراد تیلاعف وج و مدنگ

تکرش دادعتلوصحم عونتکرش دادعتلوصحم عون

215مدنگ
 هجوگ ،وهاک،رایخ( یفیص و يزبس
)هزرم و ناحیر ،زایپ ،یبلاط ،یگنرف

8 52وج

13ترذ

3نادرگباتفآ13ینیمز بیس

3جنرب11ازلک

7هبنپ11)سدع و ایبول ،دوخن( تابوبج

تکرش1 مادک رههجنوی و دجنک،گنرلگ10ایوس



رذب دیلوت شزرا هریجنز

 هتسب و يروآرف
يدنب عیزوت رذب حالصاریثکترازاب

يزرواشک ياه هداهن

دوک
مومس

نیمزبآ

رگراک تالآ نیشام

یلخاد دیلوت

تالآ نیشاممومسدوکجراخ دیلوت
 و يروآرف تازیهجت

يدنب هتسب
 ،یفیص و يزبس رذب
هریغ و ترذ ،دنق ردنغچ

هناخدرس و رابنا

رذب تادراو

عیزوت هکبش

لقن و لمح

مسالپ مرژ

هاگشیامزآ

هناخلگ

رذب حالصا صصختم

يرذب تاقبط

ریثکت دادرارق

 و ینف تکرش
یسدنهم

 و تشاد ،تشاک
تشادرب

ششوپ نویسالومرف
رذب

و يروآرف تازیهجت
يدنب هتسب

رذب تیفیک هاگشیامزآ

رذب تاعیاض

درادناتسا و یهاوگ
رذب

یفرصم دوخ رذب

یبایرازاب

رذب تارداص

زرواشک

ینواعت و هاگشورف

رذب تاعیاض

رابنا و هلوس رذب تاعیاض



رذب تادراو هب روشک زاین•

رذب حالصا دنیآرف ینالوط نامز و الاب هنیزه•

 ،حالــصا رد یــصوصخ شــخب كدــنا تکراــشم•

رذب عیزوت و ریثکت

کسیر ششوپ و یلام هیامرس نیمأت•

اه شلاچ



 هتفرـشیپ ياهروـشک رد رذـب تارداص .دنراد رذب تادراو و تارداص ایند ياهروشک مامت
 نارـیا رد اـما تـسا رذـب تادراو زا رتـشیب رـبارب2 دودـح هرـیغ و اکیرمآ ،هسنارف دننام
 .تسا نآ تارداص ربارب20 دودح رذب تادراو

 تـسا راـظتنا و دراد رذب تعنص هعسوت يارب یبولطم یکیتنژ عبانم و یمیلقا طیارش ناریا
 و هداد شهاـک ار رذـب تادراو نازـیم ناوـتب رذب ریثکت و حالصا نالک ياه همانرب يارجا اب
.داد شیازفا يریگمشچ روط هب ار رذب تارداص

بولطم تیعضو



عوضوم هب یبای تسد تامازلا

زاین دروم  هیامرس

 هب هتسب زاین دروم يراذگ هیامرس•
دودح هایگ عون و یحالصا شور عون

 لماش( ناموت درایلیم17 یلا10
)شدرگ رد هیامرس و تخاسریز

 هبدناوت یم هاگرارق هکییاه تخاس ریز

يراذگ هیامرسياه لدم و دراذگب كارتشا

 واهزوجم تسیل
اه هیدییات

یتاقیقحت هناخلگ1.

بسانم يزرواشک تاودا و نیمز2.

یلام هیامرس3.

يدهملاهاگدامآ رد زبس تایح هسسوم يروآون زکرم4.

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

)VC( ریذپ رطخ يراذگ هیامرس2.

یتیلایور تخادرپ3.

مقرتبثزوجمتفایرد•
یتاقیقحتهسسومرد
لاهنورذبیهاوگوتبث

 يراجت لیسناتپ جیاتن•
هدش یفرعم ماقرا يزاس
 تاشیامزآ ساسا رب
درکلمع هسیاقم



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

