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 آٔٛصؽٔؼبٚ٘ت 
 دفتش طشح ٚ ثش٘بٔٝ ٞبي دسػي

 
 

  ؿغُآٔٛصؽ اػتب٘ذاسد 
 
 
 
 

 ؿغلآهَصؽ عٌَاى 
  تشؿي ٍ ؿَس خاًگي وٌٌذُ تَلیذ

 

 

 صٌایع غزایي گشٍُ ؿغلي 
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  دفتش طشح ٍ تشًاهِ ّاي دسػي ًظاست تش تذٍیي هحتَا ٍ تصَیة  :
 5/2/7511:   ؿغلآهَصؽ وذ هلي ؿٌاػایي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدسع  دفتش طشح ٍ تشًاهِ ّاي دسػي

 پالن ، اي وـَس  ، ػاصهاى آهَصؽ فٌي ٍ حشفِ 2، ػاختواى ؿواسُ اتاى ًصشت  ، ًثؾ خی  ، خیاتاى خَؽ ؿواليخیاتاى آصادي    –تْشاى 

259 

 66569900 – 9تلفي                                                     66944117دٍسًگاس       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدسع الىتشًٍیىي : 

 :صٌایع غزایي  اعضاء وویؼیَى تخصصي تشًاهِ سیضي دسػي سؿتِ 

 پشیؼا سػتوي  ،تْشٍص طالیي  ،ًیَؿا همثلي -

 

 

  :ّوىاس تشاي تذٍیي اػتاًذاسد آهَصؽ ؿغل حَصُ ّاي حشفِ اي ٍ تخصصي 

 دفتش طشح ٍتشًاهِ ّاي دسػي  -

-  

 ي :  فشآیٌذ اصالح ٍ تاصًگش

- 

- 
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   ؼتگيؿای    ؿغلآهَصؽ تْیِ وٌٌذگاى اػتاًذاسد 

 ًام ٍ ًام خاًَادگي سدیف
آخشیي هذسن 

 تحصیلي 
 ایویل تلفي ٍ، آدسع   ػاتمِ واس هشتثط ؿغل ٍ ػوت  سؿتِ تحصیلي

صٌایع  فَق لیؼاًغ حؼي واوَئي  1

 غزایي

واسؿٌاع 

ٍصاست 

 تْذاؿت

 تّفٗ ثبثت : ػبَ 6

 09125000966تّفٗ ٕٞشاٜ : 
 ايٕيُ : 
 آدسع : 

 تّفٗ ثبثت : ػب25َ هشتي شتيتج دیپلن اعظن گلضاسهٌؾ 2

 09121755951تّفٗ ٕٞشاٜ : 
 ايٕيُ : 
 آدسع : 

 

 
 تّفٗ ثبثت : ػب15َ هشتي تجشتي دیپلن الذع ؿوغ  3

 09125684612تّفٗ ٕٞشاٜ : 
 ايٕيُ : 
 آدسع : 

 

 

 

آیذا ثٌایي  4

 لٌگشٍدي

صٌایع  لیؼاًغ

 غزایي

واسؿٌاع 

اداسُ ًظاست تش 

 غزا

 تّفٗ ثبثت : ػبَ 14

 09121386029ٕٞشاٜ : تّفٗ 
 ايٕيُ : 
 آدسع :

 

 

 تّفٗ ثبثت :      5

 تّفٗ ٕٞشاٜ : 
 ايٕيُ : 
 آدسع : 

 تّفٗ ثبثت :      6 

 تّفٗ ٕٞشاٜ : 
 ايٕيُ : 
 آدسع :

 تّفٗ ثبثت :      7

 تّفٗ ٕٞشاٜ : 
 ايٕيُ : 
 آدسع :
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 تعاسیف : 
 اػتاًذاسد ؿغل : 

 ػاتب٘ذاسد رشفاٝ اي ٘ياض ٌفتاٝ     ٔـخلبت ؿبيؼتٍي ٞب ٚ تٛإ٘ٙذي ٞبي ٔٛسد ٘يبص ثشاي ػّٕىشد ٔٛثش دس ٔحيط وابس سا ٌٛيٙاذ دس ثؼ اي اص ٔاٛاسد ا    
 .ٔي ؿٛد

 اػتاًذاسد آهَصؽ : 
 ؿغُ .  ي يبدٌيشي ثشاي سػيذٖ ثٝ ؿبيؼتٍي ٞبي ٔٛجٛد دس اػتب٘ذاسد ٘مـٝ

 ًام یه ؿغل :  
 ثٝ ٔجٕٛػٝ اي اص ٚظبيف ٚ تٛإ٘ٙذي ٞبي خبف وٝ اص يه ؿخق دس ػطح ٔٛسد ٘ظش ا٘تظبس ٔي سٚد اطالق ٔي ؿٛد . 

 ؿشح ؿغل : 
يت ٞاب ،  ثيب٘يٝ اي ؿبُٔ ٟٔٓ تشيٗ ػٙبكش يه ؿغُ اص لجيُ جبيٍبٜ يب ػٙٛاٖ ؿغُ ، وبسٞب  استجبط ؿغُ ثب ٔـبغُ ديٍش دس يه رٛصٜ ؿغّي ، ٔؼئِٛ

 ؿشايط وبسي ٚ اػتب٘ذاسد ػّٕىشد ٔٛسد ٘يبص ؿغُ . 

 طَل دٍسُ آهَصؽ : 
 رذالُ صٔبٖ ٚ جّؼبت ٔٛسد ٘يبص ثشاي سػيذٖ ثٝ يه اػتب٘ذاسد آٔٛصؿي . 

 ٍیظگي واسآهَص ٍسٍدي : 
 رذالُ ؿبيؼتٍي ٞب ٚ تٛا٘بيي ٞبيي وٝ اص يه وبسآٔٛص دس ٍٞٙبْ ٚسٚد ثٝ دٚسٜ آٔٛصؽ ا٘تظبس ٔي سٚد . 

 واسٍسصي:
وبسٚسصي كشفب دس ٔـبغّي اػت وٝ ثؼذ اص آٔٛصؽ ٘ظشي يب ٍٕٞبْ ثب آٖ آٔٛصؽ ػّٕي ثٝ كٛست ٔحذٚد يب ثب ٔبوت كٛست ٔاي ٌياشد ٚ واشٚست    

د دس ٔحاُ آٔاٛصؽ ثاٝ كاٛست     داسد وٝ دس آٖ ٔـبغُ خبف ٔحيط ٚالؼي ثشاي ٔذتي تؼشيف ؿذٜ تجشثٝ ؿٛد.)ٔب٘ٙذ آٔٛصؽ يه ؿبيؼتٍي وٝ فش
 اػتفبدٜ اص ػىغ ٔي آٔٛصد ٚ وشٚست داسد ٔذتي دس يه ٔىبٖ ٚالؼي آٔٛصؽ ػّٕي ثجيٙذ ٚ ؿبُٔ ثؼيبسي اص ٔـبغُ ٕ٘ي ٌشدد.(ثب  تئٛسيه

 اسصؿیاتي : 
وتجاي ػّٕاي ٚ اخاالق    ، ػّٕاي  ثخاؾ   ٝ، وٝ ؿابُٔ ػا  فشآيٙذ جٕغ آٚسي ؿٛاٞذ ٚ ل بٚت دس ٔٛسد آ٘ىٝ يه ؿبيؼتٍي ثذػت آٔذٜ اػت يب خيش 

 .  اي خٛاٞذ ثٛد رشفٝ

 صالحیت حشفِ اي هشتیاى : 
 رذالُ تٛإ٘ٙذي ٞبي آٔٛصؿي ٚ رشفٝ اي وٝ اص ٔشثيبٖ دٚسٜ آٔٛصؽ اػتب٘ذاسد ا٘تظبس ٔي سٚد .

 ؿایؼتگي : 
 تٛا٘بيي ا٘جبْ وبس دس ٔحيط ٞب ٚ ؿشايط ٌٛ٘بٌٖٛ ثٝ طٛس ٔٛثش ٚ وبسا ثشاثش اػتب٘ذاسد . 

 داًؾ : 
ٙذي ٞبي رٞٙي الصْ ثشاي سػيذٖ ثٝ يه ؿبيؼتٍي يب تٛا٘بيي . واٝ ٔاي تٛا٘اذ ؿابُٔ ػّاْٛ )بياٝ )       رذالُ ٔجٕٛػٝ اي اص ٔؼّٛٔبت ٘ظشي ٚ تٛإ٘

 ، تىِٙٛٛطي ٚ صثبٖ فٙي ثبؿذ . ، صيؼت ؿٙبػي ( ، ؿيٕي ، فيضيه سيبوي 

 هْاست : 
 بع ٔي ؿٛد . رذالُ ٕٞبٍٞٙي ثيٗ رٞٗ ٚ جؼٓ ثشاي سػيذٖ ثٝ يه تٛإ٘ٙذي يب ؿبيؼتٍي . ٔؼٕٛالً ثٝ ٟٔبست ٞبي ػّٕي اسج

 ًگشؽ : 
 ٔجٕٛػٝ اي اص سفتبسٞبي ػبطفي وٝ ثشاي ؿبيؼتٍي دس يه وبس ٔٛسد ٘يبص اػت ٚ ؿبُٔ ٟٔبست ٞبي غيش فٙي ٚ اخالق رشفٝ اي ٔي ثبؿذ .  

 ایوٌي : 
 ٔٛاسدي اػت وٝ ػذْ يب ا٘جبْ ٘ذادٖ كحيح آٖ ٔٛجت ثشٚص رٛادث ٚ خطشات دس ٔحيط وبس ٔي ؿٛد .

 تَجْات صیؼت هحیطي :

 ٔالرظبتي اػت وٝ دس ٞش ؿغُ ثبيذ سػبيت ٚ ػُٕ ؿٛد وٝ وٕتشيٗ آػيت ثٝ ٔحيط صيؼت ٚاسد ٌشدد.
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  :ؿغل اػتاًذاسد آهَصؽ ًام 

 تشؿي ٍ ؿَس تَلیذ وٌٌذُ خاًگي

 : ؿغلاػتاًذاسد آهَصؽ ؿشح 

 ،آٔبدٜ ػبصي ، ؿغّي اص ٔـبغُ رٛصٜ كٙبيغ غزايي اػت وٝ اص ٔشرّٝ ثش٘بٔٝ سيضي خشيذ تِٛيذ وٙٙذٜ خبٍ٘ي تشؿي ٚ ؿٛس

ي دٞذ ٚ ثب وـبٚسصاٖ يب ػٕذٜ فشٚؿبٖ ايٗ ص٘ي تب فشٚؽ سا ا٘جبْ ٔوٛچه ٚ ثؼتٝ ثٙذي ،تٟيٝ تشؿي ٚ ؿٛس ،فشآٚسي

ثؼتٝ ثٙذي ٚ ِيجُ ص٘ي تب فشٚؽ سا ا٘جبْ ٔي دٞذ ٚ  ،ؿٛسٔحلٛالت وـبٚسصي ٚ يب خشدٜ فشٚؿبٖ ٔحلٛالت تشؿي ٚ 

 ٔحلٛالت تشؿي ٚ ؿٛس دس استجبط ٞؼتٙذ.ثب وـبٚسصاٖ يب ػٕذٜ فشٚؿبٖ ايٗ ٔحلٛالت وـبٚسصي ٚ يب خشدٜ فشٚؿبٖ 

 : ٍسٍديص ٍیظگي ّاي واسآهَ

  پایاى دٍسُ ساٌّوایيهیضاى تحصیالت : حذالل 

  رٌّيػالهت واهل جؼواًي ٍ :  ٍ رٌّي تَاًایي جؼويحذالل 

 -: هْاست ّاي پیؾ ًیاص 

:آهَصؽ دٍسُ  طَل  

 ػاعت  62  طَل دٍسُ آهَصؽ                    : 

 ػاعت  21 ـ صهاى آهَصؽ ًظشي               : 

 ػاعت   41لي                : ـ صهاى آهَصؽ عو

 ػاعت    -واسٍسصي                       :    صهاى ـ 

  ػاعت    -  ـ صهاى پشٍطُ                            : 

 تَدجِ تٌذي اسصؿیاتي ) تِ دسصذ ( 

 ٪25:  وتثي -

 ٪65عولي : -

 ٪10اخالق حشفِ اي : -

 صالحیت ّاي حشفِ اي هشتیاى :

 پّٓ آؿپضي ثب دٚ ػبَ ػبثمٝ وبس ٔشتجط رذالُ دي
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 تعشیف دلیك اػتاًذاسد ) اصطالحي ( :  ٭

 

 

 

 

 اصطالح اًگلیؼي اػتاًذاسد ) ٍ اصطالحات هـاتِ جْاًي ( : ٭

Process and fpackig of sourand salty 

 

 

 

 

 هْن تشیي اػتاًذاسدّا ٍ سؿتِ ّاي هشتثط تا ایي اػتاًذاسد :  ٭

 2ٍ  1ِ آؿپضي دس ج

 

 

 

 جایگاُ اػتاًذاسد ؿغلي اص جْت آػیة ؿٌاػي ٍ ػطح ػختي واس : ٭

 

 طثك ػٌذ ٍ هشجع ......................................       الف : جضٍ هـاغل عادي ٍ ون آػیة  

 .....طثك ػٌذ ٍ هشجع .................................               ب : جضٍ هـاغل ًؼثتاً ػخت   

 طثك ػٌذ ٍ هشجع ........................................          ج : جضٍ هـاغل ػخت ٍ صیاى آٍس  

           د :  ًیاص تِ اػتعالم اص ٍصاست واس    
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                        1ؿغُ / ؿبيؼتٍيآٔٛصؽ اػتب٘ذاسد 

 2ؿبيؼتٍي ٞب / وبسٞب  -

 ػٙبٚيٗ سديف

 ش٘بٔٝ سيضي خشيذ ٔٛاد اِٚيٝث 1

 خشيذ ٔٛاد اِٚيٝ ا٘تخبة ٚ  2

 ٍٟ٘ذاسي ٚ ا٘جبسداسي ٔٛاد اِٚيٝ  3

 ا٘ٛاع ػشوٝ ٚ آثغٛسٜ ،تٟيٝ آثّيٕٛ  4

 آٔبدٜ ػبصي ٔٛاد اِٚيٝ جٟت فشآٚسي 5

 تٟيٝ تشؿي ٚ ؿٛس  6

 تٛصيٗ ثؼتٝ ثٙذي ٚ ثشچؼت ص٘ي تشؿي ٚؿٛس آٔبدٜ ؿذٜ  7

 ٔحلٛالت ثؼتٝ ثٙذي ؿذٜ ثبصاسيبثي ٚ فشٚؽ  8

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

                                                 
1.

 Occupational / Competency Standard      
2
 . Competency / task 
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 اػتب٘ذاسد آٔٛصؽ 

  ي تحّيُ آٔٛصؽ ثشٌٝ -

 عٌَاى : 

 ٔٛاد اِٚيٝ  تبٔيٗثش٘بٔٝ سيضي 

 صٔبٖ آٔٛصؽ

 جٕغ ػّٕي ٘ظشي 

2 2 4 

 ایوٌي  ،ًگشؽ  هْاست ، ،داًؾ 

 هشتثط تَجْات صیؼت هحیطي

 ، هَادضاس ات ،تجْیضات 

 هصشفي ٍ هٌاتع آهَصؿي

 A4وبغز     دا٘ؾ :

   5/0 فلَٛ وـت ا٘ٛاع ػجضيجبت ٚ كفي جبت ٚ ٔيٜٛ جبت - خٛدوبس 

ا٘ٛاع ػجضيجبت ٚ  كيفي جبت ٚ  ٔيٜٛ جابت ٔٙبػات ثاشاي    -

 تشؿي ٚ ؿٛس

5/0   

   5/0 ٔذت ٔب٘ذٌبسي ا٘ٛاع ػجضيجبت ٚ كيفي جبت ٚ ٔيٜٛ جبت -

   5/0 ذاسي سٚي ٔذت ٔب٘ذٌبسي تبثيش سٚؽ ٍٟ٘-

    ٟٔبست :

  1  ثشآٚسد ظشفيت ٔٛجٛد ا٘جبس  -

ٔحبػجٝ ٔيضاٖ ٔٛسد ٘يبص ٔٛاد اِٚيٝ ػجضي ٚ كيفي ثب تٛجاٝ   -

 ثٝ ظشفيت ٔٛجٛد

 1  

 ٍ٘شؽ :

 ثٝ رذالُ سػب٘يذٖ وبيؼبت ارتٕبِي  -

- 

 ايٕٙي ٚ ثٟذاؿت : 

- 

- 

 تٛجٟبت صيؼت ٔحيطي :

- 

- 

 



 8 

 

 
 اػتب٘ذاسد آٔٛصؽ 

 ي تحّيُ آٔٛصؽ  ثشٌٝ -

 عٌَاى : 

 خشيذ ٔٛاد اِٚيٝ ا٘تخبة ٚ 

 صٔبٖ آٔٛصؽ

 جٕغ ػّٕي ٘ظشي 

2 5/2 5/4 

 ایوٌي  ،ًگشؽ  هْاست ، ،داًؾ 

 هشتثط تَجْات صیؼت هحیطي

 ، هَاداتضاس  ،تجْیضات 

 هصشفي ٍ هٌاتع آهَصؿي

 A4وبغز     دا٘ؾ :

 خٛدوبس

 ٗ رؼبةٔبؿي
   دليم15ٝ ا٘ٛاع ػجضيجبت ٔؼطش ٚ ادٚيٝ ٞبي ٔٙبػت ثشاي تشؿي ٚ ؿٛس -

   دليم45ٝ ا٘ٛاع  ػشوٝ -

   دليم15ٝ ا٘ٛاع تشويجبت تشؿي ٚ ؿٛس -

   5/0 ا٘ٛاع ٔشاوض فشٚؽ ٔٛاد اِٚيٝ ػجضي ٚ كيفي-

    ا٘ٛاع لشاسدادٞبي خشيذ وبال -

    ٟٔبست :

ٜ جبت كيفي جبت ٔٙبػت ثشاي تشؿي ٔيٛ ،ا٘تخبة ػجضيجبت-

 ٚ ؿٛس

 5/0  

  5/0  ا٘تخبة ػشوٝ ٔٙبػت ثشاي تشؿي ٚ ؿٛس ٔٛسد ٘ظش -

  5/0  خشيذ ٔٛاد اِٚيٝ ثب ليٕت ٔٙبػت-

  1  لشاسداد خشيذ دس كٛست ِضْٚ -

 ٍ٘شؽ :

 ثٝ رذالُ سػب٘يذٖ ليٕت تٕبْ ؿذٜ ٔحلَٛ ثب خشيذ ثٝ ليٕت ٔٙبػت  -

- 

 ثٟذاؿت : ايٕٙي ٚ 

- 

 تٛجٟبت صيؼت ٔحيطي :

- 
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 اػتب٘ذاسد آٔٛصؽ 

 ي تحّيُ آٔٛصؽ  ثشٌٝ -

 عٌَاى : 

 ٍٟ٘ذاسي ٚ ا٘جبس داسي ٔٛاد اِٚيٝ 

 صٔبٖ آٔٛصؽ

 جٕغ ػّٕي ٘ظشي 

3 5/1 5/4 

 ایوٌي  ،ًگشؽ  هْاست ، ،داًؾ 

 هشتثط تَجْات صیؼت هحیطي

 ، هَاداتضاس  ،تجْیضات 

 ٌاتع آهَصؿيهصشفي ٍ ه

 ػشدخب٘ٝ     دا٘ؾ :

 يخچبَ

 ػيؼتٓ تٟٛيٝ 

 وِٛش ٌبصي

 ػجذٞبي ثضسي

   1 ا٘ٛاع سٚؿٟبي ٍٟ٘ذاسي ػجضيجبت ٚ كيفي جبت -

   1 ا٘ٛاع ػشدخب٘ٝ ثشاي ػجضي كيفي ٚ ٔيٜٛ ٞب -

   5/0 ٚ ٔيٜٛ ٞب  جبت كيفي،ػجضيجبت  ؿشايط ٔٙبػت ثشاي ٍٟ٘ذاسي-

وٝ فلّي ٞؼتٙذ ثبيذ تب صٔبٖ آٔبدٜ  ؿشايط ٍٟ٘ذاسي ٔيٜٛ جبتي-

 ػبصي تشؿي ٔخّٛط ٍٟ٘ذاسي ٌشدد 

5/0   

    ٟٔبست :

ايجبد ؿشايط ٔٙبػت ثشاي ػجضيجبت ٚ كيفي جبت ٚ ٔيٛ ٜ جبت -

 خشيذاسي ؿذٜ تب صٔبٖ ٔلشف 

 5/0  

  5/0  وٙتشَ دٔب ٚ سطٛثت ٔحيط -

  5/0  تٟٛيٝ ٔٙبػت -

 ٍ٘شؽ :

 ط ٔٙبػت ثشاي ػجضي ٚ كيفي جبت جٟت افضايؾ ٔب٘ذٌبسي دلت دس ايجبد ؿشاي-

- 

 ايٕٙي ٚ ثٟذاؿت : 

 وٙتشَ دٔبػٙج ٘لت ؿذٜ سٚي ديٛاسٞب -

 اػتفبدٜ اص ِجبع تٕييض دس ليٕت ٍٟ٘ذاسي ػجضيجبت ٚ كيفي جبت ؿؼتـٛ ؿذٜ -

 تٛجٟبت صيؼت ٔحيطي :

- 

- 
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 اػتب٘ذاسد آٔٛصؽ 

 ي تحّيُ آٔٛصؽ  ثشٌٝ -

 عٌَاى : 

 آثغٛسٜ ٚ ا٘ٛاع ػشوٝ  ،تٟيٝ آثّيٕٛ

 صٔبٖ آٔٛصؽ

 جٕغ ػّٕي ٘ظشي 

4 16 20 

 ایوٌي  ،ًگشؽ  هْاست ، ،داًؾ 

 هشتثط تَجْات صیؼت هحیطي

 ، هَاداتضاس  ،تجْیضات 

 هصشفي ٍ هٌاتع آهَصؿي

 آثٍيش آة ِيٕٛ     دا٘ؾ :

 كبفي يب تٙظيف

 ِىٗ 

 آثىؾ

 ٚاٖ 

 ؿيًّٙ ظشفـٛيي 

 بي ٔٙبػت تختٝ وبس چبلٛٞ

 ٔبؿيٗ آثغٛسٜ ٌيشي 

 ػيٙي ٔٙبػت

 ِيٕٛ ؿيشاصي 

 غٛسٜ ؿيشاصي

 وـٕؾ ،اٍ٘ٛس

 ػيت ،تٛت ،خشٔب

 ا٘ٛاع ٔيٜٛ جبت 

 دػتىؾ

سٚ)ٛؽ ٚ سٚػشي ٚ والٜ ٚ 

 ػٝ )بيي  ،ٔبػه

 خٕيش ػفبِي 

 وٛصٜ ٞبي ػفبِي 

 ؿيـٝ ٞبي ٔٙبػت 

 ٚ )ّٕپ دسٞبي ؿيـٝ 

 تشاصٚ 

   1 ٚيظٌيٟبي آثّيٕٛ ٔشغٛة -

   1 ٚيظٌيٟبي آثغٛسٜ ٔشغٛة -

   1 ا٘ٛاع ػشوٝ ٚ ٔٛاسد وبسثشد آٟ٘ب -

ِيٕاٛ ٚ ٔياٜٛ جابت لجاُ اص     ،غٛسٜ،٘ىبت ٚ إٞيت ؿؼتـٛي -

 ؿؼتـٛي ِيٕٛ ٚ غٛسٜ لجُ اص تٟيٝ آثّيٕٛ ٚ آثغٛسٜ تٟيٝ 

1   

    ٟٔبست :

  1  ؿؼتـٛي ِيٕٛ ٚ غٛسٜ -

  4  تٟيٝ آثّيٕٛ -

  2   تٟيٝ آثغٛسٜ-

  1  ؿؼتـٛي  ٔيٜٛ جبت لجُ تٟيٝ ػشوٝ  ،تٕييض وشدٖ-

  8  تٟيٝ ػشوٝ اص ا٘ٛاع ٔيٜٛ جبت -

 ٍ٘شؽ :

 دلت دس ٔشغٛة ثٛدٖ ٚ ثٟذاؿتي ثٛدٖ آثّيٕٛ ٚ آثغٛسٜ ٚ ػشوٝ ثذػت آٔذٜ -

- 

 ايٕٙي ٚ ثٟذاؿت : 

 اػتفبدٜ اص ِجبع وبس ٔٙبػت ٚ ثٟذاؿتي سٚػشي يب والٜ ٚ دػتىؾ-

 ٔبػه دٞبٖ -

 تٛجٟبت صيؼت ٔحيطي :

- 

- 
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 اػتب٘ذاسد آٔٛصؽ 

 ي تحّيُ آٔٛصؽ  ثشٌٝ -

 عٌَاى : 

 آٔبدٜ ػبصي ٔٛاد اِٚيٝ جٟت فشآٚسي 

 صٔبٖ آٔٛصؽ

 جٕغ ػّٕي ٘ظشي 

3 5 8 

 ایوٌي  ،ًگشؽ  هْاست ، ،داًؾ 

 هشتثط تَجْات صیؼت هحیطي

 ، هَاداتضاس  ،تجْیضات 

 هٌاتع آهَصؿي هصشفي ٍ

 اجبق ٌبص     دا٘ؾ :

 چبلٛي ثضسي 

 چبلٛي وٛچه

 چبلٛ تيض  وٗ 

 تختٝ وبس 

 )ٛػتٍيش

 آثىؾ ٞبي ٔٙبػت

 آة ؿشة

 ٚاٖ )الػتيىي 

 ػطُ )الػتيىي 

 ػيٙي يضسي

 لبؿك ثضسي 

 ٔاللٝ ثضسي 

 ػيًٙ دٚلّٛ ظشفـٛيي 

 تٟٛيٝ 

 وِٛش ٌبصي

 لبثّٕٝ ٞبي ٔٙبػت 

 )اػتيُ ٚ ِؼبثي(

   1 ض وشدٖ ٚ ؿؼتـٛي ٔٛاد اِٚيٝ إٞيت تٕيي-

   1 ا ٕٞيت آ٘ضيٓ ثشي وشدٖ ٔٛاد ا ِٚيٝ -

ا٘ٛاع سٚؿٟبي ٔختّف ؿؼتـاٛ ٚ )بوؼابصي ٔاٛاد اِٚياٝ ثاٝ      -

 كٛست كٙؼتي ٚ ػٙتي 

1   

-    

    ٟٔبست :

  2  دسجٝ ثٙذي وشدٖ ٔٛاد اِٚيٝ -

  2  )بن وشدٖ تٕييض وشدٖ ٚ خشد وشدٖ ٔٛاد اِٚيٝ -

  1  سٚؿٟبي آة داؽ ٚ ثخبس داؽ  ثىبسٌيشي-

-    

 ٍ٘شؽ :

 دلت دس دسجٝ ثٙذي ٔٛاد اِٚيٝ -

 ثال٘چيًٙدلت دس ا٘جبْ ػُٕ -

 ايٕٙي ٚ ثٟذاؿت : 

 اػتفبدٜ اص دػتىؾ ٘ؼٛص -

 سػبيت ٔٛاسد ايٕٙي ٔشثٛط ثٝ وبس ثب اجبق ٌبص-

 س دس ٍٞٙبْ وباػتفبدٜ اص ِجبع وبس ٚ والٜ ٚ ٔبػه -

 تٛجٟبت صيؼت ٔحيطي :

 وبيؼبت ٚ صثبِٝ ٞبي ربكُ  ،دفغ كحيح )ؼبة -
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 اػتب٘ذاسد آٔٛصؽ 

 ي تحّيُ آٔٛصؽ  ثشٌٝ -

 عٌَاى : 

 تشؿي ٚ ؿٛس تٟيٝ 

 صٔبٖ آٔٛصؽ

 جٕغ ػّٕي ٘ظشي 

5/1 4 5/5 

 ایوٌي  ،ًگشؽ  هْاست ، ،داًؾ 

 هشتثط تَجْات صیؼت هحیطي

هصشفي  ، هَاداتضاس  ،تجْیضات 

 ٍ هٌاتع آهَصؿي

 2ا٘ٛاع ػجضي ٚ كيفي اص ٞش وذاْ     دا٘ؾ :

 ويّٛ ٌشْ

 وشفغ

 ثبدٔجبٖ

 وّٓ ٚ ٌُ وّٓ 

 خيبس

 ٌٛجٝ

 ػيت صٔيٙي 

 ٞٛيج

 ا٘جٝ ٚ ....

 ِجٛ

 ادٚيٝ تشؿي

 ٕ٘ه

 ػشوٝ

 ػيت دسختي 

 ّٞٛ ٚ ثٝ

 ٌٛجٝ ػجض

 آِجبِٛ ٚ ٌيالع

 ٌٛجٝ فشٍ٘ي ٌيالػي

 ،خشٔبِٛ

 ،ػيبٞذا٘ٝ،ّپشٌ،ٔشصٜ،تشخٖٛ،اٍ٘ٛس

ساصيب٘ٝ ٚ ثبديبٖ 

 ،ادٚيٝ،ع٘ؼٙب،ٕ٘ه،ؿىش،ُٞ،داسچيٗ

)يبص ،ادٚيٝ جبت تشؿي

فّفُ ،فّفُ تٙذ،ػيش،ٔٛػيش،تشؿي

 ا٘جيش،ِيٕٛ،خشٔب،تٕجشٞٙذي،ػجض

 

   1 تشويجبت ٔٛسد ٘يبص ثشاي تٟيٝ تشؿي ٚ ؿٛس -

   5/0 ا٘ٛاع فشٔٛالػيٖٛ تشؿي ٚ ؿٛس -

    ٟٔبست :

د اِٚيٝ ػجضي ٚ كيفي ٚ ٔيٜٛ طجك فشَٔٛ تٟيٝ اختالط ٔٛا-

 ٔٛسد ٘يبص 

 2  

چبؿٙي ٞب ٚ ادٚيٝ ثٝ ٔيضاٖ غّظات ٔاٛسد    ،تٟيٝ افضٚد٘يٟب-

 ٘يبص دس فشَٔٛ ا٘ٛاع تشؿي ٚ ؿٛس 

 2  

 ٍ٘شؽ :

 (آة ٚ آثّيٕٛ،آثغٛسٜ،دلت دس تٟيٝ ٔحَّٛ )ش وٙٙذٜ )ػشوٝ-

 ص دلت دس اػتفبدٜ اص ٔٛاد الصْ ثٝ ٔيضاٖ ٔٛسد ٘يب-

 ايٕٙي ٚ ثٟذاؿت : 

 ٔٛاد ػبِٓ ٚ ثٟذاؿتي اص اػتفبدٜ -

- 

 تٛجٟبت صيؼت ٔحيطي :

 دفغ كحيح صثبِٝ ٚ )ؼٕب٘ذٜ -

 

 

 

- 
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 اػتب٘ذاسد آٔٛصؽ 

 ي تحّيُ آٔٛصؽ  ثشٌٝ -

 عٌَاى : 

 تشؿي ٚ ؿٛس آٔبدٜ ؿذٜ ثؼتٝ ثٙذي ٚ ثشچؼت ص٘ي تٛصيٗ  

 صٔبٖ آٔٛصؽ

 جٕغ ػّٕي ٘ظشي 

5/2 5 5/7 

 ایوٌي  ،ًگشؽ  هْاست ، ،داًؾ 

 هشتثط تَجْات صیؼت هحیطي

 ، هَاداتضاس  ،تجْیضات 

 هصشفي ٍ هٌاتع آهَصؿي

 ثطشي ؿيـٝ اي تٕييض     دا٘ؾ :

 ثش چؼت 

 تشاصٚ  
   1 ا٘ٛاع ٔٛاد ثؼتٝ ثٙذي ٔٙبػت دس ؿيـٝ ٞب ٚ ػفبَ ٞب -

   5/0 ثؼتٝ ثٙذي ٔٙبػت ثشاي تشؿي ٚ ؿٛس -

   5/0 ٔٛاسد وشٚسي ثشاي ثشچؼت -

   5/0 ؿشايط ثؼتٝ ثٙذي تشؿي ٚ ؿٛس -

    ا٘ٛاع تشاصٚ -

    ٟٔبست :

  1  تٛصيٗ ٔبدٜ ثؼتٝ ثٙذي ٔٙبػت ثشاي تشؿي ٚ ؿٛس  ةا٘تخب-

  1  ثؼتٝ ثٙذي تٛصيٗ ٔبدٜ -

  1  ؿؼتـٛي ثطشيٟب ٚ خـه  وشدٖ آٟ٘ب -

  1  ثؼتٝ ثٙذي تشؿي ٚ ؿٛس -

  1  ثشچؼت ص٘ي ثؼتٝ ٞبي آٔبٜ ؿذٜ -

 ٍ٘شؽ :

 دلت دس تطبثك تبسيخ  تِٛيذ ٚ تشيخ ٚ ِيجُ -

- 

 ايٕٙي ٚ ثٟذاؿت : 

 دس ٍٞٙبْ وبس والٜ ٔبػه  ،دػتىؾ  ،اػتفبدٜ اس ِجبع وبس ثٟذاؿتي ٚ ٔٙبػت -

 تٛجٟبت صيؼت ٔحيطي :

- 
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 اػتب٘ذاسد آٔٛصؽ 

 آٔٛصؽ ي تحّيُ  ثشٌٝ -

 عٌَاى : 

 ثبصاسيبثي ٚ فشٚؽ ٔحلٛالت ثؼتٝ ثٙذي ؿذٜ 

 صٔبٖ آٔٛصؽ

 جٕغ ػّٕي ٘ظشي 

3 5 8 

 ایوٌي  ،ًگشؽ  هْاست ، ،داًؾ 

 هشتثط تَجْات صیؼت هحیطي

 ، هَاداتضاس  ،تجْیضات 

 هصشفي ٍ هٌاتع آهَصؿي

 خٛدوبس    دا٘ؾ :

 A4وبغز

 ٔبؿيٗ رؼبة 
   1  ثبصاسيبثي ثب سٚؿٟبي ٔختّف-

   1 إٞيت ثبصاسيبثي-

   5/0 ا٘ٛاع سٚؿٟبي ثبصاسيبثي ٔٛفك -

   5/0 ا٘ٛاع ثبصاس ٞذف -

-    

    ٟٔبست :

  2  ثشسػي ليٕت تٕبْ ؿذٜ ٚ ليٕت ٌزاسي ٞش ثؼتٝ -

ثبصاسيبثي ٚ فشٚؽ ٔحلَٛ ثؼتٝ ثٙذي ؿذٜ دس ا٘ٛاع ثبصاسٞاب  -

 ؼبٚ٘يتٚػٛ)شٔبسوت ٞب ٚ 

 3  

-    

 ٍشؽ :٘

 دلت دس ثٝ رذالُ سػب٘يذٖ ليٕت تٕبْ ؿذٜ -

- 

 ايٕٙي ٚ ثٟذاؿت : 

 رفظ ؿشايط ثٟذاؿتي ٔحلٛالت تب صٔبٖ فشٚؽ -

- 

 تٛجٟبت صيؼت ٔحيطي :

- 

- 
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  ٔٛاد ٔلشفيثشٌٝ اػتب٘ذاسد  -                  

 تَضیحات  تعذاد  هـخصات فٌي ٍ دلیك  ًام  سدیف

  وي1ّٛ ٙذت فّفُ 
  وي1ّٛ ؿيشيٗ فّفُ  
  وي1ّٛ دِٕٝ اي فّفُ  
  وي1ّٛ  ا٘ب٘بع 
  وي1ّٛ  تٕجشٞٙذي 
  وي1ّٛ  خشٔب 
  وي1ّٛ  ِيٕٛ تشؽ 
  وي1ّٛ  ا٘جيش 
  وي1ّٛ  ا٘ٛاع ػشوٝ 
  وي1ّٛ  غٛسٜ  
  وي1ّٛ  آثغٛسٜ 
  وي1ّٛ  آثّيٕٛ 
ٌش250ْ  ادٚيٝ جبت تشؿي     
ٌش250ْ  ٌّپش    
ٌش250ْ  ػيبٞذا٘ٝ     
ٌش250ْ  صيشٜ ػيبٜ     
ٌش250ْ  ساصيب٘ٝ    
 ثبديبٖ  

 داسچيٗ
ُٞ 
 فّفُ 
 فّفُ 
 

 لشٔض
 
 

 لشٔض
 ػيبٜ  

 ػفيذ

ٌش250ْ  

ٌش250ْ  
ٌش250ْ  
ٌش250ْ  
ٌش250ْ  

 

  ٌشْ  250  فّفُ  

  ٌشْ  250 خـه ٘ؼٙب  

  ٌشْ  250 خـه )ٛ٘ٝ  

  ٌشْ  250 خـه تشخٖٛ  

  ٌشْ  250 خـه ٔشصٜ  

  ٌشْ  250 خـه سيحبٖ  

  ٌشْ  250  ؿىش 

  ٌشْ  250  ٕ٘ه ػًٙ 

  ٌشْ  250  تخٓ ٌـٙيض 

  ٌشْ  250  صسد چٛثٝ  

  ٌشْ  250  جٛص 

  ٌشْ  250  ٔيخه 

  ٌشْ  250  ٌشد صػفشاٖ  
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 ثشٌٝ اػتب٘ذاسد ٔٛاد  -                  

 تَضیحات  اد تعذ هـخصات فٌي ٍ دلیك  ًام  سدیف

  ٔتش10  )بسچٝ تٙظيف  
  ثؼت1ٝ  وبغز  
  وي1ّٛ  وشفغ 
  وي1ّٛ  ٌّٓ  
  وي1ّٛ  ثبدٔجبٖ  
  وي1ّٛ  خيبس 
  وي1ّٛ  خيبس چٕجش  
  وي1ّٛ  ٌٛجٝ فشٍ٘ي  
  وي1ّٛ  ػيت صٔيٙي تشؿي  
  وي1ّٛ  ِيٕٛ 
  وي1ّٛ  ِجٛ  
  وي1ّٛ  ػيت دسختي  
  وي1ّٛ  خشٔبِٛ  
  وي1ّٛ  ّٞٛ  
  وي1ّٛ  ثٝ  
  وي1ّٛ  ٌٛجٝ ػجض  
  وي1ّٛ  آِجبِٛ 
  وي1ّٛ  ٌيالع 
  وي1ّٛ  اٍ٘ٛس  
  وي1ّٛ  )يبص تشؿي  
  وي1ّٛ  ػيش 
  وي1ّٛ  ٔٛػيش 
  وي1ّٛ  ٞٛيج  
  وي1ّٛ  ثشچؼت 
  ػذد2  خٛدوبس  
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  ثشٌٝ اػتب٘ذاسد اثضاس  -                  

 تَضیحات  تعذاد  هـخصات فٌي ٍ دلیك  ًام  سدیف

  عذد 2 ثضسي چٛثي  لبؿمٟبي  

  عذد4 )الػتيىي  ػطُ ٞبي  

  عذد4 )الػتيىي  لبؿمٟبي 

  عذد4 اػتيُ ٚ چٛثي  ٔاللٝ ٞبي  ٔٙبػت  

  عذد4 اػتيُ ٚ )الػتيىي  آثىؾ ٞبي ٔٙبػت  

  عذد3  صثبِٝ ػطُ صثبِٝ  

  عذد2 اػتيُ لبثّٕٝ ٞبي  

  تؼت1ِ صيپي  ويؼٝ  

  عذد2 ثضسي اػتيُ  لبؿك 

  عذد2 ِؼبثي  لبثّٕٝ 

  عذد2 ٔخلٛف صثبِٝ  ويؼٝ  

  عذد4 ٔؼِٕٛي  ٔبؿيٗ رؼبة  

  عذد4 دس ػبيضٞبي ٔختّف  ػيٙي  

  عذد1 دس ػبيض ٞبي ٔختّف  چبلٛ 

  عذد1 فبيجشٌالع  چبلٛ تيضوٗ  

  عذد1 - تٝ وبس تخ 

  عذد2 )الػتيىي  )ٛػتٍيش 

   )الػتيىي ٚاٖ  

  عذد4 دس ػبيض ٞبي ٔختّف  ػجذ  

  1 اػتب٘ذاسد  جؼجٝ وٕىٟبي اِٚيٝ  
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   تجٟيضات ثشٌٝ اػتب٘ذاسد -                  

 تَضیحات  تعذاد  هـخصات فٌي ٍ دلیك  ًام  سدیف

  1 ت ٔتٙبػت ثب ٔؼبر تٟٛيٝ  

  1 دٚلّٛ  ظشفـٛيي  ػيًٙ 

  1 ٚايت ثشد  تختٝ  

  16 ٔؼِٕٛي  ٔيض ٚ كٙذِي  

  MDF 1اػتيُ يب  ٔيضوبس 

  1  ٔيض ٚ كٙذِي ٔشثي  

  1 ٔتٙبػت ثب ٔؼبرت  ػيؼتٓ ٌشٔبيـي ٚ ػشٔبيـي  

  1 ٔؼِٕٛي )ٙىٝ ثشاي خـه وشدٖ  

  1 ٔؼِٕٛي  اجبق ٌبص  

ػشدخب٘ٝ خبٍ٘ي يب يخچبَ  

 ٚيتشيٙي 

 1  

  1  تشاصٚ  

  1 ٔتٙبػت ثب ٔؼبرت  وپؼَٛ آتؾ ٘ـب٘ي  
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 ٔٙبثغ ٚ ٘شْ افضاس ٞبي آٔٛصؿي ) اكّي ٔٛسد اػتفبدٜ دس تذٚيٗ ٚ آٔٛصؽ اػتب٘ذاسد (  -

 ٘بؿش يب تِٛيذ وٙٙذٜ ـشٔحُ ٘ ػبَ ٘ـش ٔتشجٓ ِٔٛف ػٙٛاٖ ٔٙجغ يب ٘شْ افضاس سديف

       

اكااااَٛ تىِٙٛااااٛطي   1

 ٍٟ٘ذاسي ٔٛاد غزايي

دوتااااش رؼااااٗ 

 فبطٕي 

ؿااشوت ػااٟبٔي    1388 

 ا٘تـبس 

اكَٛ ثؼتٝ ثٙذي ٔاٛاد   2

 غزايي

ػيذ رؼايٗ ٔياش   

 ٘ظبٔي ويب ثشي 

 آييظ  1385 

       

تىِٙٛٛطي ثؼاتٝ ثٙاذي    3

 ٔٛاد غزايي 

 ٔشص دا٘ؾ   1384  ٘بكش كذالت 

       

       

 

 

 

 

 ػبيش ٔٙبثغ ٚ ٔحتٛاٞبي آٔٛصؿي ) )يـٟٙبدي ٌشٜٚ تذٚيٗ اػتب٘ذاسد ( ػالٜٚ ثش ٔٙبثغ اكّي   -

 ٔتشجٓ/ ِٔٛف / ِٔٛفيٗ ػبَ ٘ـش ٘بْ وتبة يب جضٜٚ سديف

 ٔتشجٕيٗ

 تٛويحبت ٘بؿش ٔحُ ٘ـش
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 ٟشػت ػبيت ٞبي لبثُ اػتفبدٜ دس آٔٛصؽ اػتب٘ذاسدف

 سديف ػٙٛاٖ

WWW. Codex alimentarius. com 1 

WWW. Jecfa . com 2 

WWW. food . com 3 

WWW. efsa . com 4 

 5 

 6 

 7 

 
8 

 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


