
برنامه عملیاتی اجرای سند ملی 
 تغذیه و امنیت غذایی استان قم 



ٜحبَ دس ٚ پیـشفتٝ خٛأـ دس پبیذاس تٛػقٝ اكّی سوٗ ثقٙٛاٖ " ػبِٓ ا٘ؼبٖ " أشٚص 

 ٚ ثیـتش چٝ ٞش تالؽ پیـشفتٝ خٛأـ ٚ دِٚتٟب دِیُ ٕٞیٗ ثٝ ٚ ؿذٜ پزیشفتٝ تٛػقٝ

 .داس٘ذ سا دسٔبٖ ٚ ثٟذاؿت ٚ ػالٔت ٔمِٛٝ دس افضٖٚ سٚص ٌزاسی ػشٔبیٝ

ؿذٜ غفّت یب فشأٛؿی دچبس ٔمبعقی دس فٛق ٔمِٛٝ ثٝ تٛخٝ ایشاٖ ٔب فضیض وـٛس دس 

 ػشعبٟ٘ب، ؿیٛؿ ٔتبثِٛیه، ثیٕبسیٟبی ثبالی ثؼیبس ؿیٛؿ آٖ فیٙی ٚ ٚاضح ٘تیدٝ وٝ

 .ثبؿذ ٔی ... ٚ ٘ٛپذیذ ثیٕبسیٟبی ثبس ، ٞٛا ٚ خبن ، آة آِٛدٌی



وٙتشَ دس ٟٕٔی ثؼیبس فبُٔ ای تغزیٝ ػٛاد ٚ غزایی فشًٞٙ ، غزا ثیٗ ایٗ دس 

 ؿبیـ فُّ دس تبثیشٌزاس ثؼیبس ٕٞچٙیٗ ٚ ثیٕبسیٟب اص ثؼیبسی ثشٚص ٔیضاٖ ٚ ؿیٛؿ

  ثیٕبسیٟبی دس ثخلٛف ( DALY) فٕش سفتٝ دػت اص ػبِٟبی ٚ ٔیش ٚ ٔشي

 ٔیش ٚ ٔشي 3 تب 1 ؿٕبسٜ فّت ) ٔغضی ٞبی ػىتٝ ٚ ػشعبٟ٘ب فشٚلی، ٚ لّجی

 .ثبؿذ ٔی ( لٓ اػتبٖ دس



َدس پزیشفتٝ كٛست ٔىشس ٚ ٔتقذد ثشسػیٟبی ٚ تحمیمبت ثذ٘جب 

 فشًٞٙ ثذیُ ثی ٘مؾ ثیبٍ٘ش وٝ وٙٙذٜ ٘بتٛاٖ ثیٕبسیٟبی خلٛف

 ٘مؾ ثبؿذ؛ ٔی ثیٗ ایٗ دس غزا ػالٔت ٚ ای تغزیٝ ػٛاد ٚ غزایی

 ٚ ثشٚص دس ٔغزی غیش حتی یب ٚ غیشایٕٗ ٚ ٘بػبِٓ ٔٛادغزایی ثقضی

 . ؿذ اثجبت ثیٕبسیٟب ایٗ ؿیٛؿ



ؿٛسای ، پیـٍیشی لبثُ ٚ وٙٙذٜ ٘بتٛاٖ ثیٕبسیٟبی سٚصافضٖٚ سؿذ 

 دس دخیُ ٞبی ٚصاستخب٘ٝ ٕٞىبسی ثب تب داؿت آٖ ثش سا وـٛس ػالٔت

  ... ٚ تِٛیذ ، رخیشٜ ، تبٔیٗ ٔتِٛیبٖ ٘یض ٚ غزا ایٕٙی ٚ ػالٔت أش

 «  غذایی امنیت و تغذیه ملی سند» ٔٛادغزایی

 .ٕ٘بیٙذ اثالك وـٛس ػشاػش اػتب٘ذاسیٟبی ثٝ اخشا خٟت ٚ تٙؾیٓ سا



٘یض ٚ تغزیٝ ٚ ٔٛادغزایی ثب ٔشتجظ ثیٕبسیٟبی چـٍٕیش وبٞؾ ػٙذ ایٗ دس ٔٛخٛد دٚسٕ٘بی  

 ٚ تخللی ٞبی وٕیتٝ دس وٝ ثبؿذ ٔی تبػفشٜ ٔضسفٝ اص ٔٛادغزایی ایٕٙی ٚ ػالٔتی تضٕیٗ

 ساػتب ایٗ دس یبثیٓ دػت آٖ اٞذاف ثٝ ٚ ؿذٜ فّٕیبتی ثبیؼتی ٔذٖٚ فّٕیبتی ٞبی ثش٘بٔٝ ثب

  ث1393/7/15ٝ تبسیخ دس اػتبٖ غزایی أٙیت ٚ ػالٔت تخللی وبسٌشٜٚ لٓ اػتبٖ دس

  ٚ اػتب٘ذاس أٙیتی ػیبػی ٔحتشْ ٔقبٖٚ) ثٙبیی آلب حبج ٚإِؼّٕیٗ االػالْ حدت سیبػت

  استقزار ثش تبویذ ٞذف ثب ٚ اػتبٖ ٞبی ػبصٔبٖ ٔذیشاٖ ٚ سٚػب حضٛس ثب ٚ ( وبسٌشٜٚ سئیغ

 . ؿذ تـىیُ اػتب٘ذاسی دس غذایی امنیت و تغذیه ملی سند



ٔٙتـش غزایی أٙیت خٟب٘ی ٘مـٝ دس وٝ ٌشدیذ ٔغشح خّؼٝ ایٗ دس 

 .اػت ٌشفتٝ لشاس پشخغش ٔٙبعك خضء ایشاٖ وـٛس ، 2008 ػبَ دس ؿذٜ

 ثب پشخغش، پشخغش، ثؼیبس عیف دس وـٛسٞب ثٙذی تمؼیٓ ٘مـٝ ایٗ دس

   . اػت ثٛدٜ خغش وٓ ٚ ٔتٛػظ خغش



اػتبٖ دس غزایی أٙیت ٚ تغزیٝ ّٔی ػٙذ ؿذٖ اخشایی ضشٚست ثش تبویذ ساػتبی دس 

 ٔشثٛط ٚضقیت ٚ (أالح ٚ ٞب ٚیتبٔیٗ) سیضٔغزی ثٝ ٔشثٛط ٞبی ؿبخق ٚضقیت لٓ،

 فشٚلی، لّجی ٞبی ثیٕبسی ، دیبثت چبلی، ٚ ٚصٖ اضبفٝ ٔثُ غیشٚاٌیش ٞبی ثیٕبسی ثٝ

 خب٘ٛاسٞب فّٕىشد ٚ ٍ٘شؽ ، آٌبٞی وـٛسی ثشسػی ٘تبیح ٚ ػشعبٖ ا٘ٛاؿ ٚ فـبسخٖٛ

(NUTRI KAP ) وـٛس ٚضقیت ؿذ ٔـخق ٚ ٌشدیذ ٔغشح تغزیٝ خلٛف دس 

 خلٛف ایٗ دس ٔشدْ فّٕىشد ٚ آٌبٞی،ٍ٘شؽ ٚ غیشٚاٌیش ٞبی ثیٕبسی ؿیٛؿ ِحبػ اص



 ٔٛخٛد سٚ٘ذ ٚ اػت ثبالتش وـٛسی ٔیبٍ٘یٗ ثب ٔمبیؼٝ دس ٘یض لٓ اػتبٖ خبیٍبٜ ٚ اػت ٘بٔٙبػت

 ٔی آٖ فُّ اص وٝ ) ثبؿذ ٔی اخیش ػبَ چٙذ عی ٞب ؿبخق ایٗ وٙٙذٜ ٍ٘شاٖ سؿذ اص ٘ـبٖ

  اص ٘بٔٙبػت تغزیٝ ، ٔٙؾٓ ٚ ٔٙبػت تحشن فذْ ؿٟش٘ـیٙی، ٚ ٔبؿیٙی ص٘ذٌی ؿیٜٛ ثٝ تٛاٖ

 . ( ٕ٘ٛد اؿبسٜ ػَّٛ تغزیٝ ٚ تبػفشٜ ٔضسفٝ

  سٚی، آٞٗ، ٞبی ٔغزی سیض دسصٔیٙٝ پظٚٞـی ) 2 ٚ 1 پٛسا تحمیمبتی عشح ٘تبیح ضٕٗ دس

  لٓ، اػتبٖ وـٛسی ٞبی ؿبخق ثب ٔمبیؼٝ دس ؿذوٝ ٔغشح ( Dٚیتبٔیٗ ، A ٚیتبٔیٗ

   داسد، سا خٛثی خیّی ٚضقیت



ثخؾ دس اداسات ٞب، ػبصٔبٖ ٞب، اسٌبٖ تٕبٔی ثبیذ آَ ایذٜ ٚضقیت ثٝ سػیذٖ ثشای أب  

  ساػتبی دس اػتبٖ تٛإ٘ٙذ ٚ فضیض ٔشدْ ٔـبسوت ثب ٚ فّٕی خبٔقٝ ، دِٚتی ٚ خلٛكی

  حٛصٜ ا٘ذسوبساٖ دػت ، جامعه سطح در آن اشاعه و سالم تغذیه فزهنگ تزویج

  . ٕ٘بیٙذ یبسی سا ػالٔت

 ٗپیؾ ای ؿذٜ وبسؿٙبػی ٚ ٔٛثش ساٞجشدٞبی غزایی أٙیت ٚ تغزیٝ ّٔی ػٙذ دس ٔٙؾٛس ثذی  

  ٕ٘ٛد٘ذ أضبء ٘بٔٝ تفبٞٓ وـٛس ػغح دس ٔشتجظ ٞبی ٚصاستخب٘ٝ ػٙذ ایٗ دس . اػت ؿذٜ ثیٙی

  أب ٚ . ؿذ خٛاٞذ أضبء اػتبٖ ٞبی ػبصٔبٖ ٚ اداسات دس ثیـتش ٔـبسوت خٟت آٖ ٔـبثٝ وٝ

  ثٝ آٟ٘ب ٘ؾش تحت پیـٟٙبدی اداسات ٚ ٞب وبسٌشٜٚ ٔحتشْ سٚػبی ٔقشفی ثٝ لؼٕت ایٗ دس

 . پشداصیٓ ٔی ٔختّف ٞبی خب٘ٝ ٚصاست ٚؽبیف ؿشح ٕٞشاٜ



ٝػبصٔبٖ ٔحتشْ سئیغ)عالیی ٔحٕذسضب ٟٔٙذع آلبی خٙبة : سیبػت ث  

  (لٓ اػتبٖ وـبٚسصی خٟبد

وـبسٚصی، خٟبد : اص فجبستٙذ ٔزوٛس وٕیتٝ ٘ؾش تحت پیـٟٙبدی اداسات  

  ثش ٘ؾبست اداسٜ اػتب٘ذاسد، اداسٜ ، داسایی ٚ التلبد تدبست، ٚ ٔقذٖ كٙقت،

 ثبصسٌب٘ی، اتبق ، صیؼت ٔحیظ ػبصٔبٖ ثٟذاؿتی، ٚ آؿبٔیذ٘ی ٔٛادغزایی،

 غّٝ ؿشوت ٚ اػتب٘ذاسی



  تدبست  ٔقذٖ كٙقت، ػبصٔبٖ ٔحتشْ سئیغ) راوشی آلبی خٙبة : سیبػت ثٝ

   ( لٓ اػتبٖ

 ٚ كٙقت،ٔقذٖ ثبصسٌب٘ی،ػبصٔبٖ اتبق : ٔزوٛس وٕیتٝ ٘ؾش تحت پیـٟٙبدی اداسات

  ػبصٔبٖ ؿٟش، اػالٔی اػتب٘ذاسی،ؿٛسای اختٕبفی، أٛس ٚ سفبٜ تقبٖٚ، تدبست،

  دا٘ـٍبٜ ثٟذاؿتی ٔقبٚ٘ت ای حشفٝ ٚ  ٔحیظ ثٟذاؿت ٌشٜٚ وـبٚسصی، خٟبد

 لٓ پضؿىی فّْٛ



بانی کارگزوه پژوهش و تدوین نظام پایش دیده 
 غذا و تغذیه

 

  ٔحتشْ غزا ٚ داسٚ  ٔقبٖٚ )ٔیال٘یخٙبة آلبی دوتش ػیذ ٔحٕذ : ثٝ سیبػت
 ( دا٘ـٍبٜ فّْٛ پضؿىی لٓ 

 ػبصٔبٖ خٟبد وـبٚسصی ، : اداسات پیـٟٙبدی تحت ٘ؾش وٕیتٝ ٔزوٛس فجبستٙذ اص
، اداسٜ وُ حفبؽت ٔحیظ  ٰ  كٙقت ، ٔقذٖ ٚ تدبست ،  اداسٜ وُ اػتب٘ذاسد

صیؼت، ؿشوت غّٝ ، اداسٜ وُ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ، اداسٜ وُ كذا ٚ ػیٕب، اداسٜ  
 وُ دأپضؿىی 



  ػیٕبی ٚ كذا ػبصٔبٖ ٔحتشْ سئیغ) ٘یب ٔحٕذی ثٟشاْ آلبی خٙبة : سیبػت ثٝ

   ( لٓ ٔشوض

  اتبق ػیٕب، ٚ كذا ػبصٔبٖ : ٔزوٛس وٕیتٝ ٘ؾش تحت پیـٟٙبدی اداسات

  اختٕبفی، أٛس ٚ تقبٖٚ،سفبٜ تدبست، ٚ كٙقت،ٔقذٖ ثبصسٌب٘ی،ػبصٔبٖ

  اػتب٘ذاسد، اداسٜ وـبٚسصی، خٟبد ػبصٔبٖ ؿٟش، اػالٔی ؿٛسای اػتب٘ذاسی،

 پشٚسؽ ٚ آٔٛصؽ وُ اداسٜ



   طزیق اس تًلید پایداری جهت در سیاستگذاری ي ریشی بزوامه
 : مىظًر به سیاستگذاری ي ریشی بزوامه

  ٚ ضبیقبت ثٟیٙٝ ٔذیشیت ٚ وبٞؾ تِٛیذ، فٛأُ ٚسی ثٟشٜ افضایؾ1.

 وـبٚسصی پؼٕب٘ذٞبی

 وـبٚسصی ٞبی ٟ٘بدٜ ٔٛلـ ثٝ ٚ وبفی تبٔی2ٗ.

  تِٛیذ اص پغ ٚ تِٛیذ ٞبی ؿیٜٛ استمب ٚ ثٙیبٖ دا٘ؾ وـبٚسصی تٛػق3ٝ.

 وـٛس دس وـبٚسصی ٔحلٛالت



 وـبٚسصی ثخؾ ثشداساٖ ثٟشٜ دا٘ؾ ٚ آٌبٞی افضایؾ .4

 وـبٚسصی ثخؾ دس پبیٝ ٔٙبثـ اص پبیذاس ثشداسی ثٟشٜ ٚ حفؼ .5

 وـبٚسصی تِٛیذ ٞبی لغت ایدبد ٚ ثٟیٙٝ وـت اٍِٛی ثٝ دػتیبثی.6

 

  تضمیه ي کیفیت بهبًد جهت در سیاستگذاری ي ریشی بزوامه
 :مىظًر به سیاستگذاری ي ریشی بزوامه طزیق اس کشايرسی محصًالت

 وـبٚسصی ثخؾ دس ؿیٕیبیی ٞبی ٟ٘بدٜ ٔلشف ػبصی ثٟیٙٝ ٚ وبٞؾ1.

 وـبٚسصی ثخؾ ٞبی فقبِیت دس اػتب٘ذاسدٞب ػبصی پیبدٜ ٚ تٛػق2ٝ.

 



 ٞبی فشآٚسدٜ ٚ ٔحلٛالت ویفی وٙتشَ ٚ ٘ؾبست ٘ؾبْ ایدبد .3

 ٔحلٛالت تِٛیذ ٞبی فُٕ دػتٛس اثالك ٚ تذٚیٗ ؿبُٔ وـبٚسصی

 اص ؿذٜ یبد ٞبی دػتٛسفُٕ اخشای ثشحؼٗ ٘ؾبست وـبٚسصی،

 تشٚیح ٚ آٔٛصؽ ٔقتٕذ، ٞبی آصٔبیـٍبٜ ٚ فٙی ٘بؽشیٗ ؿجىٝ عشیك

 وـبٚسصی ٔحلٛالت تِٛیذ ٘ٛیٗ ٞبی سٚؽ

 وـٛس ٞبی خبن حبكّخیضی افضایؾ .4

 دس پظٚٞـی ٞبی یبفتٝ اص اػتفبدٜ تشٚیح ٚ وـبٚسصی تحمیمبت تٛػقٝ .5

 وـبٚسصی ثشداسی ثٟشٜ ٚاحذٞبی



 ٔٙبعك دس ٔشدْ ٔٛسد٘یبص ٔٙبػت ٔٛادغزایی تٛصیـ ثٝ ثخـیذٖ ػبٔب1ٖ.

 سٚػتبیی تقبٚ٘ی ٞبی فشٚؿٍبٜ عشیك اص سٚػتبیی

 ٔٙؾٛس ثٝ سٚػتبیی ٔٙبعك دس ٞب ػجضی خبٍ٘ی ٞبی ثبغچٝ تشٚیح2.

 ٞب سیضٔغزی غزایی ٔٙبثـ ثٝ ٔشدْ دػتشػی افضایؾ

 ٚ ٔیٜٛ ٚ ػجضی)ٞب سیضٔغزی حبٚی غزایی ٔحلٛالت تِٛیذ افضایؾ3.

  ٔحلٛالت ٘ٛؿ ایٗ ثٝ دػتشػی وٝ وـٛس اص ٔٙبعمی دس ٚیظٜ ثٝ (كیفی

 .اػت وٓ



  لیٕت ٚ ثٟذاؿتی ویفیت ثب آثضیبٖ ػبیش ٚ ٔبٞی ثٝ ٔشدْ دػتشػی افضایؾ .5

 ٔبٞی پشٚسؽ ٞبی حٛضچٝ تشٚیح عشیك اص ٔٙبػت

  ٞب، ٌٛؿت ا٘ٛاؿ خّٕٝ اص ٞب ٔغزی سیض حبٚی غزایی ٔٙبثـ ثٝ یبسا٘ٝ تخلیق .6

 B2 ٚیتبٔیٗ ٚ وّؼیٓ ٔٙجـ ثٟتشیٗ ثقٙٛاٖ ِجٙی ٔٛاد ٚ ؿیش

  حبٚی غزایی ٔٙبثـ ػبیش ٚ حجٛثبت كیفی، ٔیٜٛ، ػجضی، فشضٝ ٚ تٛصیـ .7

  ثٝ ...ٚ سٚػتبیی ٞبی تقبٚ٘ی عشیك اص وـٛس افتبدٜ دٚس ٔٙبعك دس ٞب سیضٔغزی

   ٞب ٔغزی سیض حبٚی خٛساوی ٔٙبثـ ثٝ ٔشدْ فیضیىی ػی دػتش افضایؾ ٔٙؾٛس



   ثب ٕٞبٍٞٙی خٟت دس ثبصاس تٙؾیٓ فشایٙذٞبی ٚ ٞب ػیبػت ثبصٍ٘شی1.
 تغزیٝ  ٚ غزا أٙیت ٞبی ػیبػت

  لیٕت ٘ٛػب٘بت وبٞؾ ثب لیٕت تثجیت ٚ ٘ؾبست ٚ پبیؾ ػیؼتٓ ایدبد2.
 اػبػی ٔٛادغزایی

 دػتشػی ایدبد ٚیظٜ ثٝ غزایی ٔحلٛالت تبٔیٗ ص٘دیشٜ تدٟیض ٚ تٛػق3ٝ.
 وـٛس تغزیٝ ٚ غزا ٞبی ػیبػت اص حٕبیت ثب وٙٙذٌبٖ ٔلشف ثشای ٔٙبػت

  ثیٗ اػتب٘ذاسدٞبی ٔجٙبی ثش ٔٛادغزایی ّٔی اػتب٘ذاسدٞبی تذٚیٗ دس ٕٞىبسی4.
  آٖ ثش ٘ؾبست ٚ ایضٚ ، وذوغ ٘ؾیش إِّّی

 غزایی كٙبیـ دس ٘ٛیٗ ٞبی تىِٙٛٛطی ثٝ دػتیبثی5.



  الالْ ثٝ فیضیىی دػتشػی تؼٟیُ ثشای خلٛكی ثخؾ تٛػقٝ اص حٕبیت .6
 سٚػتبیی ٚ ؿٟشی ٔٙبعك دس غزایی ػجذ خٛساوی

  خبف تبویذ ٔحٛس، ػالٔت ٞبی پشٚتىُ اخشای دس ثٟذاؿت ٚصاست ثب ٕٞبٍٞٙی.7
  تِٛیذ اص حٕبیت ٚصاست، ایٗ تٛػظ كبدسات ٚ ٚاسدات ٔذیشیت سٚیىشد ِضْٚ ثش

  ثبصاسپؼٙذا٘ٝ ٔذاخالت ٚ ثبصاس ػبصٚوبس اص اػتفبدٜ ٚ ایشا٘ی ػشٔبیٝ ٚ وبس ّٔی،
   آٟ٘ب اخشایی ٕٞبٍٞٙی ثشای دِٚت

 اخز عشیك اص اسصؽ وٓ غزایی ٔحلٛالت تِٛیذ ٔدٛص سٚیٝ ثی كذٚس وٙتشَ.8
  ٚصاست خّٕٝ اص ٔشثٛعٝ ٔشاخـ اص داس اِٚٛیت غزایی كٙبیـ فٟشػت
 كٙبیـ ایٗ اص حٕبیت ٔٙؾٛس ثٝ (دٞٙذ اسایٝ ٔٙفی ِیؼت ٔثبَ عٛس ثٝ)ثٟذاؿت

 



 ایؼتٍبٜ ایدبد دس اػتب٘ذاسد ّٔی ػبصٔبٖ ٚ وـبٚسصی خٟبد ثٟذاؿت، ٚصاست ثب ٕٞىبسی .9

  ٔشصی ٞبی ثبصاسچٝ دس ٔٛادغزایی فشضٝ ثش ٘ؾبست ٞبی

 ٚ وٙٙذٌبٖ فشضٝ ویفیتی ٞبی ٌٛاٞیٙبٔٝ كذٚس ٚ ثٙذی ستجٝ كحیح اخشای ثش ٘ؾبست.10

 ٕٞىبسی ثب ٚ ثبصسٌب٘ی اتبق تٛػظ ٔٛادغزایی تدبست ٚ تِٛیذ ا٘ذسوبساٖ دػت

 سثظ ری كٙفی ٞبی اتحبدیٝ

 تٛػظ ؿٛ٘ذ، ٔی وـٛس ٚاسد لبچبق عشیك اص وٝ خبسخی غزایی ٔحلٛالت وٙتشَ.11

   PMS ٚ ؿجٙٓ وذ ٞبی ػیؼتٓ عشیك اص ٚ اسص ٚ وبال لبچبق ثب ٔجبسصٜ ػتبد

 ٚ لیٕت ثب وـٛس ٔٛادغزایی ػبصی غٙی ثشای ٔٛسد٘یبص پشٔیىغ تِٛیذ ٚ تذاسن.12

 ٔٙبػت ویفیت



 اِٚیٝ ٔٛاد ٚ ٔٛادغزایی ٚاسدات وٙتشَ ٚ ٘ؾبست تمٛیت  ٚ ػیؼتٓ استمبء ٚ ا٘ذاصی ساٜ .13
   (ثبسوذ ػیؼتٓ) غزایی كٙبیـ دس اػتفبدٜ ٔٛسد

   خٛساوی ٕ٘ه تلفیٝ كٙبیـ تٛػقٝ ٚ ایدبد اص حٕبیت.14
 : دس ثٟذاؿت ٚصاست ثب تقبُٔ ایدبد .15
 خبْ سٚغٗ ٚاسدات ػٟٓ افضایؾ ٚ خبْ سٚغٗ ٚاسدات ٞبی ػیبػت تذٚیٗ دس•

   ػٛیب خبْ سٚغٗ ثٝ ٘ؼجت وّضا ٚ رست ، دا٘ٝ پٙجٝ ، آفتبثٍشداٖ
 غزایی كٙبیـ دس ٘ٛیٗ ٞبی تىِٙٛٛطی اص اػتفبدٜ•
 خٛؽ حزف )وـٛس دس تِٛیذ٘بٖ ٚ تٟیٝ اػتب٘ذاسدٞبی ٕ٘ٛدٖ اخشایی ٚ تذٚیٗ•

  ( ٞب ٔغزی سیض خزة ثٟجٛد خٟت ٔخٕش خبیٍضیٙی ٚ ؿیشیٗ
 ٔدشی ٞبی وبسخب٘ٝ دس ؿذٜ غٙی غزایی ٔحلٛالت ویفیت وٙتشَ•



  خٛساوی ٞبی سٚغٗ ثٟذاؿتی ٘مُ ٚ حُٕ ثش ٘ؾبست ویفی ٚ وٕی استمب دس.16
 وـٛس ٚسٚدی ٔجبدی اص ٚاسداتی

  ػبیش ٚ سٚغٗ ، ،ٕ٘ه ػبدٜ لٙذٞبی ٔیضاٖ تذسیدی وبٞؾ ثش٘بٔٝ اص حٕبیت دس.17
   غزایی ٔحلٛالت دس ای تغزیٝ خغشصای فٛأُ

  ٔٛسد غزایی ٞبی ٔحَّٛ ٚاسدات ثٝ ٔشثٛط اػتب٘ذاسدٞبی تذٚیٗ ثٝ وٕه دس .18
   (ٌبٚاط) ٞب ثیٕبسػتبٖ دس ثؼتشی ثیٕبساٖ تغزیٝ دس اػتفبدٜ

  اػتفبدٜ ٔٛسد ای تغزیٝ ٞبی ٔىُٕ داخّی وٙٙذٌبٖ تِٛیذ اص حٕبیت ٚ تـٛیك .19
   ، ثٟشٜ وٓ ثب٘ىی تؼٟیالت ٕ٘ٛدٖ فشاٞٓ عشیك اص ثیٕبساٖ تغزیٝ دس

 ... ٚ ٔبِیبتی ٞبی ٔقبفیت



 خٟبد ٕٞىبسی ثب داْ غزای ٍٟ٘ذاسی ػیّٛٞبی ثٟجٛد ٚ تٛػقٝ اص حٕبیت .20
 وـبٚسصی

   اسصیبثی ٚ ا٘تـبس ثٝ وٕه ٚ غزا ٚ تغزیٝ أٙیت ثب٘ی دیذٜ اص حٕبیت .21
   ٔحشْٚ ٞبی اػتبٖ ٚ الـبس دس غزا أٙیت ٚضقیت ای دٚسٜ ٞبی ٌضاسؽ

 ٔشغٛة ٔٛادغزایی فشضٝ ثٝ وٕه .22

 خزة ثٟجٛد ٚ ٘بٖ تخٕیش ثشای ٔٙبػت لیٕت ثب ٔٛسد٘یبص ٔخٕش تذاسن .23
  ( وّؼیٓ ، سٚی آٞٗ،) ٞب سیضٔغزی

  دس پضی ٘بٖ ٞبی سؿتٝ افشاد تشثیت ٚ پضی ٘بٖ ٞبی دٚسٜ تمٛیت ٚ ایدبد .24
   ٞب ؿٟشػتبٖ



حُٕ ٚ تٛصیـ ، ٍٟ٘ذاسی تٟیٝ، تِٛیذ، ٔشاوض ٘ؾبست ػیؼتٓ ٔدذد ػبصٔب٘ذٞی ٚ 

  ٔٛادغزایی ػبصی رخیشٜ ٚ ٍٟ٘ذاسی ٔشاوض ثٟؼبصی ٚ ٌؼتشؽ ، غزا ٘مُ

  تغزیٝ ٞبی ٔىُٕ ٚاسدات ثٝ ٔشثٛط ٔمشسات تؼٟیُ ،(ػشدخب٘ٝ ، ا٘جبس ػیّٛ،)

 ٞب ثیٕبسػتبٖ دس ثؼتشی ثیٕبساٖ تغزیٝ دس اػتفبدٜ ٔٛسد ای

ٔٛادغزایی ثٙذی ثؼتٝ ّٔی اػتب٘ذاسدٞبی ٚ لٛا٘یٗ اخشای ثش ٘ؾبست تمٛیت ٚ 

 ٔلشف ثبس یه ؽشٚف

ؿیٕیبیی ٚ صیؼتی اص افٓ غزایی ٞبی آِٛدٌی اسصیبثی ٚ وٙتشَ استمبء   

َؿذٜ غٙی غزایی ٔحلٛالت ویفیت وٙتش 

 (معاونت غذا و دارو )وزارت بهداشت ( 3

 



ثیـتش پزیشؽ لبثّیت ٚ وٕتش ٞبی ٞضیٙٝ ثب ٞب سیضٔغزی ٞبی ٔىُٕ تِٛیذ  
 (... فٛدِت ، اػپشیٙىُ)
عجیقی ٞبی سً٘ ثب ٔلٙٛفی ٞبی سً٘ خبیٍضیٙی  
دس ٕ٘ه ٚ چشثی سٚغٗ، ، ػبدٜ ٞبی وشثٛٞیذسات ٔیضاٖ وبٞؾ ثش ٘ؾبست  

 غزایی ٞبی فشآٚسدٜ
سٚغٗ ویفیت ثٟجٛد ، ؿذٜ فشاٚسی غزایی ٔحلٛالت ای تغزیٝ ویفیت استمبء 

 آٟ٘ب دس ٚتشا٘غ اؿجبؿ چشة اػیذٞبی ٔیضاٖ سػب٘ذٖ حذالُ ثٝ ٚ ٔلشفی ٞبی
ٗدػتشع لبثُ ٚ ٔٙبػت ویفیت ٚ لیٕت ثب ٔٛسد٘یبص ٞبی ٔىُٕ تذاسن ٚ تبٔی  

 آٔٛص دا٘ؾ دختشاٖ ٚ ؿیشدٜ ٚ ثبسداس ٔبدساٖ ، وٛدوبٖ ثشای

 :ادامه



ٝدسثبسٜ تِٛیذی ٚاحذٞبی ٔؼئٛالٖ ٔذیشاٖ ثٝ ٔٙبػت آٔٛصؽ اسائ 

 ٚ وٙتشَ سٚؽ اص ٞب آٖ ٍ٘شؽ تغییش ٚ HACCP ػیؼتٓ
   پیـٍیشی ػیؼتٓ ثٝ ػٙتی تـخیق

ٝخٛساوی ٔٛاد ثش ٘ؾبست لبٖ٘ٛ تلٛیت پیٍیشی ٚ وشدٖ سٚص ث 
 ثٟذاؿتی ٚ آؿبٔیذ٘ی

وبسوٙبٖ ثبصآٔٛصی ٚ خذٔت ضٕٗ آٔٛصؽ ٞبی ثش٘بٔٝ اص حٕبیت ٚ 
 وٙٙذٌبٖ فشضٝ ٚ وٙٙذٌبٖ تِٛیذ غزایی، كٙبیـ ٚ فٙی ٔؼئِٛیٗ

 ٔٛادغزایی

 : ادامه



وٙتشَ ٞبی آصٔبیـٍبٜ دس غزا ثخؾ ٞبی آصٔبیـٍبٜ تدٟیض ٚ تمٛیت 

 ثٝ آوشٚدیتٝ ٞبی آصٔبیـٍبٜ اص حٕبیت ٚ اػتب٘ی ػغح دس داسٚ ٚ غزا

 ؿذٜ غٙی غزایی ٔحلٛالت وٙتشَ ٔٙؾٛس

ٗثش ای تغزیٝ ٌزاسی ثشچؼت ثش٘بٔٝ ػشیـ اخشای ٚ لبٖ٘ٛ تذٚی 

 تِٛیذ ثشای غزایی كٙبیـ ٕٞىبسی خّت ٚ تـٛیك غزایی، وبالٞبی

   ٔحلٛالت تِٛیذ اص حٕبیت ٚ ػالٔت حبٔی غزاٞبی

  :ادامه



 ّٔی ػبصٔبٖ ٔمشسات ٚ لٛا٘یٗ اكالح لبٖ٘ٛ ثٝ اػتٙبد ثب ػبصٔبٖ ایٗ ٚؽبیف

 ٔلٛة داخّی كٙقتی تِٛیذات ویفی استمبی لبٖ٘ٛ ٚ 1371 ٔلٛة اػتب٘ذاسد

 : اػت ؿشح ثذیٗ 1389

  ٕٞچٙیٗ ٚ اسٌب٘یه ٚ ػبِٓ فشاػٛدٔٙذ، تشاسیختٝ، غزاٞبی پبیؾ ٚ وٙتشَ .1

  خّٕٝ اص ) غزایی ٞبی فشآٚسدٜ دس خذیذ ّٔی اػتب٘ذاسدٞبی ثبصٍ٘شی ٚ تذٚیٗ

  وبِشی وٓ ٘ؾیش ٞبی ٚیظٌی افضٚدٖ فشاػٛدٔٙذ، ٚ ؿذٜ غٙی ٔٛادغزایی

 ثیٗ اػتب٘ذاسدٞبی ثب ػبصی ٕٞبًٞٙ ٚ ثٙذی ثؼتٝ ٚ (... ٚ ٕ٘ه وٓ ثٛدٖ،

 وـبٚسصی خٟبد ٚصاست ٚ داسٚ ٚ غزا ػبصٔبٖ ٕٞىبسی ثب إِّّی



 ٚاحذٞبی دس ویفیت اسصیبثی ٘ؾبْ اػتمشاس ٚ ّٔی اػتب٘ذاسدٞبی ثبصٍ٘شی ٚ تذٚیٗ.2
 ٚٚصاست داسٚ ٚ غزا ػبصٔبٖ ٕٞىبسی ثب آؿبٔیذ٘ی ٚ ٔٛادغزایی خذٔبتی ٚ كٙقتی

 وـبٚسصی خٟبد
 فشضٝ ٚ تِٛیذ ػغح دس غزایی ٞبی فشآٚسدٜ ثبصٍ٘شی .3
 اخشا ثش ٘ؾبست ٚ ػشدخب٘ٝ اػتب٘ذاسدٞبی دس ثبصٍ٘شی.4
 ثبصسػی ٞبی ؿشوت صٔیٙٝ دس لب٘ٛ٘ی ٔشخـ فٙٛاٖ ثٝ كالحیت تبییذ ّٔی ٘ؾبْ تٛػقٝ.5

 آؿبٔیذ٘ی ٚ غزایی صٔیٙٝ دس 17025 ٌٛاٞیٙبٔٝ داسای ٚ آصٖٔٛ ٞبی آصٔبیـٍبٜ وبال،
 خبٔقٝ ػغح دس ٚ تِٛیذی ٚاحذٞبی دس اػتب٘ذاسدػبصی تشٚیح ٚ آٔٛصؽ .6
 ٞب، وؾ آفت ٚ ػْٕٛ ثبلیٕب٘ذٜ ٔدبص حذٚد تقییٗ ؿبُٔ ) غزا ایٕٙی ٔخبعشات وبٞؾ.7

  ( ػٍٙیٗ فّضات



  سیستی ایمىی قاوًن تشاسیختٝ، غزاٞبی پبیؾ ٚ وٙتشَ ثب استجبط دس: تٛضیح
 ٔتِٛی سا صیؼت ٔحیظ ػبصٔبٖ ٚ وـبٚسصی خٟبد ثٟذاؿت، ٚصاست ٔشخـ ػٝ

  سفـ صٔبٖ دس ثبیؼت ٔی لؼٕت ایٗ دس یه ؿٕبسٜ تىّیف ِزا اػت دا٘ؼتٝ
 ثبصثیٙی ٔٛسد داسٚ ٚ غزا ػبصٔبٖ ٚ اػتب٘ذاسد ّٔی ػبصٔبٖ ٚؽبیف ٕٞپٛؿب٘ی

  فشضٝ ػغح دس پبیؾ ػٝ ؿٕبسٜ تىّیف دس تشتیت ٕٞیٗ ثٝ .ٌیشد لشاس
  ػبصٔبٖ فٟذٜ ثش تِٛیذ ػغح دس پبیؾ وبس، ٚ ٔحیظ ػالٔت ٔشوض ثشفٟذٜ

 دأپضؿىی ػبصٔبٖ فٟذٜ ثش خبْ ٔٛادغزایی فشضٝ ػغح دس ٚ داسٚ ٚ غزا
  تٛػقٝ پٙدٓ ثش٘بٔٝ لبٖ٘ٛ 34 ٔبدٜ ٚ ثٙذ ٔغبثك ٞفت ؿٕبسٜ تىّیف دس .اػت

  ٔؼئَٛ



 حفؼ ػبصٔبٖ)وـبٚسصی خٟبد ٚصاست ٞب وؾ آفت ٚ ػْٕٛ ثبلیٕب٘ذٜ ٔدبص حذٚد تقییٗ
 4 تجلشٜ دیٍش ػٛی اص .اػت پضؿىی آٔٛصؽ ٚ دسٔبٖ ثٟذاؿت، ٚصاست ٚ (٘جبتبت
 ٘ـش ٚ تذٚیٗ تقییٗ، ٔؼئِٛیت اداسی فبِی ؿٛسای 1390/3/5838ٔلٛثٝ

 ثٝ وٝ داسٚ اػتثٙبی ثٝ وبال اػتب٘ذاسدٞبی اخشای ثش ٘ؾبست ٚ ّٔی اػتب٘ذاسدٞبی
 ػبصٔبٖ فٟذٜ ثٝ كشفبً ثبؿذ ٔی پضؿىی آٔٛصؽ ٚ ،دسٔبٖ ثٟذاؿت ٚصاست فٟذٜ
   ػبیش تٛػظ ٔٛاصی الذأی ٞیچ وٝ ٘حٛی ثٝ ثٛد خٛاٞذ ایشاٖ اػتب٘ذاسد ّٔی

 لبٖ٘ٛ 5 ٔٛضٛؿ ٞبی دػتٍبٜ .ٍ٘یشد كٛست خلٛف ایٗ دس اخشایی ٞبی دػتٍبٜ
 ػبصٔبٖ ثب ثخـٙبٔٝ اخشای دس سا الصْ ٕٞىبسی ٔٛؽفٙذ وـٛسی خذٔبت ٔذیشیت

 لب٘ٛ٘ی ٔشخـ دس ثبیؼت ٔی ؿذٜ ؿٕشدٜ ٔٛاسد وّیٝ .آٚسد فُٕ ثٝ اػتب٘ذاسد ّٔی
 .ؿٛد ٕٞپٛؿی سفـ كالح ری



 اَٚ دٞه ػٝ ثش تبویذ ثب صایی اؿتغبَ تؼٟیالت ٞذفٕٙذػبصی ٚ ػبٔب٘ذٞی1.
 ص٘بٖ صایی اؿتغبَ ٚیظٜ ثٝ دسآٔذی

 اخشای ساػتبی دس (ٟ٘بد ٔشدْ ٚ خلٛكی)غیشدِٚتی ٞبی ػبصٔبٖ وبسٌیشی ث2ٝ.
  اخشای ٔٙؾٛس ثٝ افتجبس تخلیق ٚ تٛإ٘ٙذػبصی ٚ فمش وبٞؾ ٞبی ثش٘بٔٝ
 ٔؼتمیٓ دػتشػی افضایؾ خٟت ٘یبصٔٙذ خب٘ٛاسٞبی ٔخلٛف حٕبیتی ٞبی ثش٘بٔٝ

 ٔغزی ٚ ػبِٓ ٔٛادغزایی ثٝ آ٘بٖ

   خب٘ٛادٜ دس آ٘بٖ ٌیشی تلٕیٓ خبیٍبٜ تمٛیت ٚ خب٘ٛاس ػشپشػت ص٘بٖ صایی اؿتغب3َ.

 دس ٞب سیضٔغزی اص غٙی ٔٛادغزایی ٚیظٜ ثٝ ٔٛادغزایی تٟیٝ ٔخلٛف ثٗ تٛصیـ4.
 ثبال دسآٔذی وـؾ ثب ٚ ٞب سیضٔغزی اص غٙی ٔٛادغزایی ثشای پزیش، آػیت ثیٙبلـبس

 پزیش آػیت خب٘ٛاسٞبی ثشای



 فمشصدایی افتجبسات تٛصیـ صٔیٙٝ دس ػبصی تلٕیٓ ثٝ وٕه .5

 پزیش آػیت الـبس ای تغزیٝ حٕبیت ثشای افتجبساتی ٌشفتٗ ٘ؾش دس .6

 پزیش آػیت الـبس ٘یبصٞبی ؿٙبػبیی.7

 صٔیٙٝ دس وٝ تٛػقٝ چٟبسْ ثش٘بٔٝ 97 ٚ 95 ٔٛاد دس ٔغشح ساٞجشدٞبی اص ثخـی .8
 ثٝ ثبؿذ، ٔی ٔشتجظ اختٕبفی سفبٜ ٚ وبس تقبٖٚ، ٚصاست ٚؽبیف ؿشح ثب فمشصدایی

 تضٕیٗ ٚ ٔغّٛة غزایی ػجذ ساػتبی دس وبفی، ٚ ػبِٓ غزای تبٔیٗ أىبٖ كٛست
 ، لیٕت اسصاٖ ٔؼىٗ تبٔیٗ ٚ سایٍبٖ تٛا٘جخـی ٚ دسٔب٘ی ثٟذاؿتی، خذٔبت

 پٛؿؾ تحت ػبَ ٞدذٜ اص وٕتش خٕقیت ٌشفتٗ لشاس اص اعٕیٙبٖ حلَٛ ٕٞچٙیٗ
 عشیك اص دسآٔذی پبییٗ دٞه ػٝ دس ٚالـ خب٘ٛاسٞبی ثشای سایٍبٖ فٕٛٔی آٔٛصؽ

 .اػت ؿذٜ فٙٛاٖ ٞب یبسا٘ٝ ٔٙبثـ وبسآٔذ تخلیق ٚ خبیی خبثٝ



  ، پبیٝ دسٔبٖ ٚ ثٟذاؿت ، تغزیٝ أٙیت ، ؿبُٔ حٕبیتی ٞبی ثش٘بٔٝ ٚ الذأبت .9
  ٔذیشیت ٚ ٔؼىٗ فٕٛٔی، ٞبی آٌبٞی استمبی ، تٛإ٘ٙذػبصی ِٔٛذ، اؿتغبَ

 ٔخبعشات

  وٓ ٞبی خب٘ٛادٜ پزیشی آػیت وبٞؾ فمش، خظ تقییٗ ، فمشصدایی ثٝ وٕه .10
  ٔشدْ تٛإ٘ٙذػبصی) ٞذف ٞبی ٌشٜٚ ثب ٔتٙبػت غزایی ٘بأٙی ثشاثش دس دسآٔذ

  اص حبكُ ٔٙبثـ اص اػتفبدٜ حٕبیتی، ٞبی ثش٘بٔٝ اسائٝ ،(غزایی ٘بأٙی ثشاثش دس
  ٚ اختٕبفی ٞبی ثیٕٝ اسائٝ ٚ صایی اؿتغبَ ثٝ وٕه ، ٞب یبسا٘ٝ ٞذفٕٙذػبصی

 دسٔب٘ی خذٔبت

   پبیٝ ػبَ ثٝ ٘ؼجت ػبَ ٞش دس %5 ٔیضاٖ ثٝ ؿذیذ فمش وبٞؾ .11



 اثضاسٞبی اكالح ٚ وبسٌیشی ثٝ ٚ تِٛیذ ٞبی یبسا٘ٝ وشدٖ ٞذفٕٙذ1.

 غزایی ٔحلٛالت لیٕت ٚ تِٛیذ ٞضیٙٝ وبٞؾ ٔٙؾٛس ثٝ لیٕتی

 ٞب سیضٔغزی تبٔیٗ خٟت دس غزایی ٞبی یبسا٘ٝ ٞذفٕٙذػبصی2.

 1 دٞه ) دسآٔذ وٓ الـبس دس (ِجٙیبت ٚ ؿیش ، ٌٛؿت ٔیٜٛ، ػجضی،)

  ( 3تب

  غزایی ٞبی یبسا٘ٝ ٞذفٕٙذػبصی3.



 اعالفبت ثب٘ه سػب٘ی سٚص ثٝ ٚ تىٕیُ) ٞب ثخؾ ػبیش یبسا٘ٝ وشدٖ ٞذفٕٙذ1.

  ثخؾ ثٝ یبسا٘ٝ تخلیق ٚ پزیش آػیت الـبس ثٝ یبسا٘ٝ پشداخت ٔشتجظ

 ( وـبٚسصی

  فمش دچبس خب٘ٛاسٞبی ثٝ ٔغّٛة غزایی ػجذ تٛصیـ ٚ اسائٝ)خجشا٘ی ٞبی ػیبػت2.

   ( ؿذٜ تذٚیٗ فمشصدایی ٞبی ػیبػت اخشای غزایی،

 ٕٞیبس ٚ خٛدیبس ٞبی ٌشٜٚ تمٛیت ٚ ایدبد) خب٘ٛاسٞب التلبدی تٛإ٘ٙذػبصی3.

  آٔٛصؽ ، ٞب تقبٚ٘ی تمٛیت ٚ خشد ٔبِی افتجبسات سٚیىشد اخشای ٚ ٔحّی

 ( التلبدی ٚ اختٕبفی فشدی، تٛإ٘ٙذػبصی)ؿغّی ٞبی ٟٔبست



  ثیٕٝ فبلذ ٔـبغُ دادٖ لشاس پٛؿؾ تحت ٚ ؿٙبیبیی) اختٕبفی ٞبی حٕبیت ٌؼتشؽ .4
  ٔٛسد٘یبص ٞبی تجلشٜ اسایٝ ٚ اختٕبفی تبٔیٗ لٛا٘یٗ اكالحی ِٛایح تذٚیٗ ٚ تٟیٝ اختٕبفی،

 ( خذٔبتی ٞبی ثؼتٝ ٕ٘ٛدٖ ٚاسد ، صٔیٙٝ ایٗ دس

  صیش دسآٔذی ٌشٜٚ ػٝ ثٝ اختٕبفی تبٔیٗ ٚ سفبٜ ٚصاست پٛؿؾ تحت ٞذف خٕقیت : تٛضیح
 :ؿٛ٘ذ ٔی ثٙذی عجمٝ

 فمشؿذیذ خظ صیش خٕقیت-اَٚ ٌشٜٚ

 ٔغّك فمش خظ ٚ ؿذیذ فمش خظ ٔبثیٗ خٕقیت -دْٚ ٌشٜٚ

   ٔغّك فمش خظ اص ثبالتش خٕقیت -ػْٛ ٌشٜٚ

  خب٘ٛاس ػشپشػت ؿٛد، غزا تٟیٝ كشف خب٘ٛاس دسآٔذ تٕبٔی آٖ دس وٝ اػت ٚضقیتی:ؿذیذ فمش
 .٘جبؿذ فشد ٞش ثشای (غزایی ٔغّٛة ػجذ ٔجٙبی ثش) سٚصا٘ٝ ویّٛوبِشی 2000 تبٔیٗ ثٝ لبدس



ِحبٍی ّبی آالیٌسُ ثب هَاجِْ هیعاى کبّص ثطای علجی حوبیت ثطًبه 
 هحیظ زض سطة

ٍضؼیت ثط َّا ٍ آة تغییطات اثط هسیطیت ثطًبهِ زض ّوکبضی ٍ اجطا 
 غصایی اهٌیت ٍ تغصیِ

ذعض زضیبی ٍ فبضس ذلیج زض آثعیبى ّبی آلَزگی کبّص 



 ظًبى ٍ زذتطاى آهَظش ٍ سَازآهَظی گستطش1.

  هٌظَض ثِ تحػیلی ثبالی هقبعغ زض زذتطاى زض ای تغصیِ ّبی هْبضت ایجبز2.
  ذبًَازُ هػطف الگَی اغالح

 هرتلف هقبعغ زض زضسی ّبی کتبة زض تغصیِ آهَظش هغبلت گٌجبًسى3.
 تحػیلی

 ای تغصیِ سبظی فطٌّگ جْت هساضس ضایگبى تغصیِ ثطًبهِ ثستط اظ استفبز4ُ.

  کبضکٌبى ثبظآهَظی هسٍى ّبی زٍضُ زض تغصیِ ٍ غصا هجبحث گٌجبًسى5.
 پطٍضش ٍ آهَظش آهَظضی

   آذطیي ثطاسبس هقساض ٍ ًَع ًظط اظ هساضس ضایگبى تغصیِ ثطًبهِ تسٍیي6.
   ای هٌغقِ ٍ هلی کبضثطزی ّبی ٍپژٍّص ػلوی ّبی یبفتِ

  ثب آهَظاى زاًص غصایی ٍػسُ هیبى ثطای استبًی الگَی اجطای زض ّوکبضی7.
 آًبى تغصیِ ًیبظّبی ثِ تَجِ



   آى زض تغصیِ ٍ غصا ثحث ًوَزى لحبػ ٍ ثْساضت زضس تقَیت .8

 تَسظ ّب ضضتِ ّوِ زض ّب زاًطگبُ آهَظضی هحتَای زض تغصیِ آهَظش هغبلت گٌجبًسى.9

 پعضکی آهَظش ٍ زضهبى ، ثْساضت ٍظاضت ٍ فٌبٍضی ٍ تحقیقبت ػلَم، ٍظاضت

  ًْضت ًَسَازاى ٍ سَازآهَظاى زضسی ّبی کتبة زض تغصیِ آهَظش هغبلت گٌجبًسى .10

 سَازآهَظی

 ثبالست ظًبى سَازی ثی هیعاى کِ هٌبعقی زض ٍیژُ ثِ ظًبى سَازآهَظی ّبی ثطًبهِ تقَیت .11

 هساضس زض ضسُ غٌی ضیطّبی ػطضِ ثِ تطَیق ٍ هساضس ضیط کویتِ ٍظبیف پیگیطی .12



 ٍضظضکبضاى ػلوی تغصیِ هسیطیت ٍ تطٍیج1.

 ثبًَاى ٍ زذتطاى ثطای ذػَظ ثِ ٍضظضی فضبّبی گستطش2.

 کبض هحل زض ٍضظضی تسْیالت تَسؼ3ِ.

 ّوگبًی ٍضظش تؼویق4.



 آهَظضی ّبی زٍضُ زض کَزکبى ضضس ٍ تغصیِ آهَظضی هغبلت گٌجبًیسى1.

 کَزک هْسّبی هطثیبى

 (ضٍستبهْسّب)ضٍستبّب زض کَزک هْسّبی زض کَزکبى غصایی ثطًبهِ ثِ تَج2ِ.

 هٌبست هَازغصایی تساضک ٍ تبهیي ثب

 پیص سٌیي آهَظضی ّبی کتبة زض تغصیِ آهَظضی هغبلت گٌجبًسى3.

 زثستبًی

 ... ٍ هؼلَلیي ثبظپطٍضی ٍ ًگْساضی هطاکع زض افطاز تغصیِ ثْجَز4.



 افعایص هٌظَض ثِ ًیبظهٌس ذبًَاضّبی حوبیتی ّبی ثطًبهِ اجطای1.
 هغصی ٍ سبلن هَازغصایی ثِ هستقین زستطسی

  سَء زچبض فقط زلیل ثِ کِ ًیبظهٌس ذبًَاضّبی کَزکبى اظ حوبیت2.
 زضهبًی ٍ غصایی کوکْبی عطیق اظ اًس ضسُ تغصیِ

  غصایی سجس ثطاسبس ثستِ ایي ، پصیط آسیت اقطبض غصایی ثستِ تبهیي3.
 .ضَز هی تؼطیف هغلَة

  ، ذیبعی ثبفی، قبلی )ذبًَاضّب ذَزکفبیی عطحْبی اجطای تقَیت4.
 ذبًَاض زضآهس افعایص هٌظَض ثِ (... ٍ عیَض ٍ زام پطٍضش

  ٍ اجتوبػی ٍیژُ هٌبعق زض سبکي ... ٍ کَزکبى اظ حوبیت5.
 ضسوی غیط ّبی سکًَتگبُ



 تغصیِ آهَظضی تیعضّبی ٍ فیلن ضایگبى پرص1.

  ثب غصایی هحػَالت تجلیغبت ٍ آهَظضی ّبی ثطًبهِ اّساف ّوسَیی2.
 تغصیِ ظهیٌِ زض ثْساضت ٍظاضت زض سالهت سیبستْبی

 سیبست اجطای زض پعضکی آهَظش ٍ زضهبى ثْساضت، ٍظاضت ثب ّوکبضی3.
 کطَض تغصیِ ٍ غصا سبظی فطٌّگ ٍ آهَظش جبهغ

 ّبی ثطًبهِ ثِ ثیٌٌسُ پط سبػبت زض کبفی ٍ هٌبست پرص ظهبى اذتػبظ4.
 تغصیِ ٍ غصا آهَظش

 ، ّب اتَثَس ثسًِ ًَضتبضی، ّبی ضسبًِ زض ای تغصیِ ّبی پیبم ضایگبى چبح5.
  ضْطزاضی تَسظ پالکبضز ٍ ثیلجَضز ، تجلیغبتی تبثلَّبی

 37 هبزُ هػَثبت اجطای ثب غصایی هحػَالت ثِ هطثَط تجلیغبت کٌتطل6.
 پٌجن ثطًبهِ قبًَى

 غصا اهٌیت اٍلَیت ثب سطیبلْب ٍ فیلن پرص ثط ًظبضت7.



  ٍ ًیطٍ ٍظاضت ثب تبهیي ) هعاضع آثیبضی هٌبست آة تبهیي1.

 ( کطَض ٍظاضت ػوطاًی هؼبًٍت ٍ کطبٍضظی جْبز ثب ًظبضت



 قیوت ٍ تَلیس ّعیٌِ کبّص هٌظَض ثِ قیوتی اثعاضّبی اغالح ٍ کبضگیطی ث1ِ.
 تَلیس ّبی یبضاًِ کطزى ّسفوٌس ثطًبهِ ضاستبی زض غصایی هحػَالت

 ّب، گَضت اًَاع جولِ اظ ّب ضیعهغصی حبٍی غصایی هٌبثغ ثِ یبضاًِ ترػیع2.
 لجٌی هَاز ٍ ضیط هطؽ ترن

 ای تغصیِ سَاز ٍ فطٌّگ اضتقبء ثطًبهِ اجطای ثطای اػتجبضی ضزیف تؼییي3.
 جبهؼِ

 پصیط آسیت اقطبض ثِ هٌحػطاً یبضاًِ اذتػبظ ٍ یبضاًِ ّسف گطٍُ تغییط4.
   ضٌبسبیی شیطثظ ّبی اضگبى سبیط ٍ ثْساضت ٍظاضت تَسظ کِ جبهؼِ

 ضًَس هی
 ضطثت ٍ قغطُ قطظ، ضبهل غصایی ّبی هکول ثطای الظم اػتجبضات تبهیي5.

 5 ظیط کَزکبى اٍلَیت ثب ) ّسف ّبی گطٍُ ًیبظ هَضز اهالح ٍ ٍیتبهیي حبٍی
 تؼبزلی ّبی یبضاًِ عطیق اظ (ثبضزاض هبزضاى ٍ سبل



 هطاکع زض تغصیِ کبضضٌبسبى استرسام جْت ثیطتط ضغلی ّبی ضزیف ایجبز6.
 زضهبًی-ثْساضتی

 غصاذَضی هطاکع زض تغصیِ هسئَل کبضضٌبس سبظهبًی ضزیف ٍ پست ایجبز7.
 جوؼی

  ( functional food ) فطاسَزهٌس غصاّبی تَلیس اظ حوبیت8.

 ، کیک ، ثیسکَیت ضٍغي، ، ضیط آضز، جولِ اظ)غصایی غٌبیغ اظ حوبیت9.
 ثػَضت ّب ضیعهغصی ثب غصایی هحػَالت سبظی غٌی ثطای (... ٍ کلَچِ

 یبضاًِ ترػیع
 ذسهت ضوي آهَظش ّبی زٍضُ زض تغصیِ آهَظش هغبلت گٌجبًیسى10.

 ثبظآهَظی ٍ آهَظضی ّبی زٍضُ ثطگعاضی ٍ هرتلف ّبی ثرص کبضکٌبى
 ثطای کبضذبًجبت ٍ ّب سبظهبى ازاضات، ّب، ذبًِ ٍظاضت کلیِ تَسظ

 ّب سبظهبى ّوبى زض ذسهت ثِ ضبغل تغصیِ هسئَل کبضضٌبسبى



  حبهی غصایی ّبی فطآٍضزُ تَلیس جْت زض هَجَز استبًساضزّبی ثبظثیٌی1.
 سالهت

 ضسُ تسٍیي استبًساضزّبی ضَاثظ ثب هغبثق سالهت حبهی هحػَالت تَلیس2.

 هحػَالت زض تطاًس چطة اسیس ٍ اضجبع چطثی ًوک، قٌس، هیعاى کبّص3.
   ضسُ تسٍیي استبًساضزّبی ضَاثظ ثب هغبثق غصایی

 تبکیس هبًٌس غصایی هحػَالت تجلیغبت زض هطزم ثِ تغصیِ آهَظش ثِ تَج4ِ.
   غصایی هحػَالت ای تغصیِ ثطچست ثِ هطزم تَجِ لعٍم ثط

 ضَاثظ ثب هغبثق غصایی هحػَالت زض غصایی گصاضی ثطچست ضػبیت ٍ اجطا5.
 زاضٍ ٍ غصا سبظهبى تبئیس هَضز

 هطرػبت ثِ تَجِ ثب هَازغصایی ثٌسی ثستِ سیستن زض تٌَع ٍ تغییط ایجبز6.
 هحػَالت

 ای تغصیِ سالهت ّبی سیبست ثب هغبثق ضسُ غٌی هحػَالت تَلیس7.



 ٍ ًبى گطٍُ ضبهل ) اغلی غصایی گطٍُ 5 اظ ّوَاضُ ضٍظاًِ غصایی ثطًبهِ زض1.
  ( هطؽ ترن ٍ حجَثبت ٍ گَضت ، لجٌیبت ٍ ضیط ، ّب سجعی ّب، هیَُ ، غالت

 قطاض تَجِ هَضز ذبًَاض اػضبء ای تغصیِ ًیبظّبی است الظم . ضَز استفبزُ
 . گیطز

 ذَاًسُ زقت ثِ ّب آى ای تغصیِ ثطچست غصایی هحػَالت ذطیس ٌّگبم ث2ِ.
 .ضَز

  غصایی ضاٌّوبی ّبی تَغیِ ثطاسبس ٍ ضٍظاًِ غَضت ثِ سجعی ٍ هی3َُ.
 . ضَز گٌجبًسُ غصایی سجس زض ایطاًیبى

 لجٌیبت ٍ ضیط هػطف اظ ٍ ضَز هػطف ضٍظاًِ غَضت ثِ لجٌیبت ٍ ضیط4.
 . ضَز ذَززاضی پطچطة

 . ضَز استفبزُ هبیغ ضٍغي اظ حتوبً ٍ ضٍغي حساقل اظ غصا عجد ٍ تْیِ ثطای5.



 آة هبًٌس تط سبلن ّبی ضٍش ثب غصاّب ٍ ًطَز استفبزُ کطزُ سطخ غصاّبی اظ6.
 سطخ هرػَظ ضٍغي اظ غصاّب کطزى سطخ ٌّگبم ثِ . ضَز عجد ثربضپع ٍ پع

 . ضَز استفبزُ کطزى
 ذبًگی غصاّبی اظ ٍ ضسُ هحسٍز فَزّب فست ٍ آهبزُ غصاّبی ف هػط7.

 . ضَز استفبزُ ثیطتط
 ثب ضا آى ٍ ضسبًسُ حساقل ثِ ضا گبظزاض ّبی ًَضبثِ هػطف است ثْتط8.

 . کطز جبیگعیي گبظ ثسٍى ٍ ًوک کن زٍؽ هبًٌس سبلن ّبی ًَضیسًی
  ... ٍ زاض سجَس هبکبضًٍی ، زاض سجَس ّبی ًبى هبًٌس زاض سجَس غالت اظ9.

 .ضَز استفبزُ



  ضکط ٍ قٌس اظ اهکبى غَضت زض کطزُ، هحسٍز ضا ضکط ٍ قٌس ًوک، هػطف10.
  تَت هبًٌس ّبیی جبیگعیي اظ . ضَز استفبزُ (ای قَُْ ضکط) ًطسُ تػفیِ

 یسزاض ثبیس هػطفی ًوک . کطز استفبزُ تَاى هی ّن ذطهب ٍ کطوص ذطک،
 . ثبضس ضسُ تػفیِ

 ذػَظ ثِ سفیس گَضت .کطز ضػبیت ضا اػتسال ثبیس قطهع گَضت هػطف زض11.
 هطؽ ترن ٍ حجَثبت اظ . ضَز گٌجبًیسُ حتوبً غصایی سجس زض هیگَ ٍ هبّی

 . ضَز استفبزُ ثیطتط ثبضس هی پطٍتئیي تبهیي ثطای ذَثی هٌجغ کِ
 هکول ػٌَاى ثِ سبػت ًین هست ثِ حساقل ضٍظاًِ ٍضظش ٍ تحطک ضطٍضت12.

 سبلن تغصیِ


