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َ ز ي                                                                                                                                                                    ِ   كاب ر آ ها  2صافاحا
َ ز ي  -         ٍ   صااٌااعاات   د ر   كاب ر آ ها    ُ ٌ د   ه ش ت ر ع   د ا ً ش گ ب   ا ر ر ا ي   پ 

 
 

ِ   ا باابااب ر                                                                                                                                                                             ٣صاافااحاا
ٍ ر ي   ًااواا   - ّ و كااب ر ي ز د ا ي ی     شاان ب ر ا س ا ر ي   ا ر ن و   ت ک     ی   ف ٌااب  ّ ب ي   ا ً د ا ز   

   َ ّ ب ي   ع  اا َ ر   IORAك ش 
 

َ ى   حاد ا كا ار                                                                                                                                                          ِ   قاب ًا   4صافاحا
َ ا ى  -           ف ر ا ب 

 
َ ا ً و ٌاد ي  ٍ   هاْاٌاد   سای                                                                                                         ت  ِ   ّ ب ي   فاٌای     5صافاحا

َ س ب ز ي   ص ٌ ب يا    اااد ا بااتااب ر  -  ً   ٍ    ِ َ س ع  ُ   ت   ٍ  ه ع ر ف ی   ا ر 
 

ٍ ّااشاای                                                                                                                ِ   ا ر تاابااب طااب ت   پااژ  َ س ع  ِ   ت   6صاافااحاا
َ   ي د ي   باب   تاب كاياد   باار     - ْ ب ي   ت  ٍ ر ي   ش ر ك ت  ٌ ب  ّ ش ی   د ر   ا ر ت ق ب ي   ف   ٍ ً ق ش   ا ر ت ب ب ط ب ت   پ ژ 

ٍ ر ي  َ ه ی   س ب ز ي   فاٌاب   ب 
 

ِ   اا  ا ر ي                                    ِ   ه ت ق ب ی يااب ى   ساار هااب ياا ِ   ب  ُ   ع ر ی  ّ ب ي   آ ه ب د  ٍ ر ي    ٌ ب  ِ   ف   7صاافااحاا
تَ يد قطعبت سراهيكی صٌعتی ببص هبًٌد زيركًَيب ٍ تاٌاگاساتاي        - 

  تي در سبل 55كبرببيد بِ ظرفيت 
ٍ ا ك س ي   آ باس ياب ى    - َ   ي د     Streptococcosis & Lactococcosisت 
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ارطاي پٌل ترههي زفبع اظ زٍضُ وبضآهَظي تَؾظ زاًكزَ وِ ثِ ػٌَاى رلؿِ هكتطن زاًكگبُ ٍ نٌؼت ثطاي اضظيبثي زٍضُ وبضآهَظي اؾت زاضاي                          

هطوع آهَظـ ػبلي ػلوي وبضثطزي اهبم      .  ّبي وبضآهَظي زاضز    ؾبثمِ زض وكَضّبي نٌؼتي اؾت ٍ ايي هْن ًمف ثؿعايي زض ويفيت ثركي ثِ ارطاي زٍضُ               

گصاضز،   ثِ ارطا هي  94ثب ّوبٌّگي ازاضُ وبضآهَظي زفتط هطوعي اضتجبط ثب زاًكگبُ ٍ نٌؼت، پبيلَت ارطاي عطح پٌل وبضآهَظي ضا زض تبثؿتبى                    (  ع)ضضب

ّبي   ثب هصاوطات اًزبم قسُ ثب وطؾي يًَؿىَ زض آهَظـ هٌْسؾي ًيع الساهبتي ثطاي تَؾؼِ پٌل                .  ًتبيذ ايي ارطا زض پبييع ؾبل ربضي هٌتكط ذَاّس قس          

 .ّب زض حبل اًزبم اؾت ترههي وبضآهَظي ثب ّسف اضتمبي ؾغح ويفي ثطگعاضي ايي زٍضُ

 ّبي وبضآهَظي ٍ اثعاضي زض ويفيت ثركي ثِ وبضآهَظي زاًكزَيبى پٌل وبضآهَظي، ضوبًتي ثط حؿي اًزبم زٍضُ

سُ ي اًزبم ق    ي اٍد ارطاي زٍضُ وبضآهَظي اؾت وِ زض آى پٌل، هيعاى هَفميت فطآيٌس ٍ هيعاى زضن زاًكزَ اظ زٍضُ                    پٌل وبضآهَظي ثرف هْن ٍ ًمغِ     

ثب تَرِ ثِ ايٌىِ قطط لجَلي زاًكزَ زض زٍضُ وبضآهَظي تبييس ّوعهبى ٍ ًِ هتَالي                 .  ذَضز  زض حضَض ّوعهبى ًوبيٌسگبى زاًكگبُ ٍ نٌؼت هحه هي         

َاّس ثبقس، ثٌبثطايي زاًكزَ توبم تالـ ذَز ضا ثطاي رلت اهتيبظ الظم اظ ّط زٍ زاٍض ذ                  ًوبيٌسگبى ّط زٍ ثرف ثَزُ ٍ ّط ثرف زاضاي حك هربلفت هي            

ثبيؿت اظ ػولىطز ذَز زض ايي زٍضُ زفبع وٌس وِ ذَز ثِ ًحَي ثِ هَضز اضظيبثي لطاض گطفتي زاًكگبُ ٍ نٌؼت زض پيكگبُ                           ّوچٌيي ّط ثرف هي   .  ًوَز

 .اًزبهس حبضطيي زض رلؿِ زفبع هي

ًتبيذ حبنل اظ ثطگعاضي پٌل ترههي ثِ قطح        

 :ظيط اؾت

 ضوبًت حؿي اًزبم زٍضُ وبضآهَظي -1

 اضتمبي ويفي زٍضُ وبضآهَظي  -2

روغ ثٌسي ثؼسي ثطاي ازاهِ ّوىبضي          -3

زاًكزَ ثب نٌؼت زض حَظُ تحميك يب رصة           

 زاًكزَ زض ثبظاض وبض

ّبي ذَة وكَض ًظيط      زض ثؿيبضي اظ زاًكگبُ   

زاًكگبُ نٌؼتي انفْبى، زاًكگبُ نٌؼتي قطيف      

ٍ زاًكگبُ تْطاى ؾبثمِ ثطگعاضي رلؿِ گعاضـ       

ازاضُ وبضآهَظي  .  ايي رلؿِ ثب حضَض اؾبتيس ٍ زاًكزَيبى ثَزُ ٍ نٌؼت ثب حك ضاي زض ايي رلؿِ حضَض ًساقتِ اؾت                      وبضآهَظي ٍرَز زاضز، اهب     

ل پٌ  زفتطهطوعي اضتجبط ثب زاًكگبُ ّب ٍ نٌؼت زض ّوبٌّگي ثب يىي اظ هطاوع آهَظـ ػبلي ػلوي وبضثطزي لهس زاضز ثطاي اٍليي ثبض پبيلَت ارطاي                          

 .ترههي وبضآهَظي ضا ثطگعاض ًوبيس

 ازاضُ وبضآهَظي-هحوس يبؾط ذؿطٍي

 ارطاي پٌل هكتطن زاًكگبُ ٍ نٌؼت زض وبضآهَظي

 کارآموسی
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ّبي وكَضّابي   اًساظ ّوىبضيظزايي چكن ارالؼ ترههي فٌبٍضي ًوه

 .ثطگعاض قس IORAػضَ 

ظزايي ٍ هحيظ ظيؿت ؾبظهبى پػٍّكْبي ػلوي ٍ نٌؼتي ايطاى  هطوع ًوه

اًاساظ  ظزايي چكان  زض ارالؼ ترههي، وبضگبُ ٍ ًوبيكگبُ فٌبٍضي ًوه

 .حضَض يبفت IORAّبي وكَضّبي ػضَ  ّوىبضي

ٍ ثب ّواىابضي     (SOA)ظزايي چيي ًوه   ايي ارالؼ اظ ؾَي هطوع 

اي ػلَم ٍ اًتمبل فٌبٍضي اتحبزيِ وكَضّبي حبقيِ اليبًاَؼ   هطوع هٌغمِ

ٍ ؾبظهبى پػٍّكْبي ػلوي ٍ نٌؼتي ايطاى   (IORA RCSTT)ٌّس 

 . اضزيجْكت زض قْط تيبًزيي وكَض چيي ثطگعاض قس19تب 15اظ تبضيد 

وِ ثِ نَضت آهَظـ ترههاي ٍ       الوللي پٌذ ضٍظُ زض ايي ضٍيساز ثيي

، ISDMU    ،TEDA   ،MOTIMOثبظزيس اظ هطاوع نٌؼتي   

SDIC  َثطگعاض قس، وكَضّبي ػضIORA    ،قبهل ثٌگالزـ، چاياي

، وٌيب، هَضيؽ، هَظاهجيه، ؾياكال ٍ     ( ًفط 6) روَْضي اؾالهي ايطاى 

 . افطيمبي رٌَثي، تبًعاًيب، ؾطيالًىب ٍ تبيلٌس قطوت وطزًس

ّب ٍ لَاًيي تَؾؼاِ   ؾيبؾت زض ايي ارالؼ، هَضَػبت ترههي ّوچَى  

ظزاياي     ّبي ًَيي زض ًاواه   ّبي قَض، فٌبٍضي ظزايي اظ آة پبيساض ًوه

ؾبظي آة، اؾتفبزُ اظ  ، وبّف ههطف اًطغي زض قيطيي( غكبيي ٍ حطاضتي) 

هحيغي ٍاحاسّابي    هٌبثغ اًطغي تزسيسپصيط زض ايي نٌؼت، احطات ظيؿت

ؾبظي آة  ؾبظي، تَؾؼِ غكبّبي رسيس، ٍاحسّبي ّيجطيس زض قيطيي قيطيي

وكَض اظ رولِ ايطاى ثِ اضائاِ گاعاضـ وكاَضي         10هغطح قس ٍ 

 .پطزاذتٌس

همبم ضئيؽ ؾبظهبى پػٍّكْبي ػلوي ٍ نٌؼتي  ًػاز، لبئن زوتط هحوَز هَلي

اي ػلَم ٍ اًتمبل فاٌابٍضي      الولل، ضئيؽ هطوع هٌغمِ ايطاى زض اهَض ثيي

ٍ ؾطپطؾات  IORA RCSTT اتحبزيِ وكَضّبي حبقيِ اليبًَؼ ٌّس 

ظازُ، هسيط  زوتط ؾْيال قىطالِ ٍ    ظيؿت ؾبظهبى ظزايي ٍ هحيظ هطوع ًوه

ٍ ؾطپطؾت هؼبًٍت پػٍّكي    ول ازاضُ پكتيجبًي فٌبٍضي ٍ هسيطيت زاًف

ظزايي ٍ هحيظ ظيؿت ؾبظهبى ًيع ثِ ًوبيٌسگاي اظ وكاَض        هطوع ًوه

ايطاى ٍ ؾبظهبى پػٍّكْبي ػلوي ٍ نٌؼتي ايطاى زض      روَْضي اؾالهي

 . ايي ارالؼ حضَض يبفتٌس ٍ ثِ اضائِ ؾرٌطاًي پطزاذتٌس

 اخبار

  IORAّبي وكَضّبي ػضَ  اًساظ ّوىبضيظزايي چكن ثطگعاضي ارالؼ ترههي فٌبٍضي ًوه
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 قانون حداکثز

 فطاذَاى

 :آئيي ًبهِ ارطايي لبًَى حوبيت اظ قطوت ّب ٍ هَؾؿبت زاًف ثٌيبى 27هبزُ / تمبضبّبي لبًَى حساوخط اؾتفبزُ اظ تَاى زاذلي

  "ؾبظهبى هٌغمِ ٍيػُ التهبزي پتطٍقيوي "هَضز ًيبظ   آهجَالًؽ زيعلي ذجط تمبضبي تبهيي/فطاذَاى -1

  "گوطن روَْضي اؾالهي ايطاى "هَضز ًيبظ  "وبًتيٌطي -زؾتگبّْبي ثبظضؾي ايىؽ ضي وبهيًَي  "ذجط تمبضبي تبهيي/فطاذَاى -2

، ثب زاقتي ًيطٍّبي هترهم ٍ زاًف فٌي هَضز ًيبظ،  تَاًبيي ذَز ضا راْات     "گطٍُ فٌي، هٌْسؾي ثْؿبظ "تبوٌَى   :ذجط اػالم تَاًوٌسي زاذلي -3

اػالم ٍ ثب زضذَاؾت هويعي، اضظيبثي ٍ نسٍض گَاّيٌبهِ تأييس   " وبًتيٌطي –زؾتگبّْبي ثبظضؾي ايىؽ ضي وبهيًَي  " عطاحي، ؾبذت، ارطا ٍ اؾتمطاض 

 .اًسفٌبٍضاًِ حجت ًبم ًوَزُ  فٌبٍضاًِ، زض ؾبهبًِ اضظيبثي تَاًوٌسيْبي  تَاًوٌسي

 

 . لبثل هكبّسُ اؾت org.irost.www هكطٍح فطاذَاى ّبي اػالم قسُ زض ؾبيت انلي ؾبظهبى پػٍّكْبي ػلوي ٍ نٌؼتي ايطاى ثِ آزضؼ

http://www.irost.or
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 گطٍُ تَؾؼِ ٍ ًَؾبظي نٌبيغ گساذتبض

                                               های فنی و مهندسی                                                                                                             توانمندی

 ؾبظهبى پػٍّف ّبي ػلوي ٍ نٌؼتي ايطاى زاضاي گَاّيٌبهِ تَاًوٌسي فٌبٍضاًِ اظ  "گطٍُ تَؾؼِ ٍ ًَؾبظي نٌبيغ گساذتبض " 
 تَليس قيطآالت ػوَهي فَالزي نٌؼت ًفت، گبظ ٍ پتطٍقيوي: ثب ػٌَاى

زض قْط نٌؼتي اضان ثب ّسف ؾبذت ٍ تَليس تزْيعات نٌؼتي ثِ ٍيػُ قيطآالت نٌؼتي وبض ذَز ضا                  1361 گطٍُ تَؾؼِ ٍ ًَؾبظي نٌبيغ گساذتبض زض ؾبل       
وكَض ضا  ٍ    آغبظ ٍ ثؼس اظ گصقت چٌس ؾبل ٍ اًزبم فؼبليتْبي هرتلفي زض ظهيٌِ ؾبذت اثعاض ٍ تزْيعات نٌؼتي تَاًؿت اٍليي قيط هرطٍعي تَليس گساذتبض                       

ايي هحهَل تَؾظ قطوت هلي گبظ ايطاى آظهبيف ٍ هَضز تأييس لطاضگطفت ٍ ثالفبنلِ              .  رْت ههطف زض ذغَط لَلِ گبظ ٍ نٌبيغ ٍاثؿتِ ضٍاًِ ثبظاض ًوبيس           
ًَع قيط هرطٍعي يىي اظ ثعضگتطيي ؾبظًسُ ّبي ايٌگًَِ قيطآالت زض ايطاى ٍ هٌغمِ                120اوٌَى ايي هزوَػِ ثب ؾبذت ٍ تَليس ثيف اظ          .  ؾفبضـ گطزيس 

ؾبل ؾبثمِ ثِ هٌظَض ٍضٍز ثِ ثبظاضّبي رْبًي ٍ تَؾؼِ زض ثبظاضّبي زاذلي ثب ضٍيىطز هكتطي هساضي ٍ                     30زض حبل حبضط ايي گطٍُ ثب ثيف اظ         .  هي ثبقس 
 : پتطٍقيوي ٍ ًيطٍگبّي زاضاي قطوت ّبي ظيط هزوَػِ شيل هي ثبقس گبظ ، ثطاؾبؼ ًيبظّبي نٌؼت ًفت ،

هٌْسؾي ذسهبت قاياطآالت     .  4   (G.B)قيطّبي تَپي گساذتبض  . 3  (S.F.G) نسضفَالزگساذتبض . 2  (G.I.G) نٌبيغ قيطآالت گبظ گساذتبض   . 1
 . ًكطيِ زاًف قيطآالت. 7هَؾؿِ تَؾؼِ زاًف گساذتبض   .6ثبظضگبًي گساذتبض . 5

 :هحهَالت قطوت ػجبضتٌس اظ
قيطّبي   -5  (CHECK)قيطّبي يىغطفِ     -4(  Plug)قيطّبي هرطٍعي     -3  (Gate)قيطّبي زضٍاظُ اي      -2  (Ball)قيطّبي تَپي     -1

 (Globe)وطٍي 
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 توسعه ارتباطات پژوهشی

 ًمف اضتجبعبت پػٍّكي زض اضتمبي فٌبٍضي قطوتْبي تَليسي ثب تبويس ثط ثَهي ؾبظي فٌبٍضي

 ، ػليطضب نبلحي ضاز ؾيس ؾؼيس اقطالي: ًَيؿٌسگبى
 

 eshraghi@irost.irضئيؽ گطٍُ تَؾؼِ اضتجبعبت پػٍّكي ٍ فٌبٍضي، ؾبظهبى پػٍّكْبي ػلوي ٍ نٌؼتي ايطاى  -وبضقٌبؾي اضقس هٌْسؼ قيوي  -1
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 چىيسُ

زض حميمت ايي يىي اظ .  اهطٍظُ ًمف ٍ اّويت ثَهي ؾبظي فٌبٍضي زض وكَض ثِ احجبت ضؾيسُ ٍ هَضز تبويس زٍلتوطزاى، نٌؼتگطاى ٍهحممبى لطاض گطفتِ اؾت

اًس وِ ثِ ؾوت ذَزوفبئي تَليس حاطوات    اي اهطٍظُ هَفك قطوتْبي تَليس وٌٌسُ.  هْوتطيي اّسافي اؾت وِ قطوتْبي تَليسي ثبيس هس ًظط ذَز لطاض زٌّس

هغبثك ثب لَاػس .  ًوبيٌس ٍ ايي ثسيي هؼٌي اؾت وِ هحهَالت زاًف ثٌيبى تَليس وطزُ ٍ زاًف فٌي تَليس هحهَل ٍ يب هحهَالت تَليسي ذَز ضا تسٍيي ًوبيٌس

التهبز .  ًوبيٌس هييذَزوفبيي قطوتْبي تَليسي، ايي قطوتْب هي ثبيؿت تب حس اهىبى هَاز اٍليِ هَضز ًيبظ ذَز ضا تَليس ًوَزُ ٍ يب اظ هٌبثغ هغوئي زاذلي تب

ْاب زچابض     طوتحبنل اظ ايي قطوتْب وِ التهبز زاًف ثٌيبى ًبم زاضز يه التهبز پبثطرب ثَزُ ٍ زض نَضت تكسيس فكبضّب ٍ تحطين ّبي ٍاضز ثِ وكَض، ايي ق

ايي ٍاحس .  الظهِ تَليس هحهَالت زاًف ثٌيبى ٍ زؾتيبثي ثِ التهبز زاًف ثٌيبى اؾتمطاض يه ٍاحس تحميك ٍ تَؾؼِ پَيب زض قطوت هي ثبقس.  آؾيت ًرَاٌّس قس

. اؾتفبزُ ًوبياس َض تحميك ٍ تَؾؼِ زض ضاؾتبي زؾتيبثي ثِ اّسافف ثبيس اظ توبم ًيطٍّب ٍ اهىبًبت الظم ًظيط پػٍّكگطاى ٍ ًرجگبى هطاوع ػلوي ٍ تحميمبتي وك

ايي اضتجبعبت پػٍّكي ثبيس ثهَضت هساٍم ثاياي     .  ثسيْي اؾت وِ ثسٍى ايي اضتجبط پػٍّكي هَفميت ٍ ثمبء ٍاحس تحميك ٍ تَؾؼِ قطوت هيؿط ًرَاّس ثَز

زض ايي همبلاِ  .  قطوت ٍ ؾبيط هطاوع تحميمبتي ٍرَز زاقتِ ثبقس ٍ قطوت هي ثبيؿت ضاّىبضّبي هٌبؾت ضا زضرْت تؿْيل ٍ تمَيت ايي اضتجبط هكرم ًوبيس

ٍضي هؼاطفاي   فٌبؾؼي ثط ايي اؾت تب ايطازات هَرَز ٍ ضاّىبضّبي افعايف اضتجبعبت پػٍّكي هيبى هحممبى ٍ فٌبٍضاى ٍ قطوتْبي تَليسي ثب تبويس ثط اضتمبء 

اًِ ٍ زاًاف  بٍضگطزيسُ ٍ ثب تَنيف ثَهي ؾبظي فٌبٍضي ٍ تَاًوٌسي فٌبٍضاًِ ثب اضائِ زٍ هخبل وبضثطزي اظ قطوتْبي هَفك زضاهط تَليس ٍ فطٍـ هحهَالت فٌ

 . ثٌيبى، ًمف ٍ اّويت ثَهي ؾبظي فٌبٍضي تكطيح گطزز

 اضتجبعبت پػٍّكي، هطاوع تحميك ٍ تَؾؼِ، ثَهي ؾبظي فٌبٍضي: ّبي وليسي ٍاغُ

 

 ( نٌبيغ قيويبيي ؾبذتوبى، آثبزگطاى) ًوَزاض هيعاى تَليس هحهَالت زاضاي گَاّيٌبهِ تَاًوٌسي فٌبٍضاًِ، لجل ٍ ثؼس اظ زضيبفت گَاّيٌبهِ
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 زوتطػلي وفلَ ٍ تين ّوطاُ  :قطوت/هزطي

تمطيجب اوخط لغؼبت هَضز ًيبظ زض ايي       .  زاضًس  High-Techؾطاهيىْبي نٌؼتي پيكطفتِ هَازي ثب اضظـ افعٍزُ ثبال ّؿتٌس وِ ههطف ظيبزي زض نٌبيغ                 

 .زض ايي عطح ؾؼي ثط ايزبز يه ٍاحس ثب اهىبى تَليس لغؼبت نٌؼتي فَق هي ثبقس. ظهيٌِ اظ ذبضد تبهيي هي قَز

ىابى  اه ثب تَرِ ثِ هغبلؼبت نَضت گطفتِ، ذطيس ٍ فطٍـ ٍ ههطف هَاز فَق ٍ ثبظزيس اظ چٌسيي ٍاحس تَليسي هكبثِ زض ذبضد اظ وكَض تَؾظ تين هزطي،

 .زؾتيبثي ثِ تىٌَلَغي تَليس ايي ًَع هَاز ثؿيبض هحتول اؾت

 :رعئيبت ّعيٌِ ّبي فَق قبهل هَاضز ظيط اؾت

 60:  هتطهطثغ هاحاَعاِ    2000هتط هطثغ ازاضي ٍ اًجبض، ٍ  1000هتط هطثغ ؾَلِ ٍ فضبي وبضذبًِ،  2000هتطهطثغ، قبهل  5000هله ثب هؿبحت   -1

 هيليبضز ضيبل

 هيليبضز ضيبل 5تزْيعات ازاضي، اًجبضزاضي ٍ تساضوبت  -2

 2زؾتگبُ، تطاظٍي زليك  5زؾتگبُ، هرلَط وي  5زؾتگبُ، اله  5زؾتگبُ، ٍيجطُ ّبي هرتلف  5آؾيبة ثبل هيل :  قبهل  High-Techتزْيعات غيط   -3

 هيليبضز ضيبل 30زؾتگبُ، وَضُ ظيٌتط يه زؾتگبُ، ؾيؿتن پَليف ٍ ؾبيعيٌگ ثب هزوَع 

 هيليبضز ضيبل CIP  ٍHIP 74وبضذبًِ قبهل پطؼ  High-Techتزْيعات  -4

 :اعالػبت التهبزي عطح

 هيليبضز ضيبل  ؾطهبيِ ز ض گطز   گطزـ   5هيليبضز ضيبل هَاز اٍليِ ٍ  5هيليبضز ضيبل قبهل ؾطهبيِ حبثت ثبضبفِ  179:گصاضي هَضز ًيبظ ول  ؾطهبيِ 

 :هيليبضز ضيبل قبهل 169: ؾطهبيِ ّبي حبثت هَضز ًيبظ

 (لبثل وبّف اؾت% 50ثؿتِ ثِ هحل احساث ٍاحس تب )هيليبضز ضيبل هله  60 -    

 (يه ذظ ٍيػُ تَليس لغؼبت تٌگؿتي وبضثبيس ٍ ذظ زيگط ؾبيط  ؾطاهيىْب : زٍ ذظ قبهل)هيليبضز ضيبل ّعيٌِ تزْيعات  109  -    

 ؾبل 5(: ؾبل)زٍضُ ثبظگكت ؾطهبيِ         

هبُ تْيِ ٍ ًهات ؾابذات       18هبُ ؾبذت هحَعِ ٍ ؾَلِ،  6) ؾبل ثْطُ ثطزاضي وبهل  3:  ثطًبهِ ظهبى ثٌسي قسُ ثطاي زٍضُ ؾبذت ٍ ثْطُ ثطزاضي  -     

 (هبُ  پيف ضاُ اًساظي 6تزْيعات، 

 نٌبيغ پيكطفتِ، َّافضب، ًفت، گبظ، پتطٍقيوي: نبزضات/ ثبظاضّبي ّسف زاذلي -      

 فناوری های آماده عزضه به متقاضیان سزمایه گذاری

    02156276608:قوبضُ تلفي زفتط تزبضي ؾبظي فٌبٍضي رْت هتمبضيبى زاًف فٌي ّبي فَق  

 تي زض ؾبل 50تَليس لغؼبت ؾطاهيىي نٌؼتي ذبل هبًٌس ظيطوًَيب ٍ تٌگؿتي وبضثبيس ثِ ظطفيت 
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 فناوری های آماده عزضه به متقاضیان سزمایه گذاری

 

 

 

 

 زوتط هْطزاز آشيي :قطوت/هزطي

 :چىيسُ عطح

ايي ثيوبضي زض هبّْبي گطم ثبػج گبّي تب وكتابض  .  زٍ ثبوتطي اؾتطپتَوَوَؼ ٍ الوتَوَوَؼ ثبػج ايزبز ثيوبضي ٍؾيؼي زض هبّيبى پطٍضقي هي قًَس

عي ايي عطح وِ تب ثبظاضيبثي ًيع پيف ضفتِ اؾت، زٍ ثبوتطي ثغَض رساگبًِ زض فطهبًتَض تَليس قسُ ؾپاؽ  .  هبّي ّب زض اؾترطّبي پطٍضـ هي قَز%  60

ليتطي ثؿتِ ثٌاسي   4تب  1ؾلَلْبي غليظ قسُ ثب ّن هرلَط ٍ زض قطايظ اؾتطيل ٍ زض اتبق تويع زض ثغطيْبي .  وكتِ ٍ ؾلَلْبي آًْب روغ آٍضي هي قَز

عطح ثغَض هكتطن ثب رْبز زاًكگبّي اظ هطحلِ آظهبيكگبّي قطٍع قسُ، پؽ اظ تَليس ًيوِ نٌؼتي ّن اوٌَى زض حبلت تَليس تزبضي واَچاه   .  هي قَز

. اؾتفبزُ اظ آى ثب هزَظ ًظبم زاهپعقىي نَضت هيگياطز . ّعاض ليتط ٍاوؿي پيف ثيٌي هي قَز 10تب 6هيعاى ههطف وكَض ثيي . رْت ثبظاضيبثي لطاضزاضز

 .ّعاض تَهبى زاضز 500-400ٍاوؿي ٍاضزاتي ليوتي حسٍز ّط ليتط 

 :اعالػبت التهبزي عطح

 هيليبضز ضيبل 100حسٍز : گصاضي هَضز ًيبظ ول ؾطهبيِ 

 هيليبضز ضيبل50حسٍز : ؾطهبيِ ّبي حبثت هَضز ًيبظ

 ؾبل 5الي  4(: ؾبل)زٍضُ ثبظگكت ؾطهبيِ  

هَضخ  84475/31/90ثؼالٍُ هزَظ تَليس ًيوِ نٌؼتي ثِ قوبضُ  25/10/90  -73428زاضاي حجت اذتطاع :  ػٌبٍيي هزَظّبي اذص قسُ ٍ ؾبل آًْب 

 ؾبظهبى زاهپعقىي ايطاى 22/12/90

 هبُ رْت ضؾيسى ثِ تَليس ثب ظطفيت ًْبيي24هبُ ؾبذت ثؼالٍُ  18: ثطًبهِ ظهبى ثٌسي قسُ ثطاي زٍضُ ؾبذت ٍ ثْطُ ثطزاضي 

 توبم تَليس وٌٌسگبى هبّي ّبي پطٍضقي: نبزضات/ ثبظاضّبي ّسف زاذلي 

 ًعزيىي ثِ ثبظاض ّسف ٍ ػسم ًيبظ ثِ حفظ ظًزيطُ ؾطز: هعيت ّبي ضلبثتي هحهَالت تَليس قسُ 

 Streptococcosis & Lactococcosisتَليس ٍاوؿي آثعيبى 

    02156276608:قوبضُ تلفي زفتط تزبضي ؾبظي فٌبٍضي رْت هتمبضيبى زاًف فٌي ّبي فَق  


