
 لحم واننع هاسنرشس
 ارشتان

 ارشتان الس راشن

---- ۱۳۲۰،یتیگ ،مریک
- 

  ۱۳۷۴،۱۳۷۰ رانهت اهگشدان رانهت یذائغ وادم یربکیم ایهونآزم

 ۱۳۷۶ دهشم یردوسف اهگشدان دهشم یتعنص وژیولیروبکیم ،وژیولنکوتیب فول ر،روگک

  ۱۳۷۳-۱۳  زدیرنم رشن ادابنگ الباضف و آب وژیولیروبکیم و یمیش اایوزن

 ۱۳۷۴ ادان رشن رانهت اهاهگشایآزم در ینمای دیهم ،یانکاریب

 ۱۳۶۴ یلیعماس لیلخ  یلمع وژیولیروبکیم لیلخ ،یلیعماس

 ۱۳۷۸ انیح رانهت  ۱۹۹۸زاوتج وژیولیروبکیم تسز،ارناوتج

 ۱۳۷۶ ویرض دسق انتآس دهشم وژیولونمای ارض ،ینیسح دریف

  ۱۳۸۲-۱۳۷۶ بیطب: ورزادهمیت رانهت ونیاسنیسواک و ازیسنمای .ر ا،یاتهب

 دمحم ،زیاریپ یداع
 نیسح

 ایهاریمیب رحش اممضانب یانگمه ایه نسواک
 دار نسواک

 ۱۳۷۳ فولم [رانهت]

 یگنرهف هسوسم [رانهت] الباضف و آب وژیولیروبکیم اتدمقم - ۱۳۴۳ را،تیم ،یالمغ
 انیح یاراتشتان

۱۳۷۸ 

 James ام.زمیج ، یج
M.Jay 

 ۱۳۷۲ دهشم رشن  درنم یذایغ وژیولیروبکیم

 ایه تسیومنیتوال اهارچق:  یکزشپ یاسنش ارچق الهش ،ادزیش
 زااریمیب

 ۱۳۷۹ انهفداصواح انهفاص

 ۱۳۷۶ رهچ اراتشتان  ارترسپ رایب یمیوشیب یضرتم ،یانزم

 ز،رویپ ژاد،نکالم
۱۳۲۱ - 

 ۱۳۸۰ ژوهپشدان رانهت یکزشپ یاسنشروسوی

 ،رانهت اهگشدان رانهت عامج یکزشپ یاسنشارچق - ۱۳۲۸ ،دهریف ،ینزی
 و اراتشتان هسوسم
 اپچ

۱۳۷۷ 

 ۱۹۱۶ ،تسارن ز،اوتج
- 

 ۱۳۸۲ دنمارج رانهت  ۲۰۰۱زاوتج یاسنشروبکیم

 یلق سانیدلب
 - ۱۳۴۰کیاگ،گدینک

 ۱۳۸۱ ردازانوپن رانهت الباضف و آب ردیاربک وژیولیروبکیم

 ۱۹۱۶ ،تسارن ز،اوتج
- 

 یگنرهف هسوسم رانهت  ۲۰۰۱زاوتج وژیولیروبکیم
 انیح یاراتشتان

۱۳۸۱ 

 ،اسبع ،اریس یلیاعماس
۱۳۳۴ - 

 آب انرگهمیب و اهارچق ا،هکبلج ا،هریتاکب
 نرییش

 اتقیقحت هسوسم رانهت
 تریدیم ،رانای التیش

 و یملع اتاطالع
 للمالنیب طرواب

۱۳۷۹ 

 ۱۳۸۲ زریبت اهگشدان [زریبت] اظالبف و آب یدزداینگ دم،احیمشه لاص

 و واه ،آب یودگآل رلتنک و وژیولیروبکیم - ۱۳۳۴ ،یتیگ ،ازییتام
 ابسپ

 ۱۳۸۴ یانم انهفاص

 ۱۳۲۳ ،هلیمج ،وروزین
- 

 یکزشپ وملع اهگشدان رانهت یکزشپ وژیولریتاکب
 رانای

۱۳۸۲ 

 ۱۳۸۲ ژیآی رانهت الباضف و آب ردیاربک وژیولیروبکیم کیاگ،گدینک یلقسانیدلب

 ۱۳۸۲ هورزادمیت رانهت وژیولونمای 

 ۱۳۸۳ یانم انهفاص یذایغ وادم یاسنشروبکیم ارولک امیلزر،ویریف

- ۱۳۳۴ ،یتیگ ،ازییتام
,BF 

 ۱۳۸۶ یانم انهفاص ابسپ و آب یروبکیم ایهشایآزم

 رو،انزممیج ،یج
۱۹۲۷ - 

 ۱۳۸۶- شدان رزم رانهت  ۲۰۰۳- یج درنم یذایغ وادم وژیولیروبکیم

 ۱۳۸۳ ریفعج رانهت یکزشپ یاسنش روبکیم اتیلک 

 ۱۳۸۱ دهشم یردوسف اهگشدان دهشم (زآدام) یذایغ وادم وژیولیروبکیم زآدام

 رو،انزممیج ،یج
 م - ۱۹۲۷

 یردوسف اهگشدان دهشم درنم یذایغ وژیولیروبکیم
 (دهشم)

۱۳۸۶ 



 اممضان هب یذایغ وادم وژیولیروبکیم ساطل یلع ،ویضرتم
 عریس زیالآن ایهروش و وژیولیروبکیم یویگشیپ

 یذایغ وادم وژیولیروبکیم در

 ۱۳۸۶ دهشم یردوسف اهگشدان دهشم

 وادم یروبکیم زیالآن و رداریبهونمن ولاص 
 یذایغ

 ۱۳۸۷ ارگنشدان ،هعواق ورتپ رانهت

 ۱۳۹۲ دهشم یاهگشدان ادهج دهشم یذایغ وادم در ینمای طراتخ ایمنراه اردچری ،یالل

 ۱۳۹۳ رقش راحص دهشم یذایغ عاینص وژیولیروبکیم عامج یانبم 

 یذایغ اءشنم اب زایاریمیب ایهمسیانروارگکیم یک آرون  ا،یونهب
 (یزایاریمیب و اهمسیانکم)

 ۱۳۹۲ دهشم یردوسف اهگشدان دهشم

 ۱۹۴۶ ،.ام دالرون ،سلات
 م    -

 ۱۳۹۲ دهشم یاهگشدان ادهج دهشم یذایغ وادم یروبکیم تشک ایطهیحم ایمنراه

) یلک ظرن ددیجت اب یذایغ وادم وژیولیروبکیم ارولک امیلوی زر،ریف
 (اتالحاص و اتافاض

 ۱۳۹۲ دهشم یردوسف اهگشدان دهشم

 رو،انم زمیج ،یج
 م     - ۱۹۲۷

 زشآم اتقیقحت رانهت  ۲۰۰۵یج درنم یذایغ وادم وژیولیروبکیم
 اورزیشک

۱۳۹۵ 

 وملع هاگشدان انرگگ ینبل ایهرآوردهف وژیولیروبکیم اره دز،انرنف
 عابنم و اورزیشک

 انرگگ یعیطب

۱۳۹۱ 

 ۱۳۵۴ ،دیهم ،ریفعج
- 

 ۱۳۹۱ ریفعج دیهم دیس انرگگ یذایغ عاینص هامنشدان

 دواح ،یاهگشاند ادهج انهفاص یذایغ وادم وژیولیروبکیم رب ایهدمقم یج سامت ،لویتانم
 ،انهفاص یتعنص
 اراتشتان زرکم

۱۳۹۳ 

  ۱۳۷۵،۱۳۷۰ اواارثب  یذایغ وادم ملع نورمن ر،اتپ

 ،ریابیضیظامرنیم
 نیسح

. ح  ازلنم و یذایغ عاینص در ووی روکایم
. ز ،ریابیضیظامرنیم
. م ،یانهفصادییمح
 زائف

۱۳۷۵ 

 ،یالماس آزاد اهگشدان [اجیب] یتعنص یاسنشربکیم و وژیولنکوتیب یانبم - ۱۳۱۵ ،نسح ،عالم
 یملع اراتشتان زرکم

۱۳۷۵ 

 اتقیقحت زرکم رانهت یانمیس ایه رآوردهف و ونتب در افیال رداربک 
 نکسم و انمتاخس

۱۳۷۸ 

 اتقیقحت زرکم رانهت نتب آوری نف 
 نکسم و انمتاخس

۱۳۷۸ 

 وادمعاینص در ارک ینموای تداشهب ولاص ولرس ،انایپ
 HACCP ایهمتسیس ازین شیپ:یذایغ

 ۱۳۸۱ ژیآی رانهت

 ۱۳۸۰ رشنهب ترکش دهشم ادیینب میاهفم: یتسزی ایدهنرآیف یدسنهم - ۱۹۴۷ ،لکایم ر،ولش

ا،درضمح،میاتکشم
۱۳۴۵ 

 ۱۳۸۶ آوران نف دانمه یاییمیش وادم اب اسمت یکوژیولیب یابارزی

 یاییمیش وادم ینمای و یتداشهب اتاطالع -۱۳۵۴را،ه،ز ریفعج
 (تعنص در وادم نریتجرای)

 ۱۳۸۷ افق دهشم

 ۱۳۸۱ ژیآی رانهت ارهایفیسولام و یذایغ ایه ونیسولام - ۱۳۷۷ا،م،هزاده یرابت

 ۱۳۸۶ دهشم یردوسف اهگشدان دهشم یذایغ وادم وژیولنکوتیب رب ای هدمقم ری،پنریگ ونسانج

     

 ۱۳۸۵ شخوربن رانهت یذایغ وادم اریدگانم رمع و داریهگن تیلابق کنیدوم ،نم

 ۱۹۴۹ ،لپ. آر ،گنیس
 م     -

 -۱۳۸۹ دهشم یردوسف اهگشدان دهشم یذایغ عاینص یدسنهم ولاص رب ایهدمقم

 ۱۳۴۵ د،یمح ور،پیلوکت
- 

 ۱۳۸۶ ژیآی رانهت یذایغ عاینص یدسنهم ولاص

  ،انج لکایم ،سیوئل
.   م     - ۱۹۴۹

Lewis, Michael 

 ایهمتسیس و یذایغ وادم یکزییف ایهیژگوی
 یذایغ وادم راوریف

 ۱۳۸۶ ژیآی رانهت



John 

 ۱۳۸۴ ژیآی رانهت ازیروسسنک - ۱۳۱۹ ،ولرس ،انایپ

 یردوسف اهگشدان دهشم رییمخ ایهرآوردهف وژیولنکت -۱۳۳۵،ریخ،فدییهش
 (دهشم)

۱۳۸۶ 

 وژیولنکت و یردنکرخس ایهنروغ و اهیربچ - ۱۳۲۴،هترشف ،کالم
 ردنکرخس

 ۱۳۸۴ شدان رزم رانهت

 ۱۳۸۹ شدان رزم رانهت یذایغ عاینص در اریآم تیفیک رلتنک آر نرتم رد،ابه

- ،رامهش ،ودیصقم
۱۳۵۳  

 ربچمک ایهرآوردهف دیولت و ونیوالسرمف
 یاهیگ رهک و یتوشگ

 ۱۳۸۱ اورزیشک وملع رشن رانهت

 ۱۳۸۷ ژیآی رانهت یذایغ عاینص در تیفیک رلتنک یانبم - ۱۳۱۹ ،ولرس ،انایپ

 ،.یباساریزاف ،سیارولم
۱۹۵۷ -                             

 م

 وملع اهگشدان انرگگ یذایغ عاینص ایدهنرآیف یطراح
 عابنم و اورزیشک

 انرگگ یعیطب

۱۳۸۷ 

 ،وواسانک-وزاربب
 a01 اوو،توسگ

 یردوسف اهگشدان دهشم یذایغ وادم ردنک کشخ ایهروش
 (دهشم)

۱۳۸۴ 

 ۱۳۸۲ دهشم یردوسف اهگشدان دهشم یذایغ عاینص در اهمزیآن وریرگگ ر،اکت

 وادم عاینص در ارکینمای و تداشهب ولاص - ۱۳۱۹ ،ولرس ،انایپ
 HACCP و ISO ایهمتسیس ازینشیپ یذایغ

 ۱۳۸۹ ژیآی رانهت

 را،زه ،یزرگبزادهدیهم
۱۳۵۶ - 

 ۱۳۸۹ شدان رزم رانهت یذایغ عاینص یدسنهم در اتباسحم

 هسوسم اد،ابنس دهشم یذایغ ایدهنرایف ازیسدلم ام. ام. ال ،سنکسیت
 اورینف و اتقیقحت

 ویرض

۱۳۸۶ 

 اد،جس ،یوروزانن دیبع
-۱۳۶۲  

 ارک طرز ،اتصخشم: یذایغ عاینص آالتنیاشم
 راویصت و

  ۱۳۸۴- شدان رزم رانهت

 ۱۳۸۴ ورریپ زریبت یذایغ عاینص در یرانحب وقف الیس رداربک 

 ۱۳۴۵ د،یمح ور،پیلوکت
- 

 والتصحم و یذایغ وادم ردنک کشخ ولاص
 اورزیشک

 ۱۳۸۵ ژیآی رانهت

 ۱۳۸۵ ژیآی رانهت ردله وژیولنکت یبتجم ،ریفعج

 ۱۳۴۵ د،یمح ور،پیلوکت
- 

 ۱۳۸۶ ژیآی رانهت یذایغ عاینص یدسنهم ولاص

 یلوکت
 -۱۳۴۵د،یمور،حپ

 ۱۳۸۸ ژیآی رانهت یذایغ عاینص یدسنهم ولاص لایسم لامک حریشت

 ۱۳۷۹ اواارثب دهشم یذایغ وادم ملع نورمن ر،اتپ

- ود،عسم ،یماشه
۱۳۳۳  

 ،یارسف - یسیلگان: یذایغ عاینص گنرهف
 (A-Z) دیلجکی

 ۱۳۷۹ عامج گنرهف رانهت

 ،ارینک زادهلیاعماس
 - ۱۳۵۵ ا،رض

 اوردیتدس: یذایغ عاینص در هترفشیپ وژیولنکت
 یلیمکت یذایغ وادم دنرایف درس از

 ۱۳۸۹ رانای اورزیشک ملع تهران

 ،یرچیدم ردآزادم
 - ۱۳۵۶ ،فدیص

 ا،دهنرآیف رلتن،ک اتبیرکت:  یوراکخ ایه نروغ
 اهلحراه و هیفصت التکشم

 ۱۳۸۸ دییمع زریبت

 [؟۱۳۷۵] اواارثب دهشم زیبس و وهیم دینبهتسب یلمع و یملع ایهوهیش  ۱۳۳۸- ود،عسم ،یالحف

 اهیژگوی: یوراکخ یاتبن ایهنوروغ اهیربچ - ۱۳۲۴ ،هترشف ،کالم
 رآوریوف

 ۱۳۹۱ رواس  رانهت

 ،ادیه ،تردوسبمغیپ
۱۳۵۰ - 

 ۱۳۸۸ دییمع زریبت یاروناکم ایهرآوردهف وژیولنکت

 ،تدایدهیس ،ینیسح
۱۳۴۷ - 

 ۱۳۸۷ دارو و ذاغ تاونعم رانهت انرای یوراکخ ازجم ایهیزودناف

 ،ریابیض یظامرنیم
 - ۱۳۳۰ ،نیسح

 اورزیشک ملع رشن رانهت آن شاالیپ و نروغ آورینف
 رانای

۱۳۸۷ 

 ا،رضالمغ ،یاحبصم
۱۳۳۷ - 

 اورزیشک ملع رشن رانهت رکش دیولت عاینص ولاص
 رانای

۱۳۸۹ 



 [؟۱۳۷۴] اواارثب دهشم یذایغ عاینص در هعوست و قیقحت شقن  ۱۹۲۰- ر،بلوی د،ولگ

     م ز،میج رتراب ،رداکب
-۱۹۴۰  

 یردوسف اهگشدان دهشم اتبرکم یبانج ایهرآوردهف رآوریف اورینف
 (دهشم)

۱۳۸۳ 

 ،رامهش ،ودیصقم
۱۳۵۳ - 

 کشخ ایهروش و ولاص: اربکشخ آورینف
 اهزیبس و اهوهیم یتعنص ردنک کشخ ،ردنک

 رانهت
 فکمه

 ۱۳۸۹ رانای اورزیشک ملع

 ،ارینک زادهلیاعماس
 - ۱۳۵۵ ا،رض

  ۱۳۸۹، رانای اورزیشک ملع:  تهران دنق وژیولنکت

- ،رامهش ودیصقم
۱۳۵۳  

 رآوریف هوچآل و کواشل دیولت یتعنص روش
 روتقرهق دینرهمت دهش

 ۱۳۸۴ شدان رزم رانهت

 ،یرانهت ریظاهم
 - ۱۳۴۴ ،یطفصم

 عاینص ایدهواح در تداشهب تایرع ولاص
 یذایغ

 ۱۳۸۴ شرزدانم رانهت

- ا،رضالمغ و،ل کویش
۱۳۴۷  

 عاینص در[ یپ. ام. یج] GMPیرایاج ولاص

 یذایغ

 ۱۳۸۱ رهم شقن رانهت

- د،الدون ،گنیداون
۱۹۳۱  

 [؟۱۳۷۵] اواارثپ [دهشم] (بیس آب وژیولنکت) بیس یلدیبت عاینص

     م ،انج لکایم ،سیوئل
-۱۹۴۹  

 ۱۳۸۳ آرون رانهت یذائغ رآوریف ایهمتسیس و یذایغ وادم کزییف

 رییغت رفسمات اب یذایغ وادم دینبهتسب ولک اورای
 (MAP)هتافی

 ،اتقیقحت انازمس رانهت
 جرویت و وزشآم
 اورزیشک

۱۳۸۰ 

 یروبکیدمض شقن) توشگ یکوژیولیب داریهگن  ۱۳۳۵- ،ریخف ،دییهش
 (کیتالک دیاس ایهریتاکب

 ۱۳۷۵ اواارثب [دهشم]

 ،دونریف ،زادهکلم
۱۳۱۲ - 

 ،رانهت اهگشدان رانهت یربکیم وژیولنکوتیب
 و اراتشتان هسوسم
 اپچ

۱۳۷۹ 

 یردوسف اهگشدان دهشم رغممخت وژیولنکوتیب و هذیغت گونج ،میس
 (دهشم)

۱۳۸۳ 

 ،ریابیض یظامرنیم
  ۱۳۳۰- ،نیسح

 دیولت و نروغ شاالیپ یتست و یحریشت واالتس
 یاهیگ رهک

 ۱۳۸۷ اورزیشک وملع رشن رانهت

 یتعنص اهگشدان انهفاص التکش وژیولنکت 
 رشن زرکم ،انهفاص

۱۳۸۸ 

 ولاص: یذایغ عاینص در روژنتساک وژیولنکت 
 روژنتساک از ادهفتاس اب یذایغ وادم دیولت

 ۱۳۸۹ رانای اورزیشک ملع رهت

 ر،گسع ،یاکنرحف
۱۳۵۱ - 

 در ادهیوئلدروکیه ایردهاربک و اتیوصصخ
 غمص را،یتک ،نیژالت: یداروئ و یذایغ وادم
 نیتکپ و دهشالحاص هتاسشن ،هتاسشن ،یربع

 ۱۳۹۲ رانای اورزیشک ملع رانهت

 ،رامهش ،ودیصقم
۱۳۵۳ - 

 ۱۳۸۴ اورزیشک وملع رشن رانهت ...ازیس سآدام تعنص

 و،یونتآن ،سومگ سوپل
 م     - ۱۹۵۸

 ۱۳۹۱ کیفراگ نم ژ،یآی رانهت یذایغ عاینص هانارخک یطراح

 ،یضرتم ،اناختاوس
۱۳۶۲ - 

 ۱۳۹۰ آوراننف رانهت ارشف تحت ازگ ایدرهنلیس در ینمای

 ،ریفعج
 - ۱۳۳۴،دیهدممحم

 ۱۳۸۲ اورزیشک وملع رشن رانهت آن ایهرآوردهف و یاروناکم دیولت

 ۱۳۵۴ ،دیهم ،ریفعج
- 

 وملع اهگشدان انرگگ رانای یتنس یذایغ والتصحم ایههانارخک
 عابنم و اورزیشک

 انرگگ یعیطب

۱۳۹۰ 

- د،یمح ،هانیاب یاهقانخ
۱۳۴۷  

. ای. اچ]HACCPهانامس رایاج عامج ایمنراه

 یذایغ عاینص در[ یپ. یس. یس

 دواح ،یاهگشدان ادهج انهفاص
 وملع اهگشدان. انهفاص

 اتدمخ و یکزشپ
 یاندرم ،یتداشهب

 انهفاص

۱۳۹۰ 



 ۱۳۵۱ واد،ج ،اریصح
- 

 ۱۳۸۷ دییمع زریبت اردهاربک و ولاص ازیروسسنک عاینص

 یتعنص اهگشدان انهفاص یوراکخ ایهنوغر رآوریف 
 رشن زرکم ، انهفاص

۱۳۸۶ 

- د،یمح ،هانیاب یاهقانخ
۱۳۴۷  

. ای. اچ]HACCPهانامس رایاج عامج ایمنراه

 یذایغ عاینص در[ یپ. یس. یس

 داحو ،یاهگشدان ادهج انهفاص
 وملع اهگشدان. انهفاص

 اتدمخ و یکزشپ
 یاندرم ،یتداشهب

 انهفاص

۱۳۸۳ 

- د،یمح ،هانیاب یاهقانخ
۱۳۴۷  

. ای. اچ]HACCPهانامس رایاج عامج ایمنراه

 یذایغ عاینص در[ یپ. یس. یس

 دواح ،یاهگشدان ادهج انهفاص
 وملع اهگشدان. انهفاص

 اتدمخ و یکزشپ
 یاندرم ،یتداشهب

 انهفاص

۱۳۸۳ 

 ،.آر کرانف ،نملپاس
 م       - ۱۹۴۴

 در یلغش تداشهب و ینمای:  )یاییمیش ینمای
 (یاییمیش عاینص

 ۱۳۹۴ رانآونف رانهت

 ،دیهم ژاد،نیاناشک
۱۳۵۲ - 

 اب یذایغ عاینص در اهشایآزم لیلحت و یطراح
 Design expert 9 زارافرمن

 وملع اهگشدان انرگگ
 عابنم و اورزیشک

 انرگگ یعیطب

۱۳۹۵ 

: یذایغ عاینص در یعیطب یوراکخ ایهگرن 
 دیولت ایهروش و اردهاربک ا،هیژگوی

 ۱۳۹۰ دهشم یاهگشدان ادهج دهشم

 ۱۳۹۳ دهشم یردوسف اهگشدان دهشم یذایغ وادم تیفیک و ینمای رب دنرایف راث هکریان ،واسری-اگاورت

 ۱۳۹۰ دهشم یردوسف اهگشدان دهشم یذایغ عاینص در لداقح ایهراوریف اسومت ،ونساول

 در دهشرلتنک شایره و یانوشزپری ایهاورینف م هلیمج ،سیالک
 یذایغ ایهمتسیس

 ۱۳۹۲ دهشم یردوسف اهگشدان دهشم

 در یاهگشایآزم یفیک رلتنک لمعورالتدس - ۱۳۲۳ ،لیلخ زاد،هب
 دنق ایههانارخک

 ۱۳۹۱ دهشم یردوسف اهگشدان دهشم

 وملع اهگشدان انتسلگ یذایغ عاینص یدسنهم در Excelزاف رمن رداربک 
 عابنم و اورزیشک

 انرگگ یعیطب

۱۳۹۱ 

 اساریزاخ ،سیارولم
 م       - ۱۹۵۷ ،.یب

 وملع اهگشدان انرگگ یذایغ عاینص ایههانارخک ادصتاق
 عابنم و اورزیشک

 انرگگ یعیطب

۱۳۹۰ 

 ۱۳۹۰ دهشم یردوسف اهگشدان دهشم یذایغ دنرایف یدسنهم یانبم یلدعمحم ،ویرض

 ،اشتکبوش دیمحم
 - ۱۳۴۷ ،میرح

 ۱۳۹۲ دییمع زریبت مالس هذیغت در آن شقن  و(  ابدوش) ورگان رهیش

 ،کشل ،یکستیچیوسم
۱۹۴۹ - 

 و وریئت رد،اربک ،روژنتساک تخپ ایهروش
 رااج تیلابق

 ۱۳۹۳ دهشم یردوسف اهگشدان دهشم

 وادم یروبکیم یاسنشومب در یولکولم ایهکینکت اوکل ،نیولوکک
 رییمخت یذایغ

 ۱۳۹۰ دهشم یردوسف اهگشدان دهشم

 ،رانهت اهگشدان رانهت یوراکخ ایهیربچ و نروغ وژیولنکت - ۱۳۳۲ د،محم ،ریفص
 و اراتشتان هسوسم
 اپچ

۱۳۹۳ 

 ۱۳۹۰ دهشم یاهگشدان ادهج دهشم االب ارشف اب یذایغ وادم رآوریف .یج روفتسریک,  ادون

 ،یلدعمحم ،یززول
۱۳۴۹ - 

 و دانمسپ زیالآن و رداریبهونمن ایمنراه
 یلمع اهگشایآزم لصرفس قطابم: توسپمک

 توسپمک و یتعنص و ریهش دانمسپ دروس

 اراتشتان ،ملق آوای رانهت
 رانیانخ

۱۳۹۴ 

 دزائ وادم - تسزی طیحم اتطالحاص و میاهفم - ۱۳۵۱ ،نسح ،دیویه
 یارسف - یسیلگان دامج

 ۱۳۸۶ ملق آوای رانهت

 ۱۳۹۴- سیاتسای دکف رانهت یاییمیش ایدهنرآیف ینمای لیدان ،راولک

 ،ادیدهیس ،تردوسبمغیپ
۱۳۵۰ - 

 ۱۳۹۲ زریبت اهگشدان زریبت زوکلگ ایهتربش اورینف و شدان



 رداد،هم ،ریوثاکین
۱۳۴۳ - 

 در یکیرونتکال یایشچ و یایویب ایهمتسیس
 رلتنک ایهروش ردیاربک یانبم) یذایغ عاینص
 (یذایغ وادم یفیک

 ۱۳۹۱ ژیآی رانهت

 ،میرح ،جرکک دریق
۱۳۶۰ - 

 ۱۳۹۰ ورریپ زریبت اهدهندهمطع و اهطرهعم یمیش رب ایهدمقم

 ،یرچیدم ردآزادم
 - ۱۳۵۶ ،فدیص

 ۱۳۹۳ زریبت اهگشدان زریبت یاهیگ ایهنروغ هیفصت و راجختاس وژیولنکت

 ،.دی. اف ،ونتسانگ
 م      - ۱۹۲۳

 وملع اهگشدان انتسلگ یذایغ عاینص در اهیربچ و اهنروغ
 عابنم و اورزیشک

 انرگگ یعیطب

۱۳۹۱ 

 ،رامهش ،لاص یاناشک
۱۳۵۳ - 

 ۱۳۹۱ دییمع زریبت دینبهتسب تعنص در تیفیک رلتنک یدسنهم یانبم

 وژیولنکت: یذایغ عاینص در رآوریف اتیلمع 
 اتیلمع ،یرارتح رآوریف ،ترداشب از سپ
 روژنتساک و ریخبت

 وملع اهگشدان انتسلگ
 عابنم و اورزیشک

 انرگگ یعیطب

۱۳۹۱ 

 ،اسبع ،یاداتسالاعجش
۱۳۳۷ - 

 ،درسم تیربت اهگشدان رانهت یتعنص وژیولنکوتیب
 یملع ارآث رشن زرکم

۱۳۹۵ 

 ایهروش هب دهشرآوریف یذایغ وادم دینبهتسب .اچ گانج ،انه
 یرارتح ریغ

 ۱۳۹۲ دهشم یردوسف اهگشدان دهشم

 ۱۳۲۲ ،رابهس ،ینیعم
- 

 ،رانهت اهگشدان رانهت یذایغ وادم داریهگن ولاص
 اراتشتان هسوسم

۱۳۹۳ 

 رداربک و ردکلمع یررسب: یارچق ایههانارخک 
 تعنص و تسزی طیحم در اهارچق

 ۱۳۹۴ ملق آوای رانهت

 ،یلع دی،سویضرتم
۱۳۱۶ - 

 اراتشتان روا،س رانهت یذایغ وادم نوین رآوریف
 وزشآم اتقیقحت
 عابنم و اورزیشک

 (اکت)یعیطب

۱۳۹۲ 

 ا،رضدالبع ،یاناجآق
۱۳۶۳ - 

 یسیلگان یذایغ عاینص و وملع یصصخت گنرهف
 ایه ونآزم اتغل همیمض اب  یارسف  هب
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 ۱۳۹۳ رواس رانهت

 ۱۳۶۹ رهچ یامهس ترکش رانهت یوراکخ وادم یتداشهب رلتنک اسبع ،شخبروح

 ۱۳۷۲ رانهت اهگشاند رانهت یذائغ تداشهب یذائغ لائسم ولاص هلدالبع ،یانبیش

 رلتنک در اهآن رداربک و یاهگشایآزم ایهروش ارض ،یالماالسخیش
 (دنق) یذائغ عاینص در دنرآیف

 ۱۳۷۶ ارسم رشن رانهت

 یاهگشدان ادهج رانهت یذائوادغم یائیمیش ونآزم ایهروش نسحم ،دیاجم
 (رانهت اهگشدان)

۱۳۷۳ 

---- ۱۳۱۶دا،وی ،هروانپ
- 

  ۱۳۷۴،۱۳۷۱ رانهت اهگشدان رانهت یذائغ وادم یائیمیش ایهشایآزم و یفیک رلتنک

 ۱۳۷۰ رزبال رشن رانهت ددیج خطب: دل راه تمشح ،یفوسی

 اممضانب ،نتخپ ذاغ نف ا،ی زاد،هش زیپآش زادهش ،تخاربی
 اهآن تیاصخ و اهیوراکخ تاخنش

 ۱۳۷۳ اوریپ رشن رانهت

 ۱۳۰۸ر،باکیلع ا،ویرادپ
----- 

  ۱۳۷۳،۱۳۷۱ اویرادپ. فال. ع رانهت اندرم مه ذاغ مه واریخاهیگامخ

 در یذایوادغم داریهگن طرایش و ادسف لوامع هلالترامک ،دلانمای
 هانردخس

 ،رانهت اهگشدان رانهت
 و اراتشتان هسوسم
 اپچ

۱۳۷۴ 

-۱۳۶۵،یضرتم ،یکلم
۱۳۱۱  

 ۱۳۷۰ رازیش اهگشدان رازیش یذایغ عاینص

 ۱۳۶۹ انیم رشن [رانهت] (مینک زیمت را زیچ همه هونگچ) اهدهننکاکپ اتنسچ امآل ور،م

 ۱۳۷۶ ریبرکیام رانهت اهیوراکخ ازجاع ندیالاثیغ ،ریزایج

 ،هوببحم ،دهنافب ارمص
۱۳۵۵ - 

 ،یاقدچض ،رییدپض: اناهیگ و اهوهیم
 ریدالغض

 ۱۳۷۹ یاندرمابتک دهشم



 ،هودابس ،شخابفص
۱۳۵۱ - 

 ۱۳۷۸ انربهم رشن رانهت توشگ دونب زیپآش

 عابنم و اورزیشک ،یذایغ وادم: وملع گنرهف یطفصم ،رانهم
 یسیلگان - یارسف یعیطب

 ۱۳۷۷ اقحاس رشن رانهت

 ۱۳۷۴ ادیهال رشن رتدف مق هذیغت و ذاغ ایمنراه هبطی ،ویوسم

 ۱۹۴۶ ا،یشریاتپ ،نمزنآی
- 

 ۱۳۷۷ النیگ اهگشدان [ترش] "ورزش انیربم ایمنراه" وزن رلتنک و هذیغت

 ۱۳۷۲ اواارثب [دهشم] یذایغ ایهزودهاف گنرهف رتراب و،گای

 ۱۳۱۴ ا،رض ،انیانجیلع
- 

 ۱۳۸۰ انهفاص اهگشدان انهفاص ورزش و هذیغت

 ۱۳۷۸ یالمآزاداس اهگشدان رانهت هذیغت و تالمس یذائغ وملع یونتآن انرایب ،ساکف

 ۱۳۸۱ رهم شقن رانهت یاهم مطع 

 ۱۳۸۳ ریبرکیام رانهت (یارسف-یسیلگان)هذیغت وملع گنرهف نیهاد،شقتاع کین

 ایهساورژان هیاول ایهکمک عامج ایمنراه 
 ره در وممع رایب هحانس وعن ره و یکزشپ
 انکم

 ۱۳۸۶ ژیآی رانهت

 ۱۹۳۲ ،رتراب ،الارشم
 م     -

 ۱۳۸۴ اات رانهت ینتسب

 ،رانهت اهگشدان رانهت یذایغ وادم اییمیش ایهشایآزم و یفیک رلتنک - ۱۳۴۶ دا،وی ،هروانپ
 و اراتشتان هسوسم
 پاچ

۱۳۸۵ 

 ۱۳۷۸ ارشتان یامهس ترکش رانهت یذایغ وادم یمیش نسح ،یاطمف

 ۱۳۸۲ ارشتان یامهس ترکش رانهت یذایغ وادم داریهگن وژیولنکت ولاص نسح ،یاطمف

 د،ماح ،زادهلیاعماس
۱۳۴۷ - 

 ایههامرنب تریدیم و یزریهامرنب ولاص
 ایهذیغت

 یکزشپ وملع اهگشدان انهفاص
 یتداشهب اتدمخ و

 انهفاص یاندرم

۱۳۸۸ 

 ۱۳۸۹ دانشگاه اصفهان انهفاص ورزش و هذیغت نیج ،نیفریگ

 ۱۳۸۰ هیاروم اهگشدان هیاروم یربجت و یاییمیش اهدگدی از یذایغ وادم شدان ،اماناتنیوامس

 ۱۳۸۷ ورریپ زریبت یذایغ وادم یمیش لامک واالتس هوعمجم - ۱۳۵۷ ،هیرق ،یزتع

     - ۱۹۲۵ ،.ام انج ،اندم
 م

 ۱۳۸۹ ژیآی رانهت یذایغ وادم یمیش یانبم

 ۱۳۹۰ اهگنآب ،شدان رزم  رانهت رداربک و اورینف ،ملع ؛یوایانن والتصحم یپ یلنتاس ،ناویک

 HACCP (Hazard ازیسادهیپ ایمنراه - ۱۳۵۹ د،امح ،دیماح
Analysis and Critical Contrd Points) 

  ،نریب انژوهپشدان:  انهفاص
 شدان انارک: 

،۱۳۸۵  

 ،یرانهت ریظاهم
 یطفصم

 و ینف لمعورالتدس:  دمنگ آرد ازیسینغ
 ونیوالسرمف و ازیسینغ ردیاربک

 ارسپ ،شدان رزم رانهت
 دورایپ

۱۳۸۸ 

 ۱۳۶۹ رازیش اهگشدان [رازیش] یذائغ وادم یهزیجت در داولتم ایهروش ابزی ،ینیسح

 ،انیالماس یاظمک
  ۱۳۴۹- ا،رضالمغ

 یدسنهم و وملع یارسف - یسیلگان گنرهف
 (ورصم و یحریشت) یذایغ عاینص

 ۱۳۸۸ ژیآی رانهت

 ا،درضیس ،شنمتراس
۱۳۵۳ - 

 ۱۳۸۹ شدان رزم رانهت اذاهغ ارزش رب دنرآیف ریاثت

 ۱۳۸۵ ژیآی رانهت ینتسب وژیولنکت و شدان - ۱۳۵۳،ارکهب ،ینگچ

 ۱۳۸۳ ژیآی رانهت هانخ در یذایغ وادم ردنک دمجنم وهحن اب یاینآش نیدلم زر،ریف

- ،ییحی و،ودلصقم
۱۳۳۹  

 ۱۳۸۲ اورزیشک وملع رشن رانهت انوهس دیولت وژیولنکت

 ۱۳۴۵ ،نیهش ،ردیزم
- 

 رلتنک و کشخ ایهوهیم رآوریف وژیولنکت
 اهآن تیفیک

 ،یاهگشدان ادهج:  هیاروم
 یربغ انجایآذرب دواح

،۱۳۸۶  

           - ۱۹۴۴ ،سویج ،نتلتن
 م

 ۱۳۸۶ انزیآب یملع اراتشتان رانهت یتالمس و یایدری ایذاهغ

 ۱۳۸۱ اورزیشک وملع رشن رانهت هوچلک و کیک آورینف اروندبونادم ،ونینب

 ۱۳۸۷ یتعنص اهگشدان انهفاص یوائانن والتصحم التکشم لح ایمنراه ،.یپ یلنتاس ،ناویک



a01 رشن زرکم ، انهفاص 

 ،رامهش ،ودیصقم
۱۳۵۳ - 

 ،ادهس) اتبنآب دیولت آورینف: ادینق عاینص
 التکش دیولت آورینف ،(...و دار زغم ،رییش

 اورزیشک ملع رشن تهران
 رانای

۱۳۸۸ 

 ،ودیصقم
 - ۱۳۵۳،رامهش

 ایههابوشن: ازدارگ ایههابوشن دیولت آورینف
 ر،یعشاءالم ،شخب یتالمس ،دهشینغ ،یورزش

 ازدارگ ایهوهیم آب ،یدنعم ایهآب

 ۱۳۸۲ اورزیشک وملع رشن رانهت

 وادم داریهگن در اربان و هانردخس ریاربک - ۱۳۴۰ ،یلع د،نرومآب
 یذایغ

 ۱۳۹۱ رانای اورزیشک ملع   رانهت

 ۱۳۸۹ رانای اورزیشک ملع تران یذایغ وادم یمیش و یمیوشیب - ۱۳۴۰ ،یلع د،نرومآب

 ار،بان: )یذایغ وادم ایارهبان و هانردخس اورینف 
 و دهش رلتنک رفسمات اب ایارهبان و،لیس ،هانردخس
 (دهونش هویهت ایارهبان

 ۱۳۹۰ ردخ انمرجت تهران

 وادم رویرانگ و تافب: یذایغ وادم وژیولرئ یس ومکالم ،ورنب
 رییگدازهان و ومهفم یذایغ

 ۱۳۸۶ شرزدانم رانهت

- ،بآراس ،دمقم اغدب
۱۳۵۰  

 ۱۳۸۳ نمرهب رانهت امیواپه در هذیغت و یذایغ وادم تداشهب

 اتقیقحت ادهج ترکش رانهت توشگ یاسنشروبکیم دروان ،سویدی
 وزشآم و

۱۳۸۰ 

 ارچر،قرگب رغم:  ازیس ازیس ررگبمه رامهش ، ودیصقم
 ررگزبیر،چرگب

 ۱۳۸۳ اورزیشک وملع رانهت

 آورانانن ترکش رانهت آرد عاینص التکشم لح ایمنراه یلنتاس ،ناویک
 وملع رشن: وسبس
 اورزیشک

۱۳۸۳ 

 ۱۳۵۴ ،کابب ،رزادهبنق
- 

 ۱۳۸۸ ژیآی رانهت یذایغ وادم یمیش ردهشف

 ،رانهت اهگشدان رانهت یذائغ وادم داریهگن یائیمیش - وکزییف یانبم  ۱۳۳۲- د،محم ،ریفص
 و اراتشتان هسوسم
 اپچ

۱۳۷۸ 

 ،  ،ریبک ،ریصیق
۱۳۴۶ - 

 ۱۳۹۳ ملع اریعم رانهت رزان زیپینرییش و زیپآش رنه

 ،یتدرس
 - ۱۳۴۰ا،درضماح

 ۱۳۸۹ هذیغت اییدن رانهت یذایغ وادم اتبیرکت دولج

 ۱۳۹۲ وانج رصع مق یاندرموهیم گنرهف - ۱۳۵۴ ،دیهم ،یائیض

 ۱۳۳۸ر،اصن ،یتداقص
- 

 ۱۳۹۳ دهشم یردوسف اهگشدان دهشم یذایغ وادم ذاریگبسرچب ولاص

 ۱۳۹۳ دییمع زریبت ادمجان از روجخ اتباسحم  و یذایغ وادم ادمجان وآنت. ویک ،امف

 ۱۳۹۲ ژیآی رانهت ارانکورزش یذایغ مرژی و هذیغت - ۱۳۳۱ ،یلع اورز،شک

 ،- ۱۳۶۳را،یمس ،یعیرب
 مرجتم ،دهردآورنگ

 ۱۳۹۵ اجبدی ،رویسخ رانهت یذایغ وادم اتبیرکت دولج

 ،- ۱۳۶۳را،یمس ،یعیرب
 مرجتم ،دهردآورنگ

  ۱۳۸۹، اجبدی ،رویسخ رانهت یذایغ وادم اتبیرکت دولج

 ،رامهش ،ودیصقم
۱۳۵۳ - 

 ۱۳۹۵ ابتک ایآق رانهت یذایغ وادم در هادوی از ادهفتاس ایمنراه

  ،.آر. ج نکدان ،یلنم
 م     - ۱۹۳۸

 در یوکک و رراکک ،تویکسیب دیولت لمعورالتدس
 یذایغ عاینص

 وملع اهگشدان انتسلگ
 عابنم و اورزیشک

 انرگگ یعیطب

۱۳۹۲ 

 ،رامهش ،ودیصقم
۱۳۵۳ - 

 اهایهرفح ریغ هب دولت کیک ایهرفح وزشآم
 یگرن ساطل اب راهمه

 ۱۳۹۵ ابتک ایآق رانهت

 ،رامهش ،ودیصقم
۱۳۵۳ - 

 ۱۳۹۴ ابتک ایآق رانهت اپش یافک ایرازه

 ،رامهش ،ودیصقم
۱۳۵۳ - 

 ۱۳۹۴ ابتک ایآق رانهت وههق رآوریف



 ،رامهش ،ودیصقم
۱۳۵۳ - 

 ۱۳۹۴ ابتک ایآق رانهت تالکش و اتبنآب تاخس وژیولنکت

 ،رامهش ،ودیصقم
۱۳۵۳ - 

 ۱۳۹۶ ابتک ایآق رانهت دندانیمن همه هچآن یذایغ وادم در اتبلقت

 اتقیقحت وتیتسان رانهت توشگ ملع دروان نتسرال ،الری
 عاینص و ایهذیغت

 ورشک ییذاغ

۱۳۹۳ 

- ۱۳۰۹ر،وردهن ،ینرک
---- 

 ۱۳۷۴ رانهت اهگشدان رانهت توشگ عاینص و وملع

 ۱۳۷۵ (ع) ارض امام اهگشدان دهشم التغ داریهگن و ازیسادهآم وژیولنکت راصن ،زادهبرج

 رایب یاتدمقم ولاص: التغ وژیولنکت یلسل نورمن ،تنک
 اورزیشک و یذائغ عاینص هترش انویجشدان

 ،ویرض دسق انتآس دهشم
 و اپچ هسوسم
 اراتشتان

۱۳۷۳ 

 ۱۳۳۵ د،ماح ژاد،رنفعج
- 

 اممضانب: اتیلمع و دیولت تریدیم یاساس میاهفم
 دارش یاسنارشک ونآزم و یوابارجهچ واالتئس
 لامک خاسپ اب(  ۱۳۷۸-۱۳۷۲) 

 ۱۳۷۸ ارفص رشن رانهت

 د،محم ،ینیسدحیس
۱۳۲۷ - 

 و هعطالم انازمس رانهت هانارخک تریدیم
 وملع بتک ندویت
 اههاگشدان یانسان
 (تمس)

۱۳۸۰ 

 تسزی تریدیم متسیس یرائاج ارتاخس و یطراح ودمحم ،فریش یاجح
  ۱۴۰۰۱زوای طییحم

 انمیس یتعنص عمتجم رانهت
 وزشآم زرکم ،کیآب

۱۳۸۰ 

 راندیم ژهوی(:یمتسیس رشگن)هانارخک تریدیم امنه،شریطاه
 تریدیوم عاینص یدسنهم انویجشدان عاینص
 عاینص

 ۱۳۸۱ ازهت وایه رانهت

 ۱۳۴۱ ر،باک ،یرمکاهش
- 

 تریدیم انازمس رانهت [ ۹۰۰۱زوای]ISO 9001تیفیک تریدیم متسیس
 اورهشم ،یتعنص
 قیقحت وزشآم

۱۳۸۲ 

 ،رانهت اهگشدان رانهت توشگ عاینص و وملع روردهن ،ینرک
 و اراتشتان هسوسم
 اپچ

۱۳۸۷ 

 ۱۳۸۸ رانهت اهگشدان رانهت توشگ تداشهب اف.،جیسریگ

 و تداشهب ،ینمای ،تیفیک تریدیم ایهمتسیس 
 HSEQ تسزی طیحم

 ۱۳۹۰ آوراننف رانهت

 ۱۳۹۳ ژیآی رانهت التغ ایهرآوردهف وژیولنکت رب ایهدمقم - ۱۳۱۹  ،ولرس ،انایپ

 ۱۳۶۰ ،رزاق ،ودیمحم
- 

 ۱۳۹۱ ورریپ زریبت اهآن یژگوی و توشگ یاییمیش اتبیرکت

 ۱۳۹۴ یاهگشاددانهج دهشم التغ اورینف و شدان یانبم .ای انج, ورکدل

 ۱۳۳۰ ،اظمک ،اندرینقن
- 

 تعنص و ملع اهگشدان رانهت اریآم تیفیک رلتنک
 اراتشتان زرکم ،رانای

۱۳۹۲ 

 ۱۳۴۹ رداد،هم ،دیمحم
- 

 اتقیقحت وتیتسان رانهت اسبالک و سیوسس دیولت ایهروش و ولاص
 عاینص و ایهذیغت

 ورشک یذایغ

۱۳۹۵ 

 


