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 کبرضىبس فرآيری محصًالت ضیالتی

  ٍاحذ ػلَم تحمیمبت تْشاى– داًطگبُ آصاد اسالهی –داًطدَی همغغ کبسضٌبسی اسضذ سضتِ فشآٍسی هحػَالت ضیالتی  

  کبسداًی ػول آٍسی هحػَالت ضیالتی اص هشکض آهَصش ػبلی ػلَم ٍ غٌبیغ ضیالتی خلیح فبسس ثَضْش() 

  کبسضٌبسی فشآٍسی هحػَالت ضیالتی اص هشکض آهَصش ػبلی ػلَم ٍ غٌبیغ ضیالتی هیشصاکَچک خبى سضت() 

  هحػَالت ضیالتی خْبى (هتخػػیي فشآٍسی)ػضَ اًدوي ثیي الوللی ثبصسسیي 

The International Association of Fish Inspectors (IAFI) 
 ػضَ اًدوي هتخػػیي فشآٍسی هحػَالت ضیالتی ایشاى 

  ػضَ سبصهبى ًظبم هٌْذسی کطبٍسصی ٍ هٌبثغ عجیؼی، ضوبسُ ًظبم() 

 داسای گَاّی تطخیع غالحیت ٍ ستجِ ثٌذی هٌْذسیي هطبٍس حمیمی ٍ پشٍاًِ اضتغبل ثِ کبس 

 اًدبم خذهبت هغبلؼِ ای، عشاحی ٍ ًظبست 

 اًدبم خذهبت هطبٍسُ ای ضبهل ثشآٍسد، تْیِ هطخػبت فٌی ٍ ًمطِ ّبی اخشایی 

 اًدبم خذهبت تخػػی تحمیمبتی 

 ثشسسی ٍ اػالم ًظش دس هَسد هسبئل لشاسدادی ٍ حل اختالف دس هَسد خذهبت هطبٍسُ ای ٍ پیوبًکبسی فیوبثیي کبسفشهب ٍ هدشی 

 ػیت یبثی پشٍطُ ّبی اخشا ضذُ ٍ پیطٌْبد تشهین آى ّب 

 ثشسسی ٍ اظْبس ًظش ًسجت ثِ خذهبت ٍ کبسّبی اًدبم ضذُ ٍ یب دسدست اًدبم ٍ ًحَُ ثْشُ ثشداسی اص آى ّب 

 اسائِ خذهبت هطبٍسُ ای دس استجبط ثب تَخیِ فٌی التػبدی عشح ّب 

 اسائِ خذهبت هٌْذسی اسصش 

 اسائِ خذهبت هطبٍسُ ای دس خػَظ تَلیذ غزاّبی دسیبیی پبیذاس ٍ آثضی پشٍسی پبیذاس 

  کبسضٌبس آهبدُ سبصی، فشآٍسی، اًدوبد ٍ ثستِ ثٌذی اًَاع فشآٍسدُ ّبی ضیالتی ثب تدشثِ کبس دس فشآٍسی اًَاع هبّی، هیگَ، هبّی

 دس ضوبل ٍ خٌَة کطَس... هشکت، کٌسشٍ هبّی ٍ 

  هطبٍسُ، احذاث ٍ تدْیض هدتوغ ّبی تکثیش ٍ پشٍسش آثضیبى ثِ سٍشRAS (ِهذاسثست) پشٍسش دس لفس ٍ 

 استجبط ثب هشاکض ػلوی، تحمیمبتی ٍ تدبسی داخل ٍ خبسج کطَس دس صهیٌِ فشآٍسدُ ّبی دسیبیی ٍ آثضی پشٍسی 

 

 سًابق کبری

  کبسخبًِ هِ پشٍتئیي ثَضْش، سشدخبًِ )دٍسُ کبسٍسصی ،تٌی دیش، داهپضضکی استبى ثَضْش، ضشکت پًَل، ضشکت پبسس کبدٍس 

 (غٌبیغ غزایی سیجَى، آصهبیطگبُ ضشکت آة ٍ فبضالة استبى گیالى

  (سشدخبًِ هستؼبى ثٌذسػجبس، ضشکت ّوکبساى ثٌذسػجبس، ضشکت خضس تَلیذ ثٌذساًضلی)هسٍَل کٌتشل کیفیت 

 هذیش سبلي فشآٍسدُ ّبی خبم ضشکت فشآٍسدُ ّبی ضیالتی ثٌذسػجبس 

 هٌْذس تَلیذ ٍ فشٍش ضشکت فشآٍسدُ ّبی دسیبیی یخذاى 

  (بروذ تجبری تحفٍ)مطبير ضرکت فرآيردٌ َبی پريتئیىی آرمبن جىًة 

  تجُیسات ي مبضیه آالت َىذلیىگ، آمبدٌ سبزی، فرآيری، اوجمبد ي بستٍ )مُىذس فريش ي کبرضىبس مبضیه آالت

 ( تبکىًندی مبٌ )ضرکت پًیب جُبوسًی  (بىذی محصًالت ضیالتی

 مطبير کبرخبوٍ َبی فرآيری ي بستٍ بىذی فرآيردٌ َبی ضیالتی، اتحبدیٍ َبی آبسی پريری، پريرش دَىذگبن آبسیبن 

  مطبير ضیالت ضرکت رَپًیبن جبٍُ سبس( ٌتیرمبتبکىًن ) 

 

 تًاومىذی َب



  (خَة)آضٌبیی ثب صثبى اًگلیسی 

  آضٌبیی ثب کبهپیَتش(Office, Internet) 

 

 ديرٌ َبی تخصصی

  دٍسُ آضٌبیی ثب سیستنHACCP ( اغَل اٍلیِ، پیص ًیبصّبی همذهبتی اص لجیلGMP, GHP) 

  دٍسُ هویضی سیستنHACCP 

  دٍسُ آضٌبیی ثب اغَل همذهبتی استبًذاسدISO 22000:2005 

  دٍسُ هویضی استبًذاسدISO 22000:2005 

  ِتَسظ سبصهبى ًظبست ثش )کبسگبُ آهَصضی تغجیك استبًذاسدّبی ایشاى ٍ سٍسیِ ثب ّذف غبدسات هحػَالت ضیالتی ثِ سٍسی

  (هحػَالت کطبٍسصی سٍسیِ

  عجك الگَی کطَسّبی سٌگبپَس ٍ )سبصهبى فٌی حشفِ ای کطَس  (تسب- تَاًوٌذ سبصی سشهبیِ ّبی اًسبًی)دٍسُ آهبدگی ضغلی

 (استشالیب

 

 َمبیص َب ي مقبالت ارائٍ ضذٌ

 ایشاى ضیالت سبصهبى ضیالتی تجذیلی غٌبیغ تَسؼِ هلی گشدّوبیی دٍهیي ٍ اٍلیي دس حضَس 

 تغزیِ ٍ غزا هلی کٌگشُ اٍلیي دس حضَس( ثَضْش- ) 

 سیستن ثب آضٌبیی HACCP ٍ َُضیالتی  غٌبیغ دس آى هویضی ٍ اخشا ًح(ثْوي-دصفَل  ) 

 تٌذسستی ٍ آثضیبى هلی ّوبیص دس حضَس( تْشاى- ) 

 ّب اًسبى ثشای استفبدُ هَاسد ٍ ّب خلجک( خشداد- سضت ) 

 ُضیالتی  هحػَالت ًگْذاسی ٍ فشآٍسی دس ّب اضؼِ اص استفبد(ثْوي- هطْذ ) 

 کطَس هیگَی ّوبیص سَهیي دس حضَس( آرس - ثَضْش ) 

 ضیالتی هحػَالت فشآٍسی ٍ ثْذاضت ّوبیص اٍلیي دس حضَس( ثْوي - اًضلی ثٌذس ) –ِاسایِ دٍ همبل : 

- هبیغ یخ ثب آضٌبیی  Slurry Ice ٍ آثضیبى ٌّذلیٌگ سیستن دس آى اص استفبدُ هضایبی 

- ضیالتی ّبی فشآٍسدُ غبدسات ٍ هػشف افضایص دس ثٌذی ثستِ ًمص ٍ ًَیي ّبی ثٌذی ثستِ هؼشفی 

 آثضیبى ٍ ضیالت هلی ّوبیص دٍهیي دس حضَس( اسدیجْطت -الّیدبى  ) – ِهمبلِ یک اسای: 

- پَستش اسصش صًدیشُ اسبس ثش ضیالتی هحػَالت کٌٌذُ تَلیذ خبت کبسخبًِ دس التػبدی اسصش ایدبد ثش هَثش ػَاهل ثشسسی 

  ّوبیص هلی ثبص هٌْذسی ٍ استمبی تکٌَلَطی ثبصاسکطبٍسصیحضَس دس ( اسفٌذ –تْشاى ) 

 (ًبهِ پبیبى پشٍطُ )خْبى ٍ ایشاى دس هبّی فیلِ ثبصاس ثشسسی 

 

 تقذیروبمٍ َب

 دسیبفت لَح تمذیش اص سیبست هشکض آهَصش ػبلی ػلَم ٍ غٌبیغ ضیالتی هیشصا کَچک خبى خْت ثشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصضی 

 ُدسیبفت لَح تمذیش ٍ اًتخبة ثِ ػٌَاى داًطدَی ًوًَِ ثِ دلیل هطبسکت دس فؼبلیت ّبی ػلوی، آهَصضی فَق ثشًبهِ دس داًطگب 

  ُدسیبفت لَح تمذیش اص سیبست هَسسِ تحمیمبت ػلَم ضیالتی کطَس خْت ّوکبسی دس ثشگضاسی ًخستیي خطٌَاسُ هلی ٍ ًوبیطگب

 کبًَى ّوبٌّگی داًص ٍ غٌؼت فشآٍسی آثضیبى ایشاى

 

               :تمبس اطالعبت

    -                                       E-Mail: iranseafood@gmail.com :َمراٌ ضمبرٌ


