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 «اىهذیزیت جلسات كارگزٍُ تخصصی سالهت ٍ اهٌیت غذایی است ًاهِ ضیَُ( 2

ٍب٤١ٟ ثل١ب٦ٝ پ٢زٜ ت٤ًق٦ ٤ِّك ث٦  ١178ب٦ٝ ارلايی ٝبؿ٥  ٝغبثٌ ت٤ٔيت ١ب٦ٝ ٧يإت ٣ميلاٟ ؿك ؽ٤ّٔ آيي٠هقذهِ:

ّبكٕل٥٣ ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی اًتبٟ ٦ّ ام ر٦ٚٞ ٣ؽيي٦ ارلايی  ٤ٝ6/7/1390كػ  47221/ت134880ُٞبك٥ 

١بٝيـ٥ « ّبكٕل٥٣»٥ ؿاكؿ )٦ّ  ام اي٠ پي ٤ٞ١ؿٟ ٤ٔٝثبت ٤ُكای فبٙی ًالٝت ٣ ا٢ٝيت مقايی ٤ِّك، كا ثل ف٨ـ

١بٝيـ٥ « ؿثيلؽب٦١»ٕقاكی ًالٝت )٦ّ ؿك اي٠ آيي٠ ١ب٦ٝ،  ًبم ؽ٤ؿ، ؿثيلؽب٦١ ًيبًت ٤ُؿ( ٧ٞلا٥ ثبم٣ی تٔٞيٜ ٝی

٧بی ثؾَ ًالٝت اًتبٟ، ١ؾبكت ثل ارلا ٣ اكمُيبثی ١تبيذ ثلآٝـ٥ ام  ٤ُؿ( پي ام ثلكًی، ت٤ٔيت ٣ اثالك ًيبًت ٝی

 ٨ـ٥ ؿاك١ـ. آ٨١ب كا ثل ف

٧بی اثالمی ٣ ضٞب١ت ارلای آ٨١ب، اتْب ث٦ تغٚي٘ ٝـاكُ ٣ ٤ُا٧ـ ٝت٠َ ٣  ث٦ ٢ٝؾ٤ك حجبت ٣ تغْيٜ ًيبًت -1هادُ 

ّبىی ؿك ؽ٤ّٔ ٧ل ٤ٝض٤ؿ اٙناٝی اًت. ث٦ ٧ٞي٠ ر٨ت ؿك ت٨ي٦ پيَ ٤١يي ٢ًـ ًيبًت ؿًت٤ك ّبك ميل ٝـ١ؾل 

 ٕيلؿ: ٍلاك ٝی

 ٕيلؿ. بت ّبكٕل٥٣ ٤ٝكؿ تإييـ ٍلاك ٝیؿاك ؿك يْی ام رٌٚ ٤ٝض٤ؿ ا٤ٙ٣يت (اٙو

 ٤ُؿ. ٤١يي ٢ًـ ًيبًت ثب ١ؾبكت ؿثيلؽب٦١ ٣ ِٝبكّت في٢يقبٟ آٚی تـ٣ي٠ ٝی پيَ (ة

 ٕلؿؿ.  ٢ًـ ًيبًت ثلاثل صبكص٤ة ٣ ىلٝت ٤ٔٝة ّبكٕل٥٣ ت٨ي٦ ٣ تـ٣ي٠ ٝی (د

 ٤ُؿ. ٌٝت٢ـات، ٝـاكُ ٣ ٤ُا٧ـ ٢ًـ ًيبًت ٣ ث٢ـ٧بی آٟ ضٞي٦ٞ ٝی (ؿ

 ٕيلی ٣ اكاي٦ ٕناكٍ ام ارلای ّبٝ٘ ٧ل ث٢ـ اًت.  ؽب٦١ ٌٝئ٣٤ٗ پیؿثيل :1تجٔل٥ 

ؿثيلؽب٦١ ٝزبم اًت ؿك تـ٣ي٠، ١َـ ٣ ت٢َيظ پيَ ٤١يي ٢ًـ ًيبًت، ام اُؾبّ ٝغٚـ ٝغٚی، ٝٚی ٣  :2تجٔل٥ 

 اٙٞٚٚی ث٨ل٥ ٕيلؿ. ثي٠

 ٕلؿؿ: ث٢ـی ميل ٝلافبت ٝی ث٦ ٢ٝؾ٤ك ارلای ٝلاع٘ يبؿ ُـ٥ ؿك ٝبؿ٥ يِ، مٝبٟ -2هادُ 

 ثلكًی ضل٣كت ٣ ا٤ٙ٣يت ٤ٝض٤ؿ ٣ ٍج٤ٗ يب كؿ آٟ ٣ اثالك ث٦ ؿًتٖب٥ يب ٣اعـ فيلثظاٙو( 

 پب١نؿ٥ ك٣م -ى٤كيتی ؿ٣ 

 يِ ٝب٥   -يِ ى٤كيتی 
 ؿ٣ ٝب٥ -تـ٣ي٠ پيَ ٤١يي ا٣ٙي٦ ٢ًـ ًيبًت ثب اتؾبف ١ؾلات في٢يقبٟة( 

 يِ ٝب٥  -ثلكًی ؿك ؿثيلؽب٦١ ٣ ٍلاك ٕلىت٠ ؿك ؿًت٤ك ّبك ّبكٕل٥٣د( 
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٧ب ٣ ٨١بؿ٧بی اًتبٟ ؿك صبكص٤ة  پي٨٢ِبؿ ؿًت٤ك ّبك ام ٤ًی ٧ل يِ ام افضبی ؿايٞی، ٤ٍٝت ٣ يب ؿًتٖب٥ :٥3 تجٔل

 ٕلؿؿ. ٤ٔٝة ّبكٕل٥٣ تـ٣ي٠؛ ٣ ام عليٌ اْٙتل١٣يْی ث٦ ؿثيلؽب٦١ اكًبٗ ٝی

يب  ١ؾلات ٣ پي٨٢ِبؿات افضب ٣ ِٝب٣كاٟ ؿك ؽ٤ّٔ ؿًت٤كّبك٧بی پي٨٢ِبؿی ث٦ ٤ٓكت اْٙتل١٣يِ ٣: 4تجٔل٥ 

 ٤ُؿ. ای ت٤ًظ ؿثيلؽب٦١ ؿكيبىت ٝی ْٝبتج٦

رٌٚبت ّبكٕل٥٣ عـاٍ٘ يِ ثبك ؿك ٧ل ىٔ٘ ٣ ث٦ ٢ٝؾ٤ك ِٝبكّت ٦ٞ٧ افضب ؿك اكاي٦ ١ؾلات ٣ ّيبيت  -3هادُ 

 ٤ُؿ.   ٝقاّلات ث٦ ٝـت ٦ً ًبفت ثلٕناك ٝی

ايٞی يب ٝـف٤ ّبكٕل٥٣ ٧يت٦ پيَ ام مٝبٟ تِْي٘ ر٦ٌٚ ث٦ ؿىتل ّبك افضبی ؿ ٧2بی ؿف٤ت عـاٍ٘ ١ب٦ٝ :5تجٔل٥ 

 ؽ٤ا٧ـ كًيـ.

ؿًت٤كرٌٚبت ٣ ٌٝت٢ـات ٝلث٤ع٦ ؿك صبكص٤ة پي٤ًت ؿك ٍبٙت پ٦ُ٤ ؿًت٤كّبك٧بی پي٨٢ِبؿی ت٤ًظ  :6تجٔل٥ 

 ٤ُؿ. ؿثيلؽب٦١ ت٨ي٦ ٣ ثب اٝضبی ؿثيل ّبكٕل٥٣ اكًبٗ ٝی

 ًبفت ثبُـ. 48ؿك ؿف٤ت ث٦ رٌٚبت ى٤ً اٙقبؿ٥ مٝبٟ يبؿُـ٥ ١جبيـ ّٞتل ام  :7تجٔل٥ 

 كًـ.  ٝت٠ ّٚي٦ ٤ٓكتزٌٚبت ؿك ٧ٞبٟ ر٦ٌٚ آٝبؿ٥ ُـ٥ ٣ ث٦ اٝضبی ّٚي٦ افضبی عبضل ٝی -4ادُ ه

 يبثـ. رٌٚبت ّبكٕل٥٣ ثب عض٤ك ؿ٤ً٣ٛ افضبی ؿايٞی كًٞيت ٝی -5هادُ 

 تٔٞيٞبت ّبكٕل٥٣ ثب ١ٔو ث٦ فال٥٣ يِ اٝضبی عبضلي٠ ٝقتجل اًت. -6هادُ 

ٕناكاٟ  ت اْٙتل١٣يِ ٣ ت٤ًظ ؿثيلؽب٦١ ٣ ام عليٌ اكتجبط ثب پيبٛپيٖيلی ارلای ٤ٔٝثبت ّبكٕل٥٣ ث٤ٔك :8تجٔل٥ 

 ٕيلؿ. ًالٝت ٤ٓكت ٝی

عض٤ك ّٚی افضب ؿك رٌٚبت اٙناٝی اًت ٣ فـٛ عض٤ك ثب ٧ٞب٢٧ٖی كييي ّبكٕل٥٣  ٣ ث٦ ٤ٓكت  -7هادُ 

 ٤ُؿ. ْٝت٤ة ثب ك٤١٣ُت ث٦ ؿثيل ّبكٕل٥٣ ا١زبٛ ٝی

ض٤ مبيت، افٜ ام ٤ٝر٦ ٣ ميل٤ٝر٦( ٝقق٣ك ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ ٣ تق٨ـ ث٦ ّبكٕل٥٣ ام پقيلٍ ١ٞبي٢ـ٥ )ث٦ ربی ف:9تجٔل٥ 

 ارلای ٧ل ٦١٤ٕ تٔٞيٜ اتؾبف ُـ٥ ام ٤ًی افضب اٙناٝی اًت. 

ث٦ ٢ٝؾ٤ك تلميت افضب ثلای عض٤ك ٢ٝؾٜ ٣ ثب آٝبؿٕی ّبٝ٘ فٚٞی ٣ ارلايی ؿك رٌٚبت، ام ايِبٟ ثلاثل  -8هادُ 

 ٤ِ٢ٝك اؽالٍی تَـيل ؽ٤ا٧ـ ُـ.

 

 


