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 ردگذکزین برتر اندیشه بر ن   به نام خداوند جان و خرد   

 رهنمای و ده روزی خداوند   جای خداوند و نام خداوند

 مهر و ناهید و ماهفروزنده     سپهر گردان و کیوان خداوند

 

 :(شیر ماک شرکت کام یاب کاران سپنتا )لیت های خالصه ای از شرح فعا

ه–شین زمرررمهه-برر هبررر رهگ ررهههی ه خرر ههنزمیرر هشرهزن سرررهخرر ههشین رره رهه۰۹۳۱ه رر  هیزهگرره مهندسی ررمهشیرهمرر ههنرر  

هیقییرهبرهتحق ق تهشرهزن سرهیههنمزلفهکهشمهی ت.ک ن  وتهه هکسزه هه–یلرزه ی کهه-نر ی ک

.هبرررهنالررر تهمررهکتهندسی ررمهشیرهمرر ههنرر  هشرهانهزنرر نهیی رر رهشیشیرریگرره مهشین رره رهه هشین زمرررمهطررمهتحق قرر تمهکرررهه

بهشیریه هتر رهریهبرهانهگتیمرزسیهکررهپرمهبروشهخر ههنرسیزمه  لرهخر ههتر زمهبررهشی ر هانریمهشرهشینرییرهپ هینونهگوهزی شههکره

خر ههشی ر هشرهی وزسریهنررهرهنقر تته هپ یر نهی شه هبر هنا لیرره هتحق قر تهورها ینهیینهنالرلهریهشرهنرسیتهکالرورهبددروشهبمالرسی

خریهیی ر رهشهیقریین تمههکرهتسد هکالورههکررهتوییترزرهشرهتدرته رتمهب  ر رههخر ههگو ر لرهخر ههتر زمهبررهشی ر هانریمهشرهشی ر 

ه رشمهییی.اکالورهیز ی مهبرهنورتهازن یالگ خمهبی تهکرهشییال سیینهیینهکالورهانهیر هنمهب میه

سهیزهنا لیرره هتحق رفهورها ینهبرههانهمریهکررهیقرییرهبرره ر  تهش رزگ مهپ  رزوریزمها روزهبررهپرهگه مهندسی مهشیرهم ههنر  

 هپررسهیزهنا لیررره هتحق ررفهگرره مهندسی ررمهنر ی ررکه هیلرزه ی ررکهییررنهمررهکتهینررر نهتول رریهییررنههنررورتهنررسیزمهب ررهشیزش

هش زگ مهنالم همی.

یزرر یآهازن یالررگ خمه هنقرر تتهبرررههرر  هر رر یمهشرهشرهیظررههگررهوزنهبرر هه09ی ویرررهی ل رررهش ررزگ مهپ  ررزوریزمها رروزهشره رر  ه

شرهیررمهیزهشینرییرههخر ههنرسیزمهی رز نهینر د نهکررهی ویررهی ل ررهتول ریهگهشیریههریر ههب هخیمهنسیزمه ر زههییرنهپه  رانه

تدمهبی رتهانری.هیزهت لررهییرنهیزر یآهنر مهیزر یآهق برلهتروه4 هپرسهیزهی رز  شمه ری شههبرر رهگهوزررهمریهمبرهنرورتهازن یالر

هیوررزییاهرمرریهگو رر لره ه،یوررزییاهیی سررمه هنق  نررته رواهشرهنق بررلهب  رر رههخر ه،ترروینهبرررهکر خاهی ررد  هشرهگو رر لرهخر نرم

ه.ک خاهی هه  عزمهکرهتدتهیگدییرههیزهگو  لرهخ ههب   رهنورتهنمهگهوته ...هیم رمهکهش،هک خاهنیهمهشیر 

هترر ن نهبررره یبتررزرهخرر هشینررییرهشرهی ز رر رهیرررمهیزهه ه رر  زرهش رهی ویررریزهی ویرررهی  ه،ههنالررواهیزرر یآهگررهوزنهیزهبیرری

ه هپر توننهعوینرلهت ر رهبرهشنهبر نهیزهبرهیههشنر ه هزنر نهبدزرهینهکرهشنهپ رییهنر هخریمهی ویررهیینهشرقهیرهگهوت.ه(هور )یتز  عم

هزن یالر تاهکرره.الروشیه یرشهیههلا ررخ چگویررههی روزهشر یرمهو کزورخر ههبررهبررهنرورتمهکررهی روزهیزهیرونهک نلهتم هخ چس ن

هشین زمرررمهشییالررریمه هریزههنو ترررهتوبهکررول نهبمرراه سئرررهورهیررنهشکزررههیقرر هه هتسرر اهکرره هریزههنو ترررهبرر هک ررک

ییرنهازن یالر تهبرههکررهه.مریهیی ر رهشییالرگ مهییرنهت ر رهی رز شهیرورههشکزرههیقر ههتسر اهیظرههزیرههیخرویزهه هینهمد یهشییالگ م
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برررهبی ررتهانرریمهپررسهیزهبهر ررمهشرهی ز رر رهنحققرر نهیزرر یآههکرررهیی رر رهمرریبرررهنرریتهخالررتهنرر مهریسهگو رر لرهه0999ر هه

کرررهشرهییررنهزن سرررههکالررورههبرروشکرررهترر هانهزنرر نهتسدرر هه  (S. M. Godden, University of Minnesota)انهیررر یم

 ههانرریمهی ررتهی ررتبهبترر  رهعرر لمیزرر یآهنالررم همرریهکررهشهقررهیرهگهوررته هنررورشهتحل ررله یقررخهمرریهکرررهشرها ررههوی ل ررتهنررم

هبرس م.هبرهپ  زورهک نلها وزهیقییرهتوییتز مهبرهنورتهنسیزمه هیرهازن یالگ خمه

هبررهمروییگهوزررهنرمهمر ههیزهمهکررزنر یهتر هخر هگو ر لره ر نته هرمریهبرههریههش رزگ مهبرهکر رگ هههت ث ه هههبییهتحق ق تهشر

هبس ر شهبررهکرره یبترزرهینر د نهق ر رهشینرییرههشرک کهتس اهاقر ههشکزرههقروهمهی رز شهشییالرریمهشین ره رههشییالرگ مهگهگر نه

ه.هه واه هنس  دمهش تهی وز مهبت  رهیز ریآهبرهکرکهشیمهبهر مههی تهنتزضی  ن

 هشرههپ یرر نهی نرررهخر ههیی رر رهمرریمهبر هش ررزگ مهبرررههر  هر رر یمهی ررتت ر نمهیزرر یآه هتحق قرر تهبررهع ررلهانرریمهشرهنقر تته ه

هب می.(هق بلهنال خیمهنمwww.shirmak.ir)ه(مهکتهک رهی اهک رینه  سز ه)هم ههن    یته

مریهیزه ر زن نهثدرتهی رس شه هینر  هکالرورهنوورفهبررهشری ورتهگویخ س نررهثدرتهی زرهیدهییرنهش رزگ مهه00یینهمهکتهشره   ه

گره مهندسی رمهشیرهمر ههنر  هشرهمردههعل رمه هتحق قر تمهینر د نهبر هعسروینهمرهکتهکر رهیر اهکر رینه ر سز هه09 هشره   ه

ی ویرررهتییرریهش ررزگ مهبرر ههتول ررینووررفهبرررهشرهییررنهنرریتهشیشمه ههیشینرررنتررزقههمرریه هوی ل ررتهخرر هه رروشهریهشرهییررنهن  وعررره

مهشیرهط ررورهینرر د نهکرررهنیزدهتررهینهلرر لی  یالررگ مهبرر نهیلهیزهش رمهنههر زهمرریمهی ررته هشرهش و هترسولررتییرریهطهی ررمه

مررهکتهکررهشمه هیررکهش رمهشرهی  یالررگ مهبرر نهه09 هه09ییررهینهنررمهب مرریهشره رر  هخرر هههتمییررمهشرهییررنهزن سرررهشرهی  یالررگ م

ه.ی زهمهکتهشیمزره09   هیل للمهقز ینه

خ رر رههبر ههتحق قر تهشرهزن سررهخر ههنمزلرفهشیره ریمهشیرشهتر هبر هیشینررههتر ره(مر ههنر  )هکر رهیر اهکر رینه ر سز مهکته

نارر بفهبرر ها ررهینهتحق قرر تهیی رر رهمرریمهشرهتییرریه رر  تهش ررزگ مهخرر ه هت د ررزیتههیقررییرهبرررشییالررگ مهخرر هه هی ررههتدرر نه

هتد نهب هشیزشه ه ألهخ ههنوتوشهشرهنسیتهشیرهکالورهریهپههکسی.

ه

ه

هب ه   سهوهی ینههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

هک رهی اهک رینه  سز مهکتهنییهیته

ه(م ههن  ه)

ه

http://www.shirmak.ir/
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ه:پاستوریزه آغوز از دستگاه دامداري هاي استفاده كنندهتعدادی از بزرگترین 
 

 )ین د ن(هریسهش م ه099ین د نهکالتههه.2هههههههههههههههههههعیش(هههههههههه2)ه)ین د ن(هش م ریسهه0099ور هههه.هه0

 (ین د ن)هش م هریسه0999ی ن هه.هه4هههههههههههعیش(ههههههههه2)ه)ین د ن(ش م هریسه4299ق  رهین د نهه.هه0

 (هد رند  هبمز  ره)هش م هریسه2099هکهشهدزیگهسهم.هه9ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه(ین د ن)هش م هریسه0999وض لهه.هه0

 ( رین ن)هش م هریسه0999ن  رهه هن لحمه.هه8هههههههههههههههههههههههههههههههههه(و رس)هش م هریسه2299پگ مهو رسه.هه9

 ( رین ن)هش م هریسه0999نس ئ نه.هه09هههههههههههههه هههههههههههههههههه( رین ن)هش م هریسه0299ن  رهه.هه0

 ( ی ین)هش م هریسه0999ی ت یمهی  ه.هه02ههههههههههههههههههههههههههههههههههه( ی ین)هش م هریسه0099ن بههه.هه00

 (که )هش م هریسه0299رض یمه.هه04ههههههههههههههههههههههههههههههههه(مدهی ر)هش م هریسه0099عال قمه.هه00

 (قز ینهیکهاا)هش م هریسه099ش لزمه.هه09ههههههههههههههههههههههههههههه( تنهاب ش)هش م هریسه2299قیرتمه.هه00

ه(قز ین)هش م هریسه0999خزیرتل  ه.هه08ههههههههههههههههههههههههههههه(قز ین)هش م هریسه2099مهیفهاب شه.هه09

 هتدهین(-یت مهاب شریسهش م ه)ه0099  ته)نس یخهلدسمهپ ننه(ه.هه00

 

 

 


