فصلنامه علمی میکزوبیولوژی کاربزدی در صنایع غذایی
فطم تعْس ًَیسٌسگبى همبلِ
 توبم ًَیسٌسگبى ایي همبلِ هَاضز ظیط ضا ثِ زلت ذَاًسُ ٍ ثب اهضبء وطزى ایي فطم ،هَافمت ذَز ضا ثیبى هی زاضًس .زض صَضتی
وِ همبلِ اضسبلی ثِ ّوطاُ ایي گَاّی  ،ثِ صَضت الىتطًٍیه عی یه سبل آیٌدسُ اظ تدبضید اهضدب زض ه لدِ هیىطٍثیَلدَغ
وبضثطز زض صٌبیع غصایی ثِ چبح ًطسس ،ایي هَافمت ًبهِ ثسٍى تَافك هلغی ذَاّس شس.
ًَ یسٌسُ هسئَل (ًَیسٌسُ ضاثظ) ،هسئَلیت جوع آٍض همبلِ ٍ اضائِ آى ضا ثِ زفتط ه لِ عْسُ زاض ثَزُ است.

ًَ یسٌسگبى همبلِ هتعْس هی شًَس وِ زض عطاحی آظهَى ّب ایي همبلِ ،جوع آٍض زازُ ّب ٍ ًتدبی ،،پدطزاظو ٍ ت عیدِ ٍ
تحلیل ٍ ثطضسی اعالعبت ثِ صَضت فعبل هشبضوت زاشتِ اًس ٍ ّوچٌیي ثعس اظ ثبظًگط همبلِ ثِ جوع آٍض ٍ جوع ثٌدس
آى پطزاذتِ اًسّ .وچٌیي ًَیسٌسگبى ثب هغبلعِ ًسرِ ًْبیی ،چبح ًسجت ثِ چدبح همبلدِ زضًشدطیِ علودی هیىطٍثیَلدَغ
وبضثطز زض صٌبیع غصایی هَافمت زاضًس.
ًَ یسٌسگبى همبلِ اظ لحبػ اذاللی هتعْس هیشًَس وِ پػٍّش ّب اًسبًی احیَاًی اً بم شسُ ثب هالحظبت اذاللی ٍ لَاًیي
حبون هغبثمت زاشتِ ٍ اظ ّیچ هٌجع وِ تحت لبًَى هبلىیت هعٌَ ٍ حمَلی افطاز ثَزُ است ثسٍى وست اجدبظُ وتجدی اظ
آًْب ،استفبزُ ًىطزُ اًس.
 ه لِ هیىطٍثیَلَغ وبضثطز زض صٌبیع غصایی حك هبلىیت هعٌَ ٍ علوی هطثَط ثِ ه لِ
ه لِ چبح هی شًَس ضا ثطا ذَیش هحفَػ هی زاضز.

ّوِ همبالتی ضا وِ زض ایدي

 توبهی همبالتی وِ زض ًشطیِ هیىطٍثیَلَغ وبضثطز زض صٌبیع غصایی چبح هی شًَس ثدِ صدَضت ضایگدبى ٍ آظاز زض اذتیدبض
عوَم ثط ضٍ ٍة سبیت ه لِ لطاض ذَاّس گطفت ًَیسٌسگبى همبلِ اظ جعئیبت هغبلت هٌتشط شسُ ثب شوط هٌجدع چدبح هدی
تَاًٌس زض اضائِ سرٌطاًی ّب ٍ وٌفطاًس ّب ٍ همبالت ثعس استفبزُ ًوبیٌس.
ًَ یسٌسگبى همبلِ هتعْس هی شًَس ّیچ گًَِ ًفع هبلی ٍ تعبضض هٌبفع ( )conflict of interestاظ اًتشبض همبلِ ًساشدتِ
هگط آًىِ آى ضا زض هتي همبلِ یب عی ًبهِ ا ثِ سطزثیط هشرص وطزُ ثبشٌس.

ًَ یسٌسگبى همبلِ هتعْس هی گطزًس وِ ایي همبلِ ٍ یب همبلِ هشبثِ ثب آى ثِ جب زیگط اضسبل ٍ یب زض ه لِ زاذلی ٍ ذبضجی
زیگط ثِ چبح ًطسیسُ است ٍ ثِ صَضت ّوعهبى ًیع ثطا ه الت زیگط اضسبل ًشسُ است .زض غیط ایي صَضت عَالت ًبشدی
اظ ایي عول ضا هغبثك آییي ًبهِ ووسیَى ًشطیبت وشَض ،هتمجل هی شًَس.
ًَیسٌسگبى همبلِ هَاضز فَق ضا ثِ زلت هغبلعِ ًوَزُ ٍ ولیِ ثٌسّب فَق ضا پصیطفتِ اًس.
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