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 مطالعه تطبیقی /مالزی / نظام آموزشی / صنعت نان 

 مقدمه

ای در هذب  غذاا ی    اصذیی  هذ ع عهذ      غذاای نان به عنوان 

تر ن مذاد  مرذر ی    های ا رانی دارد و از آنجا كه نان ارزان خانواد 

الخرذو    تذر ن مذاد  غذاا ی ا رانیذان عیذی      هت  اصییا خانوارها

هرانه نذان   كشور ما از لحاظ مررف . باش  درآم  می های كع دهک

از طر ی  برای مردم  .تر ن كشورهای ج ان اهت  کی از پرمررف

. رود شهار مذی  تر ن ماد  غاا ی به مالزی  نان پس از برنج پرمررف

 هذب   در اهذرراتي ک  و اهاهذی  كاالی  ک عنوان بهرو  نان  از ا ن

 . دارد خاصی اههیت ا ران و مالزی مردم غاا ی

 نانوا ی واح های پرهنل توانهن هازی و آموزش هاخرار اصالح

 شذ    برشذهرد   نذان  ضا عات كاهش راهکارهای م هرر ن از  کی

 قرار یبرره مورد یییتحر رشره 799 انیم ازدر حال حاضر   .اهت

 صذنعت  بذا  مرتبط رشره 22  یدانشگاه و مروهطه مقاطع در گر ره

 نذان  صذنعت  بذا  مرتبط كامال رشره دو تن ا البره كه دارد وجود نان

 .هسرن   یغاا ع صنا گرو  از اكثرا مرتبط یهارشره ر ها و بود 

 هذه  نذان   صذنعت  اصذیی  بذاز گران از طر ی در كشور مالزی 

و  بوتیذک  هذای  نذانوا ی   هذنری  های نانوا ی: عبارتن  از كه ان  دهره

 هذای  نذان  تولیذ   ا نکذه  توجذه  قابذل  نکره. صنعری نانكارخانجات 

 [3] اهرانسذون  و [2] گاردنیا بزرگ شركت دو توهط مالزی صنعری

 كذه  هسرن  خارجی بزرگ های شركت جزو دو ا ن كه شود می انجام

 راهرای در .ان  داد  توهعه را خود كارخانجات مخریف كشورهای در

 نظذام  مذالزی   نان صنعت برای د    آموزش انسانی نیروی پرورش

 كذه  كذرد  تقسذیع  اصیی دهره هه به توان می را كشور ا ن آموزشی

گواهینامذه    ارائذه ی منجر به ها صورت دور  های الزم را به آموزش

هذای ضذهن    د ذلیع و آمذوزش   ارائذه ی تحرییی منجر بذه  ها رشره

 .كن  می ارائهخ مت كارخانجات صنعری 

پس از بررهی صنعت نذان و نظذام آموزشذی     حاضر  مقاله در

 مقا سذه    ا ن دو كشذور با کذ  گر  مالزیمرتبط با آن در ا ران و 

 دراز تجربه كشور مذالزی   توان  می كه تجربیاتی و ها درس و ش  



  .اهت ش   بیان گیرد قرار اهرفاد  مورد ا ران

 مقدمه

تر ن  ا ره غاا ی بشذر  در تذار      تر ن و با ارزش نان ق  هی

هذابقه تولیذ  گنذ م بذه     . تغا ه ج ان جا گا  و ي  و مهرازی دارد

های مق س اد ذان نذام    ره  و در كراب هال قبل می 0888ح ود 

نان به تن ذا ی بذیش از    .بارها آم   اهت  نان تخهیر ش   و نش  

درص  انرژی و پروتئین مورد نیاز جوامذع شذ ری و روهذرا ی     08

نها ذ  و بذه عنذوان  ذک كذاالی اهاهذی و        كشور را تامین مذی 

مطالعات  [.4] داهرراتي ک در هب  غاا ی مردم اههیت خاصی دار

مخریذف كشذور   های  بررهی الگوی مررف مواد غاا ی در اهران

 ن گذرو  غذاا ی در تذامین انذرژی و     تذر  ده  كه عه   می نشان

كع درآم  و پذر  های  در خانواد  .اهتپروتئین در ا ری روزانه نان 

جهعیت كه ق رت خر   كع اهت و در نریجه تنوع و مقذ ار مذواد   

اهذت  ا ذن قشذر    نان قوت اصیی لاانبود   غاا ی مرر ی كا ی 

ب بذود كیفیذت   بذه  ههین مسئیه لزوم توجذه بذیش از پذیش     .[0]

های مرتبط با  رآ ن در  وری ب ر محروالت آرد و نان و ا زا ش 

گن م و آرد  پخت نان و  هازی تب  ل گن م به آرد  انرقال و ذخیر 

 .هازد میها ر مباحث مرتبط با زنجیر  تامین نان را آشکار 

تر ن راهکارها برای پیشگیری از ضا عات نان و   کی از اصیی

بازهذذازی  اصذذالح هذذاخرار و آمذذوزش و ا ذذزا ش كیفیذذت نذذان  

توانهن هازی پرهنل واحذ های نذانوا ی موجذود از نظذر عیهذی       

 نرذا ج تحقیذ   براهذاس  . باشذ   مذی  تجربی   رهنگی و ب  اشری

[ 6] "نت ذرا بررهی هطح م ارت و دانش عیهی نانوا ان شذ ر  "

بینانه برای كل كشذور دانسذت     توان برآوردی خوش را می كه آن

شرا ط چن ان مناهبی ن اشذره  وضعیت آموزش و م ارت نانوا ان 

و ها  آن های م ارتی توهط و بیانگر لزوم توجه ج ی به طی دور 

 .باش  آموزش ای الزم می ارائه

 رتقایا در ههوار   ها اهرم مؤثرتر ن کی از  عنوان به آموزش

 خاصذی  اههیذت  از انسذانی  نیذروی  كذارا ی  ا ذزا ش  و وری ب ر 

ی آمذوزش اهذرفاد  بذردن از تهذام     وظیفذه ن ذا   . اهذت  رخوردارب

در حذوز  نذان   در ارتقای دانذش و تجربذه   و اهرع ادها ها  ظر یت

نبذود    روشن اهت كه  کی از مشکالت بزرگ صنعت نذان . اهت

تولیذ  و عرضذه نذان    . پو ا و مرحول اهذت   آموزش هیسرهاتیک

هطح دانش  شناخت و اهرفاد  از  مسریزم ارتقای  مرغوب و هالع

های ت یذه   روش  ماشین آالت و  ناوری ج     شناخت مواد اولیه

م  ر ت صذحیح تولیذ  و عرضذه نذان        و تولی  انواع خهیر و نان

 ذراد  رعا ت ب  اشت  ذردی ا   رعا ت مقررات و قوانین ب  اشری

 .شاغل و حفظ محیط ز ست اهت

 نظذذران بذذ ان اذعذذان دارنذذ    اكثذذر صذذاح ههذذانطور كذذه 

ها برای طراحی   کی از ب رر ن و مو قرر ن روش [9] الگوبرداری

بنابرا ن برای طراحی  ک نظام  [.0]اهت  ک نظام مو   و كارا 

 آموزشی كارا و اثربخش ج ت پرورش نیروی كار مذاهر و دانذش  

 عالیت در صذنعت نذان كشذورمان نیازمنذ  مطالعذه      آموخره برای 

صنعت نان كشذورهای نهونذه و اهذرفاد  از تجربیذات مو ذ  آن      

تشابه هاخراری و  رهنگی  از آنجا كه كشور مالزی دارای .هسریع

اهت و ا ن كشور از لحاظ نظذام آموزشذی  ذک     ا ران نزد کی با

ی های گاشره در الگذوگیر  طی هالو كشور پیشرو محسوب ش   

و پذرورش و وزارت   آمذوزش مذ نظر وزارت   نظام آموزشی ههوار 

توان  به عنوان  ک كشذور   می ؛ بنابرا نعیوم كشورمان بود  اهت

ضهن ا نکه  كشذور مذالزی در حذال     .الگو مورد مطالعه قرار گیرد

های آموزشی مرنوعی درخرو  صذنعت نذان    حاضر دارای دور 

آموزشی ج ت پرورش و آموزش بود  و ا ران نیز دارای تعامالت 

 .باش  نیروی مرخرص در صنعت نان با ا ن كشور می

 معرفی صنعت نان ایران. 1

 تذا رون   هنگک  جهیه از نان از در حال حاضر انواع مخریفی

هذای پخذت هذنری و     هذای حجذیع بذه روش    و نان بربری لواش 

میییذون   0/11هاالنه بالغ بذر  . شود تولی  می كشورمان صنعری در

شذذود كذذه قسذذهت اعظذذع آن در  تذذن نذذان در كشذذور تولیذذ  مذذی

و  انذ   ای را طی نکذرد   ها ی كه شاغیین آن  م ارس حر ه نانوا ی

باشذن  پخذت    انذ  و كذارگران  رذیی مذی     آموزش كا ی را ن  ذ   

هذازی پخذت نذان  بذ لیل وجذود       در كشور ما صذنعری  .شون  می

در مررف   هازی مشکالت هاخراری در تولی  نان و ع م  رهنگ

 . حركت كن ی دارد

بذا   براهاس آخر ن آمار منرشر شذ   توهذط وزارت بازرگذانی   
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آخر ن وضعیت چگونگی پراكن گی واح های نانوا ی بذه  »عنوان 

پا ذان هذال   )هذای كشذور    تفکیک نوع نان و پخت آن در اهران

  ذن ه اهذای كشذور بذ    در نانوا یها  آن   انواع نان و ه ع«(1300

 :اهتصورت بود  

  در ایران انواع نان -1جدول 

 سهم در كل نان كشور نوع نان ردیف

 3050 لواش 1

 2859 تا رون 2

 2256 بربری 3

 654 هنگک 4

 354  انرزی 0

 859 (تولی  انبو )حجیع  6

 851 نان صنعری 9

 751 هنری آزادپز 0

 150 نان ای محیی 0

 2935سایت وزارت بازرگاني، : منبع

  خشذذی از كذذالری  پذذروتئینب كننذذ   مینبذذه عنذذوان تذذا نذذان

ای برخوردار بود  و  ها و مواد موردنیاز ب ن  از اههیت و ي  و رامین

بذه   .شذود  می ن منابع غاا ی مردم ا ران محسوب تر  کی از م ع

خانوارهذای شذ ری و    كالری مورد نیذاز درص  از  43 كه ای  گونه

 طذی . شذود  مینان تامین  خانوارهای روهرا ی از طر   درص  06

بذه   های اخیر میزان مررف ا ن ماد  غاا ی در كشورمان رو هال

الهییذی    ا زا ش ن اد  اهت؛ به طوری كه از نظذر آمارهذای بذین   

گن م در دنیا بود  و ه ع كشذورمان   كنن   ا ران هشرهین مررف

وان قذوت  مررف هرانه نان به عنذ . درص  اهت 6/1از ا ن بابت 

كییوگرم و هذ ع ا ذن مذاد      162  هاالنه ی ا رانیخانوارهاغال  

درص  بود   08بیش از ها  غاا ی در تامین انرژی در تهامی اهران

مررف هرانه نان در برخی كشورهای توهذعه  ا رذه نظیذر    . اهت

  كییوگرم 00كییوگرم  آلهان  62ا كییوگرم  اهلانی 99ا رالیا معادل 

 ا ذن در حذالی  . اهذت  كییذوگرم  26و آمر کا  كییوگرم 09 رانسه 

 اهذت كییذوگرم   60هت كه مروهط هرانه ج انی مررف گنذ م  ا

در ش ر ت ذران كذه در   را درص  مررف انواع نان ( 2)ج ول  .[7]

توهط مركز پيوهش ای غالت انجذام گر رذه اهذت      1300هال 

 [.18]ده   مینشان 

درصد نان مصرفي خانوارهای شهر  -2جدول 

 اع نان تهران به تفکیک انو

 درصد نوع نان

 04 لواش

 1259 تا رون

 1354 بربری

 1057 هنگک

 1 حجیع

 2933مرکز پژوهشهاي غالت، : منبع

تولی  از مرحیه تولی  آرد تا تب  ل بذه نذان و انرقذال و      رآ ن در 

با سذت در ج ذت تولیذ  آرد بذا كیفیذت و       توز ع به مشذرری  مذی  

با ذ  از   نذان مذی  . های مرنوع مطاب  با ذائقه مردم اقذ ام شذود   نان

ظاهری جااب  حجع مناه  و قابییت هضع ز اد و ههچنین قیهت 

ب ون صرف وقت بذه آن   مناه  برخوردار باش  و مشرری به راحری

های الزم بذه   ا ن امر مسریزم آموزش م ارت. دهررهی داشره باش 

 یها رآ ن های آموزشی ج ت  ادگیری  نانوا ان و برگزاری كالس

آوری و به روز كردن ماشین آالت و ههچنین رعا ت  ن  نان  یتول

هذای صذنعری و    هذای هذنری بذا نذان     در مسیر جا گز ن كردن نان

های صنعری ج ت اصالح الگوی تولیذ    از مزا ای نان آگاهی مردم

 1300های تحقیقی كه در هال  با توجه به  ا ره. باش  و مررف می

برای ش ر ت ران صورت گر ره  میزان ضا عات نان در ش ر ت ران 

 .خالصه ش   اهت( 3)ج ول در 

 شهر تهران  نان در میزان ضایعات -3 جدول

 كل ضایعاتها در ك از نانیسهم هر درصد ضایعات نوع نان

 9/34 9/24 لواش

 2/10 7/12 تا رون

 8/27 6/28 بربری

 0/11 4/0 هنگک

 3/6 0/4 حجیع

 2933مرکز پژوهشهاي غالت، : منبع



طب  مطالعات مخریف انجام ش    چ ار راهکار اصذیی بذرای   

گذردد   میپیشگیری از ضا عات نان و ا زا ش كیفیت نان پیشن اد 

[7[ ]11:]  

بازهازی  اصالح هاخرار آموزش و توانهن هذازی پرهذنل    -

ر عیهی  تجربی   رهنگی و واح های نانوا ی موجود از نظ

 .ب  اشری

 .ها ت و ا زا ش نانوا ی ای آزادپزح -

 .حها ت و ا زا ش تولی  نان صنعری -

قعذی نذان بذا ه  هن هذازی     اعطای هو ذت اقررذادی وا   -

 .ها  ارانه

صذالح هذاخرار آمذوزش و    شذود  ا  ههانگونه كه مشاه   مذی 

توانهن هذذازی پرهذذنل واحذذ های نذذانوا ی  کذذی از م هرذذر ن    

 .راهکارهای كاهش ضا عات نان اهت

 صنعت نان در ایران نظام آموزشی مرتبط با. 2

تذوان   مذی  نظام آموزشی مرتبط با صنعت نان را به دو دهذره 

 : تقسیع كرد

 .در آموزش رههی كشور های مرتبط با صنعت نان رشره -

 .م ت ی آموزشی م ارتی كوتا ها دور  -

در آموزش رسمی  هاي مرتبط با صنعت نان رشته. 1-2

 کشور

 نظذام آموزشذی  مقاطع تحرییی مخریذف در   در ها شرهركییه 

در ا ذن  دانشذگاهی  مخریف كشور شامل مقطع مروهطه و مقاطع 

مقطذع مروهذطه و    دامنه شهول ا ن تحقی  . گیرن  می دهره قرار

دانشگاهی از مقطع كاردانی تا دكرذری و در كییذه    های كییه رشره

 (.4ج ول  هرون اول)های تخرری هفرگانه بود  اهت  گرو 

خالصه نرا ج بررهی می انی و جذامع نظذام آموزشذی مقطذع     

مروهطه و دانشگاهی كشور مرتبط با صنعت نان كشور در ج ول 

بذا صذنعت نذان بذه     هذا   درجات ارتباط رشره. آورد  ش   اهت( 4)

كذذامال مذذرتبط  مذذرتبط ز ذذاد  مذذرتبط و مذذرتبط كذذع   : رتصذذو

 . ش   اهت بن ی تقسیع

 (1331)وضعیت نظام آموزشي كشور مرتبط با صنعت نان  -4 جدول

 گروه مقطع تحصيلي
تعداد كل 

 ها رشته

های  تعداد رشته

 مرتبط
 ميزان ارتباط های مرتبط عناوین رشته

 مروهطه

   8 3 نظری

 3 19 كار و دانش

 (پزی شیر نی و نانگرا ش ) آشلزی( 1

 (غاا ی مواد شیهیا ی و میکروبی كنررل گرا ش) مواد تولی  كنررل( 2

 (غاا ی مواد كیفی كنررلگرا ش ) مواد تولی  كنررل(3

 كامال مرتبط

 مرتبط

 مرتبط

 مرتبط  یغاا ع صنا( 4 1 41 ای  نی و حر ه

 ناپیوهرهكاردانی 

 4 102 كاربردی-عیهی

 ؛(نان  یتول گرا ش)  یغاا ع صنا رشره( 0

 ؛یآردهاز یتکنولوژ رشره( 6

 ؛هازی ین ریش صنعت رشره( 9

 (غاا ی گرا ش) یشگاه آزما یهیش رشره( 0

 كامال مرتبط

 مرتبط ز اد

 مرتبط ز اد

 مرتبط

 مرتبط  یغاا مواد یتکنولوژ رشره( 7 1 18 كشاورزی

 مرتبط  یغاا ع صنا رشره( 18 1 31 م ن هی نی 

   8 9 پزشکی

   8 19 عیوم انسانی

   8 0 هنر

   8 4 عیوم پا ه

 كاردانی پیوهره

   8 71 كاربردی-عیهی

   8 8 كشاورزی

   8 1  نی م ن هی

   8 8 پزشکی
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 گروه مقطع تحصيلي
تعداد كل 

 ها رشته

های  تعداد رشته

 مرتبط
 ميزان ارتباط های مرتبط عناوین رشته

   8 8 عیوم انسانی

   8 1 هنر

   8 1 عیوم پا ه

كارشناهی 

 ناپیوهره

 2 121 كاربردی-عیهی
 آرد صنا ع تکنولوژی م ن هی( 11

 یرآردیغ و آردی گرا ش با شکالت و شیر نی تولی  تکنولوژی م ن هی( 12

 مرتبط ز اد

 مرتبط

 مرتبط  یغاا ع صنا و عیوم یم ن ه رشره( 13 1 18 كشاورزی

   8 0  نی م ن هی

   8 3 پزشکی

   8 18 عیوم انسانی

   8 8 هنر

   8 2 عیوم پا ه

 كارشناهی پیوهره

 مرتبط كع (گرا ش كشاورزی) بن ی م ن هی تکنولوژی بسره( 14 1 12 كاربردی-عیهی

 2 10 كشاورزی
  یغاا ع صنا و عیوم( 10

  یغاا ع صنا یطراح و مواد یم ن ه( 16

 مرتبط

 مرتبط

 مرتبط غاا ی  صنا ع  گرا ش -یهیش یم ن ه رشره( 19 1 34  نی م ن هی

 مرتبط كع تغا ه عیوم رشره( 10 1 3 پزشکی

   8 64 عیوم انسانی

   8 13 هنر

   8 13 عیوم پا ه

 كارشناهی ارش 

   8 8 كاربردی-عیهی

 مرتبط  یغاا ع صنا و عیوم( 17 1 26 كشاورزی

 مرتبط  یغاا ع صنا گرا ش- یهیش یم ن ه( 28 1 40  نی م ن هی

   8 1 پزشکی

   8 99 عیوم انسانی

   8 10 هنر

   8 28 عیوم پا ه

 دكرری

   8 8 كاربردی-عیهی

 مرتبط  یغاا ع صنا و عیوم( 21 1 21 كشاورزی

   8 11  نی م ن هی

 مرتبط كع  یغاا مواد و ب  اشت یاریدهر( 22 1 19 پزشکی

   8 41 عیوم انسانی

   8 1 هنر

   8 9 عیوم پا ه

   22 799  كلمجموع 

 

رشره تحرذییی مذورد بررهذی قذرار گر رذه در       799از میان 

رشره مرتبط با صنعت نان وجود  22مقاطع مروهطه و دانشگاهی  

 :باش  میدارد كه البره تن ا دو رشره كامال مرتبط با صنعت نان 

گذرا ش   (گذرا ش نذان و شذیر نی پذزی    )آشذلزی  رشره  -

  ؛مروهطهمقطع  دركاردانش 

  ؛(گرا ش تولی  نان)رشره صنا ع غاا ی  -

اكثرا از گرو  صنا ع غاا ی هسرن  كه   ی مرتبطها ها ر رشره

را مرتبط با صنعت نان دانست و از مباحذث  ها  آن توان می تاح ی



ی مرتبط بذا صذنعت نذان    ها در طراحی دروس رشرهها  آن دروس

 .ا    گر ت

 اي مهارتیه آموزش.2-2

ای كشور وابسره به وزارت كار و  هازمان آموزش  نی و حر ه

امور اجرهذاعی براهذاس قذانون برنامذه هذوم توهذعه اقررذادی         

هذای  نذی و    اجرهاعی و  رهنگی بعنوان مرولی و مجری آموزش

های كشذاورزی  صذنعت و خذ مات     م ت در بخش ای كوتا  حر ه

 .باش  می

هذا و   در مجهوعذه رشذره   با توجه به بررهذی صذورت گر رذه   

هذازمان  نذی و   های شغیی در مراكذز  نذی و حر ذه ای      م ارت

ههکذاری مركذز   ههذت و  بذا  ( 1307پذا یز  )ای كشور اخیرا  حر ه

های غالت اق ام به ت و ن اهران اردهای مربوط به رشره  پيوهش

شذاخه صذنا ع نذان در راهذرای آمذوزش و      -شغیی صنا ع غاا ی

بازآموزی مرقاضیان  عالیت در حوز  صنعت نان نهود  و مبذادرت  

[. 12]اهذت  نهذود    مربذوط هذای كوتذا  مذ ت     به برگزاری دور 

 ارائذه ( 0)جذ ول  دور  م ارتی مروب در  10مربوط به  اطالعات

 .ش   اهت

 

 ای مرتبط با صنعت نان حرفه های مهارتي فني دوره-5جدول 

 (ساعت)كل دوره  (ساعت)عملي  (ساعت)نظری  (استاندارد)دوره مهارتي  ردیف

 68 43 19 شاطر نان بربری 1

 09 37 10 كارگر خهیرگیر و چانه گیر بربری 2

 02 48 12 هنگک شاطر نان 3

 30 22 13 كارگر خهیر گیر هنگک 4

 42 27 13 كارگر نان درآر هنگک 0

 04 30 16 شاطر نان تا رون 6

 47 34 10 كارگر خهیرگیر و چانه گیر تا رون 9

 41 38 11 كارگرنان درآر و نان پ ن كن تا رون 0

 47 34 10 كارگر خهیرگیر و چانه گیر لواش 7

 41 38 11 و نان پ ن كن لواش كارگرنان درآر 18

 01 36 10 لواش نان شاطر 11

 66 44 22 شاطر نان  انرزی 12

 62 44 10 كارگر  ردار نان  انرزی 13

 26 21 0 كارگر وردهت نان  انرزی 14

 00 22 36 كارگر پیشکار واح های تولی  نان 10

 943 605 239 مجموع 

 2935 ،اي وحرفه سازمان آموزش فني: منبع

 صنعت نان کشور مالزيمعرفی . 3

صنعت نان در مالزی در دهه گاشره تغییرات ز ادی به خذود  

ی در ابعذاد كوچذک    رآ نذ  ا ن صنعت از  ک صنعت  .د    اهت

تب  ل به  ک صنعت با ابعاد مروهط گشت و هلس شذاه  تولذ    

صنعت نان در  .بود  اهت[ 13] رون ی ج    به نام نانوا ی بوتیک

باش  و محرذوالت   می مالزی به هرعت در حال رش  و شکو ا ی

در واقذع   .باشذن   می نانی در حال كس  اقبال گسررد  عامه مردم

 تر ن جانشذین بذرای بذرنج   نان به عنوان ب رر ن و مذردم پسذن   

صذنعت محرذوالت    .شناخره ش   اهت (ها غاای اصیی مالز ا ی)

پخرذه شذ   هذ ع قابذل      مذواد غذاا ی  جا ی كه   ینانی در مالز

به خود در مررف غاای ا ن كشور درص  را  62توج ی به ان از  

میییارد ر نگیت مذالزی   2اخررا  داد  اهت  ارزشی نزد ک به 
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ثبذت كذرد     2883را در هذال  ( میییارد ر ال 6688تقر با معادل )

اخیذر  ی هذا  بازار نان و محروالت نانی و شیر نی در هذال  .اهت

در كشذور مذالزی   درصذ  در هذال را    چ اررش ی پا  ار معادل با 

تذوان    ک حساب هرانگشذری مذی   ؛ كه با[14]اهت تجربه كرد  

 0600تقر بذا   2818گفت كه ارزش صنعت نان مذالزی در هذال   

نفذری   039 469 29با احرساب جهعیذت  . میییارد ر ال بود  اهت

نفذر مالز ذا ی از      هذ ع هذرانه هذر   [10] 2887مالزی در هذال  

 26347معادل )شود  ر ال در هال می 100 316صنعت نان تقر با 

از آنجا كه آمار تفکیکی از وضعیت مرذرف نذان در   (. ر ال در ما 

جای آن مرذرف گنذ م را بررهذی     توان به مالزی وجود ن ارد  می

هذزار تذن    1238تقر بذا   2818مررف گن م مالزی در هال . كرد

ن مررف هرانه گن م توهط مردم مالزی حذ ود  بنابرا . بود  اهت

گردد؛ حال آنکذه مرذرف هذرانه     كییوگرم در هال برآورد می 40

كییذوگرم   08تر ن غاای مردم مالزی اهت تقر بذا   برنج كه اصیی

 [.16]باش   میدر هال 

ههراهرا به طور كیی  رش  مررف محروالت نانی در مالزی 

ا ذزا ش تقاضذا      ا ذن هرچنذ  باش ؛ با رش  جهعیت ا ن كشور می

ا ذن  م هرذر ن   باش  كه عوامل مخریف د گری نیز می تاثیر تحت

موجذود در   رژ ع غذاا ی  لحاظ مشاب ت خییی ز اد نان به  املوع

ا ذن رژ ذع    .اهت (ها غاای اصیی و محبوب مالز ا ی) با برنج آن

غاا ی مناه  تغا ه در مناط  گرم و مرطوب مانن  كشور مالزی 

نیاز  ی ج ت جبران تعر   ز اد ب ن موردپركالر اهت كه غااهای

طیبذ  در   مذی زمذان ز ذادی   هذا   پخت برنج بذرای خذانواد    .اهت

توان ب ون صرف وقت خاصی ههرا  با مذواد   میصورتیکه نان را 

نیست كه نان بذه   بنابرا ن  جای تعج  .غاا ی د گر صرف نهود

لز ذا ی  ماهذای   تر ن غاا برای صبحانة خذانواد  عنوان مردم پسن 

  .مطرح ش   اهت

 گیذرد  تولی  نان در مالزی به هه شکل مخریذف صذورت مذی   

[14]: 

 08در حال حاضر نزد ذک بذه   : صورت صنعتي توليد نان به  (الف

های مذالزی در دو كارخانذه    نان مرر ی روزانه خانواد درص  

. شذود  بزرگ تولی  نان با نام ای گاردنیا و اهرانسون تولی  می

و  كارخانذه گاردنیذا قذ مت بیشذرری داشذره و      از میان ا ن د

نذان تولیذ ی ا ذن    . ضر   نفوذ باالتری را نیذز در بذازار دارد  

هذا   آن مکذانیز  بذود  و تولیذ ی    به صذورت ها كامالً  كارخانه

ها و مراكذز خر ذ  قابذل     در هوپر ماركت بن ی صورت بسره هب

 .دهررهی اهت

بخشذی از نذان مرذر ی مذردم      :صورت سننتي  توليد نان به  (ب

ا ذن  . شذود  های كوچک پخت نان تولی  مذی  مالزی در كارگا 

ها معهوال به صذورت خذانوادگی ادار  شذ   و هذاخرار      كارگا 

دلیذل ن اشذرن    هذا بذه   ا ن كارگا .  روش تک محرولی دارن 

لحذاظ   بذه )شذبکه توز ذع عهومذا در شذ رها و مراكذز شذیو        

 [19] پزی كینگ نان و شیر نیكارگا   .ان  واقع ش  ( جهعیری

در كواالالملور شروع بذه  عالیذت كذرد و     1793كه در هال )

  (ت روشذی عرضذه محرذوالتش اهذ     خرد  47اكنون دارای 

و كارگذذا  نذذان و  [10]پذذزی هذذیزن  كارگذذا  نذذان و شذذیر نی

های  تر ن كارگا    هه نهونه از معروف[17] پزی آنجل شیر نی

 .هنری پخت نان مالزی هسرن 

( بوتیذک )های و ي  نان   روشگا  :صورت بوتيك توليد نان به( ج

ج   تر ن نهونه از نوآوری در بازار ابی و  روش صنعت نذان  

هذا در بازارهذا و مراكذز خر ذ       ا ن  روشذگا  . در مالزی اهت

بزرگ در دهررس هسرن  و به دلیل هادگی و جاابیت خر ذ   

تیذک در مکذانی   های بو نانوا ی. از آنان در حال توهعه هسرن 

ی تولیذ   بذه صذورت  م رن و جااب نان مورد نیاز مشذرر ان را  

توانذ  تهذامی مراحذل تولیذ  را خذود       كنن  كه مشرری می می

ها طراحی و رذر ن   و يگی خا  ا ن  روشگا  .مشاه   نها  

دهذ  تذا    مذی هت كه به مشرری ا ن امکذان را  ا و داخل آن ا

مشذاه    طور كامل  هبو پخت انواع نان را  هازی مراحل آماد 

هذا و   با ال ام از  ییعرا ها انواع مخریف نان  ا ن  روشگا . كن 

كنن  كه باعذث ا جذاد تنذوع     های كارتونی تولی  می ریتشخ

ش   و محیطی  ذرح بخذش را بذرای مشذرر ان بذه ارمغذان       

 .آورد می

 نان در مالزي صنعت نظام آموزشی مرتبط با. 4

در  آمذوزش با ست از طر ذ    می هابقاً نانوا ی م ارتی بود كه

هذای   گا آموزشذ آورد  شود اما امروز  م ارس و  دهت بهها  نانوا ی



و هذا   كوتا  مذ ت  انذواع گواهینامذه   های  و ي  پخت نان كه دور 

انسذریرو نذانوا ی    .دهنذ  وجذود دارنذ     می حری د لیع نانوا ی ارائه

زی مال آموزشتوهط وزارت  2883در ژانو ه [ 28] (MIB)مالزی 

كالج غیر  .پخت نان تاهیس ش  آموزشهای  ازی دور ان  برای را 

 برگذذزارای  نذانوا ی حر ذه  هذای   نیذز دور   [21] دولرذی  المینگذو  

 رصری برای  راگیری پخت نان برای ا ذراد  ها  ا ن دور  .كن  می

  .باشن  می مخریف با اه اف مرفاوت

هذت  هاخرار كیی نظام آموزشی صنعت نان مالزی ب  نگونه ا

 ی بذرای  هذا  هذای مذالزی دور    هذا و كذالج   كه تع ادی از دانشگا 

ههچنین موهسات . كنن  آموزش پخت انواع مخریف نان ارائه می

ای در كشور مالزی تاهیس ش   اهت كه مشخرذاً   آموزشی و ي 

پذزی و   تربیت مرخررانی در زمینه آشلزی  شذیر نی ها  آن ه ف

هذای بذزرگ    و   كارخانذه عال هب. باش  های گوناگون می پخت نان

های آموزشذی در   پخت نان ا ن كشور نیز كاركنان خود را به دور 

 . دارن  حین خ مت اعزام می

نظام آموزشی مرتبط با صنعت نان در كشذور مذالزی عهذ تا    

 ارائذه باش  كه منجذر بذه    های م ارتی می مبرنی بر برگزاری دور 

ها  در ا ن راهرا  در كنار كالج. گردد گواهینامه و د لیع مربوطه می

هذای آمذوزش م ذارتی     ها ی كه اق ام به برگزاری دور  و دانشگا 

كنن  چن  ن مؤهسه آموزشی نیز  عالیذت دارنذ     نان و نانوا ی می

. باشذ   در حوز  نان  انسریرو نانوا ی مالزی میها  آن تر ن كه م ع

شود بیشرر در ج ت تربیت  در ا ن راهرا ارائه میها ی كه  آموزش

ا رادی خبر  و برخذوردار از دانذش روز بذرای  عالیذت در هری ذا       

هذای هذرو    ها به منظور ت یه نذان و شذیر نی   ها و قنادی رهروران

ها و  ا به عنوان هر آشلز و  ا هر شذیر نی پذز    ش   در ا ن مکان

شذود از دو نذوع    ه مذی هذا ارائذ   م اركی كه در ا ذن دور  . باش  می

. و د ذلیع تشذکیل شذ   اهذت    ( الهییی  ذا داخیذی   بین)گواهینامه 

ها ارزش تحرییی خاصی ن اشره و تن ا م رك م ذارتی   گواهینامه

های دو هاله كذه در برخذی از مراكذز     شود؛ اما د لیع محسوب می

شذود دارای ارزش دانشذگاهی بذود  و معذادل      آموزشی اعطا مذی 

 . شود ران محسوب میم رك كاردانی در ا 

 گواهينامه ارائههاي منجر به  دوره. 1-4

های م ارتی مرتبط با صنعت نان كه منجذر بذه    برخی از دور 

 :شود  عبارتن  از گواهینامه می ارائه

ا ن دور  برای ا راد مبرذ ی و   :المللي نانوایي گواهينامه بين  (الف

توانن  عذالو    شود كه در آن ا راد می عالقهن  به نان ارائه می

در ا ذن دور   . بر مشاه    تجربذه عهیذی نیذز داشذره باشذن      

قادر خواهن  بود تا با تركیبذات مخریذف نذان     كنن گان شركت

 18آشنا ش   و عیع و هنر كار با ا ن تركیبات را بذرای ت یذه   

 .نوع مخریف نان كس  كنن 

 بذه صذورت  ا ن دور  كذه   :پزی گواهينامة نانوایي و شيریني  (ب

مذا    دوشذود   ه وقت توهط انسریرو نانوا ی مالزی ارائه مینیه

هذا ارائذه    جیسذه آمذوزش   10انجامذ  و در طذی    طذول مذی   هب

دانذش و عهیکذرد   : محرذوای دور  شذامل مباحذث   . شذون   می

هذای   محرول  هاخت  رمذول  روش  دهن   تركیبات تشکیل

های نذانوا ی و تذز ین محرذول     تركی  و پردازش  و م ارت

 .باش  می

ماهه و  7ای  برنامه :پزی گواهينامه هنرهای نانوایي و شيریني (ج

برخذی دروس ارائذه شذ   در ا ذن برنامذه      . باشذ   ای می حر ه

 و یهنر های نان و  ینانوا ی  نانوا عیع و ب  اشت: عبارتن  از

 .هاز دهت

ای  دور  :ای های صنبحانه  های هنری و شيریني گواهينامه نان( د

روز  برای آشنا ی و كس  تجربذه عهیذی اهذت و در آن     پنج

 ی مانن  كرهذنت هذنری  رانسذوی  نذان دانهذاركی و      ها نان

 .شون  های پر كر  آموزش داد  می بروشه و رولت

دور  توهذط آكذادمی   ا ذن   :گواهينامه پخت نان و شنيریني ( هن

وقذت و   پذزی مذالزی بذه دو صذورت تهذام      آشلزی و شیر نی

 . شود می ارائهوقت  پار 

 دیپلم ارائههاي منجر به  دوره. 2-4

های م ارتی مرتبط با صنعت نان  عالو  بر ا ن  برخی از دور 

 :شود  عبارتن  از د لیع می ارائهكه منجر به 

ا ن دور  توهط  :پزی م علم و فناوری نانوایي و شيرینيدیپل( الف

لیسذت دروس  . شذود  برگزار می (MIB)انسریرو نانوا ی مالزی 

شذ   اهذت كذه     ارائذه ش   در ا ن دور  در مرن گزارش  ارائه

هذای آموزشذی بذرای     توان  به عنوان الگو در طراحی دور  می

 . صنعت نان ا ران مورد اهرفاد  قرار گیرد
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ا ذن دور  توهذط    :پنزی  دیپلم هنرهای ننانوایي و شنيریني  ( ب

برنامذه  . شذود  پزی مالزی برگزار می آكادمی هنرهای شیر نی

برخی دروس ارائه ش   در . باش  ماهه می ههی نانوا ی ا حر ه

ب  اشت و عیذع نذانوا ی  اصذول ت یذه     : ا ن برنامه عبارتن  از

هذای هذنری    هذای هنذری  نذان    هذای آهذیا ی  نذان    نان  نان

ها    نانوا یها های تز ینی  تور داخل ش ر  هرل كالهیک  نان

 .ها  و كارآموزی و شیر نی پزی

ا ن د لیع توهط انسریرو غاای  :و شيریني پزیدیپلم نانوایي ( ج

 .شود مالزی اعطا می

های  وق در مقا سه با نظذام آموزشذی    آنچه درخرو  دور 

تذوان بیذان كذرد ا ذن اهذت كذه        مرتبط با صنعت نان ا ران مذی 

های  شون  ههچون دور  گواهینامه می ارائهها ی كه منجر به  دور 

ای برگذزار   حر ذه  و   نذی  م ارتی اهت كه در ا ران توهط مراكذز 

ها صذر ا  ذک مذ رك م ذارتی بذود  و ارزش       ا ن دور . شود می

د ذلیع   ارائذه ها ی كه منجذر بذه    اما دور . تحرییی خاصی ن ارن 

های كاردانی اهذت كذه در ا ذران توهذط      شون  ههچون دور  می

گذذردد و بذذه   كذذاربردی برگذذزار مذذی  -دانشذذگا  جذذامع عیهذذی  

شذود كذه دارای ارزش    ی اعطذا مذی  الرحریالن م رك كاردان  ار 

 . باش  تحرییی و دانشگاهی می

هاي تخصصی توسط کارخانجات توليد نان  دوره. 3-4

 صنعتی

عالو  بر نظام آموزشی  وق كه در كشور مالزی درخرذو   

صنعت نان وجود دارد و مرولی آن  ن ادهای آموزشذی آن كشذور   

طور  به( رانسونگاردنیا و اه)هسرن ؛ كارخانجات صنعری تولی  نان 

منفرل از نظام آموزشی كشور مذالزی  بذرای تربیذت و آمذوزش     

 عنذوان مثذال    به. كنن  ضهن خ مت نیروی انسانی خود اق ام می

كارمن ان كیی ی خود را برای كس  آموزش بطور گاردنیا كارخانه 

ای  و ها ر موهسذات حر ذه   [22] مرت  به انسریرو نانوا ی آمر کا

انسذریرو نذانوا ی آمر کذا دور  عیذع و     .  رهر  در هرتاهر دنیا می

توان   ک الگذوی   ا ن دور  می .ده   ناوری پخت نان را ارائه می

 .خییی خوب برای صنعت نان ا ران باش 

 در ایران و مالزي وضعيت صنعت نانمقایسه . 5

 988 0ارزش مالی صنعت نذان در كشذور مذالزی تقر بذا      -

 ر ذال  میییذارد  888 128و در ا ذران تقر بذا    ر ال میییارد

 .باش  می

نان جزو م هرر ن منابع غاا ی در الگوی مرذرف مذردم    -

 .هر دو كشور اهت

صنعت نان در مالزی شامل تولی ات نان  كیوچه  كیک و  -

باشذ ؛ درحالیکذه در ا ذران صذنعت كیذک و       شیر نی می

 .شیر نی مسرقل از صنعت نان اهت

بسذذذیاری از انذذذواع نذذذان در كشذذذور مذذذالزی منشذذذا    -

آمر کا ی دارن  و بذا نذان هذنری ا ذران مرفذاوت      /اروپا ی

 .هسرن 

 96بذیش از  )ی در مالزی هذ هی عهذ     تولی  نان صنعر -

 (.درص  1/8)الیکه در ا ران ناچیز اهت دارد درح( درص 

هذای گاردنیذا و    شذركت )زنجیر  تولی  نان صنعری مالزی  -

های  صورت تقر با كامل بود  و شامل بخش به( اهرانسون

 .باش   روشی می ین  تولی   توز ع و خرد تام

در  نظام آموزشی مرتبط با صنعت نانمقایسه . 6

 ایران و مالزي

هاخرار كیی نظام آموزشی صنعت نان مالزی ب  نگونه اهذت  

مذ ت    های كوتا  دور های مالزی  ها و كالج انشگا كه تع ادی از د

رك كاردانی در معادل م )ها و حری د لیع نانوا ی  انواع گواهینامه

. كننذ   برای آموزش پخذت انذواع مخریذف نذان ارائذه مذی       (ا ران

ای در كشور مالزی تاهیس ش    ههچنین موهسات آموزشی و ي 

تربیذت مرخررذانی در زمینذه    هذا   آن اهت كه مشخرذاً هذ ف  

عالو    هب. باش  های گوناگون می پزی و پخت نان آشلزی  شیر نی

كشور نیز كاركنذان خذود را بذه    های بزرگ پخت نان ا ن  كارخانه

درحالیکه نظذام   .دارن  های آموزشی در حین خ مت اعزام می دور 

آموزشی  عیی كشور ا ران درخرو  صذنعت نذان  اقذ  چنذین     

من ی برای حها ت از  ز رهاخرارها ی بود  و هاخرار و قاع   نظام

 .صنعت نان كشور ن ارد



 .مالزی مقا سه ش   اهتدر ا ذران و   نظام آموزشی مرتبط با صنعت نذان ( 6)ج ول در 

 مقایسه نظام آموزشي مرتبط با صنعت نان بین ایران و مالزی -6جدول 

 مالزی ایران سطح دوره

 گواهينامه

 بربری نان شاطر. 1

 بربری گیر چانه و خهیرگیر كارگر. 2

 هنگک نان شاطر. 3

 هنگک گیر خهیر كارگر. 4

 هنگک درآر نان كارگر. 0

 تا رون نان شاطر. 6

 تا رون گیر چانه و خهیرگیر كارگر. 9

 تا رون كن پ ن نان و درآر كارگرنان. 0

 لواش گیر چانه و خهیرگیر كارگر. 7

 لواش كن پ ن نان و درآر كارگرنان. 18

 لواش نان شاطر. 11

  انرزی نان شاطر. 12

  انرزی نان  ردار كارگر. 13

  انرزی نان وردهت كارگر. 14

 نان تولی  واح های پیشکار كارگر. 10

 الهییی نانوا ی گواهینامه بین. 1

 پزی گواهینامة نانوا ی و شیر نی. 2

 پزی گواهینامه هنرهای نانوا ی و شیر نی. 3

 ای های صبحانه های هنری و شیر نی گواهینامه نان. 4

 گواهینامه پخت نان و شیر نی. 0

  از گرو  خ مات غاا ی دور  كار و دانش« نان و شیر نی پزی»رشره م ارتی  - متوسطهدیپلم 

 در مقطع كاردانی( گرا ش تولی  نان)رشره صنا ع غاا ی  - كارداني

 د لیع عیع و  ناوری نانوا ی و شیر نی پزی -

 د لیع هنرهای نانوا ی و شیر نی پزی -

 د لیع نانوا ی و شیر نی پزی -

 - - و باالتركارشناسي 
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های اعطا ی مرتبط با نان در ا ران و مالزی توجه به ا ن موضذوع اهذت كذه مذ ت دور       نکره حا ز اههیت در خرو  تفاوت گواهینامه

گانذه   هذای پذانزد    ؛ ولی گواهینامذه (موردبه اهرثنای  ک )انجام   طول می ما  به 7ها ح اقل  ک ما  تا ح اكثر  برای اخا هر ک از گواهینامه

كه بیانگر نگذا  مرفذاوت   ( 0ج ول )هاعت اهت  66تا  26شود طول دور  مربوطه بین  ای اعطا می حر ه ا ران كه توهط هازمان آموزش  نی

 .باش  های  نی و كاربردی می گواهینامه ارائهنظام آموزشی دو كشور به 

  ها ها و درس تجربه. 7

 بهبود صنعت نان درخصوص. 1-7

صنعت نان و صنعت شیر نی  کسذان و درقالذ  صذنعت نذان و     ها  آن با الگوگیری از تجربه بسیاری از كشورها ازجهیه مالزی كه در -

 .ب رر اهت صنعت شیر نی و كیک و كیوچه ز رمجهوعه صنعت نان قرار گیردشیر نی هسرن   در ا ران نیز 

درج ذت  توان  میشود   الهییی تولی  نان صنعری انجام می از نان مالزی توهط كارخانجات بین درص  98باتوجه به ا نکه تولی  بیش از  -

 نها نذ گی  و شذعبه  ا جاد) عالیت كارخانجات نان صنعری خارجی را در ا ران حها ت كرد توهعه و ارتقای وضعیت صنعت نان كشور  

.پا ر شود تا از آن طر   انرقال تکنولوژی و آموزش نیز به ا ران امکان ؛(ا ران در

.را برای ا ران نیز تجو ز كرد در مالزی های بوتیک توان تجربه نانوا ی می -

تعذ اد كارخانجذات نذان    تجربه كشور مالزی  درخرو  نحو   عالیت كارخانجات تولی  نان صنعری بیانگر ا ن نکره م ع اهذت كذه    -

ه هی قابذل  ها  آن نحوی گسررش  ابن  كه هر ک از بیکه با   كارخانجات نان صنعری به. ای ا زا ش  اب  صورت  یه نبا   بهصنعری 

خاطر معر ی برن  و نام تجاری خود به رقابذت هذالع و كیفذی بذا      توجه در بازار مررف نان كشور داشره باش  تا از آن طر   بروان  به

.ازدها ر تولی كنن گان نان بلرد

برای ا جاد كارخانجذات نذان صذنعری در شذ رهای مخریذف       وكراب حساب بیجای ا نکه اق ام به ص ور مجوزهای  با توضیح  وق  به -

( 18كهرر از )ب رر اهت اق ام به حها ت از چن  برن  معروف ( [23] هیاهری كه درحال حاضر پیش گر ره ش   اهت)كشورمان نها یع 

طر   گام بزرگی در تضهین كیفیذت نذان و    ب  ن. موظف به ا جاد شع  و نها ن گی در هراهر كشور نهودرا ها  آن در كشور نهود  و

.ا جاد رقابت در صنعت نان برداشره خواه  ش 

ه توانن  با نام تجاری خود  عالیت كذرد  و شذبک   های هنری می های هنری در مالزی  در ا ران نیز حری نانوا ی ههانن  نحو   عالیت نانوا ی -

های هنری نیز رقابت ا جاد خواه  ش  كه باعث ارتقذای كیفذی نذان     صورت در هطح نانوا ی  نه اب. تولی  و توز ع خود را گسررش دهن 

 .گردد می

 درخصوص بهبود نظام آموزشی مرتبط با صنعت نان. 2-7

. آموزش پخت نان تاهیس شذ  های  زی دور اان  توهط وزارت آموزش مالزی برای را  2883در ژانو ه  (MIB)انسریرو نانوا ی مالزی  -

 .توان  ا نچنین نقشی را در ا ران ا فا كن  های غالت می مركز پيوهش

های آموزشی كه توهط مراكز تخرری آموزش صذنعت نذان    ب رر اهت كارخانجات نان صنعری مکیف شون  كارگران خود را در دور  -

(.تجربه شركت گاردنیامانن  )شون   آموزش دهن   معربر در دنیا برگزار می

گواهینامذه   ارائذه طراحذی كذرد كذه اقذ ام بذه      ( مق ماتی و پیشر ره)های آموزشی  توان دور  برای هر ک از انواع نان هنری ا ران می -

ها مکیف باشن  گواهینامه مربوط به نوع  عالیذت خذود را اخذا     كنن گان نها ن  و شاغیین نانوا ی تخرری پس از طی دور  به شركت

ای كشذور بذا ههکذاری مركذز      وحر ه تقر با به نحو مناهبی توهط هازمان  نی( 1307)ها ی  اخیرا  طراحی ا نچنین دور . باشن  كرد 

باتوجه به تجربه )ها و م ت زمان الزم برای طی دور  اصالحاتی  توان در محروای دور  البره می. های غالت انجام ش   اهت پيوهش
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 .انجام داد( ها ر كشورها

شود و شركت گاردنیا پرهنل كیی ی خذود را بذرای طذی     توهط انسریرو نانوا ی آمر کا برگزار می كه« عیع و  ناوری پخت نان»  دور -

هذای آموزشذی بذرای     توان  به عنوان  کی از الگوهای پیشذرو در طراحذی دور     رهر   می های ضهن خ مت ب ان انسریرو می آموزش

 . اری قرار گیردصنعت نان كشور مورد توجه و الگوبرد

توان  به عنوان  ک راهبرد مؤثر در ارتقای آموزشی و كیفی شاغیین قبیذی صذنعت نذان     های آموزشی ضهن خ مت می برگزاری دور  -

 .مورد توجه قرار گیرد

وا ی توهط از جهیه ت و ن اهران اردهای نان)توان اذعان كرد كه تغییرات نظام آموزشی كشورمان در حوز  صنعت نان  طور كیی می به -

آنچنذان كذه   . ال ام گر ره از كشذور مذالزی بذود  اهذت    ( ان ازی رشره صنا ع نان در مقطع كاردانی ای كشور و را  وحر ه هازمان  نی

های نانوا ی به كشور مالزی مؤ   ا ذن رو کذرد و    مراودات  رهنگی و آموزشی ا ران با مالزی و اعزام نیروهای كارآموز در حوز  رشره

 .اهت الگوبرداری

  نوشت پی

اهت كه بذا كار رمذا ی شذركت مادرتخررذی      "ا ران در نان صنعت با مرتبط آموزشی نظام طراحی"ا ن مقاله  خروجی بخشی از طرح  .1

 .در موهسه مطالعات و پيوهش ای بازرگانی انجام ش   اهت( مركز پيوهش ای غالت)بازرگانی دولری ا ران 

2. Gardenia. 

3. Stanson. 

 .1392زاد    رج  .4

 .1300  خبازی .0

 .1300  هی زاد  و امیری .6

7. Benchmarking. 

 .1390  ررهونیپ و ان رهون .0

 .1307  محرشع و نياد شامی .7

 .1300 ی ز عز .18

 .1300  غالت  رآوری تکنولوژی گرو  .11

 .1307  ای وحر ه  نی آموزش هازمان .12

13. Boutique. 

14. Ling, 2006. 

 .ها ت بانک ج انی .10

16. Hoh, 2010. 

17. King’s Confectionary. 

18. Season’s Confectionary and Bakery. 

19. Angel Cake House. 

20. Malaysian Institute of Baking (MIB). 

21. Flamingo Institute. 

22. American Institute of Baking (AIB). 
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در هذال  آالت تولی  نذان صذنعری    ج یزات و ماشین  كه در دومین نها شگا  تمجری طرح توهعه نان صنعریبنا بر اذعان آقای مزروعی   .23

   :منبع خبر. اهت مجوز برای تاهیس واح های تولی  نان صنعری صادر ش   2088ح ود  (1309) از هال گاشره تاكنونش    ارائه 1309
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