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 پروتئین عامل مدیریت بازدید 

 ماهیران، واحدهای از گسترسینا

 مرغ و ارومیه صنعتی کشتارگاه

 خرمدره مادر

  رتبه عالی کسب

گسترسینا از ستاد اقامه پروتئین

 1397نماز بنیاد مستضعفان سال 

 پور حضور استاد علی اکبر رائفی

 در پروتئین گسترسینا

  انتخابات شورای اسالمی کار

 پروتئین گسترسینا

  

 

 

 اشرشیاکلی منجمد، خشک وپخته بر روی

 

ر ساختمان د1397مهرماه  ۲9 خیدر تار باسیس یماه یتخصص شیهما نا،یگستر س نیشرکت پروتئ یبه گزارش واحد روابط عموم

 ین، فروشگاههابزرگ تهرا هایارشد هتل رانیاز مد یکه با حضور جمع شیهما نی. در ادیبرگزار گرد نیکوه نور در محل هتل او

 رانینفر از مد نی، چندبرگزار شد ییمایهواپ هاینگیسپاه و کتر دیاتکا، سازمان خر یروشگاههااز جمله ف یدولت یو نهادها ایرهیزنج

 هایش آن در قفسو پرور ییایآس باسیس یماه یتهران و گرگان در ارتباط با معرف یهامدعو از دانشگاه دیو اسات رانیواحد ماه

 وهیدر قفس، به ش یاهپروژه پرورش م ریمد یوسفیدکتر  یجناب آقا ینرانسخ نیا ینمودند. در ابتدا رادیرا ا هایییسخنران ییایدر

  یماهاین  یه معرفب ران،یو توسعه ماه قیتحق ریمد یداشتند و پس از آن خانم دکتر چنار ایبا این روش اشاره باسیس یپرورش ماه

 ران،یمحترم ماه ریو مد رهیمد تیه سیرئ یسلدکتر تو یجناب آقا ش،یهما نیپرداختند، در ادامه ا ایپرورش آن در دن خچهیو تار

 .آن قرار دادند هایتیپروژه و موفق شرفتیپ انیحضار را در جر

 هارستوران ها،شد هتلار رانیفروش با مد میبه همراه ت نایگسترس نیشرکت پروتئ یبازرگان ریمد ،یمهندس حاتم یانتها جناب آقا در

 .را برگزار نمودند باسیس یفروش ماه یتخصص هایپنل ،هافروشگاه و

 باشدیدر قفس کشور م یورش ماهطرح پر یکه مجر رانیا التیمقام سازمان شقائم  ،یقیدکتر حق ینشست جناب آقا نیا یراستا در

 ن،یریتوجه به کمبود منابع آب ش نمودند در حال حاضر با انیارائه دادند و ب یماه نیدر ارتباط با پرورش ا ایدر دن یبه ذکر آمار و ارقام

 .باشدیم ایدر دن انیآبز ریو سا یپرورش ماه یها براروش نتریو سالم نتریاز به صرفه یکیپرورش  وهیش نیا

 ،یماههی، سرخ شده، قلیکباب یبه صورت ماه یماه نیا باس،یس یافراد با طعم و مزه ماه ییو آشنا یمعرف یبرا همایش، نیا هیحاش در

 یبا عنوان آشپز یتابک ران،یو توسعه ماه قیشد. الزم به ذکر است، در واحد تحق ییرایسرو و از مهمانان پذ یو کالباس ماه سیسوس

به همراه بسته  و دیو چاپ گرد فی( تالنایگستر س نی)سرآشپز شرکت پروتئ یشاپور اسکندر یجناب آقا یهمکار اب باسیس یبا ماه

 .شد میبه مهمانان تقد ییاهدا

 

 

 صنعتی ارومیه و مرغ مادر خرمدرهبازدید مدیریت عامل پروتئین گسترسینا از واحدهای ماهیران، کشتارگاه 

 

 

 

 این شماره می خوانید:در 

 های پروتئینیفرآوردهتخصصی  بولتن

 پروتئین گسترسینا شرکت

 3۷شماره 

 ۱39۷  مهر ماه 

 باسبرگزاری همایش بزرگ تخصصی ماهی سی

 

 

 

 برگزاری همایش بزرگ تخصصی

 باسماهی سی

تعالی مدل EFQM 

کننده مبانی رفتار مصرف 

 اخبار 

 

 

 بوشهر، استان در(  آبزیان شهرک ناولی)  ماهیران هایواحد از ،مجموعه این عامل یت محترممدیر ،طیبی مهندس آقای جناب سینا، گستر پروتئین شرکت عمومی روابط واحد گزارش به

 حال در هایهپروژ روند و کردند ازدیدب زنجان استان در میثاق و خرمدره مادر مرغ واحد همچنین و غربی آذربایجان در گوشتی مرغداری و(  خانگی مرغ)  ارومیه مرغ صنعتی کشتارگاه

 .دادند قرار بررسی و ارزیابی مورد را اجرا 

 

 

 

نه شرکت در محل کارخا  97٫7٫3 تاریخ در کارکنان عمومی مجمع، سینا گستر پروتئین عمومی روابط گزارش طبق

 رکارخانمس و (شرکت نماینده) سالک مهندس قایآ جناب نظارت با آراء شمارش گیری رای از پس و گردید برگزار

 آژ حسین و اصلی اعضای بعنوان رودسرابیحمید و سلطانی اصغر آقایان ،(اجتماعی رفاه و کار اداره نماینده )رحمانی

 . گردیدند انتخاب  سال ۲ مدت به البدل علی اعضای بعنوان شاهی محمود رضا و

 

 

 انتخابات شورای اسالمی کار پروتئین گسترسینا
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کسب رتبه عالی پروتئین گستر سینا از ستاد اقامه نماز 

 ۱39۷سال  بنیاد مستضعفان

 
و  ، با تالشنایگستر س نیشرکت پروتئ یو واحد فرهنگ یبه گزارش روابط عموم

 تیریدمکه در راس آن  نایگستر س نیشرکت پروتئ یخالصانه فعاالن فرهنگ تیفعال

 ینگفره گاهیباعث ارتقا جا یمعنو و ی، مادیفکر یهاتیمحترم عامل که با حما

 نیاالسالم حاج حس جتجناب ح یامام جماعت گرام نیشرکت شدند و همچن

ا رتبه ب ریلوح تقد ینمازگزاران گرام هیو کل رانیگوشت جیرجب پور و فعاالن بس

همچنین  شیهما نیا در.دیمستضعفان کسب گرد ادیاز واحد ستاد اقامه نماز بن یعال

و  ادینب یو مسئوالن فرهنگ یدکتر عباس یمستضعفان جناب آقا ادیمعاونت محترم بن

 مجموعه حضور داشتند. ریز یهاشرکت

 اخبار

 

  

 

 جبسی همکاری با سینا گستر پروتئین شرکت فرهنگی واحد و عمومی روابط گزارش طبق

 والیی رانسخن از دعوت با( ع) حسینی اربعین رسیدن فرا مناسبت به مراسمی گوشتیران واحد

 عصر در یمهدو انتظار، پوررائفی آقای . گردید برگزار پوررائفی اکبر علی استاد جوان و

 به وجهت با و نمودند اعالم خداوند مخلص مومنین هایدغدغه تریناساسی از یکی را حاضر

. دندبرشمر کارها رینتسخت از یکی را ایمان حفظ ،حاضر عصر در گناه به سریع دسترسی

. پرداختند رظهو عالئم تشریح به مذهبی کتب به استناد با پور رائفی اکبر علی استاد آقای جناب

 و دیرانم همراه به سینا گستر پروتئین شرکت عامل مدیر طیبی محسن مهندس مراسم این در

 .رسانیدند هم به حضور مجموعه کارکنان

. 

 

 

پور در پروتئین گستر سیناحضور استاد علی اکبر رائفی  
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 رفتـار مصـرف کننـده یمبـان

   
 

 

 میالد نظری  وری: آگرد

 آموزشواحد 
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ست که ، گویای این اجام شده استبر روی سیر تکامل بشریت ان امروزه  مطالعاتی که

جهانی  دنیای بزرگ ما را به قرن حاضر،نقل در  پیشرفت تکنولوژی ارتباطات و حمل و

 کوچک و وابسته به هم تبدیل کرده است.

ایستی بهمه کشورها به شکل یکسان از منابع مادی بهرمند نیستند و به همین سبب می

 نیازهای خود را با تکیه بر تجارت با دیگران مرتفع سازند.

 اهداف اقتصادی دولت ها عمدتاً به شرح ذیل می باشد:

ایجاد اشتغال و جلوگیری از بیکاری .1

باال(  GNPرشد مداوم و توسعه اقتصادی)داشتن  .۲

داشتن تعادل در تراز بازرگانی .3

ثبات قیمت ها و جلوگیری از تورم .4

اقتصاد است که ارزش  گیریهای اندازهیکی از مقیاس (GDP) ناخالص داخلی یاتولید 

مانی های یک کشور در یک بازه زمات نهایی تولید شده در داخل مرزکل کاالها و خد

 .کندگیری میمعین را با توجه به واحد پول جاری اندازه

از که به کشور بدرآمد افراد خارج از کشور  (GNP) در محاسبه تولید ناخالص ملی

 کشور آن مقیم یخارج شود و درآمد افرادشود با تولید ناخالص ملی جمع میفرستاده می

 .شودمی کاسته آن از فرستندمی خارج به را خود درآمد که

ال انجام هایی که در سطح کالن و با مبالغ باها اغلب برای انجام خرید و فروشسازمان

 و مزایده اقدام کنند.میگیرد، باید از طریق مناقصه 

ه به دو کاقدام برای خرید کاال و یا دریافت خدمات به حداقل قیمت ممکن  مناقصه:

 صورت انجام می گیرد.

، شرایط و مشخصات کلی مورد معامله بین در مناقصه عمومی مناقصه عمومی:

می تواند  فروشندگان و یا ارائه دهندگان خدمات به رقابت گذارده می شود و خریدار

 بیشترین استفاده را از شرایط ایجاد شده عاید خود کند. 

امه به تعدادی نگزار ، با ارسال دعوتموسسه مناقصه، مناقصهدر این نوع  مناقصه محدود:

م می دهد. علت اینکه دگان کاال و یا ارائه دهندگان کار ، مناقصه را بین آنان انجااز فروشن

 در پاره ای موارد از مناقصه محدود استفاده می شود ، این است که :

یت فنی به جهت تخصصی بودن کار ، مناقصه گزار از شرکت موسسات فاقد صالح اواًل

یشنهاد دهندگان اقصه محدود مهلتی که به پچون در منثانیًا  در مناقصه جلوگیری می کند.

اب بیشتر در داده می شود، در مقایسه با مناقصه عمومی کوتاه تر است ، اغلب برای شت

 انجام گرفتن معامله ، از این نوع مناقصه استفاده می شود.

باالترین قیمت  فروش کاال ، اجناس اسقاط و فرسوده و یا مازاد نیاز سازمان به مزایده:

 ن . مزایده در موارد زیر انجام می شود:ممک

 مور فروش.در معامالت جزئی فروش به بیشترین قیمت ممکن به تشخیص و مسئولیت مأ. 1

، مورد معامله وع ، مشخصات ، مقدارمعامالت متوسط با حراج : اطالعات کلی در مورد ن.2

به اطالع  روزنامهساعت ، روز ، محل حراج و سایر شرایطی که الزم است با درج آگهی 

 عموم برسد.

گیرد.  در مورد معامالت عمده ، فروش با انتشار آگهی مزایده عمومی صورت می. 3

قررات مربوط به مترتیب آگهی مزایده و نکاتی که باید در مزایده ذکر شود ، عینًا مانند 

 مناقصه است.

 

 

 :خرید انواع

 اضطراری و موردی یا دهان به دست خرید(Buy hands to mouth) 

 آن برای بلق از که خود اقتصادی شرایط به بنا معموالً موسسات که شودمی گفته خریدهایی به

 انبارداری ایه هزینه روش این در. کنندمی خرید به اقدام ،شرایط و بسته به نداشته ایبرنامه

 .نباشد مناسب است ممکن ها قیمت حالیکه در ابدیمی کاهش شدت به خریدها

 شده ریزیبرنامه یا شده سازماندهی خریدهای(Organized purchases) 

 کرده ینیبپیش را خود جاری هایبرنامه سال هر ابتدای در معموالً هاسازمان خریدها اینگونه در

  .کنندمی خرید به اقدام و گذارند می اجرا یمرحله به را آن سپس و

 بازاری یا کالن خریدهای(Great purchases) 

 صورت به( ربازا بودن بینی پیش قابل و اقتصادی ثبات) مانند شرایط از برخی در ها سازمان

 از توانندیم روش این از استفاده هنگام به هاسازمان. میکنند خرید به اقدام کالن و انبوه

 .یابدم افزایش شدت به انبارداری هزینه صورت این در اما شوند بهرمند تخفیف هایفرصت

 سه در ها کار و کسب ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون  44 اصل اساس بر

 .دارند فعالیت اجازه خصوصی و تعاونی دولتی،  بخش

 کسب به منحصراً و است بوده متعدد اقتصادی های فعالیت از بخش این اهداف :دولتی بخش

 مورد به و تعیین دولتی های شرکت اساسنامه یا و قانون ی بوسیله اهداف این انجامد، نمی سود

 تأمین و جامعه نیازهای رفع دارد دولتی بخش که اهدافی عمده از یکی شود می گذارده اجرا

 ...(و دانشگاه و بیمارستان احداث: مانند.)باشد می جامعه افراد رضایت

 می آنان مشترک نیازهای رفع و آن اعضای اهداف تحقق بخش این هدف :تعاونی بخش

 تحقق هب سعی و همکاری هم با معین هدف یک با افراد از تعدادی بخش این در چراکه باشد

 (مسکن تعاونی: مانند.)دارند خود اهداف سازی

 سود کسب منحصراً  اقتصادی هایفعالیت از بخش این نهائی و اصلی هدف :خصوصی بخش

 تالش ودخ کارگزاران قابلیت و اقتصادی شرایط بر حاکم فرهنگ با متناسب بخش این باشد می

 .نماید تأمین مدت بلند-مدت میان-مدت کوتاه برهه سه در را خود سود کند می

 کاال کنندگان عرضه شناسائی های راه و منابع مهمترین

 معادن و صنایع انیبازرگ های اتاق به مراجعه. 3  ها نمایشگاه از بازدید. ۲ ها سایت به مراجعه.1

 و ثبت اداره هب مراجعه. 6  کاتالوگ از استفاده. 5  سایرکشورها های خانه سفارت به مراجعه.4

 (Yellow pages)       راهنما های کتاب از استفاده. 8  ها نمایندگی به مراجعه. 7  اسناد

 هااستفاده از رسانه  .9

 دیبایی نادر دکتر انبارداری، و خرید مدیریت منبع:

 

 

 جادای اروپا در جامع کیفیت مدیریت ترویج منظور به 199۲ سال در EFQM تعالی مدل

 هک آنچه براساس EFQM تعالی مدل. است معیار 9 شامل اروپا کیفیت تعالی مدل. شد

  EFQM.است گردیده بنیان شود می نامیده “بنیادین مفاهیم” یا “تعالی هشتگانه اصول”

 نیادینب مفاهیم این پذیرش و مدیریت شدید تعهد نیازمند تعالی به حصول که است معتقد

 :از عبارتند هشتگانه بنیادین مفاهیم. است

 گرایی نتیجه 

 مشتری بر تمرکز 

 هدف در ثبات و رهبری  

 فعالیتها و یندهافرآ مدیریت 

 انسانی منابع مشارکت و توسعه  

 بهبود                  و یادگیری نوآوری، تداوم 

 همکاری و مشارکت توسعه 

 جامعه قبال در مسئولیت 

  EFQM  دلم گانه نه معیارهای قسمت این در:  اروپا کیفیت تعالی مدل گانه نه معیارهای

 بین در ودموج معلولی و علت ساختار ادامه در و شده بیان آن معیارهای زیر و شده معرفی

 ارایه  EFQMمدل در اشاره مورد راهنمای نکات به توجه با مدل این زیرمعیارهای کلیه

 . میگردد

 :رهبری -1

 ،یباشندم برتری فرهنگ الگوی و ایجاد را ارزشهایی و آرمان ماموریت، رهبران 

 مهایسیست بکارگیری و توسعه ایجاد، از یافتن اطمینان برای شخصاً رهبران 

 .مینمایند مشارکت آنها مستمر بهبود و مدیریت

 میباشند تعامل در جامعـه نماینـدگان و شـرکا و مشـتریان با رهبران 

 مینمایند قدردانی شرکت، پرسنل از حمایت و انگیزه ایجاد با رهبران. 

 مینمایند حمایت آن از و کرده درک را سازمانی تحول رهبران 

 : راهبرد و مشی خط -2

 شده ادایج ذینفعان آینده و حـال توقعات و نیازها براساس راهبرد و مشی خط 

  است

 عملکرد، گیریاندازه از حاصل اطالعات براساس راهبرد و مشی خط 

 است شده ایجاد یادگیری و کاری خالقیتهای تحقیقات،

 میگیرد قرار بازنگری مورد و شده ایجاد راهبرد، و خط مشی 

 مییابند استقرار کلیدی فرآیندهای چارچوب طریق از راهبرد و خط مشی 

 : کارکنان -3 

 یابندمی بهبـود و شـده مـدیریت و ریزیبرنامه انسانی، منابع  

 میشود پشتیبانی و توسعه شناسایی، پرسنل شایستگی و دانش  

 مـیگیرنـد قـرار افزایـیتوان و مشارکت مورد پرسنل  

 میباشند گفتمان دارای سازمان و کارکنان  

 دگیرنمی قـرار توجه و قدردانی  و شناسایی مورد شرکت پرسنل 

 :منابع و هاشراکت -4

 میشوند مدیریت خارجی هایمشارکت  

 میشود مدیریت مالی منابع 

 

 میشوند مدیریت مواد و تجهیزات ها،ساختمان  

 میشود مدیریت تکنولوژی 

 میشوند مدیریت دانش و اطالعات 

 :فرآیندها -5

 میشوند مدیریت و طراحی یافته ساختار صورت به فرآیندها  

 املک رضایت برای نـوآوری و یافتـه بهبـود ضـرورت به توجه با فرآیندها 

  یشودم گرفته کار به ذینفعان سایر و مشـتریان برای افزوده ارزش ایجاد و

 توسعه و طراحی مشتری توقعات و نیازها اساس بر خدمات و محصوالت 

 یابندمی

 تریمش با ارتباط و میشوند پشتیبانی و تحویل تولید، خدمات، و محصوالت 

 .مییابد بهبود و مدیریت

 : مشتری نتایج -6

 استنباطی هایمقیاس 

 عملکرد هایشاخص 

 : کارکنان نتایج -7

 استنباطی هایمقیاس 

 عملکرد های شاخص 

 :جامعه نتایج -8 

 استنباطی هایمقیاس 

 عملکرد هایشاخص 

 : کلیدی عملکردی نتایج -9

 عملکردی بروندادهای 

 کلیدی عملکرد هایشاخص 

انمند ساز و تو اریمع 5است که  اریمع 9 هیبر پا یاجبار ریغ یچهارچوب تیفیک یمدل تعال

ه بدست است.آنچه راکه سازمان انجام داده توانمندساز و آنچه ک جیآن نتا اریمع 4

  .است جیآورد نتایم

 ارائه شده است. ریدرشکل ز کیبه صورت شمات تیفیک یتعال مدل

 

 

 منبع :

iraward@chmail.ir 

 

 

 

 EFQMمدل تعالی 

 

 مینا نظری  وری: آگرد

 آموزشواحد 

  


