
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

ISOاختصاریروفح International Organization for Standardization  به مفهوم سازمان بین المللی استاندارد سازی که

 یک مجمع بین المللی است که سازمان های استاندارد کشورهای عضو، آن را شکل می دهد که وظیفه هماهنگی مراکز مختلف را دارد. 

 یت فواید استقرار سیستم مدیریت کیف

آوردن محصوالت منطبق با آنچه از سوی سازمان به مشتری تعهد شده است ای برای به وجود های مدیریت کیفیت به عنوان وسیله سیستم

  .یابدبا توجه به فواید زیر، در سازمان استقرار می

 هاهای سازمان بر اساس اهداف سازمان و رفع کاستی بررسی مجدد فعالیت ✓

 ها در سازمانشفافیت فرایندها و شاخص   ✓

 ریزی شده و سیستماتیکهای برنامه عریف فعالیتها به واسطه ت کاری جلوگیری از دوباره  ✓

 المللافزایش توان رقابت در عرصه بین و  هاکاهش هزینه   ✓

 و برون سازمانیایجاد اطمینان و اعتماد درون   ✓

 فواید استقرار سیستم مدیریت محیط زیست

 های زیست محیطی در تولید و یا ارائه خدماتاهمیت دادن به جنبه ✓

 های مدیریتهای مدیریتی و بهبود روشکردن سیستمیکپارچه   ✓

 هاالملل با توجه به بها دادن بیشتر به محیط زیست در سازمان ای تجاری و تسهیل تجارت بینبه حداقل رساندن موانع غیر تعرفه  ✓

 المللیجلب مشتریان بیشتر و افزایش سهم بازار در سطح بین  ✓

 عایت قوانین ملی زیست محیطیر و  استفاده بهینه از منابع طبیعی   ✓

 حفاظت از محیط زیست و توجه به عالیق جامعه در این ارتباط  ✓

 ایفواید استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه 

های ذینفع ای به منظور حذف یا کاهش خطرات برای کارکنان و سایر طرف یجاد یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفها ✓

  ند.های سازمان باشمعرض خطرات ایمنی و بهداشتی ناشی از فعالیتکه ممکن است در 

 یااجرا، نگهداری و بهبود مستمر یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه  ✓

 .ای که خود تعیین کرده استایمنی و بهداشت حرفه یمش حصول اطمینان از انطباق با خط ✓

 سازمانتعیین انطباق با این مشخصات و اظهار آن توسط خود  ✓

 ایمنی مواد غذایی فواید استقرار سیستم مدیریت

 نگرش سیستماتیک بجای نگرش محصولی ✓

    غذایی مواد ایمنی و بهداشتی مقررات و قوانین از تبعیت به الزام  ✓

    کنترل وکاهش تمام عوامل خطر زا ✓

   نشان دادن تعهد ✓
 modiran.com/-http://www.eمنبع: مرجع علوم مدیریت ایران 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

  

  

    

 

    

 

 اشرشیاکلی منجمد، خشک وپخته بر روی

 

در سازمان  مدیریتیفواید استقرار سیستم های   

 

 

 در این شماره می خوانید:

 های پروتئینیفرآورده  تخصصی بولتن

 شرکت پروتئین گسترسینا

 51  شماره

 1398ماه  ذرآ

 اخبار 

 اخبار 

 شرکت پروتئین گستر سینا )سهامی خاص(  

 تهیه و تنظیم : واحد تحقیق و توسعه

آدرس: تهران، جاده قدیم کرج، پشت کارخانه شیر 

 شهریور 17پاستوریزه ، کوی 

 66823261-66806272تلفن: 

 66802888فکس: 

www.pgsina.com 

 

 مراسم تودیع و معارفه مدیریت حراست پروتئین گستر سینا 

ا ، پروتئین گستر سینا مراسم تودیع جناب آقای حسن طایفه و معارفه آقای مهندس شاهرخ قبادیان به عنوان مدیر حراست شرکت پروتئین گستر سینه گزارش واحد روابط عمومی شرکت ب

هیئت مدیره به همراه جناب س با حضور دکتر علی اوسط مدیر حراست هلدینگ صنایع غذایی سینا و مدیران ارشد شرکت جناب آقای مهندس سید محمد رضا حسینی مدیرعامل و رئی

در این مراسم از زحمات جناب آقای حسن طایفه ، مدیر حراست شرکت پروتئین گستر سینا در طول مدت ریاست ایشان ، . آقای سامان نصیری عضو هیت مدیره سازمان برگزار گردید

حراست شرکت پروتئین گستر سینا معرفی شدند ، در این مراسم دکتر علی اوسط مدیر حراست  درادامه جناب آقای مهندس شاهرخ قبادیان ، به عنوان مدیر جدید. تقدیر به عمل آمد

 .هلدینگ صنایع غذایی سینا و اعضا حاضر در جلسه برای ایشان آرزوی توفیق روز افزون نمودند

 

 بازدید رئیس مرکز حراست بنیاد مستضعفان از شرکت پروتئین گستر سینا 

فواید استقرار سیستم های ✓

 مدیریتی در سازمان

 و غذا نگهداری تغذیه، مدیریت✓

 قفس در ماهیان غذادهی

 

مراسم تودیع و معارفه مدیر  ✓

 حراست پروتئین گستر سینا

بازدید رئیس مرکز حراست بنیاد  ✓

 مستضعفان 

 برگزاری کارگاه آموزشی  ✓

مراسم غبار روبی و عطر افشانی مزا  ✓

 بهداشت زهراشهدا 

 های اهدایی محصوالت توزیع بسته ✓

 برگزاری مسابقات بسیج گوشتیران ✓

 نگیکسب مقام اول در رشته ک ✓

 نگیبوکس

 برگزاری کارگاه آموزشی

 

از معاونین حراست بنیاد از شرکت پروتئین گزارش واحد روابط عمومی پروتئین گستر سینا ،در این بازدید جناب آقای صفرعلی براتلو رئیس مرکز حراست بنیاد مستضعفان به همراه جمعی به 

 جناب  ،  مدیره   هیت  رئیس  و  مدیرعامل همراه جناب آقای مهندس سید محمد رضا حسینی   گستر سینا بازدید به عمل آوردند ، در این بازدید جمعی از مدیران ارشد شرکت پروتئین گستر سینا به

جناب آقای براتلو در این بازدید ضمن تقدیر از زحمات بی شائبه کارکنان شرکت پروتئین گستر سینا ، از درگاه خداوند تبارك . ری عضو هیت مدیره ایشان را همراهی نمودندنصی  سامان  آقای

 . تعالی ، توفیق روزافزون برای این مجوعه از خداوند منان مسئلت نمودندو 

 

 

 

در این جلسه خانم معصومه . در سالن جلسات واحد گوشتیران برگزار گردید 19/9/98های زندگی در تاریخ کارگاه روانشناسی و مهارت، به گزارش روابط عمومی شرکت پروتئین گستر سینا

مطرح نمودند و جلسه بصورت پرسش و پاسخ  در زندگی خیانت، در حضور بانوان شرکت پروتئین گستر سینا نکات مهمی را درمورد  و درمانگر روانشناس بالینیکارشناس ارشد جواهری 

 گرفت.صورت 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مهساصحرانورد وری:آگرد 

 مسئول تضمین کیفیت 

 
 

http://www.e-modiran.com/
http://www.pgsina.com/
http://www.gooshtiran.com/
http://www.pgsina.com/


 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

                                                                                                              

  

 

 

      

 

 

 

 

   
 

 

 قفس در  ماهیان غذادهی و غذا  نگهداری  تغذیه، مدیریت 

 

 

 

 

 

 

 مراسم غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا بهشت زهرا)س( 

 
وشتیران به همین مناسبت، با ادای احترام به همت پایگاه بسیج شرکت گوشتیران مراسم غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا بهشت زهرا)س( برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت گ

قرائت زیارت عاشورا با حضور بسیجیان و مسئوالن فرهنگی شرکت در یادمان شهدای گمنام ، قبور شهیدان سید احمد پالرك و جاوید الاثر مراسم غبارروبی و عطر اقشانی مزار شهیدان  و 

ا، ایثارگری هاو فداکاری ر رشادت هابراهیم هادی و شهدای مدافعان حرم صورت گرفت.در این راستا مدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس حسینی فرمودند: هفته دفاع مقدس یادآو

. در پایان فرمانده بسیج شرکت با اشاره به لزوم تجدید پیمان با شهدا افزود: بار دیگر با امام نداین هفته مقدس را به ملت ایران  اسالمی تبریک و تنهیت گفتو  های مردم این سرزمین است

 ردیم.گآخرین قطره خون در راه اعتالی اسالم و انقالب خود، یک لحظه از این راه باز ن شهدا و آرمان های شهدا پیمان می بندیم تا آخرین نفس، تا

 

 

 

 توزیع بسته های اهدایی محصوالت گوشتیران 

 
کم بسته های اهدایی محصوالت به خانوارهای ، های نیازمنداجتماعی و کمک رسانی به خانواده  هایبا نگاهی ویژه به موضوع مسئولیت ،بط عمومی شرکت پروتئین گستر سینابه گزارش روا

 در مدارس تضهیب و طالقانی  اهدا گردید. 20/9/98بضاعت در محدوده شرکت پروتئین گستر سینا  پس از شناسایی در مورخ 

 

 

 برگزاری مسابقات بسیج شرکت گوشتیران 

 
برگزار گردید.     فوتسال   همچون  تیراندازی، دارت، والیبال و  در دو بخش آقایان و بانوان در رشته های مختلفمسابقات بسیج    گزارش واحد بسیج پروتئین گستر سینا، به مناسبت هفته بسیج،  به  

در  ،نیز  در بخش آقایان را کسب نمودند.بسیج کارخانجات غرب استان تهران  نائب قهرمان  در بخش بانوان، خانم حسنی در رشته تیراندازی مقام اول و تیم بانوان گوشتیران در رشته دارت

 نائل آمدند.مقام دوم به رشته فوتسال 

 

 

 

 تاسیسات ذخیره غذا •

رف و مدت نگهداری غذا ماهی تولید شده توسط کارخانجات براساس دمای تاریخ مص

طوالنی یا در دمای باال ذخیره شود، انبار بین دو تا چهار ماه می باشد. اگر غذا برای مدت 

ویتامین ها تخریب شده و روغن آن ها فاسد می شود. بنابراین تمام غذاهای ساخته شده باید 

ا بایستی دارای تهویه مناسب هوا برای نگهدای ذدر شرایط خنک نگهداری شوند. انبار غ

غذاهای غنی شده، غذای کنستانتره مولدین و بچه ماهی ها، یخچال برای غذاهای خشک و  

فریزر برای نگهداری سیست های آرتمیا، رژیم های غذایی منجمد، و ضایعات ماهی مورد 

 .تغذیه مولدین باشد

 غذا دهی •

محیط قفس بدلیل محصور بودن و عدم دسترسی به غذای طبیعی دارای   غذا دهی ماهیان در

مرطوب و کنسانتره برای ای ذهای زنده و ماهیان کم ارزش، غ محدودیت می باشند. جیره 

شود و این نوع از غذاها دارای معایب و مزایای متفاوتی  تغذیه ماهیان در قفس استفاده می

 .اختصار آورده شده است طورمی باشند که در جدول زیر به 

 
بنابراین غذادهی ماهیان پس از معرفی ماهیان به قفس و سازگاری به محیط قفس آغاز 

های سازنده غذای ماهی برای طیف گسترده ای از  موارد، کارخانه شود. در بسیاری ازمی

ماهیان غذا تهیه می کنند. گونه های مختلف نیازمند رژیم غذایی متفاوتی هستند. گونه های 

درصد پروتئین و گونه های سرد آبی مثل قزل   32گرم آبی)گربه ماهی،تیالپیا،کپور و...( به 

غذادهی نامناسب و تغذیه با . رژیم غذایی خود نیاز دارنددرصد پروتئین در 42تا  40آال به 

جیره کم ارزش باعث بروز عدم موفقیت و شکست در پرورش ماهیان در قفس می شود. 

حرکت دادن قفس، صید ماهیان، خارج کردن قفس از آب برای مشاهده ماهیان، شنا کردن 

آشفتگی  یل مختلف دچارو یا صید اطراف قفس و یا قرار دادن قفس در مکانی که به دال

می شود می تواند باعث ایجاد استرس در ماهیان شود که استرس نیز در نهایت منجر به بروز 

بیماری می شود. غذادهی ماهیان در قفس می تواند بصورت دستی و یا استفاده از دستگاه 

از کمپرسور های غذاپاش اتوماتیک و یا سیستم پایش کننده رفتار تغذیه ای ماهی با استفاده  

های انتقال غذا با لوله های طویل می باشد. هر نوع مدیریت غذادهی در مزرعه براساس 

ای  نیروی کار مورد استفاده، بکارگیری تکنولوژی، هدر رفت غذا، پایش رفتار تغذیه

ماهیان، هزینه تمام شده و سهولت استفاده در محل دارای معایب و مزایای متفاوت می باشد. 

از وسایل الکترونیکی   بعنوان مثال در سیستم پایش کننده رفتار تغذیه ای ماهی انواع مختلف

برای پایش رفتار تغذیه ای ماهیان و غذای مصرف نشده در قفس مانند دوربین، نرم افزار 

رود و بدین وسیله میزان غذا دهی ماهیان محاسبه غذا، سیستم تشخیصی مادون قرمز بکار می

غذا دهی دستی ماهیان با   ها ماهی سنجیده شده و به درون قفس ریخته می شود.براساس اشت

غذای کنسانتره از غذاهای شناور با قابلیت شناوری باال در ستون آب جهت غذا دهی ماهیان 

 آستفاده شود موجب دید بهتر ماهی در هنگام تغذیه شود.

 

 

 
 کسب مقام اول در رشته کینگ بوکسینگ 

 

در مسابقات کینگ بوکسینگ بصورت انفرادی به مقام تولید شرکت پروتئین گسترسینا، سالن پرسنل  از  ، آقای فتح اله احمد زادهبط عمومی شرکت پروتئین گستر سینابه گزارش روا

 اول نائل گردیدند.

 

رفتار تغذیه ای ماهیان می تواند نشانه ای بر کیفیت خوب یا بد آب و نیز عملکرد سالمت 

شود ماهیان باشد. در صورت عدم تغذیه ماهیان در قفس، غذا از دسترس ماهی خارج می

ون از قفس راه می یابد و در نتیجه باعث افزایش آلودگی زیست محیطی و به محیط بیر

منطقه و ضرر اقتصادی به پرورش دهندگان می شود. غذاهای کنسانتره در اندازه های 

فعالیت تغذیه می تواند برای شما بهترین نشانه از سالمتی و  .مختلف قابل دسترسی هستند

مدت یک تا دو روز به دالیلی چون تغییر شرایط رشد ماهیان باشد. تغذیه می تواند به 

آب و هوایی و یا سایر اختالالت کاهش یابد. در صورت استمرار روند نزولی میزان 

مصرف غذا باید سایر فاکتور های محیطی و زیستی سنجیده شود تا از بروز سایر 

ند، زیرا در مخاطرات جلوگیری شود. غذاها باید کمتر از سه ماه در انبارها نگهداری شو

بشدت از نظر کیفیت  c غیر این صورت ترکیبات اصلی رژیم غذایی بخصوص ویتامین

غذای کنسانتره باید در یک محیط خشک و خنک در قفس نگهداری  تنزل می یابند.

شوند. هرگز از غذاهای قارچی و کپک زده در تغذیه استفاده نگردد. ثبت و یادداشت 

انند کیفیت آب و سایر فاکتور های موثر در تولید دفعات و خصوصیات غذادهی نیز م

بسیار پراهمیت و سودمند است. با یک ثبت دقیق می توانید به راحتی به میزان غذایی که 

انتقال غذا با  .بطور روزانه استفاده نموده اید رجوع کرده و نرخ آن را تخمین بزنید

صورت طویل و انعطاف پذیرکمپرسورهای انتقال دهنده از ساحل به قفس با لوله های 

غذادهی یکی از مهمترین فاکتورهای هزینه بر در تولید ماهی است. غذادهی  می گیرد.

خردمندانه برای پرورش دهنده می تواند فعالیتی سودمند و دلچسب باشد. از غذادهی 

درگرما و سرمای شدید و هنگام طوفان خودداری شود، زیرا ماهی ها در این مواقع اشتهای 

اسبی ندارند. میزان غذا دهی نسبت به متوسط طولی و وزنی هر ماهی سنجیده می شود من

 .و از دادن غذا در مواقع تاریکی یا کدورت آب باید خودداری شود

 های کلی در زمینه نگهداری غذا و غذادهی راهنمایی •

 آزمایش غذا قبل از ذخیره سازی در انبار - 

 تمیز کردن انبار از هر گونه منبع آلودگی  -

 ذخیره سازی غذا در کیسه و قرار دادن کیسه ها در ارتفاع باال  -

 تهویه و دمای مناسب در انبار  -

 جلوگیری از ورود حشرات و جوندان به محیط انبار- 

 بازرسی غذا از نظر رنگ، بافت و بو در طول مدت نگهداری در انبار  -

مشاهده ماهیان در زمان غذا خوردن: رفتار غذا خوردن بهترین عالمت در تشخیص  -

سالمتی ماهیان است. غذا خوردن ماهیان بصورت فعال به این معنی است که همه کارها 

و ضعیف می تواند شک برانگیز غذا خوردن با بی میلی  .به خوبی صورت گرفته است

 .باشد

 .کاهش غذادهی در زمانیکه دمای آب از حد مطلوب گونه پرورشی خارج شود -

  کاهش یا توقف غذادهی در روزهای ابری) به علت کاهش اکسیژن(- 

 نگهداری غذاها در مکان های سرد و خشک  -

 . هرگز غذاهای قارچ زده و رنگ پریده مصرف نشوند-

 . اهای مصرف شده بطور دقیق ثبت شودمیزان غذ - 

. موسسه 1396و تحلیل نوع و روش مناسب تغذیه ای در معرفی انواع قفس های پرورش ماهی.  بررسی منبع:

 تحقیقاتی علوم شیالتی کشور.  

 

 

   فریده چناری وری:آگرد 

 واحد ماهیران

 


