دٍرُ هزٍری بز هفاّین ٍ تجزبیات هدیزیت کیفیت در صٌایع غذایی :
هیشباى :شزکت صٌایع شیز ایزاى (پگاُ)
اٍلیي جلسِ دٍرُ هزٍری بز هفاّین ٍ تجزبیات هذیزیت کیفیت در صٌایع غذایی بِ هیشباًی صٌایع شیز ایزاى (پگاُ) در رٍس
سَم آباى هاُ سال  1391در سالي اجتواعات شزکت شیز پگاُ تْزاى بزگشار گزدیذ .در ایي جلسِ ًوایٌذگاًی اس شزکت ّای
صٌایع غذایی ،ساسهاى غذا ٍ دارٍ ،بزخی دیگز اس اعضای حقَقی اًجوي در صٌعت خَدرٍ ٍ پتزٍشیوی ٍ تعذادی اس داًشجَیاى
حضَر داشتٌذ.

در ابتذای جلسِ هعزفی کَتاّی اس شزکت شیز پگاُ تْزاى ٍ هحصَالت آى ارائِ شذ ٍ در اداهِ آقای هٌْذس جزیاى در
خصَص اّذاف شزکت شیز پگاُ تْزاى در خصَص عولیاتی ًوَدى بحث کیفیت در تواهی سغَح ساسهاى سخٌاًی را ایزاد
ًوَدًذ .سپس دکتز سقاییً ،ایب رئیس اًجوي هذیزیت کیفیت ایزاى ،دربارُ اّذاف اًجوي بزای تشکیل دٍرُ ّای هزٍری بز
هفاّین ٍ تجزبیات کیفیت در صٌایع هختلف ٍ لشٍم تشکیل گزٍّْای تخصصی ٍ تبذیل جلسات بِ فضایی جْت تبادل ًظز ٍ
بحث ٍ بزرسی با حضَر هتخصصاى ّز صٌعت صحبت ًوَدًذ ٍ ّوچٌیي در اداهِ اس هذیزاى ساسهاى صٌایع شیز ٍ پگاُ تْزاى
بِ علت قبَل هیشباًی ٍ بزگشاری دٍرُ تقذیز ٍ تشکز بِ عول آهذ.
در بخش دٍم ،آقای دکتز دبیزیاى ،هذیز تضویي کیفیت شزکت صٌایع شیز ایزاى (پگاُ) هباحثی را در خصَص استاًذارد،
تعاریف کیفیت اس دیذگاّْای هختلف اس جولِ سلشهاى استاًذارد ،ادارُ ًظارت بز هَاد غذایی ،تَلیذکٌٌذگاى ،کارشٌاساى تغذیِ
ٍ هصزف کٌٌذگاى ارائِ ًوَدًذ .سپس در خصَص استاًذاردّای رایج در صٌایع شیز ایزاى ٍ استاًذاردّای داخلی گزٍُ پگاُ،
چگًَگی تذٍیي دستَرالعولْا جْت استقزار ٍ پیادّساسی سیستن  PMS ٍ GMPتَضیحاتی بیاى شذ .در اداهِ دبیز اًجوي
هذیزیت کیفیت ایزاى ،آقای هٌْذس اهاهی ،در خصَص لشٍم تَجِ بیشتز بِ تَلیذ داخلی در ساسهاًْا ٍ شزکتْای کشَر در
سال تَلیذ هلی ،حوایت اس کار ٍ سزهایِ ایزاًی سخٌاًی را بیاى ًوَدًذ.

ّوچٌیي شزکت شیز پگاُ تْزاى باسدیذی را اس آسهایشگاّْای ایي شزکت ٍ خغَط تَلیذ شیز ٍ فزآٍردّْای آى بزای شزکت -
کٌٌذگاى در دٍرُ فزاّن ًوَدُ بَد .در ّز بخش تَضیحاتی در خصَص خظ تَلیذً ،حَُ اًجام باسرسیْا ٍ چگًَگی کٌتزل
کیفیت هحصَالت ارائِ شذ .در اداهِ سَاالتی در خصَص ارائْْای اًجام شذُ ٍ هسائل هغزح شذُ در ٌّگام باسدیذ اس شزکت -
کٌٌذگاى پزسیذُ شذ ٍ ّذایایی اس عزف اًجوي هذیزیت کیفیت ایزاى بِ افزاد اّذا شذ.
در پایاى ایي دٍرُ ،عالٍُ بز جوعبٌذی ،حاضزیي ًظزات خَد را در خصَص چگًَگی بزگشاری جلسات گزٍُ تخصصی صٌایع
غذایی ،هَارد هَرد ًیاس بزای عزح در ایي جلسات اعالم ًوَدًذ ٍ ضوي تشکیل گزٍُ تخصصی صٌایع غذایی ،تصوین بز ایي
شذ کِ جلسات گزٍُ تخصصی صٌایع غذایی ٍ دٍرّْای هشابِ بِ صَرت ادٍاری بزگشار گزدد.

شزکت ّایی کِ در ایي دٍرُ شزکت ًوَدًد ،عبارتٌد اس:
شزکت پگاُ تْزاى
شزکت پگاُ سًجاى
شزکت پگاُ خزاساى
شزکت پگاُ گیالى
شزکت شکلّی
شزکت باسرسی SGS
شزکت آرد جزعِ
شزکت حلَا شکزی عقاب
Oxford Center Universal
ساسهاى غذا ٍ دارٍ
شزکت سایپا گام
پتزٍشیوی تبزیش
شزکت دی ام تی

