گصازش باشدید اش گسوه صنعتی پازس مینو
46آذز 3535

اوجمه مدیسیت کیفیت ایسان با َدف ازائٍ دستايزدَای وظام مدیسیت کیفیت دز سطح اعضای اوجمه جلساتی با میصباوی
اعضای اوجمه بسگصاز ومًدٌ است  .دز زاستای تحقق ایه َدف استساتژیک ي بٍ مىظًز َمکازی َای علمی دز بیه اعضا ي
ایجاد ازتقاء ي خًدبايزی ي آشىا ومًدن اعضا با محققان ي صاحب وظسان دز زشتٍ َای گًواگًن  ،باشدید آمًششی دز تازیخ
 42آذز  39اش ساعت  3الی ،42با حضًز دبیس اوجمه ،اعضای کازگسيٌ صىایع غرایی ي ومایىدگان اوجمه مُىدسی کیفیت
غرای ماشودزان دز شسکت پازس میىً با َماَىگی اوجمه مدیسیت کیفیت ایسان بسگصاز گسدید.

دس اتتذا آقای هٌْذس اهاهی دتیش اًجوي هذیشیت کیفیت ایشاى  ،ضوي خَش آهذگَیی تِ حاضشیي ٍ تطکش اص هذیشاى هجوَػِ پاسس هیٌَ دس
خصَظ فشاّن ًوَدى تاصدیذ تشای اػضای اًجوي هذیشیت کیفیت ایشاى ٍ ّو چٌیي تطشیح فؼالیتْای اًجوي پشداختٌذ .دس ادهِ اػضا ضوي
هؼشفی ٍ آضٌایی تا یکذیگش تا تَجِ تِ تشًاهِ صهاًیٌذی تَس آهَصضی ،دس اتتذا اص خغَط تَلیذ آداهس ٍایت تضسگتشیي خظ تَلیذ آداهس دس
خاٍسهیاًِ  ،خظ تَلیذ ضکالت  ،آصهایطگاّْای غزایی ٍ ٍاحذ تحقیق ٍتَسؼِ دیذى ًوَدًذ .
ضشکت صٌؼتی پاسس هیٌَ دس سال  8338تاسیس ٍ تا ایجاد فضای کاسخاًجات خَد دس هحل کیلَهتش  81جادُ هخصَظ کشج دس خالل
 48سال حیات صٌؼتی ٍ اص اتتذای فؼالیت ّا ًقص هحَسی ٍ پیطتاص سا دس تَلیذ اًَاع تیسکَئیت  ،ضکالتٍ ،یفش ،آداهس ،فشاٍسدُ ّای حجین
ضذُ غالت ،پاستیل ٍ پَدس طلِ داضتِ است ٍ تِ هٌظَس کٌتشل کیفیت تَلیذات اص ّواى اتتذا آصهایطگاُ ّای هجْض غذایی سا احذاث ٍ آصهَى
کلیِ هَاد هصشفی ٍ هحصَالت تَلیذی سا تا استفادُ اص هتذّای هؼتثش ػْذُ داس تَدُ است ٍ دس سال  8379تِ هٌظَس دستیاتی تِ فضای هغلَب
تش ٍ هٌغثق تا استاًذا سدّای خاظ ساختواًی ،آصهایطگاّْای غزایی دس هحل هٌاسة ٍ هستقلی احذاث گشدیذ.
خط تولید آدامس وایت
دس ایي خظ هَاد خام دس ّ Mixerای اٍلیِ کاهالً هخلَط ضذُ ٍ تَسظ خغَط ًقالِ تِ خظ تَلیذ ساُ پیذا هی کٌذ دس عی خظ تَلیذ ،قالة
تٌذی ،تشش ّای عَلی ٍ ػشضی ،عؼن دّی ٍ تست ّای الصم تشای ػذم چسثٌذگی صَست هی گیشد سپس آداهس ّا تشای سًگ دّی کِ
ػوذتاً عثیؼی ّستٌذ آهادُ هی ضًَذ.
دس هشحلِ آخش ٍ قثل اص ٍسٍد تِ خظ تستِ تٌذی  ،دس قسوتی دس اهتذاد خظ تَلیذ ٍ الثتِ جذاگاًِ  ،آداهس ّا اص ًظش تقاسى هَسد تشسسی قشاس
هی گیشًذ ٍ آداهس ّای ًا هتقاسى تشای اصالح دٍتاسُ تِ قسوت ّای قثل تش هی گشدًذ ٍ دس صَستیکِ اًحشاف اص تقاسى آى ّا تیص اص حذ هجاص
تاضذ تِ خاسج اص خظ تَلیذ ٍ تخص ضایؼات اسسال هی ضًَذ.
دس هشحلِ تؼذ (تستِ تٌذی) ،اتتذا توام ػولیات سٍی جؼثِ ّای تستِ تٌذی (کِ دس حال حاضش 6تایی ٍ 81تایی ّستٌذ)صَست هی گیشد ایي
ػولیات ضاهل :اًذاصُ گیشی اتؼاد جؼثِ  ،ایجاد تشش ّای الصم ،پشیٌت اعالػات هحصَل سٍی جؼثِ ٍ ....هی تاضذ .تؼذ اص اتوام هشاحل اًجام ضذُ
سٍی جؼثِ ،جؼثِ ّا تشای پشضذى تِ ٍاحذّای تؼذی خظ تَلیذ اًتقال پیذا هی کٌذ ٍ تؼذ اص اًجام کاس دس ایي هشحلِ جؼثِ ّای پش ضذُ تشای
تستِ تٌذی ًْایی ٍ سلفَى کطی تِ پایاى خظ تَلیذ ّذایت هیطًَذ .
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خط تولید شیسینی و شکالت
دس هسیش تاصدیذ اص خظ تَلیذ ضیشیٌی ٍ ضکالت کِ تواهی ػولیات ایي خظ تَلیذ ًیض هاًٌذ خظ آداهس ،تَسظ دستگاّْا آًجام هی ضًَذ .دس
اتتذای خظ ،قالة ّا تصَست آهادُ دس خظ حضَس داسًذ  ،هَاد ضکالتی تا حشاستی گشم اها هتؼادل تِ داخل قالة ّا تضسیق هی ضًَذ .قالة ّا دس
عَل خظ حشکت ک شدُ ٍ دس ّش قسوت ػولیات خاصی سٍی آى ّا اًجام هی گیشد .ػولیاتی اص قثیل :هغض داسکشدى ضکالت ّا ،کشم داس کشدى
ضکالت ّا ،هٌحٌی کشدى ضکالت ّا تشای فشم ّای تخن هشغی ٍ تَپی  ،افضایص حشاست ضکالت تشای تلخ کشدى آى ّا ٍ ایجاد ضکالت تلخ ٍ...
ّشکذام اص ایي ػولیات  ،فقظ یک تاس سٍی ضکالت اًجام هی ضًَذ کِ تستِ تِ ًَع هحصَل داسد ٍ ّوِ ػولیات تِ عَس ّوضهاى سٍی یک
هحصَل اًجام ًوی ضَد.
تؼذ اص اتوام ّش کذام اص ایي هشاحل  ،قالة ّای هحصَل دس هخضًی کِ سٍی خظ تَلیذ تؼثیِ ضذُ است سشها هی تیٌذ تا حالت جاهذی تِ خَد
تگیشًذ .تؼذ اص گزضتي اص ایي هخضى سشها،تشای تستِ تٌذی آهادُ هی ضًَذ ٍ دس اتوام تستِ تٌذی ًیض تَسظ ًیشٍی اًساًی تِ جؼثِ ّای
هخصَظ ٍ تضسگ کِ ّواى تستِ ّای ًْایی ّستٌذ اًتقال هی یاتٌذ.
آشمایشگاه غرایی شسکت صنعتی پازس مینو
آصهایطگاُ غزایی پاسس هیٌَ تصَست تخصصی تا کادس هجشب ٍ هتثحش دس دٍ تخص هیکشٍتیَلَطی ٍ ضیوی ٍ ّوکاسی دس پشٍطُ ّای تحقیقاتی
داًطگاّی دس صهیٌِ ّای ریل فؼالیت هی ًوایذ.
 -8آًالیض هَاد اٍلیِ هَسد استفادُ صٌایغ ضیشیٌی ٍ ضکالت ٍ غالت تِ تؼذاد ًَ 81ع هاًٌذ  :اًَاع آسد ٍ تلغَس ،اًَاع سٍغي ٍ چشتی ّا،
ضیشیي کٌٌذُ ّا ،ضیش ٍ فشاٍسدُ ّای آى ،آّي دس غالت ٍ ضیش ،هَاد تستِ تٌذی ٍ افضٍدًی ّا.
 -2آًالیض هحصَالت ضاهل :اًَاع ضکالت  ،تیسکَیت ٍیفش ،آداهس ،اسٌک ّا ،آب هیَُ جات ،ضشتت ّا ،چای ،ػسل ً،اى  ،کیک ٍ
کلَچِ ،هاکاسًٍی  ،پَدس طلِ ٍ کیک  ،اًَاع سب ،طلِ فشم داس ،تافی ٍ آب ًثات ٍ ....تِ تؼذاد  28هحصَل هتفاٍت.
واحد تحقیق و توسعه
دس ایي ٍاحذً ،وًَِ ی کَچک ضذُ خظ تَلیذ تش سٍی هیضّا هستقش ضذُ است ایي ٍاحذ تشای تحقیق ٍ تشسسی هَاد اٍلیِ ،قثل اص ٍسٍد تِ خظ
تَلیذ ٍ تشسسی ًتایج ایي تحقیق ایجاد ضذُ است کِ ّش هحصَلی قثل اص تَلیذ دس ًوًَِ ای کَچک آصهایص ضَد ٍ تؼذ تِ تَلیذ اًثَُ تشسذ
کاسضٌاساى حاضش دس ایي ٍاحذ  ،هَاد اٍلیِ هَسد تشسسی سا تشای تَلیذ هحصَل ًْایی  ،اص ًقغِ ًظش ضیویایی  ،کیفیت ٍ تشکیثات هَجَد دس آى
تشسسی هی کٌٌذ.
اص دستگا ّای هَجَد دس ایي ٍاحذ هی تَاى تِ دستگاُ تافت سٌج ،دستگاُ سًگ دّی تِ هحصَل ،اضاسُ کشد.دس ایي ٍاحذ اتتذا هَاد اٍلیِ تِ
هقذاس کن ٍاسد ضذُ تِ دستگاُ ّای کَچک هطاتِ خظ تَلیذ ٍاسد هی ضًَذ سپس هَسد آصهایطات گًَاگَى قشاس گشفتِ ٍ دس صَست تائیذ
گضاسش ایي ٍاحذ هثٌی تش تائیذ تَلیذ هحصَل هَسد ًظش تِ تخص تَلیذ اسسال هی گشدد.
عشح ّای اجشایی ایي ٍاحذ ػثاستٌذ اص عشح تَلیذ ًوًَِ اٍلیِ  ،عشح تَلیذ آصهایطی ٍ عشح تَلیذ اًثَُ  ،عشح تَلیذ ًوًَِ اٍلیِ ؛توام ًکات اٍلیِ
تشای ضایؼات کوتش هَسد تشسسی قشاس هی گیشًذ.
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واحد تضمین کیفیت
کاسّای اجشا ضذُ تَسظ ایي ٍاحذ ػثاستٌذ اص :تْساصی اًثاسّا  ،اجشای سیستن ّای هذیشیت کیفیت  ،افضایص سشاًِ آهَصش  ،پیادُ ساصی ایضٍ
 ، 81185تاص هٌْذسی فشایٌذّا  ،افضایص سضایتوٌذی هطتشیاى

دس خاتوِ سشکاس خاًن دکتش سخت تاص هذیشػاهل ضشکت صٌؼتی پاسس هیٌَ ضوي تطکش اص اًجوي هذیشیت کیفیت ایشاى جْت تشگضاسی
تاصدیذّای ػلوی ٍ ایجاد ّن افضایی ٍ اًتقال تجشتیات فی هاتیي اػضا تَضیحاتی اسائِ فشهَدًذ
ایي تاصیذ اص ساػت  9الی  84دس تاسیخ  24آرس  93دس هحل ضشکت صٌؼتی پاسس هیٌَ تشگضاس گشدیذ.
حاضشیي:
ضشکت تک هاکاسٍى ،ضشکت صس هاکاسٍى ،اًجوي هٌْذسی کیفیت هاصًذساى ،ضشکت اس جی اس ،ضشکت ضکلی  ،ضشکت ّوثشگش هام ،ضشکت
تَسس کاالی ایشاى ،آسم سشت  ،لثٌیات هغْش  ،کاسخاًِ تٌذیش  ،فشاٍسدُ ّای لثٌی گال آهل
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