
 

 

ضزح خذهبت راُ اًذاسی، تبسیس ٍ  ثْزُ ثزداری هغبسُ ٍ کبرگبُ ضیزیٌی فزٍضی ٍ لٌبدی 

هَسسِ ثیي الوللی پزتیکبى 

اًتخاب هحل تاسیس کاسگاُ قٌادی ٍ شیشیٌی فشٍشی : هشحلِ اٍل

اٍلیي ًکتِ در ارتجبط ثب  تبسیس هغبسُ ضیزیٌی فزٍضی ٍ کبرگبُ لٌبدی اًتخبة هحل ثستِ ثِ ضزایظ 

ٍ ضبیذ ثتَاى گفت هْن تزیي ًکتِ در ارتجبط ثب ثحج .هحیغی،اجتوبػی،فزٌّگی ٍ جغزافیبیی خَاّذ ثَد

فزٍش ٍ لیوت گذاری اًتخبة هحل ٍ جبی هٌبست ثزای تبسیس کبرگبُ ٍ هغبسُ ضیزیٌی فزٍضی ٍ لٌبدی 

آهَسضگبُ ضیزیٌی پشی پزتیکبى ثب در ًظز گزفتي اغَل هکبى یبثی ٍ تؼییي هسیز،اغَل ثبسارّبی .هی ثبضذ

رلبثتی ٍ هذیزیت ریسک ٍ ثبسار یبثی ثْیٌِ، جبًوبیی هٌبست را اًجبم دادُ ٍ سؼی ثز اى است کِ ثب ثَدجِ در 

. ًظز گزفتِ ضذُ اس سَی کبرفزهب هکبى هٌبست عجك هٌغمِ اًتخبة گزدد

باصدیذ اص هحل اًتخاب شذُ،سفع ًَاقص ساخت ٍ ساص ٍ اهادُ ساصی هحل جْت : هشحلِ دٍم

احذاث کاسگاُ ٍ هغاصُ قٌادی 

در ایي هزحلِ اثتذا کبرگبُ لٌبدی اس ًمغِ ًظز ثْذاضتی ٍ فٌی ثزرسی ٍ توبم ًمطِ ّبی فٌی ثز اسبس اغَل 

. غحیح ثْذاضتی ٍ فٌی تْیِ هی گزدد

:  هَارد ثْذاضتی ٍ فٌی کِ در احذاث کبرگبُ لٌبدی ثبیذ ثذاى تَجِ ًوَد

رػبیت اغَل ثْذاضتی در ظبّز کبرگبُ ّب هي جولِ کف ٍ دیَار ّب 

رػبیت الشاهبت ثْذاضتی رفبّی کبرکٌبى،سزٍیس ّبی ثْذاضتی ٍ رختکي ّب 

سیستن دفغ سثبلِ ٍ پسوبًذّبی لٌبدی 

تجْیشات ٍ اهکبًبت السم ثزای ضست ٍ ضَ ٍ ًظبفت 

ضٌبسبیی تجْیشات کٌتزل دهب ٍ رعَثت 

ثزرسی َّدّب ٍ ًحَُ تؼییي تَاى ّبی هَرد ًیبس ثزای اًجبم کبر 

ػولیبت چزثی سدایی ٍ سپتیک 

ثزرسی سیستن تَْیِ ٍ خزٍجی تَْیِ َّا 

سبًتزفیَص ٍ کبًبل کطی در غَرت لشٍم 



 

 

ثزرسی ًَر ٍرٍضٌبیی،ٍرٍدی ّبی ثزق ٍ گبس 

ثزرسی اًجبر ّب ٍ الشاهبت ثْذاضتی اى ّب 

ثزرسی سیستن فبضالة کطی ،کف ضَرّب ٍ سیستن آثزسبًی 

 GPMًظبرت ثز اجزای غحیح سبخت ٍ سبس ٍ رفغ ًَالع ثز اسبس اغَل ثْذاضتی 

در غَرت لشٍم ًظبرت در اًتخبة هػبلح داخلی کبرگبُ هي جولِ سزاهیک ّب،رٍضٌبیی،ًحَُ عزاحی ٍ ًػت 

... درّبی ٍرٍدی ٍ خزٍجی،ًحَُ لزارگیزی پٌجزُ ّب ضوي رػبیت ًکبت ایوٌی ٍ 

تغجیك توبهی هزاحل سبخت ٍ سبس ثب استبًذاردّبی هذیزیتی ایوٌی ٍ ثْذاضتی غذا عجك لَاًیي ثْذاضتی 

COEX39 

 

باصدیذ اص سایش هغاصُ ّای شیشیٌی فشٍشی دس سطح هٌطقِ : هشحلِ سَم

در توبهی هزاحل اًجبم پزٍصُ ثبالخع عزاحی داخلی ٍ لیوت گذاری هحػَالت تَجِ ثِ ثبسار ّبی رلیت 

استفبدُ اس اغَل ثبسار یبثی ٍ لیوت گذاری رلبثتی کوک ثِ فزٍش . جْت ثْجَد ػولکزد حبئش اّویت است

. ثیطتز هی ًوبیذ

 

طشاحی لَگَ ٍ ًام تجاسی بش طبق استاًذاسدّای ٍصاست کاس ٍ اتحادیِ ّای ریصالح : :هشحلِ چْاسم

در ایي هزحلِ کِ اغَال ثب هطبٍرُ ٍ ًظز کبرفزهب اًجبم هی گزدد ًظبرت ثز عزح گزافیکی لَگَ ٍ تبثلَ 

. تجلیفبتی درة هغبسُ اًجبم هیگزدد

خشیذ ٍسفاسش دستگاُ ّا ٍ تجْیضات ٍ ادٍات صٌعتی قٌادی هَسد ًیاص :هشحلِ پٌجن

در ایي هزحلِ کِ ضبیذ هْن تزیي گبم در چیذهبى هٌبست ٍ استفبدُ ثْیٌِ اس ظزفیت هکبًی ٍ اًسبًی 

توبهی دستگبُ ّب .است،ثستِ ثِ ًَع کبر ٍ تمبضبی هحػَل دستگبُ السم ٍ ثْیٌِ سفبرش ٍ خزیذاری هی ضَد

ثِ لیوت هٌبست خزیذاری ضذُ ٍ اس آخزیي تکٌَلَصی رٍس ثز اسبس هیشاى سزهبیِ گذاری ٍ تَافك کبرفزهب 

. جْت کیفیت ثزتز ثْزُ هٌذ هی ثبضٌذ

: هَارد سیز در ایي گبم حبئش اّویت است



 

 

سفبرش دستگبُ عجك ًیبس 

جبًوبیی ٍ چیذهبى هٌبست دستگبُ ّن اس ایي ثبة کِ فضبی کوتزی استفبدُ ضَد ٍ ّن اس ایي لحبػ کِ 

ثِ عَریکِ کوتزیي سهبى در اًجبم . دستزسی آسبى دستگبُ ّب ٍ ًیزٍّبی کبری عجك ایي چیذهبى هْیب گزدد

. اهَر را در ثز گیزد

 job shopاغَل چیذهبى ٍ جبًوبیی دستگبُ عجك چیذهباى 

حذاکخز استفبدُ اس دستگبُ ّب در ثزای تَلیذ ثب حذاکخز تَاى 

ًػت دلیك دستگب ّبٍ رفغ ًَالع هَجَد در هزاحل ًػت 

ًظبرت ثِ آهَسش غحیح کبر ثب دستگبُ ّب ٍ عزیمِ ًظبفت آى ّب تَسظ پیوبًکبراى هزثَعِ 

 

طشاحی دکَساسیَى ٍ جاًوایی یخچال ّا ٍ هیض فشٍش ٍ پزیشش تقاضا :هشحلِ ششن

سفبرش لفسِ ّب،یخچبل ّبی هَرد . در ایي هزحلِ ثِ دکَراسیَى داخلی هغبسُ پزداختِ هی ضَد

ًیبس،دکَراسیَى سمف ٍ کف،ًَرپزداسی داخل هغبسُ،چیذهبى هیش پذیزش تمبضب ٍ حجت سفبرش،چیذهبى هیش 

حسبثذاری ٍ تحَیل کبال ٍ سبیز هَاردی کِ عجك ًیبس ٍ ثَدجِ کبرفزهب ثزای دکَراسیَى ٍ ضزایظ ظبّزی 

. هغبسُ اًجبم هی ضَد

تاهیي هَاد اٍلیِ بشای اًجام کاس :هشحلِ ّفتن

در ایي هزحلِ توبهی هَاد هَرد ًیبس ثزای پخت ٍ تْیِ اًَاع ضیزیٌی ّب لیست ثٌذی ضذُ ٍ عجك ًظز 

کبرضٌبسبى هَاد درجِ یک ثب کیفیت هَرد تبییذ اس کبرخبًجبت هزثَعِ ثب لیوت هٌبست سفبرش ٍ تحَیل 

. گزفتِ هی ضَد

در ایي هزحلِ ػالٍُ ثز خزیذ هَاد،ثزای خزیذ هَاد اٍلیِ در هزاحل ثؼذی ثؼذ اس اتوبم پزٍصُ تَسظ ضخع 

کبرفزهب در غَرت توبیل لزاردادی هجٌی ثز خزیذ هَاد ثیي کبرفزهب ٍ ضزکت ّبی تَسیغ کٌٌذُ هَاد اٍلیِ 

. ثستِ هی ضَد تب پس اس آى کبرفزهب هطکلی در سهیٌِ تْیِ هَاد ًذاضتِ ثبضذ

 

 



 

 

طشاحی صٌعتی جعبِ ّای بستِ بٌذی :هشحلِ ّشتن

در ایي هزحلِ جؼجِ ّبی ثستِ ثٌذی ضیزیٌی ٍ عزح گزافیکی رٍی جؼجِ سبیش ٍ اثؼبد  اى ثب هَرت ٍ غالح 

دیذ کبرفزهب ثز عجك رٍیکزد استفبدُ ثْیٌِ ثب هػزف ّشیٌِ کوتز سفبرش ٍ تْیِْ هی گزدد 

هعشفی ًیشٍّای هجشب کاسی دس صهیٌِ شیشیٌی پضی ٍ قٌادی : هشحلِ ًْن

یک . ضبیذ دلیل افت ٍ کبر سغح پبییي اکخز هغبسُ ّبی ضیزیٌی فزٍضی را ػبهل ًیزٍی کبری ًبهَفك داًست

هغبسُ گزچِ اس دیذ ظبّزی ٍ دکَراسیَى هٌغمِ جغزافیبیی در ٍضؼیت ثسیبر خَثی ثبضذ ٍلی اگز در ثحج 

. ًیزٍی کبر سْل اًگبری گزدد توبهی سحوبت خَد را ثبیذ ًبدیذُ ثگیزد

چِ ثسب ضیزیٌی فزٍش ّبیی کَچک ثب دکَراسیَى ّب ضؼیفی ثَدُ اًذ ٍلی  ثِ دلیل کیفیت خَة ٍ 

گزچِ دکَراسیَى ٍ .ظبّزهَرد پسٌذ ضیزیٌی تَاًستِ اًذ هطتزی ّبی خَد را ثِ چٌذیي ثزاثز ثزسبًٌذ

. هٌغمِ جغزافیبیی ًیش رٍی فزٍش تبحیزثسشایی خَاّذ داضت

در ایي هزحلِ ضزکت پزتیکبى لٌبد ثب تَجِ ثِ ایٌکِ در کبر لٌبدی ٍ راُ اًذاسی تجزثِ ای لبثل تبهل دارد ٍ 

ّذف اغلی ایي ضزکت رضبیت کبرفزهب هی ثبضذ ثٌبثز ایي ًْبیت تالش خَد را در خػَظ تجْیش کبرگبُ ثِ 

.. ًیزٍی اًسبًی هَرد تبییذ کبرفزهب هی ًوبیذ

ًیش در ایي هزحلِ .... ػالٍُ ثز اًتخبة استبدکبراى ٍ کوک استبداى در کبرگبُ،ًیزٍّبی فزٍش،راًٌذُ کبرگبُ ٍ 

. گشیٌص هی ضًَذ

در ایي هزحلِ ػالٍُ ثز اًتخبة ًیزٍّبی کبری هبّز در سهیٌِ لٌبدی ٍ ضیزیٌی پشی ،هیشاى حمَق ٍ هزخػی 

. ّب ٍ سبیز هَارد ثِ غَرت لزاردادی اًجبم ٍ ضزح ٍظبیف توبهی پزسٌل ثِ غَرت دلیك تؼییي هی گزدد

ػالٍُ ثز اى ثب ًػت سیستن کبهپیَتزی . سیستن تطَیمی ٍ تٌجیْی پزسٌل در غَرت لشٍم اجزا هی گزدد

. ٍرٍد ٍ خزٍد پزسٌل سهبى کبری اى ّب ثِ غَرت دلیك تؼییي هی ضَد

ػالٍُ ثز اًتخبة  ًیزٍّبی کبری، یًَیفزم ّبی پزسٌل ثب عزح گزافیکی هتٌبست ثب لَگَی ضزکت سفبرش ٍ 

. تْیِ هی ضَد

 

 

 



 

 

: طشاحی ٍ ساُ اًذاصی سیستن ثبت سفاسش ٍ خشیذ،قیوت گزاسی هحصَالت: هشحلِ دّن

در غَرت توبیل ثزای سَْلت در کبر سفبرش ٍ تحَیل کبالی هطتزی ثب استفبدُ اس یک سیستن جبهغ ًزم 

توبهی هزاحل ٍ جشئیبت ًزم افشار ثِ غَرت دلیك تَسظ .افشاری ثب توبهی اهکبًبت ثزای کبرفزهب اجزا هی گزدد

. پیوبًکبر هزثَعِ اهَسش دادُ هی ضَد

عجك لیوت گذاری کِ ثز اسبس ضزایظ هحیغی ٍ اجتوبػی ٍ ثبسار ّبی رلبثتی هَجَد در سغح هٌغمِ ثزای 

. ّز یک اس هحػَالت اًجبم هی ضَد دادُ ّبی ٍرٍدی ًزم افشار تکویل هی گزدد

 

باصاس یابی ٍ تبلیغات :هشحلِ یاصدّن

در غَرت غالح دیذ کبرفزهب،تجلیغبت ثزٍضَری،کبتبلَگ،تزاکت، استٌذ،تجلیغبت ایٌتزًتی،عزاحی ٍة سبیت ٍ 

. سئَ اًجبم هی گزدد

 ISOبشقشای ٍ پیادُ ساصی :هشحلِ دٍاصدّن

 ٍ سیستن ISO9001هذیزیت کیفیت ٍ ارتجبط ثب هطتزی   در غَرت ًیبس ٍ غالح دیذ کبرفزهب،استبًذارد

 اجزا هی گزدد HACCPهذیزیت ایوٌی هَاد غذایی 

افتتاحیِ ٍ ششٍع بِ کاس : هشحلِ سیضدّن

در هزحلِ اخز،پس اس اجزای پزٍصُ افتتبحیِ ثِ هٌظَر ضزٍع ثِ کبر ٍ هؼزفی هغبسُ ثِ سبیزیي هزاسن افتتبحیِ 

. ثزگشار هی ضَد... ثب حضَر دٍستبى ٍ اضٌبیبى ٍ

 

 

 

 

 


