ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﭘﮋﻭﻫﺶ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻬﺎﺭﺕ
ﺩﻓﺘﺮ ﭘﮋﻭﻫﺶ ،ﻃﺮﺡ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺩﺭﺳﻲ

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ QFD

ﮔﺮﻭﻩ ﺷﻐﻠﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ
0-28/17/1/1

0 3 7 0 0 2 0 0 1 1
ﻧﺴﺨﻪ

ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 1390/5/1 :

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺷﻐﻞ

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ

4
ﺳﻄﺢ
ﻣﻬﺎﺭﺕ

1 3 2 1
ISCO-08

نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  :دفتر طرح و برنامه هاي درسي
كد ملي شناسایي آموزش شایستگي 9-82/17/1/1 :
حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوین استاندارد آموزش شایستگي :

 اداره كل فني و حرفه اي خراسان رضوي مجتمع فني و حرفه اي آزاد ابن هيثم -شركت فن آفرينان خوارزمي توس

حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوین استاندارد آموزش شایستگي :
-

فرآیند اصالح و بازنگري :
-

آدرس دفتر طرح و برنامه هاي درسي
تهران–خيابان آزادي،خيابان خوش شمالي  ،نبش خيابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 8سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور ،پالك 850
دورنگار

11044117

تلفن 11510099 – 0

آدرس الكترونيكي Barnamehdarci @ yahoo.com :

1

تهيه كنندگان استاندارد آموزش شایستگي 
آخرین مدرك

ردیف

نام و نام خانوادگي

1

جالل جوانشير

ليسانس

8

سيد جمال هاشمي كيا

دكتري

3

حسن علي آبادي

4

هستي جاوداني

5

ایمان حسن زاده نوده

1

هما جوانشير

7

عبد اله جليلي

تحصيلي

فوق
ليسانس

فوق
ليسانس

فوق
ليسانس

ليسانس

فوق
ليسانس

رشته تحصيلي

شغل و سمت

ریاضي

مدیر مجتمع

كاربردي

ابن هيثم

سابقه كار مرتبط

آدرس  ،تلفن و ایميل

تلفن ثابت 3978158:
تلفن همراه 35798739737:
 5سال
ايميل e.h.tvto@gmail.com:
آدرس :مشهدامام خميني83پ71

مدیریت

تلفن ثابت 3978158:
تلفن همراه 35798739737:
استاد دانشگاه  19سال
ايميل e.h.tvto@gmail.com:
آدرس :مشهدامام خميني83پ71

MBA

استاد دانشگاه

تلفن ثابت 3978158:
تلفن همراه 35798739737:
 5سال
ايميل e.h.tvto@gmail.com:
آدرس :مشهدامام خميني83پ71

MBA

استاد دانشگاه

تلفن ثابت 3978158:
تلفن همراه 35798739737:
 5سال
ايميل e.h.tvto@gmail.com:
آدرس :مشهدامام خميني83پ71

مهندسي
صنایع و

استاد دانشگاه

سيستم

تلفن ثابت 3978158:
تلفن همراه 35798739737:
 2سال
ايميل e.h.tvto@gmail.com:
آدرس :مشهدامام خميني83پ71

مدیریت
صنعتي

كشاورزي

تلفن ثابت 3978158:
تلفن همراه 35798739737:
 5سال
ايميل e.h.tvto@gmail.com:
آدرس :مشهدامام خميني83پ71

مسئول گروه

شناسایي و مبارزه

تخصصي

با علفهاي هرز

تدوین

2

تلفن ثابت 1237337:
تلفن همراه 35799372251 :
 1سال
ايميل :
آدرس  :سازمان فني حرفه اي خراسان

تعاریف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كاار را وويناد در بع اي از ماوارد اساتاندارد حرفاه اي نيا وفتاه
مي شود.
استاندارد آموزش :
نقشهي يادويري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .
نام یك شغل :
به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .
شرح شغل :
بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل  ،كارها ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي  ،مسئوليت هاا ،
شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل .
طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي .
ویژگي كارآموز ورودي :
حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .
كارورزي:
كارورز ي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت ماي ويارد و ضارورت
دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود(.مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محال آماوزش باه صاورت
تئوريك با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي وردد).
ارزشيابي :
فرآيند جمع آوري شواهد و ق اوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير  ،كه شاامل ساه بخا عملاي  ،كتباي عملاي و اخاالق
حرفهاي خواهد بود .
صالحيت حرفه اي مربيان :
حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .
شایستگي :
توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط ووناوون به طور موثر و كارا برابر استاندارد .
دانش :
حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني ال زم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي  .كاه ماي تواناد شاامل علاوم (اياه (
رياضي  ،في يك  ،شيمي  ،زيست شناسي )  ،تكنولوژي و زبان فني باشد .
مهارت :
حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي  .معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .
نگرش :
مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد .
ایمني :
مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود .
توجهات زیست محيطي :
مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد وردد.

3

نام استاندارد آموزش شایستگي: 1
طراحي و بهبود محصوالت به روش QFD
شرح استاندارد آموزش شغل  /شایستگي :
طراحي و بهبود محصوالت به روش  QFDشايستگي در وروه شغلي صنعت  ,ابر حرفه مديريت صنايع  ,حرفه مهندسي
كيفيت مي باشد .اين شايستگي داراي كارهايي هايي از جمله اجراي  QFDدر سازمان -ايجاد كاه

قابل توجه در

ه ينه هاي راه اندازي  -راه هاي كسب رضايت مشتري به روش  QFDمي باشد
ویژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :كاردان فني  -رشته هاي مهندسي يا ليسانس علوم (ايه
حداقل توانایي جسمي و ذهني  :سالمت جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز  :فن ورز ت مين كيفيت با كد  ........يا مهندسي صنايع و سيستم با كد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 08ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

08

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

08

ساعت

ـ زمان كارورزي

:

8

ـ زمان پروژه

:

9

ساعت
ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي ٪ 50 : عملي ٪50 : -اخالق حرفه اي ٪08 :

صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
فوق ليسانس مهندسي صنايع يا مكانيك يا مديريت صنعتي با  2سال سابقه كار مرتبط
ليسانس مهندسي صنايع يا مكانيك يا مديريت صنعتي با  7سال سابقه كار مرتبط

1 . Job / Competency Description

4

٭ تعریف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :

طراحي و بهبود محصوالت به روش QFD

٭ اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :

Products Design Improvement By QFD Method

٭ مهم ترین استانداردها و رشته هاي مرتبط با این استاندارد :

كارشناس تضمين كيفيت

فن ورز تضمين كيفيت

٭ جایگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار :

الف  :جزو مشاغل عادي و كم آسيب 

طبق سند و مرجع ......................................

ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



طبق سند و مرجع ......................................

ج  :جزو مشاغل سخت و زیان آور



طبق سند و مرجع ........................................

د  :نياز به استعالم از وزارت كار



5

استاندارد آموزش شايستگي
 -كارها

2

8

عناوين

رديف

0

اجراي  QFDدر سازمان

5

ایجاد كاهش قابل توجه در هزینه هاي راه اندازي

0

كسب رضایت مشتري به روش QFD

1.

Occupational / Competency Standard
. Competency / task

6

3

استاندارد آموزش
 بروهي تحليل آموزشزمان آموزش

 -اجراي  QFDدر سازمان

دان

نظري

عملي

جمع

9

01

50

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

:

تاريخچه QFD

0

تعريف QFD

0

فرآيند QFD

5

تاثير استقرار فرآيند  QFDدر سازمان

5

مباني تهيه خانه كيفيت

0

مهارت :
تهيه خانه كيفيت

5

(ياده سازي فرآيند QFD

0

نگرش :

ايمني و بهداشت :

توجهات زيست محيطي :

7

وسايل ايمني و حفاظتي
كامپيوتر حداقلP4
مي براي اساتيد
صندلي وردون
صندلي تحصيلي
ويدئو (رژكتور
تجهي ات براي اينترنت
حافظه سيار
مبلمان اداري
كابل سيار
وايت بورد ماژيك
كتاب ها و ج وات مربوطه

استاندارد آموزش
 بروهي تحليل آموزشزمان آموزش

 -ایجاد كاهش قابل توجه در هزینه هاي راه اندازي

دان

نظري

عملي

جمع

9

00

52

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

:
تغييرات طراحي در حين كار

0

روش هاي كاه

روش هاي (يشگيري از توسعه بي رويه در آينده

0

روش هاي محدود كردن مشكالت (س از شروع كار

0

مهارت :
تغييرات طراحي در حين كار

5

كاه

(يشگيري از توسعه بي رويه در آينده

5

محدود كردن مشكالت (س از شروع كار

5

نگرش :

ايمني و بهداشت :

توجهات زيست محيطي :

8

وسايل ايمني و حفاظتي
كامپيوتر حداقلP4
مي براي اساتيد
صندلي وردون
صندلي تحصيلي
ويدئو (رژكتور
تجهي ات براي اينترنت
حافظه سيار
مبلمان اداري
كابل سيار
وايت بورد ماژيك
كتاب ها و ج وات مربوطه

استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

زمان آموزش

 -كسب رضایت مشتري به روش QFD

دان

نظري

عملي

جمع

05

00

08

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

:

تعريف مشتري و جايگاه آن

0

انواع مشتري:مشتري حقيقي؛مشتري حقوقي؛مشتري سازماني؛مشتري
جغرافيايي

0

نياز مشتري و انواع آن ؛نيازهاي حياتي ( بيولوژيك ؛ نيازهاي اساسي؛
نيازهاي عادي ؛ نيازهاي فردي ؛ نيازهاي اجتماعي ؛ نيازهاي مادي ؛
نيازهاي معنوي (غير مادي)

5

رضايت مشتري

0

تاريخچه مديريت ارتباط با مشتري

0

مديريت ارتباط با مشتري

5

راههاي منتهي به رضايت مشتري

5

فرآيند كسب رضايت مشتري به كمك QFD

5

مهارت :
مديريت ارتباط با مشتري

0

فرآيند كسب رضايت مشتري به كمك QFD

08

نگرش :
ايمني و بهداشت :
توجهات زيست محيطي :

9

وسايل ايمني و حفاظتي
كامپيوتر حداقلP4
مي براي اساتيد
صندلي وردون
صندلي تحصيلي
ويدئو (رژكتور
تجهي ات براي اينترنت
حافظه سيار
مبلمان اداري
كابل سيار
وايت بورد ماژيك
كتاب ها و ج وات مربوطه

 بروه استاندارد تجهي اتنام

ردیف

كامپيوتر

مشخصات فني و دقيق

تعداد

P4-windows XP or 7

 3عدد

لي ري رنگي

 2عدد

چا(گر
نرم اف ار آموزشي مربوطه
كتاب آموزشي

 7نسخه
منابع معرفي شده در استاندارد

8عدد

مي كامپيوتر

 3عدد

صندلي وردان

 79عدد
 7 ،8يا  9راهه

كابل سيار

 3عدد

ديتا (رژكتور

7

(رده ديتا (رژكتور

7

مي مربي

7

كپسول اتفاء حريق

7

جعبه كمكهاي اوليه

همراه با وسايل كمكهاي اوليه

7

تخته وايتبرد

7

مودم

1

كابل وتجهي ات براي اتصال به اينترنت

2

اسكنر

1

كورنومتر

2

فايل و كمد و مابقي وسايل اداري

يك سري

1

حافظه سيار ()Flash Memory

 2تا G 3

1

مبلمان اداري

يك سري

1

توجه :
 -تجهيزات براي یك كارگاه به ظرفيت  15نفر در نظر گرفته شود .

11

توضيحات

 بروه استاندارد موادردیف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

برگه A4

برای پرینت

54

نرمافزار

1

مداد و لوازمالتحریر

به تعداد الزم

لوح فشرده خام

14

دفترچه يادداشت

14

توضيحات

توجه :
 -مواد به ازاء یك نفر و یك كارگاه به ظرفيت  15نفر محاسبه شود .

 بروه استاندارد اب ارنام

ردیف

مشخصات فني و دقيق

ماژیک وایتبرد
روپوش کار

تعداد
3

با رنگ روشن

کولیس

3
1

توجه :
 -ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .

11

توضيحات

 منابع و نرم اف ار هاي آموزشي ( اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد )رديف

7
2

عنوان منبع يا نرم اف ار

مترجم

مولف

بررسي نيازمندي هاي مشتريان در نگهداري و تعميرات بهره ور فراوير
)  ) TPMبوسيله وسترش عملكرد كيفيت ()QFD

ج وه مديريت ارتباط با مشتري

سال نشر

محل نشر

ناشر يا توليد كننده

4

(ويا مصطفي اديبي
سيد مسعود سيدي
6
سيدجواد ايران بان
5

هستي جاوداني

4

 .كارشناسي مهندسي صنایع  /دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مدیریت صنعتي دانشگاه آزاد اسالمي شيراز

5

 .دكتري مدیریت صنعتي  /استادیار دانشگاه آزاد اسالمي شيراز

6

 .دكتري مدیریت صنعتي  /استادیار دانشگاه آزاد اسالمي شيراز

12

 ساير منابع و محتواهاي آموزشي ( (يشنهادي وروه تدوين استاندارد ) عالوه بر منابع اصليرديف

نام كتاب يا ج وه

سال نشر

مولف  /مولفين

مترجم/مترجمين

استفاده از روش عملكرد وسترش كيفيت باا رويكارد غربالساازي فاازي باه
منظور تدوين استراتژي هاي رقابتي

13

محل نشر

ناشر

توضيحات

فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
رديف

عنوان

1

www.Modir.ir

2

www.ie-tesf.blogfa.com

3

www.forum.p30pedia.com/showthread.php?61807-Qfd-چيست؟

4

www.raznameh.com

5

www.forum.ecl4u.com/Default.aspx?g=posts&t=15247

6
7
8
9
10

14

