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

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ
ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﮔﺮﻭﻩ ﺷﻐﻠﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ
0-28/13/1/3

0 3 7 0 0 3 0 0 0 1
ﻧﺴﺨﻪ

ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 1390/5/1 :

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺷﻐﻞ

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ
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1 3 2 1

ﺳﻄﺢ

ISCO-08

ﻣﻬﺎﺭﺕ

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :دفتر طرح و برنامه های درسي
کد ملي شناسايي آموزش شغل9-82/13/1/3 :
اعضاء کميسيون تخصصي برنامه ريزی درسي رشته مديريت و صنايع :

حوزه های حرفه ای و تخصصي همكار برای تدوين استاندارد آموزش شغل  /شايستگي :
 اداره کل آموزش فني و حرفه ای استان مرکزی -شرکت مهندسي تدوين دانش (متد)

فرآيند اصالح و بازنگری :
-

آدرس دفتر طرح و برنامه های درسي
تهران – خيابان آزادی  ،خيابان خوش شمالي  ،نبش خيابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 8سازمان آموزش فني و حرفهای کشور  ،پالك
850
دورنگار

11044116

تلفن 11510099 – 0

آدرس الكترونيكي Barnamehdarci @ yahoo.com :

1

تهيه کنندگان استاندارد آموزش شغل
رديف

نام و نام خانوادگي

آخرين مدرك
تحصيلي

رشته تحصيلي

1

 شايستگي 

شغل و سمت

مديرعامل و عضو
محمد ذوالفقاری

فوق

مهندسي

ليسانس

صنايع

تيم
استانداردنويسي
شرکت مهندسي
تدوين دانش

3
فرهاد بهادری

ليسانس

صنايع

8
مجيد عباسي نيا

فوق

مهندسي

ليسانس

صنايع

3
منصور صالحي

فوق

مهندسي

ليسانس

صنايع

4

علي حمزه لويي

فوق
ليسانس

مديريت

مدير واحد برنامه
ريزی هپكو اراك

سابقه کار
مرتبط

تلفن ثابت 23160000880:
تلفن همراه 22633100136 :
61سال ايميل methodcg@gmail.com :
آدرس  :اراک چهارراه دکتر حساابي-
نبش خ 61شهريور
تلفن ثابت 23161688221:
تلفن همراه 22638113111 :
63سال ايمياااااااااااااااااااااااااااااال:
Bahadorifarhad@gmail.com

آدرس  :اراک کوي صنعتي
تلفن ثابت 23168601118:
تلفن همراه 22633100621 :
مدير مرکز اطالع
رساني دانشگاه
61سال ايميل majjide@yahoo.com :
سماء اراك
آدرس  :اراک -خ قيام – دانشگاه آزاد
سماء
تلفن ثابت 0001000:
تلفن همراه 22633161823 :
معاونت تعميرات و
نگهداری اداره
66سال ايميل m_salehi@arkbus.net :
مخابرات اراك
آدرس  :اداره مخابرات اراک – مرکا
علي اده
تلفن ثابت 0000210:
تلفن همراه 22633122221 :
اداره تعاون اراك 1سال ايميل :
ali_hamzellooie@yahoo.com

5
کارشناس پروژه و
عضو تيم
الهام شهسواری

ليسانس

الكترونيک

آدرس  ،تلفن و ايميل

استانداردنويسي
شرکت مهندسي
تدوين دانش

2

 1سال

آدرس  :اراک – بلااوار فاطميااه اداره
کل تعاون استان مرک ي
تلفن ثابت 23160000880:
تلفن همراه 22811161131 :
ايميااااااااااااااااااااااااااااال :
shahsavari.elham@gmail.co
m

آدرس  :اراک چهارراه دکتر حساابي-
نبش خ 61شهريور

تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط کاار 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 يک شغل :
به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص که 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  ،کارها ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي  ،مسئوليت هاا ،
شرايط کاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل .
طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي .
ويژگي کارآموز ورودی :
حداقل شايستگي ها و توانايي هايي که از يك کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .
کارورزی:
کارورزي صرفا در مشاغلي است که بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماکت صورت ماي ويارد و وارورت
دارد که در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود(.مانند آموزش يك شايستگي که فرد در محال آماوزش باه صاورت
تئوريك با استفاده از عكس مي آموزد و ورورت 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  ،که شاامل ساه بخاش عملاي  ،کتباي عملاي و اخاالق
حرفهاي خواهد بود .
صالحيت حرفه ای مربيان :
حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي که از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .
شايستگي :
توانايي انجام کار در محيط ها و شرايط ووناوون به طور موثر و کارا برابر استاندارد .
دانش :
حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي  .کاه ماي تواناد شاامل علاوم (اياه (
رياوي  ،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 که براي شايستگي در يك کار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد .
ايمني :
مواردي است که عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط کار مي شود .
توجهات زيست محيطي :
مالحظاتي است که در هر شغل بايد رعايت و عمل شود که کمترين آسيب به محيط زيست وارد وردد.

3

نام استاندارد آموزش شغل  /شايستگي: 1
مدير برنامه ريزی و کنترل توليد
شرح استاندارد آموزش شغل  /شايستگي :
مدير برنامه ري ي و کنترل توليد شعلي است در حوزه مديريت و صنايع که قادر به تدوين برنامه واحد توليدي  -ظرفيت
سنجي -کنترل موجودي -برنامه ري ي منابع انساني -برنامه ري ي جريان مواد و انبار و حمل و نقل -زمان بندي و
کنترل (روژه -بودجه بندي و مانيتورينگ توليد و بهره وري مي باشد .اين شغل با مدير توليد ،مدير مهندسي و مدير
ت مين کيفيت به صورت عروي و با سر(رست و کارشناسان برنامه ري ي و توليد به صورت طولي در ارتباط ميباشد.
ويژگي های کارآموز ورودی :
حداقل ميزان تحصيالت  :ليسانس مهندسي صنايع و يا مديريت صنعتي
حداقل توانايي  :توانايي استفاده از دستها و قوه شنوايي ،بيتايي و گفتاری و سالمت کامل ذهني و رواني
مهارت های پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

839

ساعت

ـ زمان آموزش نظری

:

65

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 155ساعت

ـ زمان کارورزی

:

ــ

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ــ

ساعت

بودجه بندی ارزشيابي ( به درصد )
 کتبي %85 : عملي %15: اخالق حرفه ای %19:صالحيت های حرفه ای مربيان :

ليسانس مهندسي صنايع و يا مديريت صنعتي با  1سال سابقه کار مرتبط
يا فوق ليسانس مهندسي صنايع و يا مديريت صنعتي با  0سال سابقه کار مرتبط

1 . Job / Competency Description

4

٭ تعريف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :

برنامه ريزی  :برنامه ري ي از وظايف بسيار مهم مديران است و با ساير وظايف آنها ارتباطي تنگاتنگ دارد .اور نگرش
مبتني بر برنامه ري ي در سراسر زندوي فردي و سازماني تسري يابد ،نوعي تعهد به عمل بر مبناي تعقل و تفكر آينده
نگر و ع م راسخ بر استمرار آن ايجاد مي شود و به نوعي ،تحقق اهداف فردي و سازماني ،مستل م برنامه ري ي است.
نياز به برنامه ري ي از آنجا است که همه سازمان ها با فعاليت در محيطي (ويا ،مترصد آن هستند که منابع محدودشان
را براي رفع نيازهاي متنوع و ف اينده خود صرف نمايند و اين (ويايي محيط و وجود تالطم و عدم اطمينان ناشي از
تغييرات محيطي ،بر ورورت انكار نا(ذير برنامه ري ي مي اف ايد.
٭ اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
 production planning & control Management٭ مهم ترين استانداردها و رشته های مرتبط با اين استاندارد :
٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي کار :

الف  :جزو مشاغل عادی و کم آسيب 
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور 
د  :نياز به استعالم از وزارت کار

طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ........................................
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استاندارد آموزش شغل  /شايستگي
 -شايستگي ها  /کارها

0

8

عناوين

رديف

1

تدوين برنامه واحد توليدي

8

ظرفيت سنجي

3

کنترل موجودي

4

برنامه ري ي منابع انساني

5

برنامه ري ي جريان مواد و انبار و حمل و نقل

1

زمان بندي و کنترل (روژه

6

بودجه بندي و مانيتورينگ توليد و بهره وري

1.

Occupational / Competency Standard
. Competency / task

6

3

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :
تدوين برنامه واحد توليدي

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

62

02

82

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 -خط مشي و استراتژي سازماني

6

 -اهميت توجه به چشم انداز

6

 -سطوح برنامه ري ي ( بلند مدت  ،کوتاه مدت و ميان مدت )

2.1

 -چارچوب برنامه ري ي

2.1

 -اهداف برنامه ري ي

2.1

 -منابع و امكانات قابل برنامه ري ي

6

 -متغير هاي تصميم ويري جهت تدوين برنامه

6.1

 -دوره زماني برنامه

2.1

 انواع استراتژي هاي مورد استفاده در فر آيند برنامه ري ي (توليد با نيروي کار متغير  ،توليد ثابت و توليد ترکيبي )
 انواع مدل هاي برنامه ري ي ( خطي  ،وريب همبستگي ،(ارامتري و تصميم ويري از طريق جستجو و تصميم ويري
خطي )
مهارت :

 رايانه مربي ويدئو(رژکتور مي و صندلي مربي مي و صندلي کارآموز بروه A4 تخته وايت برد ماژيك وايت برد -تخته (اک کن

6.1

0

 -تعيين چارچوب برنامه

6.1

 -دسته بندي منابع

6.1

 -تعيين متغيرهاي تصميم ويري

8

 -تعيين دوره زماني برنامه

0

 -تعيين استراتژي توليد

8

 تدوين برنامه واحد توليد با اساتفاده از روش برناماه ريا يخطي
 تاادوين برنامااه واحااد توليااد بااا اسااتفاده از روش وااريبهمبستگي
 تدوين برنامه برنامه واحد توليد با استفاده از روش (ارامتري7

8
8
8

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :
تدوين برنامه واحد توليدي

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

62

02

82

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
 ديد جامع و آينده نگرانه جهت در نظر ورفتن تمامي فاکتورهاي تاثير وذار بر توليد و ياتوسعه واحد توليدي در زمان حال و آينده
 دقت و تمرک جهت جامع نگري فاکتورهاايمني و بهداشت :
توجهات زيست محيطي :
-

8

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :
ظرفيت سنجي

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

66

03

82

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 -تقاوا و زنجيره عروه

 رايانه مربي ويدئو(رژکتور مي و صندلي مربي مي و صندلي کارآموز بروه A4 تخته وايت برد ماژيك وايت برد -تخته (اک کن

2.1

 فعاليت هاي بين زنجيره عروه (خريد  ،کنتارل موجاودي ،توليد  ،زمان بندي و حمل ونقل و توزيع)
 روش هاااي کيفااي (اايش بينااي تقاوااا ( نظاار خااواهي ازفروشندوان – توافق جمعي – انتظارات مصرف کننده – دلفي)

6
6

 روش هاي کمي (يش بيني تقاواا (ساري هااي زمااني –روش هاي سببي )
 -روش هاي ظرفيت سنجي ماشين آالت و نيروي انساني

0

 -مراحل کارسنجي و زمان سنجي

6.1

 روش هاي کارسانجي ( نماودار فراوارد عملياات  ،نماودارجريان فرآيند  ،نمودار سيمو  ،نمودار انسان – ماشين)

0

 روش هاي زمان سنجي ( به وسيله کرنومتر – نمونه ويارياز کار – با استفاده از اطالعات استاندارد )
 اصول جمع بندي و ادغام عوامل دخيل در ظرفيات سانجيتوليد
مهارت :

6

6
6

 -تعيين و ترسيم زنجيره عروه

0

( -يش بيني تقاوا با استفاده از روش هاي کيفي

8

( -يش بيني تقاوا با استفاده از روش هاي کمي

8

 -بر آورد ظرفيت در اختيار ماشين ها و نيروي انساني

1

 -کار سنجي با استفاده از تمامي روش ها

1

 -زمان سنجي با استفاده از تمامي روش ها

1

 -ظرفيت سنجي توليد با در نظر ورفتن تمامي عوامل باال

1

9

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :
ظرفيت سنجي

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
 ديد جامع ورايانه و همه جانبه جهت در نظر ورفتن تمامي موارد توجه و عنايت به عنصر زمان به عنوان مهمترين رکن توليد ديد حداکثري و خوشبينانه در برآورد ظرفيتايمني و بهداشت :
توجهات زيست محيطي :
-

11

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

کنترل موجودي
نظري

عملي

جمع

62

00

80

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 -تقاواي مستقل و وابسته

2.1

 -رايانه مربي

 -وظايف مديريت مواد

6

 -ويدئو(رژکتور

 -سيستم کنترل موجودي و انواع آن

6

 -روند مصرف مواد يا کاال

2.1

 ه ينه هاي انبارداري  ،سفارش و ني ه ينه ناشي از کمباودمواد و کاال ( )Shortage cost

2.1

 -سيستم کنترل موجودي ABC

6

 -سيستم کنترل موجودي EOQ

6

 -نقطه سفارش مجدد( )Reorder Point

2.1

 -زمان انتظار سفارش

2.1

 -تقاوا در طول زمان انتظار

2.1

 -خالي شدن از موجودي

2.1

 -ذخيره ايمني ()Safety Stock

2.1

 -روش سفارش مجدد با کمبود بر نامه ري ي شده

6

 -سفارش تحويل نشده و ه ينه آن

2.1

 -روش مستند سازي اطالعات جمع آوري شده

2.1

11

 مي و صندلي مربي مي و صندلي کارآموز -بروه A4

 تخته وايت برد ماژيك وايت برد -تخته (اک کن

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

کنترل موجودي
نظري

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
 -بررسي روند مصرف مواد

0.1

 -بر آورد ه ينه هاي انبار داري  ،سفارش و ه ينه کمبود

8

 -کنترل موجودي با استفاده از روش ABC

1

 -کنترل موجودي با استفاده از روش EOQ

1

 -تعيين نقطه سفارش مجدد

6.1

 -تعيين مي ان تقاوا در طول زمان انتظار

6.1

 -تعيين حد مطلوب ذخيره ايمني

6.1

 -تعيين ه ينه انبار داري در مدل سفارشي تحويل نشده

0

 -تعيين ه ينه سفارش در مدل سفارشي تحويل نشده

0

نگرش :
 نگاه حداقلي و متناسب با نوع توليد در انبارش و مي ان موجودي)(JIT نگاه صرفه جويانه در نگهداشت موجوديايمني و بهداشت :
توجهات زيست محيطي :
-

12

بروه استاندارد آموزش
 بروهي تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
برنامه ري ي منابع انساني

نظري

عملي

جمع

2

06

82

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 روش هاي برآورد نيروهاي توليدي و (شتيباني (غير توليدي) تناسب بين آموزشي و تخصص و جايگااه شاغلي نيروهاايانساني

0

 ويدئو(رژکتور6

 -انواع ساختارهاي سازماني توليدي  ،صنعتي

0

 -نحوه تعيين ساعات و شيفت هاي کاري

0

 روش هاي برآورد حق ال حمه و ه ينه (رسانلي توليادي وغير توليدي

 رايانه مربي مي و صندلي مربي مي و صندلي کارآموز -بروه A4

 تخته وايت برد -ماژيك وايت برد

0

 -تخته (اک کن

مهارت :
 -برآورد تعداد نيروهاي توليدي و غيرتوليدي ((شتيباني) با

1

توجه به ساختار سازماني واحد توليدي
 -برآورد حق ال حمه و ه ينه (رسنلي توليدي و غير توليدي

1

 -تخصيص نيروهاي انساني به ماشين آالت

1

 -تعيين ساعات و شيفت هاي کاري

1

 -نياز سنجي آموزشي (رسنل

1

نگرش :
 نگاه سرمايه اي به نيروي انساني نگاه بهره ورانه در به کارويري نيروي انسانيايمني و بهداشت :
توجهات زيست محيطي :
-

13

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

برنامه ري ي جريان مواد  ،انبار و حمل و نقل

نظري

عملي

جمع

68

62

80

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 -رايانه مربي

 اهداف سيستم برنامه ري ي مواد( کااهش موجاودي انباار ،کاهش زمان توليد و تحويل کاال  ،برآورد زمان واقعي تحويل و

6.1

 ويدئو(رژکتور -مي و صندلي مربي

اف ايش بازدهي )
 اج اي تشكيل دهنده سيستم برناماه ريا ي ماواد ( برناماهتفصيلي توليد – ليست موادو قطعات – صورت موجودي انبار )
 -موارد تقاواي اج اي تشكيل دهنده محصول

 مي و صندلي کارآموز6
6

 روش هاي تعيين مي ان سفارش ياا سااخت ( سافارش باراساس نياز در دوره سفارش دوره اي )

6.1

 فرآيند برنامه ري ي مواد اوليه و قطعات -نمودار ساختار محصول BOM

6

 -نمودار درخت مونتاژ

6

 ،ذخيره احتياطي)

6

 -اصول توليد به هنگامJIT

6

 -انواع سيستم هاي انبارداري

6

 -انواع سيستم هاي حمل و نقل درون کارواهي و برون

6

کارواهي

14

 تخته وايت برد -ماژيك وايت برد

0

 -نكات اساسي در محاسبه برنامه ري ي مواد ( MRPوايعات

 -بروه A4

 -تخته (اک کن

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

برنامه ري ي جريان مواد  ،انبار و حمل و نقل

نظري

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
 -تعيين مي ان ساخت

0

 تدوين برنامه اصلي توليد ماهانه ( تعيين مي ان سافارش يااساخت )

8

 -ترسيم نمودار ساختار محصول BOM

0

 -ترسيم نمودار درخت مونتاژ

0

 -برنامه ري ي جريان مواد

0.1

 -برنامه ري ي سيستم انبار داري

0.1

 -برنامه ري ي سيستم حمل و نقل درون کارواهي

0.1

 -برنامه ري ي سيستم حمل و نقل برون کارواهي

0.1

نگرش :
 ديد صرفه جويانه و اقتصادي در طراحي سيستم جريان مواد و حمل و نقل و انبار داريايمني و بهداشت :
توجهات زيست محيطي :
-

15

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

زمان بندي و کنترل (روژه

نظري

عملي

جمع

60

00

81

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 -نمودار وانت ()Gunt Chart

 -رايانه مربي

0

 مدل هاي شبكه اي (تكنياك ارزياابي و باازنگري برناماه ،روش مسير بحراني)

 ويدئو(رژکتور8

 -فعاليت  ،فعاليت مجازي و رويداد در مدل هاي شبكه اي

0

 -مسير بحراني و ويژوي هاي آن

6.1

 -فرجه آزاد و فرجه کلي

6

 -نمودار زماني شبكه

6

 -سر به سري ه ينه ا زمان

6.1

 مي و صندلي مربي مي و صندلي کارآموز -بروه A4

 تخته وايت برد ماژيك وايت برد -تخته (اک کن

مهارت :
 -ترسيم نمودار وانت فعاليت ها

8

 -ترسيم مدل شبكه اي فعاليت ها

0.1

 -محاسبه مسير (يشرو فعاليت ها

6

 -محاسبه مسير (سرو فعاليتها

6

 -تعيين و محاسبه مسير بحراني فعاليتها

0

 -تعيين فرجه آزاد فعاليت

6

 -تعيين فرجه کلي

6

 -زمانبندي تمامي فعاليت هاي مسير بحراني

0.1

 -زمان بندي بقيه فعاليت ها با در نظر ورفتن زمان شروع آنها

0.1

 -ترسيم نمودار زماني شبكه

8

 -تعيين ريسك ناشي از تاخير در (روژه

0.1

16

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

زمان بندي و کنترل (روژه

نظري

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
 توجه به فعاليت هاي مسير بحراني در زمان بندي (روژه دقت در رعايت ترتيب تقدم و تاخر فعاليت ها در مسير در حين زمان بندي تالش واقع ورايانه در جهت کاهش هر چه بيشتر مسير بحرانيايمني و بهداشت :
توجهات زيست محيطي :
-

17

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :
بودجه بندي و مانيتورينگ توليد و بهره وري

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

62

08

88

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 -تعريف بودجه و انواع آن

 رايانه مربي ويدئو(رژکتور مي و صندلي مربي مي و صندلي کارآموز بروه A4 تخته وايت برد ماژيك وايت برد -تخته (اک کن

2.1

 اهداف بودجاه ( برناماه ريا ي – همكااري و مشاارکت –نظارت و کنترل )
 انواع روش هاي بودجه بنادي ( بار اسااس ناوع ه يناه ياامصرف – بر اساس داده هاي مديريتي – بر اساس روش آماده
سازي )

2.1

6.1

 انواع روش هاي آماده سازي بودجاه ( متمرکا – خطاي –فرمولي – برنامه اي – عملياتي – بر مبناي صفر )
 -نارسايي هاي بودجه بندي

6

 -اتوماسيون در سيستم هاي کنترل خطوط توليد

0

 -برنامه تعميرات و سرويس تجهي ات و ماشين آالت کارواه

6

 -بهره وري و ارکان آن ( اثر بخشي و کارايي )

6

 -روش هاي اف ايش بهره وري

6

6.1

مهارت :
 -بودجه بندي بر اساس نوع ه ينه يا مصرف

8.1

 -بودجه بندي بر اساس داده هاي مديريتي

8.1

 -بودجه بندي بر اساس روش آماده سازي

8.1

 -آماده سازي بودجه به روش هاي مذکور

8.1

 -مانيتورينگ توليد با استفاده از اتوماسيون صنعتي

8

 تهيه و تدوين برنامه هاي تعميرات و نگهداري تجهيا ات وماشين آالت کارواه
 -ارائه راه کار جهت اف ايش بهره وري

18

8
8

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :
بودجه بندي و مانيتورينگ توليد و بهره وري

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

62

08

88

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
 ديد جامع و توجه به اولويتهاي توليد در بودجه بندي عدالت و مساوات در يكسان سازي تسهيالت توليدايمني و بهداشت :
توجهات زيست محيطي :
-

19

 بروه استاندارد تجهي اتنام

رديف

مشخصات فني و دقيق
حداقل P4با : Spc

 1رايانه مربي

1G RAM ,256 MVGA ,LCD15,
DVDRW, CPU 2.66 Dual Core

 2ديتا (رژکتور و (رده مربوطه

DP:2000 lumens
Sc: 1.6*2.4 m

 3مي و صندلي مربي

صندلي وردان
Dim Desk :1*1.6 m

 4مي و صندلي کارآموز
 5تخته وايت برد
 6تخته (اک کن

تعداد

صندلي دسته دار دانشجويي
Dim Board:1.6*2.4 m

فومي

توجه :
 -تجهيزات برای يک کارگاه به ظرفيت  15نفر در نظر گرفته شود .

21

1عدد

1عدد

1عدد

15عدد

1عدد

1عدد

توضيحات
به ازای هر کارگاه
 1عدد
به ازای هر کارگاه
 1عدد
به ازای هر کارگاه
 1عدد
به ازای هر نفر 1
عدد
به ازای هر کارگاه
 1عدد
به ازای هر کارگاه
 1عدد

 بروه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

توضيحات

6

-

-

-

-

توجه :
 -مواد به ازاء يک نفر و يک کارگاه به ظرفيت  15نفر محاسبه شود .

21

 بروه استاندارد اب اررديف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

توضيحات

6

-

-

-

-

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

22

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

6

مولف

عنوان منبع يا نرم اف ار

مترجم

مديريت توليد و عمليات دکتر هايده متقي

سال نشر

6831

-

ناشر يا توليد کننده

محل نشر

آواي (اتريس

تهران

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

نام کتاب يا ج وه

سال نشر

مولف  /مولفين

6

مديريت توليد

6831

دکتر سيد مهدي الواني

23

مترجم/

محل

مترجمين

نشر

-

مشهد

ناشر

آستان قدس رووي

توويحات

فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
رديف

عنوان

1

danesh.bizhat.com

2

www4.irandoc.ac.ir

3

daneshnameh.roshd.ir

4

www.mgtsolution.com

5

www.iranpm.com

6

www.managementparadise.com

24

