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ًظارت تر تذٍيي هحتَا ٍ تصَية  :دفتر عرح ٍ ترًاهِ ّاي درظي
وذ هلي ؼٌاظايي آهَزغ ؼايعتگي :
اػضاء وويعيَى تخصصي ترًاهِ ريسي درظي رؼتِ هذيريت ٍ صٌايغ :

حَزُ ّاي حرفِ اي ٍ تخصصي ّوىار تراي تذٍيي اظتاًذارد آهَزغ ؼايعتگي :
 ادارُ ول آهَزغ فٌي ٍ حرفِ اي اظتاى هروسي -ؼروت هٌْذظي تذٍيي داًػ ( هتذ)

فرآيٌذ اصالح ٍ تازًگري :
-

آدرض دفتر عرح ٍ ترًاهِ ّاي درظي
تْراى – خياتاى آزادي  ،خياتاى خَغ ؼوالي ً ،ثػ خياتاى ًصرت  ،ظاختواى ؼوارُ  ، 2ظازهاى آهَزغ فٌي ٍ حرفِاي وؽَر  ،پالن
259
دٍرًگار

66944117

تلفي 66569900 – 9

آدرض الىترًٍيىي Barnamehdarci @ yahoo.com :

1

تْيِ وٌٌذگاى اظتاًذارد آهَزغ ؼغل
رديف

ًام ٍ ًام خاًَادگي

آخريي هذرن
تحصيلي

رؼتِ تحصيلي

1

 ؼايعتگي 

ؼغل ٍ ظوت

هذيرػاهل ٍ ػضَ
هحوذ رٍالفماري

فَق

هٌْذظي

ليعاًط

صٌايغ

تي ن
اظتاًذاردًَيعي
ؼروت هٌْذظي
تذٍيي داًػ

2

وارؼٌاض پرٍشُ ٍ
ػضَ تين
الْام ؼْعَاري

ليعاًط

الىترًٍيه

اظتاًذاردًَيعي
ؼروت هٌْذظي
تذٍيي داًػ

3
هجيذ ػثاظي ًيا

فَق

هٌْذظي

ليعاًط

صٌايغ

هذير هروس اعالع
رظاًي داًؽگاُ
ظواء اران

4
ػلي حوسُ لَيي

فَق
ليعاًط

هذيريت

ادارُ تؼاٍى اران

ظاتمِ وار
هرتثظ

آدرض  ،تلفي ٍ ايويل

تلفي ثبثت 08612222332:
تلفي ّوشاُ 09188622481 :
16ػبل ايويل methodcg@gmail.com :
آدسع  :اسان چْاابسساُ دوتااش ؼاابثي-
ًجؾ خ 17ؿْشيَس
تلفي ثبثت 08612222332:
تلفي ّوشاُ 09357517784 :
 4ػبل ايويل :
shahsavari.elham@gmail.com

آدسع  :اسان چْاابسساُ دوتااش ؼاابثي-
ًجؾ خ 17ؿْشيَس
تلفي ثبثت 08613125753 :
تلفي ّوشاُ 09188622104 :
15ػبل ايويل majjide@yahoo.com :
آدسع  :اسان -خ لي ابم – داًـااهبُ آصاد
ػوبء
تلفي ثبثت 2222072:
تلفي ّوشاُ 09188600097 :
ايويل ali_hamzellooie@yahoo.com :
5ػبل
آدسع  :اسان – ثلااَاس فبطويااِ اداسُ واال
تؼبٍى اػتبى هشوضي

5
هذير فٌاٍري
هٌصَر صالحي

فَق

هٌْذظي

اعالػات ؼروت

ليعاًط

صٌايغ

هخاترات اظتاى
هروسي

2

11ػبل

تلفي ثبثت 2226222:
تلفي ّوشاُ 09188615398 :
ايويل :
m_salehi@arkbus.net

آدسع  :اداسُ هخااابثشار اسان – هشواااض
ػليضادُ

تؼاريف :
اظتاًذارد ؼغل :
هـخلبر ؿبيؼتهي ّب ٍ تَاًوٌذي ّبي هَسد ًيبص ثشاي ػولىشد هَثش دس هحيط وابس سا وَيٌاذ دس ثؼ اي اص هاَاسد اػاتبًذاسد شفاِ اي ًياض وفتاِ
هي ؿَد.
اظتاًذارد آهَزغ :
ًمـِي يبدويشي ثشاي سػيذى ثِ ؿبيؼتهي ّبي هَجَد دس اػتبًذاسد ؿغل .
ًام يه ؼغل :
ثِ هجوَػِ اي اص ٍظبيف ٍ تَاًوٌذي ّبي خبف وِ اص يه ؿخق دس ػطح هَسد ًظش اًتظبس هي سٍد اطالق هي ؿَد .
ؼرح ؼغل :
ثيبًيِ اي ؿبهل هْن تشيي ػٌبكش يه ؿغل اص لجيل جبيهبُ يب ػٌَاى ؿغل  ،وبسّب استجبط ؿغل ثب هـبغل ديهش دس يه َصُ ؿغلي  ،هؼئَليت ّاب ،
ؿشايط وبسي ٍ اػتبًذاسد ػولىشد هَسد ًيبص ؿغل .
عَل دٍرُ آهَزغ :
ذالل صهبى ٍ جلؼبر هَسد ًيبص ثشاي سػيذى ثِ يه اػتبًذاسد آهَصؿي .
ٍيصگي وارآهَز ٍرٍدي :
ذالل ؿبيؼتهي ّب ٍ تَاًبيي ّبيي وِ اص يه وبسآهَص دس ٌّهبم ٍسٍد ثِ دٍسُ آهَصؽ اًتظبس هي سٍد .
وارٍرزي:
وبسٍسصي كشفب دس هـبغلي اػت وِ ثؼذ اص آهَصؽ ًظشي يب ّوهبم ثب آى آهَصؽ ػولي ثِ كَسر هحذٍد يب ثب هبوت كَسر هاي وياشد ٍ ضاشٍسر
داسد وِ دس آى هـبغل خبف هحيط ٍالؼي ثشاي هذتي تؼشيف ؿذُ تجشثِ ؿَد(.هبًٌذ آهَصؽ يه ؿبيؼتهي وِ فشد دس هحال آهاَصؽ ثاِ كاَسر
تئَسيه ثب اػتفبدُ اص ػىغ هي آهَصد ٍ ضشٍسر داسد هذتي دس يه هىبى ٍالؼي آهَصؽ ػولي ثجيٌذ ٍ ؿبهل ثؼيبسي اص هـبغل ًوي وشدد).
ارزؼياتي :
فشآيٌذ جوغ آٍسي ؿَاّذ ٍ ل بٍر دس هَسد آًىِ يه ؿبيؼتهي ثذػت آهذُ اػت يب خيش  ،وِ ؿابهل ػاِ ثخاؾ ػولاي  ،وتجاي ػولاي ٍ اخاالق
شفِاي خَاّذ ثَد .
صالحيت حرفِ اي هرتياى :
ذالل تَاًوٌذي ّبي آهَصؿي ٍ شفِ اي وِ اص هشثيبى دٍسُ آهَصؽ اػتبًذاسد اًتظبس هي سٍد .
ؼايعتگي :
تَاًبيي اًجبم وبس دس هحيط ّب ٍ ؿشايط وًَبوَى ثِ طَس هَثش ٍ وبسا ثشاثش اػتبًذاسد .
داًػ :
ذالل هجوَػِ اي اص هؼلَهبر ًظشي ٍ تَاًوٌذي ّبي رٌّي الصم ثشاي سػيذى ثِ يه ؿبيؼتهي يب تَاًابيي  .واِ هاي تَاًاذ ؿابهل ػلاَم بياِ
( سيبضي  ،فيضيه  ،ؿيوي  ،صيؼت ؿٌبػي )  ،تىٌَلَطي ٍ صثبى فٌي ثبؿذ .
هْارت :
ذالل ّوبٌّهي ثيي رّي ٍ جؼن ثشاي سػيذى ثِ يه تَاًوٌذي يب ؿبيؼتهي  .هؼوَالً ثِ هْبسر ّبي ػولي اسجبع هي ؿَد .
ًگرغ :
هجوَػِ اي اص سفتبسّبي ػبطفي وِ ثشاي ؿبيؼتهي دس يه وبس هَسد ًيبص اػت ٍ ؿبهل هْبسر ّبي غيش فٌي ٍ اخالق شفِ اي هي ثبؿذ .
ايوٌي :
هَاسدي اػت وِ ػذم يب اًجبم ًذادى كحيح آى هَجت ثشٍص َادث ٍ خطشار دس هحيط وبس هي ؿَد .
تَجْات زيعت هحيغي :
هال ظبتي اػت وِ دس ّش ؿغل ثبيذ سػبيت ٍ ػول ؿَد وِ ووتشيي آػيت ثِ هحيط صيؼت ٍاسد وشدد.
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ًام اظتاًذارد آهَزغ ؼايعتگي: 1
تجضيِ ٍ تحليل ػيؼتن ّبي اًذاصُ ويشي ()MSA
ؼرح اظتاًذارد آهَزغ ؼايعتگي :
تجضيِ ٍ تحليل ػيؼتن ّبي اًذاصُ ويشي ؿبيؼتهي اػت دس َصُ هذيشيت ٍ كٌبيغ وِ ثِ هٌظَس اجشاي تىٌيىْبي
هشثَطِ( ) MSAثٌهبُ وؼت ٍ وبس سا جْت ثبصسػي وبليجشاػيَى اثضاس ،تجضيِ ٍ تحليل بساهتشّبي اًذاصُ ويشي ٍكفي
(ويفي) ،تجضيِ ٍ تحليل بساهتشّبي اًذاصُ ويشي ووي ٍ اًجبم الذاهبر اكال ي هشثَطِ ثِ هٌظَس ثْجَد ػيؼتن اًذاصُ
ويشي آهبدُ هي ًوبيذ .ؿبيؼتهي تجضيِ ٍ تحليل ػيؼتن ّبي اًذاصُ ويشي ثب في ٍسص وبليجشاػيَى ٍػبيل اًذاصُ ويشي،
هذيشيت ويفيت ٍ هذيشيت اسؿذ ثٌهبُ وؼت ٍ وبس دس استجبط هي ثبؿذ.
ٍيصگي ّاي وارآهَز ٍرٍدي :

حذالل هيساى تحصيالت  :ليؼبًغ هذيشيت ٍ يب هٌْذػي كٌبيغ
حذالل تَاًايي جعوي ٍ رٌّي  :ػالهت وبهل جؼوي ٍ رٌّي
هْارت ّاي پيػ ًياز  :في ٍسص وبليجشاػيَى ٍػبيل اًذاصُ ويشي اثؼبد ٍ صٍايب ( )8-34/35/1/2يب في ٍسص وبليجشاػيَى
ٍػبيل اًذاصُ ويشي فـبس ( ٍ )8-34/31/1/2ؿبيؼتهي تحليل سيبضي ثب ًشم افضاس  minitabثب وذ 2120130601
عَل دٍرُ آهَزغ :
عَل دٍرُ آهَزغ

:

 85ظاػت

ـ زهاى آهَزغ ًظري

:

 30ظاػت

ـ زهاى آهَزغ ػولي

:

 55ظاػت

ـ زهاى وارٍرزي

:

ــ ظاػت

ـ زهاى پرٍشُ

:

ــ ظاػت

تَدجِ تٌذي ارزؼياتي ( تِ درصذ )
 وتثي %25 : ػولي %65: اخالق حرفِ اي %10:صالحيت ّاي حرفِ اي هرتياى :

ليؼبًغ هٌْذػي كٌبيغ يب هذيشيت ٍ يب فَق ليؼبًغ آهبس ّوهي ثب  2ػبل ػبثمِ دس صهيٌِ تجضيِ ٍ تحليل ػيؼتن ّبي
اًذاصُ ويشي

1 . Competency Description

4

٭ تؼريف دليك اظتاًذارد ( اصغالحي ) :
 اًذازُ گيري يىي از اظاظي تريي ٍ ػوذُ تريي فؼاليت ّاي تؽري اظت وِ تِ دليل پيؽرفت ّاي فٌاٍراًِ،تَاًايي ٍ دلت آى افسايػ رٍز افسًٍي يافتِ اظت  .تراي ايٌىِ اًذازُ گيري تا دلت تيؽتر اًجام گيرد  ،الزم اظت
توام ػَاهل هؤثر تر آى از جولِ اپراتَر  ،اتسار هحيظ اًذازُ گيري ٍ  ...هٌاظة تاؼٌذ  .تراي تررظي ايي ػَاهل ٍ
تؼييي هٌاظة ٍ لاتل لثَل تَدى آًْا ،تايذ از تىٌيه «تجسيِ ٍ تحليل ظيعتن اًذازُ گيري» اظتفادُ ورد .
٭ اصغالح اًگليعي اظتاًذارد ( ٍ اصغالحات هؽاتِ جْاًي ) :
 تجسيِ ٍ تحليل ظيعتن اًذازُ گيري Measurement System Analysis)MSA( : تحليلگر ظيعتن ّاي اًذازُ گيري Measurement Systems Analyzer : والثيراظيَى Calibration : هغالؼِ هؽخصِ ّاي ٍصفي Attribute Gage study : فرآيٌذ ّاي اًذازُ گيري Measurement Process :٭ هْن تريي اظتاًذاردّا ٍ رؼتِ ّاي هرتثظ تا ايي اظتاًذارد :
  : DIN EN ISO 9000فصل تجْيسات تازرظي  ،اًذازُ گيري ٍ آزهَى)(Inspection Measuring and test equipments
 German Auto motive Industry Association : VDA ISO ts 16949 FMEA , SPCتِ عَر هعتمين ٍ  COQ , DOE , QFDتِ عَر غير هعتمين در ارتثاط ّعتٌذ. تٌذ  7-6اظتاًذارد ISO 9001- 2000٭ جايگاُ اظتاًذارد ؼغلي از جْت آظية ؼٌاظي ٍ ظغح ظختي وار :

الف  :جسٍ هؽاغل ػادي ٍ ون آظية 
ب  :جسٍ هؽاغل ًعثتاً ظخت



عثك ظٌذ ٍ هرجغ ......................................

ج  :جسٍ هؽاغل ظخت ٍ زياى آٍر 
د ً :ياز تِ اظتؼالم از ٍزارت وار

عثك ظٌذ ٍ هرجغ ......................................

عثك ظٌذ ٍ هرجغ ........................................
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اػتبًذاسد آهَصؽ ؿبيؼتهي
 -وبسّب

2

3

ػٌبٍيي

سديف

1

آهبدُ ػبصي ثٌهبُ وؼت ٍ وبس جْت اجشاي MSA

2

ثبصسػي وبليجشاػيَى اثضاس

3

تجضيِ ٍ تحليل ػيؼتن ّبي اًذاصُ ويشي ثشاي بساهتشّبي ٍكفي (ويفي)

4

تجضيِ ٍ تحليل ػيؼتن ّبي اًذاصُ ويشي ثشاي بساهتش ّبي ووي

5

اًجبم الذاهبر اكال ي ثِ هٌظَس ثْجَد ػيؼتن اًذاصُ ويشي

2.

Competency Standard
. task

6

3

اػتبًذاسد آهَصؽ
 -ثشوِي تحليل آهَصؽ

ػٌَاى :

صهبى آهَصؽ

آهبدُ ػبصي ثٌهبُ وؼت ٍ وبس جْت اجشاي MSA

ًظشي

ػولي

جوغ

7

10

17

داًػ  ،هْارت ً ،گرغ  ،ايوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زيعت هحيغي هرتثظ

هصرفي ٍ هٌاتغ آهَزؼي

داًؾ :
 وابس وشٍّاي ٍ تيواي (ً ٍ )Team workingيبصهٌاذيّبي اًؼبًي ٍ هْبستي شػٌل

 هيض ٍ كٌذلي هشثي -هيض ٍ كٌذلي وبسآهَص

1

 -سايبًِ هشثي

 -اّذاف اجشاي  ٍ MSAوبسثشد ّبي آى

1

 -ديتب شطوتَس ٍ شدُ هشثَطِ

 -فشآيٌذّبي اًذاصُ ويشي

1

 -تختِ ٍايت ثشد

 -ويفيت ٍ اّويت آى

1

 -تأثيش ػيؼتن اًذاصُ ويشي ثش ويفيت

1

 -هفبّين ثْشُ ٍسي ٍ وبسايي

1

 هبطيه ٍايت ثشد دس چْبسسًگ
 -تختِ بن وي

ًيبصهٌذي ّبي اًؼبًي خاَ هْابستي شػاٌل جْات اجاشايMSA
هْبسر :
 -تـىيل تين اجشايي MSA

2

ّ -ذف وزاسي ػيؼتن اًذاصُ ويشي

2

 -اًتخبة فشآيٌذ MSA

2

-تجييي هشا ل اجشاي ثشاي هٌْذػبى ٍ ا شاتَس ّبي فشآيٌذ

2

 -صهبًجٌذي اجشاي MSA

2

ًهشؽ :
 اػتمبد ثِ وبسآيي ٍ ثْشُ ٍسي ٍ ػيٌشطي دس تين جْت اجشاي هَفك ػيؼتن MSA ا تشام ثِ ّوىبساى ٍ اػ بي تين جْت اداهِ وبس هَفك تيوي MSA ديذ ّوِ جبًجِ دس ّذف وزاسي ػيؼتن MSAايوٌي ٍ ثْذاؿت :
 اػتفبدُ اص لجبع،وفؾ ،والُ ٍ دػتىؾ ايوٌي ٌّهبم وبس دس وبسوبُتَجْبر صيؼت هحيطي :
7

اػتبًذاسد آهَصؽ
 -ثشوِي تحليل آهَصؽ

ػٌَاى :

صهبى آهَصؽ

ثبصسػي وبلجيشاػيَى اثضاس
ًظشي

ػولي

جوغ

5

13

18

داًػ  ،هْارت ً ،گرغ  ،ايوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زيعت هحيغي هرتثظ

هصرفي ٍ هٌاتغ آهَزؼي

 -هيض ٍ كٌذلي هشثي

داًؾ :
 -ػيؼتن ّبي اًذاصُ ويشي

 -هيض ٍ كٌذلي وبسآهَص

1

 خطبّبي ػيؼتن ّبي اًذاصُ ويشي (خطبّبي هشثاَط ثاِهيبًهيي (كحت) ٍ خطبّبي هشثَط ثِ شاوٌذوي (دلت)).

 سايبًِ هشثي -ديتب شطوتَس ٍ شدُ هشثَطِ

1

 -تختِ ٍايت ثشد

ٍ -ػبيل اًذاصُ ويشي

0/5

 -هبطيه ٍايت ثشد دس چْبس

 -اتبق اًذاصُ ويشي

0/5

سًگ

 -هشاجغ اًذاصُ ويشي اػتبًذاسد ( )Master

1

ٍ -ظبيف شػٌل اًذاصُ ويش

0.5

 -هٌـأ ٍ ػلل خطبّبي اًذاصُ ويشي

0.5

 -تبثغ تَصيغ ػيؼتن ّبي اًذاصُ ويشي

0.5

 -تختِ بن وي

هْبسر :
 -اًتخبة ًَع ػيؼتن اًذاصُ ويشي

1.5

 -ؿٌبػبيي خطبّبي ػيؼتن اًذاصُ ويشي

2.5

 -تشػين ًوَداس ػلت – هؼلَلي خطبّبي اًذاصُ ويشي

2

 -ثبصسػي اػتبًذاسد ثَدى ٍػبيل اًذاصُ ويشي

1

 -ثبصسػي اػتبًذاسد ثَدى اتبق اًذاصُ ويشي

1

 -ثبصسػي لطؼبر اػتبًذاسد

1

 -ثشسػي دلت ٍ هْبسر شػٌل اًذاصُ ويش

1

 -تشػين تبثغ تَصيغ ػيؼتن اًذاصُ ويشي

1.5

 -تشػين ًوَداس كحت – دلت ( هيبًهيي – شاوٌذوي )

1.5

8

اػتبًذاسد آهَصؽ
 -ثشوِي تحليل آهَصؽ

ػٌَاى :

صهبى آهَصؽ

ثبصسػي وبلجيشاػيَى اثضاس
ًظشي

ػولي

جوغ

داًػ  ،هْارت ً ،گرغ  ،ايوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زيعت هحيغي هرتثظ

هصرفي ٍ هٌاتغ آهَزؼي

ًهشؽ :
 دلت دس تشػين تَاثغ ٍ ًوَداسّبي هشثَطِ اػتوبد ٍ اطويٌبى غ اص ثبصسػي ٍ تبييذ ٍػبيل اًذاصُ ويشي سػبيت ٍجذاى وبسي دس ًظش وشفتي اػتبًذاسد ّبي وبليجشاػيَىايوٌي ٍ ثْذاؿت :
 اػتفبدُ اص لجبع،وفؾ ،والُ ٍ دػتىؾ ايوٌي ٌّهبم وبس دس وبسوبُتَجْبر صيؼت هحيطي :
-

9

اػتبًذاسد آهَصؽ
 -ثشوِي تحليل آهَصؽ

ػٌَاى :
تجضيِ ٍ تحليل ػيؼتن ّبي اًذاصُ ويشي ثشاي بساهتشّبي
ٍكفي (ويفي)

صهبى آهَصؽ
ًظشي

ػولي

جوغ

7

13

20

داًػ  ،هْارت ً ،گرغ  ،ايوٌي
تَجْات زيعت هحيغي هرتثظ

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد
هصرفي ٍ هٌاتغ آهَزؼي

هيض ٍ كٌذلي هشثي هيض ٍ كٌذلي وبسآهَص سايبًِ هشثي ديتب شطوتَسٍ شدُ هشثَطِ تختِ ٍايت ثشد هبطيه ٍايت ثشد دس چْبسسًگ
 -تختِ بن وي

داًؾ :
 -سٍؽ ّبي ًوًَِ ثشداسي ويفي

1

 -سٍؿْبي ثبصسػي ًوًَِ ّب ( ثذٍى اثضاس  ،ثب اثضاس )

1

ً -وَداس( )OPCثشًبهِ وٌتشل

1

 -فشم جوغ آٍسي دادُ ّبي ٍكفي

1

 تىشاس زيشي()Xt ل يِ Bias ًشخ اػالى ًبدسػت ً ٍ FAشخ اؿتجبُ Miss rate ا توبل ثشٍص اؿتجبُ ٍ ا توابل ّـاذاس ًبدسػات()ٍ )P(Miss())P(FA
 اكَل هحبػجِ GT,TC ,GC ,BC اكَل هحبػجِ وابسايي( ،)Eا توابل ػاذم ؿٌبػابيي لطؼاًِب هٌطجك() ،)P(Missا توبل ّـذاس اؿتجبُ() ٍ )P(FAتوبيل()B
 -طشيمِ تجضيِ ٍ تحليل دادُ ّبي ثِ دػت آهذُ

1
1
1

هْبسر :
 تفؼيش ًوَداس ()OPC -تؼييي بيلَتْب هـخلِ ّبي ٍكفي (ًوًَِ ثشداسي)

2

 -اًتخبة لطؼبر هَسد اػتفبدُ

1

 -ثبصسػي ًوًَِ ّب ثب اػتفبدُ اص اثضاس

1

 -ثبصسػي ًوًَِ ّب ثذٍى اػتفبدُ اص اثضاس

1

 -ش وشدى فشم جوغ آٍسي ٍكفي

1

 -هحبػجِ BC ,GC ,TC ,FA ,Miss ,GT

2

 -هحبػجِ Bias ,P(Miss) ,P(FA) ,E

2

 -تجضيِ ٍ تحليل هحبػجبر كَسر وشفتِ ٍ ًتيجِ ويشي

2

11

اػتبًذاسد آهَصؽ
 -ثشوِي تحليل آهَصؽ

ػٌَاى :
تجضيِ ٍ تحليل ػيؼتن ّبي اًذاصُ ويشي ثشاي بساهتشّبي
ٍكفي (ويفي)

صهبى آهَصؽ
ًظشي

داًػ  ،هْارت ً ،گرغ  ،ايوٌي
تَجْات زيعت هحيغي هرتثظ

ًهشؽ :
 دلت دس هحبػجبر بساهتشّبي ويفي َكلِ داؿتي دس ش وشدى فشهْبي دادُ ّبي ٍكفي ًهبُ سيضثيٌبًِ دس اًتخبة ًوًَِ ّبي دادُ ّبي ويفيايوٌي ٍ ثْذاؿت :
 اػتفبدُ اص لجبع،وفؾ ،والُ ٍ دػتىؾ ايوٌي ٌّهبم وبس دس وبسوبُتَجْبر صيؼت هحيطي :
-

11

ػولي

جوغ

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد
هصرفي ٍ هٌاتغ آهَزؼي

اػتبًذاسد آهَصؽ
 -ثشوِي تحليل آهَصؽ

ػٌَاى :

صهبى آهَصؽ

تجضيِ ٍ تحليل ػيؼتن ّبي اًذاصُ ويشي ثشاي بساهتشّبي
ووي

ًظشي

ػولي

جوغ

9

11

20

داًػ  ،هْارت ً ،گرغ  ،ايوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زيعت هحيغي هرتثظ

هصرفي ٍ هٌاتغ آهَزؼي

داًؾ :
 -اكَل جوغ آٍسي دادُ ّبي ووي

هيض ٍ كٌذلي هشثي

1

 فلَچاابسر تَليااذي ( آؿااٌبيي هختلااش ،فشآيٌااذّبي تَليااذهحلَل )
 ًوَداسّبي وٌتشل ووي ثِ ٍيظُ  ٍ X-Rسٍؽ تفؼيش آًْب -تَاًبيي ّبي اثضاس اًذاصُ ويشي

 هيض ٍ كٌذلي وبسآهَص -سايبًِ هشثي

1

 ديتب شطوتَس -تختِ ٍايت ثشد

0.75

 -هبطيه ٍايت ثشد دس چْبس

1

سًگ

 ؿبخق ّبي هَسد اػتفبدُ دس ابساهتش ّابي فشآيٌاذ اًاذاصُويشي ؿبهل توبيل  ،تَاًبيي اثضاس اًاذاصُ وياشي )(Cgk ,Cg

 تختِ بن وي2

ثجبر ( بيذاسي )  ،تىشاس زيشي ٍ تىثيش زيشي
 -شاوٌذوي ول ػيؼتن اًذاصُ ويشي

0.75

 -ؿبخق ّبي GR&R ٍ R&R

0.5

 -لبثليت ػيؼتن اًذاصُ ويشي

0.5

ًَ -ػبًبر لطؼِ ثِ لطؼِ ( )PV

0.5

 -لذسر تفىيه ػيؼتن اًذاصُ ويشي

0.5

 -استجبط خطي ( )Linearity

0.5

هْبسر :
 -جوغ آٍسي دادُ ّبي ووي

2

 -تؼييي بيلَتْبي هـخلِ ّبي ووي ( ًوًَِ ثشداسي )

1.5

 -تشػين فلَچبسر تَليذ بيلَر ووي (فشآيٌذ تَليذ هحلَل)

1

 -هحبػجِ ؿبخق ّبي Cgh ,Cg

0.5

12

اػتبًذاسد آهَصؽ
 -ثشوِي تحليل آهَصؽ

ػٌَاى :

صهبى آهَصؽ

تجضيِ ٍ تحليل ػيؼتن ّبي اًذاصُ ويشي ثشاي بساهتشّبي
ووي

ًظشي

ػولي

جوغ

داًػ  ،هْارت ً ،گرغ  ،ايوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زيعت هحيغي هرتثظ

هصرفي ٍ هٌاتغ آهَزؼي

 هحبػجِ ثجبر يب بيذاسي فشايٌاذ اًاذاصُ وياشي ثاش اػابعهـخلِ ّبي كحت ٍ دلت
 هحبػجِ همذاس خطبي تىشاس زيشي ٍ ؿبخق تىشاس زيشي هحبػجِ همذاس خطبي تىثيش زيشي ٍ ؿبخق ّابي تىثياشزيشي
 -تؼييي هيضاى دلت ػيؼتن اًذاصُ ويشي ثب اػتفبدُ اص ؿبخق

1
0.5
0.5

1

CR&R
 -ثشسػي هطلَثيت ػيؼتن اًذاصُ ويشي

1.5

 -هحبػجِ شاوٌذوي لطؼِ ثِ لطؼِ ( )PV

0.5

 -هحبػجِ لذسر تفىيه ػيؼتن اًذاصُ ويشي

0.5

 -هحبػجِ استجبط خطي

0.5

ًهشؽ :
 دلت دس هحبػجبر ؿبخلْب ٍ بساهتشّبي ووي َكلِ داؿتي دس ش وشدى فشهْبي دادُ ّبي ووي ًهبُ سيضثيٌبًِ دس اًتخبة ًوًَِ ّبي دادُ ّبي وويايوٌي ٍ ثْذاؿت :
 اػتفبدُ اص لجبع،وفؾ ،والُ ٍ دػتىؾ ايوٌي ٌّهبم وبس دس وبسوبُتَجْبر صيؼت هحيطي :
-

13

اػتبًذاسد آهَصؽ
 -ثشوِي تحليل آهَصؽ

ػٌَاى :
اًجبم الذاهبر اكال ي ثِ هٌظَس ثْجَد ػيؼتن اًذاصُ ويشي

صهبى آهَصؽ
ًظشي

ػولي

جوغ

3

9

12

داًػ  ،هْارت ً ،گرغ  ،ايوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زيعت هحيغي هرتثظ

هصرفي ٍ هٌاتغ آهَزؼي

داًؾ :
 -اثشار  Eثش MSA

0.5

 -اثشار ) P(FAثش MSA

0.5

 -اثشار ) P(Missثش MSA

0.5

 -اثشار  Biasثش MSA

0.5

 -فشم چه ليؼت چٌذ هـخلِ اي الذام اكال ي

1

هيض ٍ كٌذلي هشثي
 هيض ٍ كٌذلي وبسآهَص سايبًِ ٍيذئَ شطوتَس تختِ ٍايت ثشد هبطيه ٍايت ثشد دس ػِسًگ
 -تختِ بن وي

هْبسر :
 اًذاصُ ويشي هيضاى اثاش وازاسي ابساهتش ّابي  MSAثاش)Bias , p(FA), P(Miss
 تحليل اثش تشويجي بساهتشّب )( MSA وٌتشل تغييشار كحت – دلت دس فش آيٌذ اًاذاصُ وياشي ثاباػتفبدُ اص ًوَداس وٌتشل ( )X,R
 -اسائِ يـٌْبدار اكال ي ثشاي ّش يه اص ػيَة

2
3
2
2

ًهشؽ :
 ديذ ّوِ جبًجِ ٍ اخز تلويوبر دسػت ثِ ٌّهبم جْت يؾ ثيٌاي ؿاشايط ٍ لاَلًتيجِ هطلَة
 ًهبُ هٌتمذاًِ ٍ اكال ي ثِ ػيؼتن جْت يبفتي هـىالر ٍ ًملْبي ػيؼتن ٍجذاى وبسي دس طشح ٍ اسائِ هيضاى اثشار هـىل ّبي يؾ آهذُ ثشاي ػيؼتنايوٌي ٍ ثْذاؿت :
 اػتفبدُ اص لجبع،وفؾ ،والُ ٍ دػتىؾ ايوٌي ٌّهبم وبس دس وبسوبُتَجْبر صيؼت هحيطي:
-

14

 ثشوِ اػتبًذاسد تجْيضارًام

رديف
1

سايبًِ هشثي

2

ديتب شطوتَس ٍ شدُ هشثَطِ

3

هيض ٍ كٌذلي هشثي

4

هيض ٍ كٌذلي وبسآهَص

5

تختِ ٍايت ثشد

6

تختِ بن وي

هؽخصات فٌي ٍ دليك

تؼذاد

ذالل P4ثب : Spc

تِ ازاي ّر وارگاُ

1G RAM ,256 MVGA ,LCD15,
DVDRW, CPU 2.66 Dual Core
DP:2000 lumens
Sc: 1.6*2.4 m
كٌذلي وشداى
Dim Desk :1*1.6 m

كٌذلي دػتِ داس داًـجَيي
Dim Board:1.6*2.4 m

فَهي

تَجِ :
 -تجْيسات تراي يه وارگاُ تِ ظرفيت ً 15فر در ًظر گرفتِ ؼَد .

15

تَضيحات

1ػذد

1ػذد

1ػذد

5ػذد

1ػذد

1ػذد

 1ػذد
تِ ازاي ّر وارگاُ
 1ػذد
تِ ازاي ّر وارگاُ
 1ػذد
تِ ازاي ّر ًفر 1
ػذد
تِ ازاي ّر وارگاُ
 1ػذد
تِ ازاي ّر وارگاُ
 1ػذد

 ثشوِ اػتبًذاسد هَادرديف

ًام

هؽخصات فٌي ٍ دليك

تؼذاد

تَضيحات

1

وبغز

A4 70 or 80 gr

 1تعتِ

 500ػذدي

2

هبطيه

8ػذد

از ّر رًگ  2ػذد

3

ًَؿت افضاس

ٍايت ثشد ٍ هؼوَلي دس چْبس سًگ هـىي،
لشهض  ،آثي ٍ ػجض
خَدوبس آثي ،هـىي ،لشهض ،ػجض

تَجِ :
 -هَاد تِ ازاء يه ًفر ٍ يه وارگاُ تِ ظرفيت ً 15فر هحاظثِ ؼَد .

16

 20ػذد

از ّر رًگ  1ػذد
تِ ازاي ّر ظِ ًفر

 ثشوِ اػتبًذاسد اثضاسرديف

ًام

هؽخصات فٌي ٍ دليك

تؼذاد

تَضيحات

-

-

-

-

-

تَجِ :
 -اتسار تِ ازاء ّر ظِ ًفر هحاظثِ ؼَد .

17

 هٌبثغ ٍ ًشم افضاس ّبي آهَصؿي ( اكلي هَسد اػتفبدُ دس تذٍيي ٍ آهَصؽ اػتبًذاسد )سديف

1

ػٌَاى هٌجغ يب ًشم افضاس

هَلف

تجضيِ ٍ تحليل ػيؼاتن

آسصٍ وَدسصي،

اًذاصُ وياشي هفابّين ٍ

ًيىب دػتَسًيىَ،

سٍؽ ياابدُ ػاابصي
MSA

ػبل ًـش

هتشجن

ًبؿش يب تَليذ وٌٌذُ

هحل ًـش

هشوض آهَصؽ ٍ
-

ػلي طبّشي،

1386

تحميمبر كٌؼتي

تْشاى

ايشاى

سضب ا وذي لوي

 ػبيش هٌبثغ ٍ هحتَاّبي آهَصؿي ( يـٌْبدي وشٍُ تذٍيي اػتبًذاسد ) ػالٍُ ثش هٌبثغ اكليسديف

ًبم وتبة يب جضٍُ

ػبل ًـش

هَلف  /هَلفيي

هتشجن/

هحل ًـش

ًبؿش

هتشجويي

اهيش ؼيي

ػيؼتوْبي اًذاصُ ويشي ثب
1

اػتفبدُ اص ًشم افضاس
Minitab 14

هشوض

1387

طيجي/
هحوذ ػؼيذ
فالح

آهَصؽ ٍ
-

تْشاى

تحميمبر
كٌؼتي
ايشاى

18

تَضيحبر

فْرظت ظايت ّاي لاتل اظتفادُ در آهَزغ اظتاًذارد
سديف

ػٌَاى

1

www.tadbiravaran.com

2

www.6sigma.us

3

www.rahekeyfiat.com

19

