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

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ
ﻛﻨﺘﺮﻟﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﮔﺮﻭﻩ ﺷﻐﻠﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ
9-49/88/1/3

0 3 7 0 0 5 0 0 0 1
ﻧﺴﺨﻪ

ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 1390/5/1 :

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺷﻐﻞ

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ

3

3 1 1 9

ﺳﻄﺢ

ISCO-08

ﻣﻬﺎﺭﺕ

نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  :دفتر طرح و برنامه هاي درسي
کد ملي شناسایي آموزش شغل  /شایستگي :
اعضاء کميسيون تخصصي برنامه ریزي درسي رشته مدیریت و صنایع :

حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوین استاندارد آموزش شغل  /شایستگي :
 اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان مرکزي -شرکت مهندسي تدوین دانش (متد)

فرآیند اصالح و بازنگري :
-

آدرس دفتر طرح و برنامه هاي درسي
تهران – خيابان آزادي  ،خيابان خوش شمالي  ،نبش خيابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 2سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور  ،پالك
250
دورنگار

11044116

تلفن 11510099 – 0

آدرس الكترونيكي Barnamehdarci @ yahoo.com :

1

تهيه کنندگان استاندارد آموزش شغل
ردیف

نام و نام خانوادگي

آخرین مدرك
تحصيلي

رشته تحصيلي

 شایستگي 

شغل و سمت

1
مدیرعامل و عضو تيم
محمد

فوق

مهندسي

استانداردنویسي

ذوالفقاري

ليسانس

صنایع

شرکت مهندسي
تدوین دانش

2
فرهاد بهادري

ليسانس

مهندسي

مدیر واحد برنامه

صنایع

ریزي هپكو اراك

3

فرهاد رضایي

فوق

مهندسي

ليسانس

صنایع

سرپرست
توليدشرکت هپكو
اراك

4

کيوان خوش
انجام

ليسانس

مكانيک

مدیرعامل شرکت
بهين فرآور پویا

5
منصور

فوق

مهندسي

صالحي

ليسانس

صنایع

معاونت تعميرات و
نگهداري اداره
مخابرات اراك

2

سابقه کار
مرتبط

آدرس  ،تلفن و ایميل

تلفن ثابت 23160000880:
تلفن همراه 28633100136 :
61سال ايميلللللللللللللللللللللللل :
methodcg@gmail.com

آدرس  :اراک چهلللارراه د تلللر
حسابي -نبش خ 61شهريور
تلفن ثابت 23161688221:
تلفن همراه 28638113111 :
63سال ايميللللللللللللللللللللللللل :
Bahadorifarhad@gmail
.com

آدرس  :اراک وي صنعتي
تلفن ثابت 8132861:
تلفن همراه 28633108816:
ايمي :
62سال
kian-re80@msn.com
آدرس  :اراک -وي صنعتي-
منطقه3
تلفن ثابت 23160016121:
تلفن همراه 28638881011 :
ايميلللللللللللللللللللللللل :
62سال kkhoshanjam@yahoo
.com
آدرس  :اراک -خ دانشگاه-جنب
خوابگاه دخترانه
تلفن ثابت 0001000:
تلفن همراه 28633166883 :
ايميلللللللللللللللللللللللل :
66سال
m_salehi@arkbus.net
آدرس  :اداره مخلللابرار اراک –
مر ز عليزاده

تهيه کنندگان استاندارد آموزش شغل
ردیف

نام و نام خانوادگي

آخرین مدرك
تحصيلي

رشته تحصيلي

1
مهرنوش
قاسمي

ليسانس

آمار

6

الهام
شهسواري

ليسانس

الكترونيک

 شایستگي 

شغل و سمت

سابقه کار
مرتبط

آدرس  ،تلفن و ایميل

تلفن ثابت :
تلفن همراه 28636126066 :
کارشناس آمار شرکت
 8سال ايمي :
مهندسي تدوین
ghasemi_meh@gmail
دانش
.com
آدرس  :اراک -خ هپکو -خ امام
23160000880
ثابت :
تلفن
گلزار 66
حسين-
تلفن همراه 28861661131 :
کارشناس پروژه و
ايميلللللللللللللللللللللللل :
عضو تيم
استانداردنویسي
 1سال shahsavari.elham@g
mail.com
شرکت مهندسي
آدرس  :اراک چهلللارراه د تلللر
تدوین دانش
حسابي -نبش خ 61شهريور

3

تعاریف :
استاندارد شغل :
مشخصار شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملکرد موثر در محيط لار را گوينلد در بع لي از ملوارد اسلتاندارد حرفله اي نيلز گفتله
مي شود.
استاندارد آموزش :
نقشهي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغ .
نام یک شغل :
به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص ه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .
شرح شغل :
بيانيه اي شام مهم ترين عناص ر يك شغ از قبي جايگاه يا عنوان شغ  ،ارها ارتباط شغ با مشاغ ديگر در يك حوزه شغلي  ،مسئوليت هلا ،
شرايط اري و استاندارد عملکرد مورد نياز شغ .
طول دوره آموزش :
حداق زمان و جلسار مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي .
ویژگي کارآموز ورودي :
حداق شايستگي ها و توانايي هايي ه از يك ارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .
کارورزي:
ارورزي صرفا در مشاغلي است ه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورر محدود يا با ما ت صورر ملي گيلرد و ولرورر
دارد ه در آن مشاغ خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود(.مانند آموزش يك شايستگي ه فرد در محل آملوزش بله صلورر
تئوريك با استفاده از عکس مي آموزد و ورورر دارد مدتي در يك مکان واقعي آموزش عملي ببيند و شام بسياري از مشاغ نمي گردد).
ارزشيابي :
فرآيند جمع آوري شواهد و ق اور در مورد آنکه يك شايستگي بدست آمده است يا خير  ،ه شلام سله بخلش عمللي  ،تبلي عمللي و اخلالق
حرفهاي خواهد بود .
صالحيت حرفه اي مربيان :
حداق توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي ه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .
شایستگي :
توانايي انجام ار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و ارا برابر استاندارد .
دانش :
حداق مجموعه اي از معلومار نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي  .له ملي توانلد شلام عللوم (ايله (
رياوي  ،فيزيك  ،شيمي  ،زيست شناسي )  ،تکنولوژي و زبان فني باشد .
مهارت :
حد اق هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي  .معموالً به مهارر هاي عملي ارجاع مي شود .
نگرش :
مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي ه براي شايستگي در يك ار مورد نياز است و شام مهارر هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد .
ایمني :
مواردي است ه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرار در محيط ار مي شود .
توجهات زیست محيطي :
مالحظاتي است ه در هر شغ بايد رعايت و عم شود ه مترين آسيب به محيط زيست وارد گردد.

4

نام استاندارد آموزش شغل  /شایستگي: 1
کنترلر کيفيت
شرح استاندارد آموزش شغل  /شایستگي :
نترلر يفيت شغلي است در حوزه مديريت و صنايع ه قادر به تعيين سطوح يفيت و مرغوبيت اال  -بازرسي مواد و
قطعار و جريان توليد  -نمونه گيري از مواد و قطعار و نترل يفيت آنها  -تحلي داده ها با استفاده از نرم
افزار - Mini tabبرآورد هزينه نترل يفيت و ارزيابي مديريت يفيت بر بهره وري مي باشد .اين شغ با مشاغلي
چون مدير نترل يفيت و مدير توليد در ارتياط مي باشد.
ویژگي هاي کارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :فوق دیپلم رشته هاي مهندسي
حداقل توانایي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسمي و ذهني و رواني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 159ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

59

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 199ساعت

ـ زمان کارورزي

:

ــ

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ــ

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 کتبي %25 : عملي %15: اخالق حرفه اي %19:صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

ليسانس مديريت و يا مهندسي صنايع با حداق  0سال سابقه ار در زمينه نترل يفيت

1 . Job / Competency Description

5

تعریف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :

 کنترل کيفيت :در مهندسي و توليد صنعتي ،بخش کنترل کيفيت و مهندسي يفيت به بخشي گفته ميشود هبه درست ردن روشهايي مشغول است تا ارخانه بتواند بهوسيله آن روشها از مرغوبيت و مشتري(سند بودن
االهاي توليدي خود مطمئن گردد .اين روشها و سيستمها معموالً با همکاري با ديگر رشتههاي مهندسي و بازرگاني
طراحي ميشوند .عمده بحث نترل يفيت مربوط به انجام نمونه گيري از محصوالر ،بازرسي آن نمونهها و تعميم
نتايج به انباشت محصول است ه بر اساس روشهاي آماري انجام مي گيرد  .از ديگر روشهاي مورد استفاده در
نترل يفيت ،نترل فرايند توليد محصول به جاي نترل محصول تهيه شده است ه با استفاده از روشهاي آماري
مانند  SPCو  ...انجام مي گيرد .مبحث نترل يفيت ،جايگاه ويژه اي در مباحث نظامهاي جامع مديريت يفيت دارد.

٭ اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
 Quality Controller٭ مهم ترین استانداردها و رشته هاي مرتبط با این استاندارد :
 آمار -بازرگاني

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

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



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

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

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

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



6

استاندارد آموزش شغ  /شايستگي
 -شايستگي ها  /ارها

0

8

عناوين

رديف

1

تعيين سطوح يفيت و مرغوبيت اال

2

بازرسي مواد و قطعار و جريان توليد

3

نمونه گيري از مواد و قطعار و نترل يفيت آنها

4

تحلي داده ها با استفاده از نرم افزارMini tab

5

برآورد هزينه نترل يفيت

1

ارزيابي مديريت يفيت بر بهره وري

1.

Occupational / Competency Standard
. Competency / task

7

3

استاندارد آموزش
 -برگهي تحلي آموزش

عنوان :

زمان آموزش

تعيين سطح يفيت و مرغوبيت اال

نظري

عملي

جمع

1

61

02

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 -مشخصار طراحي ( )Design specification

6

 -يفيت طراحي

6

 -يفيت توليد

6

 -مشخصار اال ( وزن  ،اندازه و رنگ و طرز ار و ) ...

6

 عوام موثر در يفيت طراحي ( مشخصار اال ل امکانلارتوليد ل مواد اوليه ل هزينه تمام شده و قابليت اطمينان )

 رايانه مربي ويدئو(رژ تور ميز و صندلي مربي ميز و صندلي ارآموز -برگه A4

 -تخته وايت برد

6

 -ماژيك وايت برد

 -ونداليزم استفاده يا بد استفاده ردن از محصول و اال

6

 -تخته (اک ن

مهارر :
 -برنامه ريزي و هدف گذاري مرغوبيت

0

 -تعيين ويژگي ها و شاخص هاي ارزيابي يفيت محصول

8

 -تعيين نوع بد استفاده از محصول يا اال

0

 -تعيين ميزان تخريبگرايي محصول

0

 -امتياز دهي شاخص هاي يفيت محصول

8

 -طراحي يفيت محصول

0

نگرش :
 يفيت گرايي و توجه به يفيت محصول با توجه به عمر و نوع استفاده از آنايمني و بهداشت :
توجهار زيست محيطي :
-

8

استاندارد آموزش
 -برگهي تحلي آموزش

عنوان :
بازرسي مواد و قطعار و جريان توليد

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

1

60

68

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 -انواع اندازه گيري ( مي و يفي )

 رايانه مربي ويدئو(رژ تور ميز و صندلي مربي ميز و صندلي ارآموز برگه A4 تخته وايت برد ماژيك وايت برد -تخته (اک ن

2/6

 مدل هاي نترل يفيت ( بازرسي(  )Inspectionل نمونلهبرداري (  )Samplingل نمودار نترل ( )Control chart
 انواع بازرسي ( مشاهده  ،به وسيله ماشين ) مراح بازرسي ( بررسي وارده ها ل بررسلي جريلان توليلد لبررسي محصول نهايي )
 عوام موثر در بازرسي جريان يا خط توليد (حجم فعاليت ها ،هزينه بازرسي ،هزينه عدم بازرسلي ،نقلاط بازرسلي و زملان
بازرسي)
 عوام موثر در انتخاب نقاط بازرسي ( باال بودن ولايعار ل(ايين بودن هزينه بازرسي )

6/6
6
6

0

6

مهارر :
 -تعيين تعداد نقاط بازرسي و مح آن

8

 -بازرسي وارده ها

8

 بازرسي جريان توليد -بازرسي محصول نهايي

8
8

نگرش :
 دقت در انجام بازرسي ها و عدم چشم (وشي از معايب جزئيايمني و بهداشت :
توجهار زيست محيطي :
-

9

استاندارد آموزش
 -برگهي تحلي آموزش

عنوان :
نمونه گيري از مواد و قطعار و نترل يفيت آنها

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

1

61

06

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني
توجهات زیست محيطي مرتبط

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد
مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 روش نمونه گيري مورد قبول ( تك مرحله اي ل دو مرحللهاي ل چند مرحله اي ل مستمر )
 روش نمونه گيري بر اساس حداق هزينه -منحني مشخصار عملياتي ( )OC

 رايانه مربي ويدئو(رژ تور ميز و صندلي مربي ميز و صندلي ارآموز برگه A4 تخته وايت برد ماژيك وايت برد -تخته (اک ن

6
6
2/6

 -ريسك توليد ننده ()a

2/6

 -ريسك مصرف ننده ()b

2/6

 سطوح يفيلت ( قابل قبلول (  )AQLو غيلر قابل قبلول()LTPD
 -سطوح قبولي يفيت ( )C

2/6

 -درصد خرابي ( )F

2/6

 -نرخ بحراني يا نسبت حساسيت

2/6

 -قانون احتماالر شرطي

2/6

6

 توزيع (وآسنمهارر :

2/6

 نمونه گيري به روش تك مرحله اي نمونه گيري به روش دو مرحله اي -نمونه گيري به روش چند مرحله اي

6/6

 -نمونه گيري به روش مستمر

6/6

6/6
6/6

 نمونه گيري به روش حداق هزينه -اندازه گيري مشخصه هاي عمليار

0

 -رسم منحني مشخصار عملياتي

6

 -تحلي منحني مشخصار عملياتي

6

6/6

 -محاسبه ريسك توليد ننده

2/6

 -محاسبه ريسك مصرف ننده

2/6

 -محاسبه درصد خراجي محصول

2/6

 -تعيين نرخ بحراني يا نسبت حساسيت

6
11

استاندارد آموزش
 -برگهي تحلي آموزش

عنوان :
نمونه گيري از مواد و قطعار و نترل يفيت آنها

زمان آموزش
نظري

عملي

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني
توجهات زیست محيطي مرتبط

نگرش :
 عدم وسواس در انتخاب نمونه ها و توجه به فرمول و دقت در انجام محاسبارايمني و بهداشت :
توجهار زيست محيطي :
-

11

جمع

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد
مصرفي و منابع آموزشي

استاندارد آموزش
 -برگهي تحلي آموزش

عنوان :

زمان آموزش

تحلي داده ها با استفاده از نرم افزار Minitab
نظري

عملي

جمع

66

06

80

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 -داده هاي آماري

2.6

 عملکرد نرم افزار  ( Minitabآمار توصيفي ل رگرسيون لآناليز واريانس ل طراحي آزمايش ل نمودار هاي نترل و ) ...

 ويدئو(رژ تور2.6

( -نجره Data

2.6

( -نجره Session

2.6

( -نجره project manager

2.6

 (وشه هاي ( Session , History, Graft, Report)pool, Document, Related, Work sheer
 منوهاي اصللي در file , edit . data , ( mini tab)calc, stat, graph, window, help

6

0

 -روش محاسبه احتماالر در mini tab

6

 -روش توليد تصادفي با استفاده از mini tab

2.6

 روش ايجاد نمونه هاي تصادفي از توزيع هلاي گسسلته بلااستفاده از mini tab

6

 -روش رسم نمودار علت و معلول با استفاده از mini tab

6

 -روش رسم نموادار (ارتو با استفاده ا ز mini tab

6

 -روش رسم نمودار نترل با استفاده از mini tab

6

12

 رايانه مربي ميز و صندلي مربي ميز و صندلي ارآموز -برگه A4

 تخته وايت برد ماژيك وايت برد -تخته (اک ن

استاندارد آموزش
 -برگهي تحلي آموزش

عنوان :

زمان آموزش

تحلي داده ها با استفاده از نرم افزار Minitab
نظري

عملي

جمع

66

06

80

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارر :
 -محاسبه احتماالر در mini tab

8

 -توليد تصادفي با استفاده از mini tab

8

 ايجاد نمونه هاي تصادفي از توزيع هاي گسسته با استفاده ازmini tab

8

 -رسم نمودار علت و معلول با استفاده از mini tab

1

 -رسم نموادار (ارتو با استفاده ا ز mini tab

1

 -رسم نمودار نترل با استفاده از mini tab

1

نگرش:
 دقت در ورود داده ها و اطالعار اوليه اطمينان به محاسبار نرم افزاريايمني و بهداشت :
توجهار زيست محيطي:
-

13

استاندارد آموزش
 -برگهي تحلي آموزش

عنوان :

زمان آموزش

برآورد هزينه هاي نترل يفيت
نظري

عملي

جمع

3

62

63

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 -روش هاي ارزيابي اقتصادي سيستم هاي نمونه برداري

0

 -شاخص ارزيابي هزينه توليد

6

 -شرايط استفاده از بازرسي صد درصدي

0

 -روش متوسط يفيت خروجي ( )AOQ

6

 -انواع نمودار هاي نترل ( متغير – وصفي )

0

 رايانه مربي ويدئو(رژ تور ميز و صندلي مربي ميز و صندلي ارآموز -برگه A4

 -تخته وايت برد

مهارر :

 -ماژيك وايت برد

 -ارزيابي اقتصادي سيستم نمونه برداري

6

 -بازرسي صد در صدي

6

نگرش :
 انتخاب مقرون به صرفه ترين روش نترل يفيت نسبت به شاخص بهره وري آنايمني و بهداشت :
توجهار زيست محيطي :
-

14

 -تخته (اک ن

استاندارد آموزش
 -برگهي تحلي آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ارزيابي مديريت يفيت بر بهره وري

نظري

عملي

جمع

66

08

12

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 -شاخص هاي بهره وري

2.6

 -چرخه يفيت

2.6

 -شاخص ارزيابي بازده

2.6

 -نسبت يفيت به بهره وري ( )QPR

2.6

 اجزاي يفيت ( عملکرد ل ويژگي ل قابليت اطمينان ل تطابقل دوام ل قابليت تعمير (ذيري ل زيبايي و ايمني )
 اجزاي يفيت از ديدگاه مشتري ( زمان ل ام بودن ل رفتارار نان ل ثبار ل در دسترس بودن ل (اسخگويي )

2.6

2.6

 اجزاي يفيت از ديدگاه توليد نندگان ( قابليت فرآيند توليدل آموزشي و نظارر بر ار نان ل ملواد اوليله ل نتلرل هلاي

2.6

اعمال شده )
 -اصول  61گانه دمينگ

6.6

 -اصول مديريت يفيت جامع

6

 -حلقه هاي نترل يفيت ( )Qcc

6

 گام هلاي حل مسلئله بله روش حلقله يفيلت ( انتخلابموووع ل تعيين هدف ل برنامه ريزي فعاليتها ل تجزيه و تحلي
علتها ل بررسي و اجزاي راه ح ها ل بررسي نتايج ل اسلتاندارد

0

سازي و برقراري نترل )
 انواع روش هاي بيلان مشلکالر يفلي ( نملودار (لارتو لنمودار جريان فر آيند ل نمودار (را نش ( )Scootterلل نملودار
نترل آماري فر آيند ( )shewartل نمودار عللت و معللولي يلا
استخوان ماهي () )Fish bon

15

6.6

 رايانه مربي ويدئو(رژ تور ميز و صندلي مربي ميز و صندلي ارآموز -برگه A4

 تخته وايت برد ماژيك وايت برد -تخته (اک ن

استاندارد آموزش
 -برگهي تحلي آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ارزيابي مديريت يفيت بر بهره وري

نظري

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارر :
 -طراحي آزمايش هاي تجربي براي بهبود فر آيند

8

 -اجراي آزمايش هاي تجربي براي بهبود فر آيند

8

 -تشکي حلقه هاي يفيت

8

 -برنامه ريزي فعاليت ها

8

 -تجزيه و تحلي علت ها

8

ل بررسي و اجراي راه ح ها

6

ل بررسي نتايج

8

ل استاندارد سازي و برقراري نترل

8

 -ارزيابي مديريت يفيت بر بهره وري

8

نگرش :
 توجه به اص مشار ت و ار گروهي توجه به اص بهره وري دقت در ارزيابي هاي اقتصادي هزينه هاي يفيتايمني و بهداشت :
توجهار زيست محيطي :
-

16

 برگه استاندارد تجهيزارنام

ردیف

مشخصات فني و دقيق
حداق  P4با : Spc

 1رايانه مربي

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

 2ديتا (رژ تور و (رده مربوطه

DP:2000 lumens
Sc: 1.6*2.4 m

 3ميز و صندلي مربي

صندلي گردان
Dim Desk :1*1.6 m

1عدد

1عدد

1عدد

حداق  P4با : Spc

 4رايانه ارآموز

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

 5ميز و صندلي ارآموز

تعداد

صندلي دسته دار دانشجويي

 5عدد

15عدد

Dim Desk :0.8*1 m

 6تخته وايت برد
 7تخته (اک ن

Dim Board:1.6*2.4 m

فومي

توجه :
 -تجهيزات براي یک کارگاه به ظرفيت  15نفر در نظر گرفته شود .

17

1عدد

1عدد

توضيحات
به ازاي هر کارگاه
 1عدد
به ازاي هر کارگاه
 1عدد
به ازاي هر کارگاه
 1عدد
به ازاي هر سه نفر
یک عدد
به ازاي هر نفر 1
عدد
به ازاي هر کارگاه
 1عدد
به ازاي هر کارگاه
 1عدد

 برگه استاندارد موادردیف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

توضيحات

6

-

-

-

-

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

18

 برگه استاندارد ابزارردیف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

توضيحات

6

-

-

-

-

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

19

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

عنوان منبع يا نرم افزار

مولف

مترجم

سال نشر

مح نشر

ناشر يا توليد ننده

6

جزوه آموزشي

شر ت مهندسي تدوين دانش

-

6838

اراک

متد

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

نام تاب يا جزوه

سال نشر

مترجم/

مولف  /مولفين

مح نشر

ناشر

مترجمين

6

نترل يفيت آماري 6833

د تر اظم نقندريان -

تهران

دانشلللگاه عللللم و
صنعت ايران

21

توويحار

فهرست سايت هاي قاب استفاده در آموزش استاندارد
رديف

عنوان

1

http://aiqco.com

2

www.daneshju.ir

3

www.qcmagazine.ir

4

www.samplejobdescriptions.org

5

careers.stateuniversity.com
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