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

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ
ﺧﻄﺎﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﭘﻮﻛﺎﻳﻮﻛﻪ
ﮔﺮﻭﻩ ﺷﻐﻠﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ
0-28/12/1/1/1

0 3 7 0 0 5 0 0 1 1
ﻧﺴﺨﻪ

ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 1390/3/30:

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺷﻐﻞ

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ

3

3 1 1 9

ﺳﻄﺢ

ISCO-08

ﻣﻬﺎﺭﺕ

ًظاست تش تذٍيي هحتَا ٍ تصَية  :دفتش طشح ٍ تشًاهِ ّاي دسػي
وذ هلي ؿٌاػايي آهَصؽ ؿايؼتگي 0-28/12/1/1/1 :

اعضاء كميس يُن تخصصي بروامً ريسي درسي رضتً مذيريت َ صىايع :

حُزي ٌاي حرفً اي َ تخصصي ٌمكار براي تذَيه استاوذارد آمُزش ضايستگي :
 اداري کل آمُزش فىي َ حرفً اي استان مرکري -ضررکت مٍىذسي تذَيه داوص (متذ)

فرآيىذ اصالح َ بازوگري :
-

آدسع دفتش طشح ٍ تشًاهِ ّاي دسػي
تْشاى – خياتاى آصادي  ،خياتاى خَؽ ؿوالي ً ،ثؾ خياتاى ًصشت  ،ػاختواى ؿواسُ  ، 2ػاصهاى آهَصؽ فٌي ٍ حشفِاي وـَس  ،پالن
259
دٍسًگاس

66944117

تلفي 66569900 – 9

آدسع الىتشًٍيىي Barnamehdarci @ yahoo.com :

1

تْيِ وٌٌذگاى اػتاًذاسد آهَصؽ ؿغل
سديف

ًام ٍ ًام خاًَادگي

آخشيي هذسن
تحصيلي

سؿتِ تحصيلي

1

هحوذ رٍالفماسي

فَق

هٌْذػي

ليؼاًغ

صٌايغ

 ؿايؼتگي 

ؿغل ٍ ػوت

ػاتمِ واس
هشتثط

تّفٗ حبثت 08612222332:
هذيشػاهل ٍ ػضَ
تّفٗ ٕٞشا09188622481 : ٜ
تين اػتاًذاسدًَيؼي 16سبَ ايٕيللللللللللللللللللللللُ :
ؿشوت هٌْذػي

methodcg@gmail.com

تذٍيي داًؾ

آدسس  :اسان چٟللبسسا ٜدوتللش
حسبثي٘ -جص خ 17ضٟشيٛس
تّفٗ حبثت 08612222332:
تّفٗ ٕٞشا09357517784 : ٜ
ايٕيللللللللللللللللللللللُ :

2
واسؿٌاع پشٍطُ ٍ
ػضَ تين
الْام ؿْؼَاسي

ليؼاًغ

الىتشًٍيه

اػتاًذاسدًَيؼي

 4سبَ

ؿشوت هٌْذػي
تذٍيي داًؾ
3

هجيذ ػثاػي ًيا

فَق

هٌْذػي

ليؼاًغ

صٌايغ

هذيش هشوض اطالع
سػاًي داًـگاُ

15سبَ

ػواء اسان

ػلي حوضُ لَيي

فَق
ليؼاًغ

اداسُ تؼاٍى اسان

shahsavari.elham@gma
il.com

آدسس  :اسان چٟللبسسا ٜدوتللش
حسبثي٘ -جص خ 17ضٟشيٛس
تّفٗ حبثت 08613135753:
تّفٗ ٕٞشا09188622104 : ٜ
ايٕيُ :
majjide@yahoo.com

آدسس  :اسان -خ ليلللبْ –
دا٘طٍب ٜآصاد سٕبء

4

هذيشيت

آدسع  ،تلفي ٍ ايويل

5سبَ

تّفٗ حبثت 2222072:
تّفٗ ٕٞشا09188600097 : ٜ
ايٕيُ :
ali_hamzellooie@yahoo.
com

آدسس  :اسان – ثّٛاس فبطٕيلٝ
اداس ٜوُ تؼب ٖٚاستبٖ ٔشوضي
5
هذيش فٌاٍسي
هٌصَس صالحي

فَق

هٌْذػي

اطالػات ؿشوت

ليؼاًغ

صٌايغ

هخاتشات اػتاى
هشوضي

2

11سبَ

تّفٗ حبثت 2226222:
تّفٗ ٕٞشا09188615398 : ٜ
ايٕيُ :
m_salehi@arkbus.net

آدسس  :اداسٔ ٜخبثشات اسان –
ٔشوض ػّيضادٜ

تؼاسيف :
اػتاًذاسد ؿغل :
ٔطخػبت ضبيستٍي ٞب  ٚتٛإ٘ٙذي ٞبي ٔٛسد ٘يبص ثشاي ػّٕىشد ٔٛحش دس ٔحيط ولبس سا ٌٛيٙلذ دس ثؼ لي اص ٔلٛاسد اسلتب٘ذاسد حشفل ٝاي ٘يلض ٌفتلٝ
ٔي ضٛد.
اػتاًذاسد آهَصؽ :
٘مطٝي يبدٌيشي ثشاي سسيذٖ ث ٝضبيستٍي ٞبي ٔٛجٛد دس استب٘ذاسد ضغُ .
ًام يه ؿغل :
ثٔ ٝجٕٛػ ٝاي اص ٚظبيف  ٚتٛإ٘ٙذي ٞبي خبظ و ٝاص يه ضخع دس سطح ٔٛسد ٘ظش ا٘تظبس ٔي سٚد اطالق ٔي ضٛد .
ؿشح ؿغل :
ثيب٘ي ٝاي ضبُٔ ٔ ٟٓتشيٗ ػٙبغش يه ضغُ اص لجيُ جبيٍب ٜيب ػٛٙاٖ ضغُ  ،وبسٞب استجبط ضغُ ثب ٔطبغُ ديٍش دس يه حٛص ٜضغّي ٔ ،سئِٛيت ٞلب ،
ضشايط وبسي  ٚاستب٘ذاسد ػّٕىشد ٔٛسد ٘يبص ضغُ .
طَل دٍسُ آهَصؽ :
حذالُ صٔبٖ  ٚجّسبت ٔٛسد ٘يبص ثشاي سسيذٖ ث ٝيه استب٘ذاسد آٔٛصضي .
ٍيظگي واسآهَص ٍسٍدي :
حذالُ ضبيستٍي ٞب  ٚتٛا٘بيي ٞبيي و ٝاص يه وبسآٔٛص دس ٍٙٞبْ ٚسٚد ث ٝدٚس ٜآٔٛصش ا٘تظبس ٔي سٚد .
واسٍسصي:
وبسٚسصي غشفب دس ٔطبغّي است و ٝثؼذ اص آٔٛصش ٘ظشي يب ٍٕٞبْ ثب آٖ آٔٛصش ػّٕي ث ٝغٛست ٔحذٚد يب ثب ٔبوت غٛست ٔلي ٌيلشد  ٚولشٚست
داسد و ٝدس آٖ ٔطبغُ خبظ ٔحيط ٚالؼي ثشاي ٔذتي تؼشيف ضذ ٜتجشث ٝضٛدٔ(.ب٘ٙذ آٔٛصش يه ضبيستٍي و ٝفشد دس ٔحلُ آٔلٛصش ثل ٝغلٛست
تئٛسيه ثب استفبد ٜاص ػىس ٔي آٔٛصد  ٚوشٚست داسد ٔذتي دس يه ٔىبٖ ٚالؼي آٔٛصش ػّٕي ثجيٙذ  ٚضبُٔ ثسيبسي اص ٔطبغُ ٕ٘ي ٌشدد).
اسصؿياتي :
فشآيٙذ جٕغ آٚسي ضٛاٞذ  ٚل بٚت دس ٔٛسد آ٘ى ٝيه ضبيستٍي ثذست آٔذ ٜاست يب خيش  ،و ٝضلبُٔ سل ٝثخلص ػّٕلي  ،وتجلي ػّٕلي  ٚاخلالق
حشفٝاي خٛاٞذ ثٛد .
صالحيت حشفِ اي هشتياى :
حذالُ تٛإ٘ٙذي ٞبي آٔٛصضي  ٚحشف ٝاي و ٝاص ٔشثيبٖ دٚس ٜآٔٛصش استب٘ذاسد ا٘تظبس ٔي سٚد .
ؿايؼتگي :
تٛا٘بيي ا٘جبْ وبس دس ٔحيط ٞب  ٚضشايط ٌ٘ٛبٌ ٖٛث ٝطٛس ٔٛحش  ٚوبسا ثشاثش استب٘ذاسد .
داًؾ :
حذالُ ٔجٕٛػ ٝاي اص ٔؼّٔٛبت ٘ظشي  ٚتٛإ٘ٙذي ٞبي رٙٞي الصْ ثشاي سسيذٖ ث ٝيه ضبيستٍي يب تٛا٘بيي  .ولٔ ٝلي تٛا٘لذ ضلبُٔ ػّل( ْٛبيل( ٝ
سيبوي  ،فيضيه  ،ضيٕي  ،صيست ضٙبسي )  ،تىِٛٛٙطي  ٚصثبٖ فٙي ثبضذ .
هْاست :
حذالُ ٕٞبٍٙٞي ثيٗ ر ٚ ٗٞجسٓ ثشاي سسيذٖ ث ٝيه تٛإ٘ٙذي يب ضبيستٍي ٔ .ؼٕٛالً ثٟٔ ٝبست ٞبي ػّٕي اسجبع ٔي ضٛد .
ًگشؽ :
ٔجٕٛػ ٝاي اص سفتبسٞبي ػبطفي و ٝثشاي ضبيستٍي دس يه وبس ٔٛسد ٘يبص است  ٚضبُٔ ٟٔبست ٞبي غيش فٙي  ٚاخالق حشف ٝاي ٔي ثبضذ .
ايوٌي :
ٔٛاسدي است و ٝػذْ يب ا٘جبْ ٘ذادٖ غحيح آٖ ٔٛجت ثشٚص حٛادث  ٚخطشات دس ٔحيط وبس ٔي ضٛد .
تَجْات صيؼت هحيطي :
ٔالحظبتي است و ٝدس ٞش ضغُ ثبيذ سػبيت  ٚػُٕ ضٛد و ٝوٕتشيٗ آسيت ثٔ ٝحيط صيست ٚاسد ٌشدد.
3

ًام اػتاًذاسد آهَصؽ ؿايؼتگي: 1
خطا ًاپزيشػاختي ػيؼتن تِ سٍؽ پَوا يَوِ( )Poka Yoke
ؿشح اػتاًذاسد آهَصؽ ؿايؼتگي :
خطب ٘ب(زيش سبختٗ سيستٓ ث ٝسٚش (ٛوب يٛو (Poka Yoke) ٝضبيستٍي است دس حٛصٔ ٜذيشيت  ٚغٙبيغ و ٝلبدس ثٝ
ثبصسسي ٔٙطب خطب ثٙٔ ٝظٛس ضٙبسبيي آٖ لجُ اص ثشٚص  ،ثبصسسي ٔٙطب غذ دسغذي ٔمػذ ثٙٔ ٝظٛس وطف ػيٛة ثب ثٝ
وبسٌيشي اثضاس ٞبي ٔشثٛط ٚ ٝا٘جبْ الذأبت اغالحي فٛسي ثٍٙٞ ٝبْ ضٙبسبيي خطب ٔي ثبضذ  .خطب ٘ب(زيشسبختٗ سيستٓ
ث ٝسٚش (ٛوب يٛو )Poka Yoke( ٝثب ٔذيشاٖ ويفيت ٔ ٚذيشاٖ اسضذ سبصٔبٖ ٘ ٚيض سش(شستبٖ ثخص تِٛيذ دس استجبط
ٔي ثبضذ .
ٍيظگي ّاي واسآهَص ٍسٍدي :
حذالل هيضاى تحصيالت  :ليؼاًغ سؿتِ ّاي فٌي هٌْذػي ٍ يا هذيشيت
حذالل تَاًايي جؼوي ٍ رٌّي  :هْاست اػتفادُ اص دػتْا  ،تيٌايي  ،ؿٌَايي ٍ گفتاسي ٍ ػالهت واهل رٌّي
هْاست ّاي پيؾ ًياص ً :ذاسد
طَل دٍسُ آهَصؽ :
طَل دٍسُ آهَصؽ

:

 65ػاػت

ـ صهاى آهَصؽ ًظشي

:

 20ػاػت

ـ صهاى آهَصؽ ػولي

:

 45ػاػت

ـ صهاى واسٍسصي

:

ــ ػاػت

ـ صهاى پشٍطُ

:

ــ ػاػت

تَدجِ تٌذي اسصؿياتي ( تِ دسصذ )
 وتثي %25 : ػولي %65: اخالق حشفِ اي %10:صالحيت ّاي حشفِ اي هشتياى :

وبسضٙبسي يىي اص سضتٞ ٝبي فٙي ٟٔٙذسي  ٚيب ٔذيشيت ثب د ٚسبَ سبثم ٝدس صٔي ٝٙاجشاي تىٙيه ٞبي خطب ٘ب(زيشي دس
ٚاحذ ٞبي غٙؼتي ث ٝسٚش (ٛوبيٛوٝ

1 . Competency Description

4

٭ تؼشيف دليك اػتاًذاسد ( اصطالحي ) :

-

پَوا يَوِ اتضاسي لَي تشاي سػيذى تِ ػيَب صفش ٍ ػش اًجام حزف تاصسػي ّاي وٌتشل ويفي هي تاؿذ .
پَوا يَوِ دس حَصُ ّاي ويفيت هحصَل ٍ خذهات دس تخؾ صٌؼت واستشد داسد ٍ اص طشيك واّؾ خطاّاي
اًؼاًي ٍ فش آيٌذي ،ػيَب هحصَل سا تِ حذالل هي سػاًذ .ايي سٍؽ لثالً تحت ػٌَاى Fool-proof
ًاهيذُ هي ؿذ  .هٌْذع طاپٌي ،ؿيٌگَ ،آًشا تا ػثاست پَوا يَوِ  :Yokeru ( ،اجتٌاب ) ٍ (  :pokaخطاي
غيش ػوذ) جايگضيي ًوَد.

٭ اصطالح اًگليؼي اػتاًذاسد ( ٍ اصطالحات هـاتِ جْاًي ) :
-

پَوا يَوِ :

-

خطا ًاپزيش ZERO DEFECT ، MISTAKE PROOFING :

-

هحفَظ اص ؿىؼت FAIL SAFING :

POKA YOKE

٭ هْن تشيي اػتاًذاسدّا ٍ سؿتِ ّاي هشتثط تا ايي اػتاًذاسد :
-

DFA
DFM
ZQC
TPM

٭ جايگاُ اػتاًذاسد ؿغلي اص جْت آػية ؿٌاػي ٍ ػطح ػختي واس :

الف  :جضٍ هـاغل ػادي ٍ ون آػية 
ب  :جضٍ هـاغل ًؼثتاً ػخت



طثك ػٌذ ٍ هشجغ ......................................

ج  :جضٍ هـاغل ػخت ٍ صياى آٍس 
د ً :ياص تِ اػتؼالم اص ٍصاست واس

طثك ػٌذ ٍ هشجغ ......................................

طثك ػٌذ ٍ هشجغ ........................................



5

استب٘ذاسد آٔٛصش ضبيستٍي
 -وبسٞب

2

3

ػٙبٚيٗ

سديف

1

ثبصسسي ٔٙطب خطب ثٙٔ ٝظٛس ضٙبسبيي آٖ لجُ اص ثشٚص

2

ثبصسسي ٔٙطب غذ دسغذي ٔمػذ ثٙٔ ٝظٛس وطف ػيٛة ثب ث ٝوبسٌيشي اثضاس ٞبي ٔشثٛطٝ

3

ا٘جبْ الذأبت اغالحي فٛسي ثٍٙٞ ٝبْ ضٙبسبيي خطب

2.

Competency Standard
. task

6

3

استب٘ذاسد آٔٛصش
 -ثشٌٝي تحّيُ آٔٛصش

ػٌَاى :
ثبصسسي ٔٙطب خطب ثٙٔ ٝظٛس ضٙبسبيي آٖ لجُ اص ثشٚص

صٔبٖ آٔٛصش
٘ظشي

ػّٕي

جٕغ

8

17

25

داًؾ  ،هْاست ً ،گشؽ  ،ايوٌي
تَجْات صيؼت هحيطي هشتثط

تجْيضات  ،اتضاس  ،هَاد
هصشفي ٍ هٌاتغ آهَصؿي

دا٘ص :
 -ويفيت ٔحػ ٚ َٛفشآيٙذٞبي وبسي

0.5

 -فش ًٙٞسبصٔب٘ي

0.75

 -چبست سبصٔب٘ي ( ٔحيطي )  ٚتٛإ٘ٙذي ٞبي (شسُٙ

0.75

 -ا٘ٛاع خطب (ػٕذ  ٚغيش ػٕذ)

0.75

-سٚضٟبي سيط ٝيبثي خطب()... ٚ5w- 6why

0.75

 سايب٘ٔ ٝشثي ٚيذئ(ٛشطوتٛس ٔيض  ٚغٙذِي وبسآٔٛص ٔيض  ٚغٙذِي ٔشثي تختٚ ٝايت ثشد ٔبطيه ٚايت ثشد تخت( ٝبن وٗٛ٘ -ضت افضاس

1

ٙٔ -بثغ  ٚسٚش ٞبي سفغ  ٚيب وبٞص خطب

0.75

 سٚش ٞبي تػٕيٓ ٌيشي تىٙيلله ٞللبي ٘ظللبْ (يطللٟٙبدات ( Brainstormingٌ،ش ٜٚاسٕي  ،دِفي )...ٚ
 استجبطبت  team workingثٙٔ ٝظلٛس ايجلبد ٔحيطليجٟت ٌستشش ػشو ٝدا٘ص فٙي افشاد ث ٝديٍشاٖ
 -اغ َٛوّي آٔٛصش (شسُٙ

1.5
0.75
0.5

ٟٔبست :
 -تطخيع  ٚطجم ٝثٙذي ويفي ٔحػٛالت

3

 -تطخيع خطب

1.5

-طجم ٝثٙذي خطبٞب

1.5

 -ث ٝوبس ٌيشي ٔٙبثغ ثشاي سفغ ٔطىُ

2

 -تحّيُ ٔطىالت ٔ ٚؼ الت

2.5

 ايجللبد سيسللتٓ (يطللٟٙبدات جٟللت ٔطللبسوت (شسللٚ ُٙوبسٌشاٖ ثشاي حُ ٔطىالتي و ٝثبػج ايجبد ػيٛة ٔي ضٛد

2.5

 -تػٕيٓ ٌيشي دس ٔٛسد وبٞص  ٚحزف خطب

3

 -آٔٛصش غحيح وبسوٙبٖ

1
7

استب٘ذاسد آٔٛصش
 -ثشٌٝي تحّيُ آٔٛصش

ػٌَاى :
ثبصسسي ٔٙطب خطب ثٙٔ ٝظٛس ضٙبسبيي آٖ لجُ اص ثشٚص

صٔبٖ آٔٛصش
٘ظشي

ػّٕي

جٕغ

داًؾ  ،هْاست ً ،گشؽ  ،ايوٌي
تَجْات صيؼت هحيطي هشتثط

ٍ٘شش :
 احتشاْ ث ٝتجشثيبتٛٞ ،ش  ٚروبٚت وبسٌشاٖ خط تِٛيذ  ٚيب (شس ُٙاداسي استجبط ٔٛحش  ٚلٛي ثب وبسٌشاٖ  ٚوبسٔٙذاٖ جٟت دسيبفت اطالػبت ثيطتش دس ٔذت صٔبٖوٕتش
 ٍ٘ب ٜوشدٖ ث ٝخطب ث ٝػٛٙاٖ يه أش طجيؼي جٟت جٌّٛيشي اص ايجبد تٙص دس سبصٔبٖايٕٙي  ٚثٟذاضت :
تٛجٟبت صيست ٔحيطي :
-

8

تجْيضات  ،اتضاس  ،هَاد
هصشفي ٍ هٌاتغ آهَصؿي

استب٘ذاسد آٔٛصش
 -ثشٌٝي تحّيُ آٔٛصش

ػٌَاى :
ثبصسسي ٔٙطب غذ دسغذي ٔمػذ ثٙٔ ٝظٛس وطف ػيٛة ثب ثٝ
وبسٌيشي اثضاس ٞبي ٔشثٛطٝ

صٔبٖ آٔٛصش
٘ظشي

ػّٕي

جٕغ

7

18

25

داًؾ  ،هْاست ً ،گشؽ  ،ايوٌي
تَجْات صيؼت هحيطي هشتثط

تجْيضات  ،اتضاس  ،هَاد
هصشفي ٍ هٌاتغ آهَصؿي

دا٘ص :
 -ا٘ٛاع ػيٛة ( ٔٛاد اِٚي ،ٝفشآيٙذ ٔ ٚحػ) َٛ

1

 -ا٘ٛاع اثضاس ٞبي اػالْ ػيٛة ٔب٘ٙذ ( وٙتش  ،آطيش  ،سٙسٛس ).... ٚ

0.5

JIT-

0.5

 -استب٘ذاسد ٞبي ٔٛاد ٔ ،حػ ٚ َٛفشآيٙذ

1

 -سٚضٟبي ا٘جبسش وبال ٘ ٚيٓ سبختٞ ٝب

0.75

 سايب٘ٔ ٝشثي ٚيذئ(ٛشطوتٛس ٔيض  ٚغٙذِي وبسآٔٛص سايب٘ ٝوبسآٔٛص تختٚ ٝايت ثشد ٔبطيه ٚايت ثشد دسس ٝسً٘
 -تخت( ٝبن وٗ

 حّمٞ ٝبي ويفيت ٘ ٚح ٜٛتطىيُ آٖ -اغ َٛث ٝوبس ٌيشي 5WH

0.5

 -اغ َٛاستفبد ٜغحيح اص ٔٛاد اِٚيٝ

0.75

 -اغ َٛحزف وبيؼبت

0.75

 -اغ َٛوّي  (TPMتؼٕيشات (يطٍيشا٘) ٝ

0.75

ٔ -بتشيس ػيت  ٚخطب

0.5

ٟٔبست :
 تطىيُ حّم ٝويفيت -ثىبس ٌيشي اثضاس اػالْ ػيٛة

1

 -استفبد ٜاص  5WHثشاي چٟبس چٛة ثٙذي

2.5

 -تطخيع وبيؼبت  ٚػُّ ايجبد آٟ٘ب

3

 -ثشسسي ،ثبصسسي وٙتشَ ويفي ٔٛاد اِٚي ٚ ٝتطخيع ػيٛة آٟ٘ب

3

 ثشسسي ،ثبصسسي وٙتشَ ويفي ٔحػ ٚ َٛتطخيع ػيٛة آٟ٘ب -ثشسسي ،ثبصسسي وٙتشَ ويفي فشآيٙذ  ٚتطخيع ػيٛة آٟ٘ب

2.5
2.5

 -ثشسي  ٚثبصسسي ٌضاسضبت  ٚفشْ ٞبي ٔشثٛط ثTPM ٝ

2.5

 -تطخيع استجبط سيط ٝاي ثيٗ ػيت  ٚخطب

1
9

استب٘ذاسد آٔٛصش
 -ثشٌٝي تحّيُ آٔٛصش

ػٌَاى :
ثبصسسي ٔٙطب غذ دسغذي ٔمػذ ثٙٔ ٝظٛس وطف ػيٛة ثب ثٝ
وبسٌيشي اثضاس ٞبي ٔشثٛطٝ

صٔبٖ آٔٛصش
٘ظشي

ػّٕي

جٕغ

داًؾ  ،هْاست ً ،گشؽ  ،ايوٌي
تَجْات صيؼت هحيطي هشتثط

ٍ٘شش :
 سػبيت ٚجذاٖ دس وطف غذ دس غذي ػيٛة ثشاي سػبيت اغٔ َٛطتشي ٔذاسي  ٚاحتشاْ ثلٝٔػشف وٙٙذٜ
 (بيجٙذي  ٚاػتمبد ث ٝاجشاي استب٘ذاسد ٞب ٕٞىبسي ٔ ٚطبسوت ثب سبيش ػٛأُ جٟت جٌّٛيشي اص ٞذس سفتٗ صٔلبٖ  ٚثلضسي ضلذٖ  ٚيلبٔضٔٗ ضذٖ ػيت
ايٕٙي  ٚثٟذاضت :
تٛجٟبت صيست ٔحيطي :
-

11

تجْيضات  ،اتضاس  ،هَاد
هصشفي ٍ هٌاتغ آهَصؿي

استب٘ذاسد آٔٛصش
 -ثشٌٝي تحّيُ آٔٛصش

ػٌَاى :
ا٘جبْ الذأبت اغالحي فٛسي ثٍٙٞ ٝبْ ضٙبسبيي خطب

صٔبٖ آٔٛصش
٘ظشي

ػّٕي

جٕغ

5

10

15

داًؾ  ،هْاست ً ،گشؽ  ،ايوٌي
تَجْات صيؼت هحيطي هشتثط

تجْيضات  ،اتضاس  ،هَاد
هصشفي ٍ هٌاتغ آهَصؿي

دا٘ص :
 اثضاس ٞبي اغالحي ٔب٘ٙذ (سيٓ وطي سٍ٘ي  ،چلشاؽ چطلٕهصٖ  ،سٛئيچ ( ،يٗ ٞبي سإٙٞب )... ٚ
ٛٔ -اسد وبسثشد چه ِيست

0.75

 -دستٛس اِؼُٕ ٞب  ٚسٚيٞ ٝبي وبسي

0.75

 -سٚش ٞبي ػّٕيبتي وبسٔ ،تذ  ،استب٘ذاسد ()I4M

 سايب٘ٔ ٝشثي ٚيذئ(ٛشطوتٛس ٔيض  ٚغٙذِي وبسآٔٛص سايب٘ ٝوبسآٔٛص تختٚ ٝايت ثشد ٔبطيه ٚايت ثشد دس سٝسً٘
 -تخت( ٝبن وٗ

0.5

1

 -تىٙيه DFA

0.75

 -تىٙيه DFM

0.75

 -تىٙيهZQC

0.5

ٟٔبست :
 ثىبس ٌيشي اثضاس ٞبي اغالحي ٔب٘ٙذ سيٓ وطي سٍ٘ي  ،چشاؽچطٕه صٖ  ،سٛئيچ ( ،يٗ ٞبي سإٙٞب
 -ثىبس ٌيشي چه ِيست ٞب

1

 -ثىبس ٌيشي  I4Mدس ثشسسي سٚيٞ ٝب ٔ ٚتذ ٞب

2

 -ثىبس ٌيشي تىٙيه  DFAجٟت اجشاي الذأبت اغالحي

2

 -ثىبس ٌيشي تىٙيه DFMجٟت اجشاي الذأبت اغالحي

2

 -ثىبس ٌيشي تىٙيه ZQCجٟت اجشاي الذأبت اغالحي

2

1

ٍ٘شش :
 ٘ظٓ ٔ ٚسئِٛيت (زيشيذس جٕغ آٚسي اسٙبد جٟت دس دسلتشس ثلٛدٖ آٖ ٞلب دس ٍٙٞلبْسجٛع ثؼذي
 تبويذ ثش سشػت دس ٘طبٖ دادٖ ػىس اِؼُٕ ثشاي ا٘جبْ الذاْ اغالحيايٕٙي  ٚثٟذاضت :
تٛجٟبت صيست ٔحيطي :
11

 ثشٌ ٝاستب٘ذاسد تجٟيضاتًام

سديف
1

سايب٘ٔ ٝشثي

2

ديتب (شطوتٛس ( ٚشدٔ ٜشثٛطٝ

3

ٔيض  ٚغٙذِي ٔشثي

4

ٔيض  ٚغٙذِي وبسآٔٛص

5

تختٚ ٝايت ثشد

6

تخت( ٝبن وٗ

هـخصات فٌي ٍ دليك

تؼذاد

حذالُ P4ثب : Spc
1G RAM ,256 MVGA ,LCD15,
DVDRW, CPU 2.66 Dual Core
DP:2000 lumens
Sc: 1.6*2.4 m
غٙذِي ٌشداٖ
Dim Desk :1*1.6 m

غٙذِي دست ٝداس دا٘طجٛيي
Dim Board:1.6*2.4 m

فٔٛي

تَجِ :
 -تجْيضات تشاي يه واسگاُ تِ ظشفيت ً 15فش دس ًظش گشفتِ ؿَد .

12

تَضيحات
تِ اصاي ّش واسگاُ

1ػذد

1ػذد

1ػذد

5ػذد

1ػذد

1ػذد

 1ػذد
تِ اصاي ّش واسگاُ
 1ػذد
تِ اصاي ّش واسگاُ
 1ػذد
تِ اصاي ّش ًفش 1
ػذد
تِ اصاي ّش واسگاُ
 1ػذد
تِ اصاي ّش واسگاُ
 1ػذد

 ثشٌ ٝاستب٘ذاسد ٔٛادسديف

ًام

هـخصات فٌي ٍ دليك

تؼذاد

تَضيحات

1

وبغز

A4 70 or 80 gr

 1تؼتِ

 500ػذدي

2

ٔبطيه

8ػذد

اص ّش سًگ  2ػذد

3

٘ٛضت افضاس

ٚايت ثشد ٔ ٚؼِٕٛي دس چٟبس سً٘ ٔطىي،
لشٔض  ،آثي  ٚسجض
خٛدوبس آثئ ،طىي ،لشٔض ،سجض

تَجِ :
 -هَاد تِ اصاء يه ًفش ٍ يه واسگاُ تِ ظشفيت ً 15فش هحاػثِ ؿَد .

13

 20ػذد

اص ّش سًگ  1ػذد
تِ اصاي ّش ػِ ًفش

 ثشٌ ٝاستب٘ذاسد اثضاسسديف

ًام

هـخصات فٌي ٍ دليك

تؼذاد

تَضيحات

-

-

-

-

-

تَجِ :
 -اتضاس تِ اصاء ّش ػِ ًفش هحاػثِ ؿَد .

14

 ٔٙبثغ ٘ ٚشْ افضاس ٞبي آٔٛصضي ( اغّي ٔٛسد استفبد ٜدس تذٚيٗ  ٚآٔٛصش استب٘ذاسد )سديف

1

ػٛٙاٖ ٔٙجغ يب ٘شْ افضاس

(ٛوب يٛو ،ٝتىٙيه
خطب٘ب(زيشي فشآيٙذٞب
جض ٜٚآٔٛصضي وٙتشَ ٚ

2

ثٟجٛد ويفيت ثب سٚش
(ٛوب يٛوٝ

ِٔٛف

سبَ ٘طش

ٔتشجٓ

٘بضش يب تِٛيذ وٙٙذٜ

ٔحُ ٘طش

ٔشوض آٔٛصش ٚ

ٔبيىُ آس .ثيٛسيٍبسد
سيٕ٘ٛذ.جئ.يىٛالن

سبسا غّٛاتي

1388

تحميمبت غٙؼتي

تٟشاٖ

ساثيٗٔ .ه دسٔٛت

ايشاٖ

ضشوت ٟٔٙذسي

ٔحٕذ

تذٚيٗ دا٘ص (ٔتذ)

رٚاِفمبسي

1389

ٔتذ

اسان

 سبيش ٔٙبثغ ٔ ٚحتٛاٞبي آٔٛصضي ( (يطٟٙبدي ٌش ٜٚتذٚيٗ استب٘ذاسد ) ػال ٜٚثش ٔٙبثغ اغّيسديف

٘بْ وتبة يب جضٜٚ

سبَ ٘طش

ِٔٛف ِٛٔ /فيٗ

ٔتشجٓ/

ٔحُ ٘طش

٘بضش

ٔتشجٕيٗ

(ٛوب يٛو ،ٝثٟجٛد  ٚويفيت
1

ٔحػ َٛاص طشيك

1385

سبتشاح تسجيغ

-

چي

جٌّٛيشي اص ثشٚص ػيٛة

15

تٟشاٖ

آٔٛصٜ

تٛويحبت

صش استب٘ذاسدٛٔ دس آٜبي لبثُ استفبدٞ شست سبيتٟف
سديف

ٖاٛٙػ

1

www.iran-eng.com

2

www.umic.ir

3

www.poka-yoke.org.uk

4

www.superfactory.com
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