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

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﮔﺮﻭﻩ ﺷﻐﻠﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ
2-28/15/1/3

0 3 7 0 0 2 0 0 0 1
ﻧﺴﺨﻪ

ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 1390/5/1 :

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺷﻐﻞ

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ

3

3 1 2 2

ﺳﻄﺢ

ISCO-08

ﻣﻬﺎﺭﺕ

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :دفتر طرح و برنامه های درسي
کد ملي شناسايي آموزش شغل  /شايستگي :
اعضاء کمیسیون 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 :
-

درس دفتر طرح و برنامه های درسي
تهران – خیابان آزادی  ،خیابان خوش شمالي  ،نبش خیابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 2سازمان آموزش فني و حرفهای کشور  ،پالك
250
دورنگار

11044116

تلفن 11510099 – 0

آدرس الكترونیكي Barnamehdarci @ yahoo.com :

1

تهیه کنندگان استاندارد آموزش شغل

 شايستگي 

آخرين
رديف

نام و نام خانوادگي

مدرك

شغل و سمت

رشته تحصیلي

تحصیلي

1

محمد ذوالفقاری

فوق

مهندسي

لیسانس

صنايع

شرکت مهندسي

2

مجید عباسي نیا

فوق
لیسانس

صنايع

مدير مرکز اطالع
رساني دانشگاه

منصور صالحي

فوق
لیسانس

صنايع

methodcg@gmail.com

آدرس  :اراک چهلللارراه د تلللر
حسابي -نبش خ 61شهريور
تلفن ثابت 23168601118:
تلفن همراه 28633100621 :
61سال ايمي :
majjide@yahoo.com

سماء اراك

3
مهندسي

مرتبط

تلفن ثابت 23160000880:
مديرعامل و عضو
تلفن همراه 28633100136 :
تیم استانداردنويسي 61سال ايميلللللللللللللللللللللللل :
تدوين دانش

مهندسي

سابقه کار

معاونت تعمیرات و
نگهداری اداره

آدرس  :اراک -خ قيلللللا –
دانشگاه آزاد سماء
تلفن ثابت 0001000:
تلفن همراه 28633161883 :
66سال ايميللللللللللللللللللللللل ل :
m_salehi@arkbus.net

مخابرات اراك

4

علي حمزه لويي

فوق
لیسانس

مديريت

اداره تعاون اراك

1سال

5
کارشناس پروژه و
عضو تیم
الهام شهسواری

لیسانس

الكترونیک

آدرس  ،تلفن و ايمیل

استانداردنويسي
شرکت مهندسي
تدوين دانش

2

 1سال

آدرس  :اداره مخلللابرار اراک –
مر ز عليزاده
تلفن ثابت 0000210:
تلفن همراه 28633122281 :
ايمي :
ali_hamzellooie@yahoo.c
om

آدرس  :اراک – بلللوار فاطميلله
اداره تعاون استان مر زي
تلفن ثابت 23160000880:
تلفن همراه 28811161131 :
ايميلللللللللللللللللللللللل :
shahsavari.elham@gmail.
com

آدرس  :اراک چهلللارراه د تلللر
حسابي -نبش خ 61شهريور

تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصار شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط لار را ووينلد در بع لي از ملوارد اسلتاندارد حرفله اي نيلز وفتله
مي شود.
استاندارد آموزش :
نقشهي يادويري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغ .
نام يک 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 عناصر يك شغ از قبي جايگاه يا عنوان شغ  ،ارها ارتباط شغ با مشاغ ديگر در يك حوزه شغلي  ،مسئوليت هلا ،
شرايط اري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغ .
طول دوره آموزش :
حداق زمان و جلسار مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي .
ويژگي کارآموز ورودی :
حداق شايستگي ها و توانايي هايي ه از يك ارآموز در هنگا ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .
کارورزی:
ارورزي صرفا در مشاغلي است ه بعد از آموزش نظري يا همگا با آن آموزش عملي به صورر محدود يا با ما ت صورر ملي ويلرد 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 عكس مي آموزد و ورورر دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شام بسياري از مشاغ نمي وردد).
ارزشیابي :
فرآيند جمع آوري شواهد و ق اور در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير  ،ه شلام سله بخلش عمللي  ،تبلي عمللي و اخلالق
حرفهاي خواهد بود .
صالحیت حرفه ای مربیان :
حداق توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي ه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .
شايستگي :
توانايي انجا ار در محيط ها و شرايط ووناوون به طور موثر و ارا برابر استاندارد .
دانش :
حداق مجموعه اي از معلومار نظري و توانمندي هاي ذهني الز براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي  .له ملي توانلد شلام عللو يايله (
رياوي  ،فيزيك  ،شيمي  ،زيست شناسي )  ،تكنولوژي و زبان فني باشد .
مهارت :
حداق 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 .
ايمني :
مواردي است ه عد يا انجا ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرار در محيط ار مي شود .
توجهات زيست محیطي :
مالحظاتي است ه در هر شغ بايد رعايت و عم شود ه مترين آسيب به محيط زيست وارد وردد.
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نام استاندارد آموزش شغل  /شايستگي: 1
سرپرست برنامه ريزی و کنترل تولید
شرح استاندارد آموزش شغل  /شايستگي :
سريرست برنامه ريزي و نترل توليد شغلي است در حوزه مديريت و صنايع ه وظايف يياده سازي سيستم توليد و
فروش  -ثبت فر آيند هاي توليد و مراح انجا ار  -زمان بندي ارواهي توليد -نظارر بر سيستم انبار و حم ونق
مواد  -تعيين سفارشار خريد و ثبت و نترل موجودي  -مانيتورينگ توليد و ارائه وزارشار را بر عهده دارد .اين شغ
با مشاغ مدير برنامه ريزي و نترل يفيت  ،سريرست انبار و ارشناسان واحد برنامه ريزي توليد در ارتباط مي باشد
ويژگي های کارآموز ورودی :
حداقل میزان تحصیالت  :مهندسي صنايع و يا لیسانس مديريت صنعتي
حداقل توانايي  :توانايي استفاده از دستها ،قوه بینايي و شنوايي و گفتاری و سالمت کامل ذهني و رواني
مهارت های پیش نیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 119ساعت

ـ زمان آموزش نظری

:

 59ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 119ساعت

ـ زمان کارورزی

:

ـــ

ـ زمان پروژه

:

ــ ساعت

ساعت

بودجه بندی ارزشیابي ( به درصد )
 کتبي %25 : عملي %15: اخالق حرفه ای %19:صالحیت های حرفه ای مربیان :

ليسانس مهندسي صنايع و يا مديريت صنعتي با سه سال سابقه مرتبط

1 . Job / Competency Description

4

٭ تعريف دقیق استاندارد ( اصطالحي ) :

برنامه ريزی :برنامه ريزي از وظايف بسيار مهم مديران است و با ساير وظايف آنها ارتباطي تنگاتنگ دارد .اور نگرش
مبتني بر برنامه ريزي در سراسر زندوي فردي و سازماني تسري يابد ،نوعي تعهد به عم بر مبناي تعق و تفكر آينده
نگر و عز راسخ بر استمرار آن ايجاد مي شود .به نوعي ،تحقق اهداف فردي و سازماني ،مستلز برنامه ريزي است .نياز
به برنام ه ريزي از آنجا است ه همه سازمان ها با فعاليت در محيطي يويا ،مترصد آن هستند ه منابع محدودشان را
براي رفع نيازهاي متنوع و فزاينده خود صرف نمايند و اين يويايي محيط و وجود تالطم و عد اطمينان ناشي از تغييرار
محيطي ،بر ورورر انكار نايذير برنامه ريزي مي افزايد.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
Supervisor of production planning & control
٭ مهم ترين استانداردها و رشته های مرتبط با اين استاندارد :
-

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب شناسي و سطح سختي کار :

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



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

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



5

استاندارد آموزش شغ  /شايستگي
 -شايستگي ها  /ارها

0

8

عناوين

رديف

1

يياده سازي سيستم توليد و فروش

2

ثبت فرآيندهاي توليد و مراح انجا ار

3

زمان بندي ارواهي توليد

4

نظارر بر سيستم انبار و حم ونق مواد

5

تعيين سفارشار خريد  ،ثبت و نترل موجودي

1

مانيتورينگ توليد و ارائه وزارشار

1.

Occupational / Competency Standard
. Competency / task

6

3

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحلي آموزش

عنوان :
يياده سازي سيستم توليد و فروش

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

1

61

06

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 -انواع سيستم هاي توليدي و تفاور آنها با يكديگر

6

 -هر توليد

6

 -استراتژي هاي يياده سازي سيستم هاي توليد

6.1

 اهميت بومي سازي سيستم هاي توليدي با توجه به شلرايطارواه

 رايانه مربي ويدئويرژ تور ميز و صندلي مربي ميز و صندلي ارآموز -بروه A4

6

 -چيدمان خط توليد

6

 -حساب هاي فروش

2.1

 -ييش فا تور و فا تور فروش

2.1

 -فر هاي بروشت خريد و بروشت فروش

2.1

 تخته وايت برد ماژيك وايت برد -تخته ياک ن

مهارت :
 -ارائه استراتژي يياده سازي سيستم برنامه ريزي شده

8

 -فاز بندي نمودن يياده سازي سيستم توليد

8

 -طراحي و استقرار امكانار در سيستم توليد

8

 -طراحي چيدمان خط توليد

8

 -صدور ييش فا تور

6

 -صدور فا تور فروش

6

7

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحلي آموزش

عنوان :
يياده سازي سيستم توليد و فروش

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
 -قطعيت در صدور فا تورها و دقت در تاييد مراح فازي آن

ايمني و بهداشت :
توجهات زيست محیطي :
-

8

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحلي آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ثبت فرآيندهاي توليد و مراح انجا ار

نظري

عملي

جمع

3

63

01

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 -تكنولوژي هاي توليد

0

 -ترتيب و توالي در فرآيندهاي توليد و اهميت آن

0

 -وايعار توليد و انواع آن

6.1

 -فر ثبت فرآيندهاي توليد

6

 -چارتهاي فرآيند توليد و PFD

6.1

 رايانه مربي ويدئويرژ تور ميز و صندلي مربي ميز و صندلي ارآموز -بروه A4

 -تخته وايت برد

مهارت :

 -ماژيك وايت برد

 -تعيين نقاط قور و وعف تكنولوژي توليدي ييشنهادي

0

 -تعيين فرآيندهاي توليد

8

 -ترسيم فلوچارر ار

0.1

 -تعيين ايستگاه و نقاط عملياتي و نظارتي

0

 -محاسبه ميزان وايعار

0

 تعيين ايستگاه هاي جمع آوري و نحوه جابه جايي و حم ونق آنها

0.1

 -ثبت فرآيندهاي توليدي

0

 -ارائه وزارش و فرآيندهاي توليدي و PFD

0

9

 -تخته ياک ن

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحلي آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ثبت فرآيندهاي توليد و مراح انجا ار

نظري

عملي

جمع

3

63

01

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
 دقت در ثبت فرآيندهاي توليدي توجه م اعف به نقاط قور و وعف تكنولوژيها و فرآيندهاي اجراييايمني و بهداشت :
توجهات زيست محیطي :
-

11

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحلي آموزش

عنوان :
زمان بندي ارواهي توليد

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

1

68

01

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 -نمودار وانت )(Gant Chart

 رايانه مربي ويدئويرژ تور ميز و صندلي مربي ميز و صندلي ارآموز بروه A4 تخته وايت برد ماژيك وايت برد -تخته ياک ن

2/1

 مدل هاي شبكه اي ( تكنيك ارزيابي و بلازنگري برنامله –روش سير بحراني )
 فعاليت  ،فعاليت مجازي و رويداد در مدل هاي شبكه اي -روش ترسيم يروژه در مدل شبكه اي

6
2/1
6

 -مسير بحراني و ويژوي هاي آن

2/1

 -فرجه آزاد و فرجه لي

2/1

 -نمودار زماني شبكه

6

 -سر به سري هزينه -زمان

6

مهارت :
 -ترسيم نمودار وانت فعاليت هاي ارواه

8

 -ترسيم مدل شبكه اي فعاليت هاي ارواه

0

 -محاسبه مسير ييشرو فعاليت هاي ارواه

6/1

 -محاسبه مسير يسرو فعاليت هاي ارواه

6/1

 تعيين و محاسبه مسير بحراني فعاليت هاي ارواه -تعيين فرجه آزاد فعاليت

6/1
6

 -تعيين فرجه لي

6

 -زمان بندي تمامي فعاليت هاي مسير بحراني

0/1

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

0

 -ترسيم نمودار زماني شبكه

0

 -تعيين ريسك ناشي از تاخير در يروژه

6

11

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحلي آموزش

عنوان :
زمان بندي ارواهي توليد

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
 تالشي واقع ورايانه در جهت اهش هر چه بيشتر زمان مسير بحراني رعايت ترتيب مقد و تاخر فعاليت ها در مسير در حين زمانبندي در زمان بندي فعاليت هاي ارواه مي بايست در درجه اول توجه را بله فعاليلت هلايمسير بحراني معطوف نمود .
ايمني و بهداشت :
توجهات زيست محیطي :
-
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بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحلي آموزش

عنوان :

زمان آموزش

نظارر بر سيستم انبار و حم و نق مواد
نظري

عملي

جمع

3

61

01

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 -انواع روش هاي چيدمان اجناس در انبار

 -رايانه مربي

6

 -ويدئويرژ تور

 سيستم اطالعاتي انبار ( ارر انبار – برگ در خواست اال -برگ رسيد جنس – دفاتر انبار – فهرست طبقله بنلدي و لد

 -ميز و صندلي مربي

6.1

 -ميز و صندلي ارآموز

وذاري اجناس)
 -انواع سيستم هاي حم و نق

اال در داخ انبار

6

 -انواع سيستم هاي حم و نق

اال در خارج از انبار

6

 حداق موجودي  ،حدا ثر موجودي و متوسلط موجلودي درانبار
 -سيستم نترل موجودي در  ABCدر انبار

 -بروه A4

 تخته وايت برد ماژيك وايت برد -تخته ياک ن

6
6/1

 -مراح انبارورداني

6

مهارت :
 نظللارر و نتللرل چيللدمان اجنللاس در انبللار در مح ل هللا(لو يشن ها) ي تعيين شده
 نظارر و رسيدوي به اسلناد و ملدارک و فلر هلاي انبلار وتطبيق آن با موجودي انبار
 -نظارر بر سيستم حم و نق

اال در انبار

0

0
0

 -نترل موجودي انبار به روش ABC

8

 -انبارورداني

1

 -نظارر بر سيستم حم و نقل

لاال در محوطله و ارولاه

توليد

13

8

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحلي آموزش

عنوان :

زمان آموزش

نظارر بر سيستم انبار و حم و نق مواد
نظري

عملي

جمع

3

61

01

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
 دقت در انجا مراح نظارر ارواهي در انبار آينده نگري در چيدمان انبارايمني و بهداشت :
توجهات زيست محیطي :
-
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بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحلي آموزش

عنوان :

زمان آموزش

تعيين سفارشار خريد و ثبت و نترل موجودي

نظري

عملي

جمع

60

00

81

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 -ظرفيت توليد

6

 -اصول و نحوه تحوي محصول

2/1

 -انواع بسته بندي

2/1

 -مراجع استانداردهاي يفيت اال

2/1

 روش هللاي بللرون سللواري توليللد و مشللار ت صللنعتي وييمانكاران فرعي
 -مدل ارزيابي عملكرد فروشندوان )(SPR

6
6

 -شرايط يشتيباني فني (وارانتي و وارانتي)

2/1

 انواع خريد (موردي يا اوطراري ،متمر ز و غير متملر لز ،ييش خريد)

2/1

 -انواع خريد از نظر ميت (جزيي و متوسط و عمده)

2/1

 -اصول برنامه ريزي خريد

6/1

 -انواع مناقصار و شرايط آن (محدود و عمومي)

6/1

 -انواع مزايده و شرايط آن (محدود و عمومي)

6/1

 -قوانين ترک مناقصه

6/1

 -اصول خريد ( يفيت  ،ميت و قيمت منبع و زمان)

6

 -منابع خريد

6

 -نحوه بازرسي و تاييد اال

6
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 رايانه مربي ويدئويرژ تور ميز و صندلي مربي ميز و صندلي ارآموز -بروه A4

 تخته وايت برد ماژيك وايت برد -تخته ياک ن

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحلي آموزش

عنوان :

زمان آموزش

تعيين سفارشار خريد و ثبت و نترل موجودي

نظري

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
 -تعيين خصوصيار مواد اوليه الز جهت خريد

0

 تعيين شرايط تحوي محصول ( بسته بندي  ،يفيت و ميتو قيمت)
 -تعيين شرايط خريد مواد اوليه

0
0

 تعيين ظرفيت توليد مواد اوليه در داخ شر ت و يا خريد بلههنگا
 امكان سنجي توليد مواد اوليه در داخ شر ت و يا خريد بلههنگا )(JIT

8

8

 -تعيين منابع خريد

0

 -برنامه ريزي خريد

8

 -تعيين شرايط يشتيباني  ،آموزش و مستندار فني

0

 -بازرسي و تاييد اال

8

نگرش :
 توجه به ويژويها و يفيت مورد نظر در خريد مواد و محصوالرايمني و بهداشت :
توجهات زيست محیطي :
16

بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحلي آموزش

عنوان :
مانيتورينگ توليد و ارائه وزارشار

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

8

02

08

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 -يارامترهاي موثر بر فرآيند توليد

6

 -عمر مفيد ماشين آالر  ،تجهيزار و تاسيسار

6

 عوام موثر در افلزايش عملر ماشلين آالر و تجهيلزار وتاسيسار

6

 -روش بهره برداري صحيح از تاسيسار

2.1

 نكار وروري در راه اندازي و بهره برداري ماشلين آالر وتجهيزار
 -شاخص هاي بهره وري

6

 -مراح ارزيابي عملكرد يروژه توليد

6

 -برنامه توليد

6

 -انواع وزارشار ( روزانه و ماهانه و ساالنه )

2.1

 -روش هاي وزارش نويسي

6

 رايانه مربي ويدئويرژ تور ميز و صندلي مربي ميز و صندلي ارآموز بروه A4 تخته وايت برد ماژيك وايت برد -تخته ياک ن

6

مهارت :
 -يايش ييوسته توليد

0

 -نظارر بر يايداري سالمت تجهيزار

0

 تامين حداق قطعار يلد ي ملورد نيلاز تعميلرار ملادي واساسي
 ايجاد بانك اطالعاتي و مكانيزه تعميرار و نگهداري تهيلله وزارشللار روزانلله  ،ماهانلله و سللاالنه دربللاره سللطحاستهالک تاسيسار و تجهيزار
 نظارر بر بهره برداري و نگهلداري صلحيح از تجهيلزار وتاسيسار

8
8
8
0

 -مطالعه و بررسي و مشار ت در تهيه برنامه هاي توليد

8

 -ارائه وزارش به مراجع ذي ربط

0
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بروه استاندارد آموزش
 -بروهي تحلي آموزش

عنوان :
مانيتورينگ توليد و ارائه وزارشار

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
 توجه به اولويت بندي در مانيتورينگ توليد از لي به جزئي(درختي) دقت در ثبت تمامي وقايع و نگارش دقيق وزارشارايمني و بهداشت :
توجهات زيست محیطي :
-
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 بروه استاندارد تجهيزارنام

رديف
1

2

3

4

5

6

مشخصات فني و دقیق

تعداد

حداق  P4با : Spc

رايانه مربي

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

ديتا يرژ تور و يرده مربوطه
ميز و صندلي مربي
ميز و صندلي ارآموز
تخته وايت برد
تخته ياک ن

صندلي وردان
Dim Desk :1*1.6 m

صندلي دسته دار دانشجويي
Dim Board:1.6*2.4 m

فومي

توجه :
 -تجهیزات برای يک کارگاه به ظرفیت  15نفر در نظر گرفته شود .

19

1عدد

1عدد

1عدد

15عدد

1عدد

1عدد

توضیحات
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 دقیق

تعداد

توضیحات

6

-

-

-

-

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

21

 بروه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

6

-

-

-

-

توجه :
 -ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .
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 منابع و نر افزار هاي آموزشي ( اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد )رديف

6

0

عنوان منبع يا نر افزار

مديريت توليد
جزوه آموزشي

مولف

مترجم

د تر سيد مهدي

سال نشر

-

الواني
شر ت مهندسي

6831

-

تدوين دانش

6838

ناشر يا توليد ننده

مح نشر

آستان قدس

مشهد

رووي
متد

اراک

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

نا تاب يا جزوه

سال نشر

6

مديريت توليد و عمليار

6831

مولف  /مولفين

مترجم/

مح نشر

ناشر

مترجمين

د تر هايده
متقي
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-

تهران

آواي ياتريس

توويحار

فهرست سايت هاي قاب 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.managementpara
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