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 قدردانی

، انددانم تا از تمامی کسانی که در انجام این کارآموزی همراه و راهنمای اینجانب بودهوظیفه خویش می

ن دانشگاه علم و صنعت ایرا عیصنا یدانشکده مهندسگرانقدر گزاری نمایم؛ دکتر جعفری استاد سپاس

باشد، بدیل ایشان میاند و ایجاد چنین فرصت باارزشی مرهون لطف بیکارآموزی اینجانب بوده که استاد

کارآموزی اینجانب در  خودرو که سرپرستزاده مدیریت تضمین کیفیت شرکت پارسمهندس عیوض

ارآموزی کتر این ای اینجانب، منجر به پربارتر شدن هر چه بیشند و با تعریف پروژه عملی برشرکت بود

دت در طی این م نجانبیادریغی از وقت فراوان، همکاری و پشتیبانی بی کمبود باوجودشدند و همچنین 

زاده مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی که عنایت و لطف ایشان موجب اند، مهندس رضیداشته

ای هفعالیت اینجانب در بخش تضمین کیفیت شده است، مهندس شریفی رئیس آنالیز درخواست

ن دوران ب در طی ایاینجان دریغی ازهای بهبود کیفی که حمایت و پشتیبانی بیهمشتریان و تدوین پروژ

ند، مهندس فتح اله گل کارشناس مسئول امور خدمات پس از فروش  که در خصوص پروژه داشت

لاعات و بررسی گزارشات وی های لازمه را با اینجانب شامل در اختیار قرار دادن اطهمکاری شدهفیتعر

ند، تپروژه اینجانب داشفراوانی در راستای ند، مهندس حسینی رئیس کیفیت برلیانس که حمایت داشت

های مشتریان که راهنمای اینجانب در خصوص جلسات مهندس شکری کارشناس آنالیز درخواست

QRQC-C نظریوند، معارفچهری،  بهمنی، ح در آن بودند، دکتر سادین، آقایان مهندسو ایرادات مطر 

و مهندسی بوده و از ارائه های کیفیت برلیانس که پذیرا و راهنمای اینجانب در بخش نژادو کمالی

 توضیحات و دانش سازمانی در جهت پیشبرد پروژه اینجانب دریغ نورزیدند.

زاده مدیریت کیفیت سالن رنگ به همچنین از مهندس کارگر مدیریت سالن رنگ و مهندس حاجب

همراه کارشناسان کیفی سالن رنگ مهندس محمودی، مهندس مرتضوی و مهندس مددی کمال تشکر 

 های مرتبط با موضوع پروژه اینجانب را دارم.تنان در خصوص هماهنگی بازدید و راهنماییو ام

 

 زینب تختی
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 چکیده

باشد که های دوران دانشجویان اینجانب مییکی از ارزشمندترین فعالیت شکیبگزارش پیش رو 

تر مسیر شغلی مورد علاقه اینجانب تأثیر بسزایی ای آن در ترسیم صحیحدستاوردهای علمی و حرفه

ایجاد چنین فرصت طلایی را مدیون استاد گرامی خود دکتر جعفری دانسته که مشوقی  وداشته است 

 اند. خودرو بودهب در شرکت پارسبرای حضور اینجان

شرکت در سالن ارزشیابی محصولات  شدهانجاماست، محتوای پروژه  شدههیتهمطالبی که در ادامه 

به وجه با تتوسط مشتریان است.  شدهاعلاماست که مرتبط با فرآیند برطرف نمودن ایرادات خودرو پارس

و قابل درک برای مخاطب به تا حد مجاز باشد، لذا میدانش فنی و سازمانی  اینکه محتوای این گزارش

 است. شدهپرداختهارائه اطلاعات و توضیحات 

شود نسبت به عدم درج اطلاعات مذکور بدون کسب اجازه از سرپرست لذا از خواننده گرامی درخواست می

 صنعتی و استاد راهنمای اینجانب، صداقت و همکاری لازمه را داشته باشد. 

هایی که فعالیت دانشجویان در آنجا هدفمند و در شرکت صورتبهاری کارآموزی دانشجویان شک برگزبی

شود، موجب ایجاد مزیت رقابتی برای دانشجویان دانشکده و افزایش ها میموجب رشد و بالندگی آن

 ها خواهد شد.های آنتوانمندی
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 فصل اول: گزارش روند کارآموزی

 کارآموزیگزارش روند  -1

است،  شدههیتهدر راهنمای گزارش کارآموزی که توسط دکتر شفیعا  ذکرشده سؤال ازدهیدر این فصل به 

 شود.پرداخته می

 مشخصات دانشجو -1-1

  زینب تختیدانشجو: نام 

  :96017429شماره دانشجویی 

  :آدرس پست الکترونیکی@gmail.com99z.takhti  

  :49677119162شماره تماس 

 مشخصات محل کارآموزی -1-2

 :خودروشرکت پارس نام محل 

 :زادهمهندس عیوضجناب آقای  نام سرپرست کارآموزی 

 :پست الکترونیکی ebrahim_aves@yahoo.com  

  :402979902شماره تلفن 

 مشخصات استاد راهنما -1-3

 :دکتر جعفریناب آقای ج نام استاد  

mailto:z.takhti95@gmail.com
mailto:ebrahim_aves@yahoo.com
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 :پست الکترونیکی jafari@iust.ac.ir 

در  ییارائه راهنما زیاز شما و ن دیبازد یشما برا یکه استاد راهنما یزمان -1-4

 اند،شما آمده یبه محل کارآموز یکارآموز

زاده در ارتباط زاده و مهندس عیوضتماس تلفنی با مهندس رضی صورتبهاستاد راهنمای اینجانب 

 کینمودند. همچنین دکتر جعفری پیگیری می این صورتروند انجام کارآموزی اینجانب را به و ند اهبود

و صحبتی با دو سرپرست اینجانب  مراجعه نمودهحضوری به محل کارآموزی اینجانب  صورتبه مرتبه

 وعموضتوسط شخص دکتر جعفری از این  بعداًجانب از این موضوع مطلع نبوده و اند لیکن اینداشته

ه با هایی کطی صحبتمطلع گشتم. هر سه بزرگوار در خصوص عملکرد اینجانب رضایت کامل داشته و 

 است. اخذشدهاند، تصمیمات لازم در خصوص ادامه کار اینجانب یکدیگر داشته

آموزی توسط راهنمای دانشگاهی و نیز یی که در این برنامه کارهانهیزم -1-5

 .دیاشدهیتخصصراهنمای محیط کار ارشاد 

های لازمه از های موجود، راهنماییدر خصوص محتوای پروژه و از لحاظ توضیحات فنی و دستورالعمل

سرپرست کارآموزی اینجانب دریافت شده است. همچنین توضیحاتی در خصوص ماهیت کاری شرکت، 

توسط استاد راهنمای اینجانب  های لازمهراهنمایی شرکت، گیری با مهندسینارتباطنوع برخورد و 

 دریافت گردید.

 هابدانکارآموزی که در حین کار توجه شما  واحد مشکلات از یفهرست -1-6

 پایانی و درسی یهاپروژه در علمی و تکمیلی بررسیمنظور به معطوف شد

 دانشجویان.

mailto:jafari@iust.ac.ir
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  نمودن ایرادات دریافتی از مشتریان به علت خلأهای نامشهود در فرآیندسرعت پایین در رویه برطرف 

 های کیفیمدیریت نامناسب پروژه 

 نبود برنامه زمانی منعطف و استوار از ابتدای دریافت ایراد تا زمان بسته شدن آن 

 نارضایتی مشتریان بر روی جلوه و برند شرکت ناسب اظهارات و عدم بررسی تأثیرمدیریت نام 

 بر اثر اعلام ایراد توسط مشتری و برطرف نمودن آن در داخل  جادشدهیاهای مدیریت هزینه عدم

 کارخانه

 راداتیبرطرف نمودن ا درمرتبط  یهابخش نیب اختلافات و تعارضات وجود 

 عدم هماهنگی و بازخورد بهنگام از اقدامات در حال اجرا بین اعضای درگیر در فرآیند 

  از اطلاعات موجود در شرکتعدم استفاده از انبوهی 

 وا هضعف مشکلات، به توجه با کارآفرینی از نگاه شما فرصت چند معرفی -1-7

 فعلی که در این مواجهه با بازار کار واقعی تشخیص دادید. یهایکاست

 تر مهندسین صنایع در مقطع دکتری به سمت مباحث کیفی گرایش پیدا با توجه به اینکه بیش

ای هدر بازار کار برای آموزش و اجرای پروژه یچنین مهندسین صنایعاز ا کنند، شایسته است تمی

 ی فنی حوزه مد نظر است.کیفی استفاده شود. تنها مسئله موجود تسلط مناسب به محتوا

  فرآیندها وجود دارد، تعریف چنین  یسازنهیبهاز منظر نگاه نرمی که به مهندسین صنایع در خصوص

 باشد. رای شناسایی نقاط ضعف و پیشرفت خود سازمان ضروری میهایی در هر شرکت بجایگاه

 ها در تواند موجب فعالیت آنهای فناوری اطلاعات، میهمچنین حضور مهندسین صنایع در بخش

 های اطلاعاتی مورد نیاز شرکت شود.واحدهای طراحی سیستم

-یفهرستی از موضوعاتی که در صنعت کاربرد دارند و در دانشکده ارائه م -1-8

یی که واحدهارا در میان  هاآنشدن  لیالتحصفارغشود تا بتوانید پیش از 

 کنید بگنجانید.می اخذ
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 پروژه تیریمد 

 های حل مسائل کیفیروش 

 وریمدیریت کیفیت و بهره 

 نهیهز تیریمد 

 مدیریت تعارضات 

 مدیریت ارتباط با مشتری 

 مدیریت منابع انسانی 

 های مدیریت اطلاعاتسیستم 

ی که در بازار کار به عهده مهندسین صنایع افهیوظ یا شغل کدام -1-9

 کرد؟ چرا؟ جلب شما را در حین انجام کارآموزی نظر، بود شدهگذاشته

ر از تبیش چراکهبا توجه به محتوای پروژه اینجانب تعامل چندانی با مهندسین صنایع وجود نداشت 

 شود. لیکنمهندسی مواد در این حیطه استفاده می بعضاًدانشجویان مهندسی مکانیک، خودرو، برق و 

ریزی ریزی تولید، مدیریت منابع انسانی، برنامههای مرتبط با برنامهتر در بخشمهندسین صنایع بیش

 خطوط تولید فعالیت دارند.  بعضاًاستراتژیک، فناوری اطلاعات و 

های تولید، مهندسی و کیفیت وی در بخش رشته فنی نبودن باوجودحضور موفق یک مهندس صنایع 

همچنین  .باشدمیمرتبط با خودرو است، به نظر اینجانب موضوع قابل توجهی  تخصصیکه نیاز به دانش 

تواند ها، شبکه و فناوری اطلاعات میدر اولویت قرار دادن مهندسین صنایع در موضوعات مرتبط با سیستم

 کامپیوتر باشد.ها نسبت به مهندسین از نقاط قوت آن

 مناسب را در بازار کار در حوزه مهندسی صنایع شدهفیتعرشغل  کدام -1-11

 .چرا ؟دیدانینمخویش 
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 های تهیه و تحلیلبا توجه به برخورداری از روحیه کاری و عملی، انجام امور اداری که مبتنی بر فعالیت

 دانم.اسب نمیها را برای خود منریزیگزارشات است و یا امور نرمی همچون برنامه

به عهده  بازار کارشغل از جمع کارهایی که مهندسین صنایع در  کدام -1-11

 عصنای مهندسعنوان بهدر آتی  مشابه یکارآموز محل مایلید در را رندیگیم

 به عهده بگیرید؟ چرا؟ آینده

م و تای که به این مباحث در دانشگاه داشفعالیت در بخش کیفیت و تضمین کیفیت با توجه به علاقه

ماهیت کاری فعال و پویایی که دارند، در اولویت اینجانب خواهد بود. همچنین طبق مشاهدات اینجانب 

ر تواند تسلط خوبی ب، فعالیت در بخش مدیریت ارتباط با مشتریان نیز میشدهانجامدر طی کارآموزی 

 مورد علاقه اینجانب است.های کاری دانش فنی ایجاد نماید. همچنین تعاملات و پیگیری امور جز ویژگی
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 التحصیل مهندسی صنایعفصل دوم: معرفی پنج فارغ

 التحصیل مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایرانفارغ 5معرفی  -2

 مهندس سمانه صفری  -2-1

 یطوس نیالدریو کنترل پروژه در پژوهشگاه خواجه نص یزیرمسئول برنامهسمت: 

 :تحصیلات

 (22)ورودی سال  کارشناسی: گرایش تحلیل سیستم 

 (97)ورودی سال  ارشد: گرایش مهندسی دانش 
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ر ترین آن، عضویت داند که مهمهای جانبی و تشکلی بسیار داشتهایشان در دوران دانشجویی فعالیت

یت عمومی فعال است. در ابتدای عضویت، در بخش روابطافزاری دانشکده مهندسی صنایع بوده گروه نرم

یل تخصصی نیز در زمینه تحل ورتصبههای تعاملی و عمومی را فراگرفتند. مهارت طریقاین  از داشتند که

افزایش  به جهت کننده بود. همچنینسیستم فعالیت داشتند که از لحاظ علمی بسیار برای ایشان کمک

کی از ی به نظر ایشان .اندرا بر عهده داشتهتدریس  و مدیریت تیم های دیگری نیز مانندمسئولیت مهارت

افراد فرصت تلاش برای رسیدن به  .در مقیاس کوچک است یتجربه کار، هاعضویت در تشکلفواید 

و  ایجاد دید ،رزومه نمودنتر بارپر ،تعامل با دیگران ،گروهی هایپذیری، انجام فعالیتف، مسئولیتاهدا

 توانند دانشو می رندیگیبعدی بودن را فرامو چند نفساعتمادبه ،های دیگر در دانشجویانتوانمندی

 . رندیکارگتر بهعملی صورتبه خود را یدانشگاه
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، در محیط کاری بسیار اندافزاری و سامانه عضویت داشتهاز دید ایشان دانشجویانی که در گروه نرم

د که دارن یلانیالتحصها تمایل بیشتر به پذیرش فارغ. در جذب نیرو نیز سازماناندظاهرشدهتر موفق

های ی برای کمبود فعالیتجبرانرا کارآموزی موفق شان همچنین ای .اندهجانبی نیز داشت یهاتیفعال

در  تواندباشد و فرد میها برای حضور در بازار کار مییکی از بهترین فرصت چراکهدانند تشکلی می

نین چهای بیشتری بر روی وی انجام گیرد. گذاریسرمایه مدت به نیروی فعال شرکت تبدیل شود تابلند

زمان  ،اشتغال به تحصیل که به دلیل شان ایجاد شدبه علت عملکرد مناسبیشان ا 7فرصتی در کارآموزی 

 کافی برای ادامه همکاری وجود نداشت.

ها، صرفاً مدرک تحصیلی با نمرات ایشان همچنین متذکر شدند که در یافتن شغل و قبولی در مصاحبه

اری شخص )که نقطه قوت شخص در های مرتبط با حیطه کافزارتسلط بر نرم( 7)بالا ملاک نیست، بلکه 

جدی و کارآمد،  صورتبههای درسی انجام پروژه( 9)های داوطلبانه، انجام پروژه( 6)بازار کار خود است(، 

 .کندرزومه کمک می تر نمودنهای معتبر نیز به قوینامهداشتن گواهی( 9)های مفید و گذراندن دوره( 0)

قرارگیری در چارچوب مجموعه و ( 0)انگیزه کاری بالا، ( 9)، نفساعتمادبه( 6)هوش، ( 7همچنین )

ن د. لیکنمایپذیر میکه دانشجویان را رقابت هستدهایی علاقه به یادگیری معیار( 9)پذیرش قوانین و 

ست، داشتن نی بالای فرد التحصیلی از یک دانشگاه معتبر نشانه دانشطور که لزوماً نمرات بالا یا فارغهمان

. به نظر ایشان، دانشجویان باشدنمیدهنده تخصص در آن حوزه های متعدد نیز نشاننامهگواهی

اند تری در بازار کار داشتهعملکرد مناسب ریرکبیتهران، علم و صنعت ایران، خواجه نصیر و ام یهادانشگاه

 ندارند. ی، جایگاه کاری مساعدترن بیشو دانشجویان شریف به علت تئوری محور بود

 گیرد، باید تواناییشناختی نیز مورد بررسی قرار میابراین فرد در جلسه مصاحبه که از لحاظ روانبن

 ان دهد.هایش را نشها و تخصصبالا داشته باشد تا بتواند توانمندی نفساعتمادبه فن بیان و معرفی خود،

 تر سؤالاتکوچک هایشرکت درتواند متفاوت باشد. جلسات مصاحبه بسته به نوع شرکت می گرچه

و حتی ممکن است امتحان  باشدمی تر سؤالات تخصصیهای بزرگولی در سازمان بودهبیشتر عمومی 

وز ربکه این موضوع به حائز اهمیت است تسلط بر مباحث تئوری نیز  تخصصی نیز از فرد گرفته شود.

 ر دانشجو مرتبط است.علاقه و پشتکا ،ها در تدریس و انتقال مفاهیمتوانایی آن ،بودن اساتید
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تا  ندکنمیو توصیه  بودهارتباط خوب با اساتید نیز از دید ایشان برای ورود به بازار کار بسیار مؤثر 

 دانشجویان تعامل خوبی با اساتید خود داشته باشند.

نه که زمی است تربود، وجود یک مهندس صنایع در مقام بالامهم برای ایشان معیار و  آنچهدر ابتدای کار 

با توجه به  همچنین ی برای وی شود.باارزشه و باعث ایجاد تجارب رشد و سواد کاری فرد را فراهم آورد

  وقت بودند.، به دنبال کار پارهدادندادامه تحصیل میارشد در مقطع اینکه 

با توجه  و البتهبه سرعت جذب بازار کار شدند  اند،که داشته های جانبیبا توجه به سابقه کاری و فعالیت

شان برای ایکنترل پروژه در طی دوران تحصیل، قرارگیری در این حرفه  حوزه آشنایی و علاقه بهعدم  به

ان شتک کارشناس مهندس صنایع در محل کارلازم به ذکر است که ایشان . وده استاتفاقی ب صورتبه

 د.داننت و راهنما را از معایب آن میو نبود سرپرس را از مزایای آن فردی بیشتر اتکه اختیار باشندمی

 امروزی طور که شاید بسیاری از دانشجویاناست. همان بوده ایمرحلهکارآموزی دو  در زمان ایشان

 هافزوده بدانند، چنین تفکری در میان دانشجویان آن دوره نیز وجود داشتکارآموزی را فعالیتی فاقد ارزش

 کننداند، احساس میییر نگرشی که در طی این مدت داشتهایشان با توجه به تغ کهیدرحالاست. 

های بهتری برای ورود به بازار کار نمودند فرصتتر سپری میکارآموزی دو خود را جدی کهیدرصورت

 داشتند.می

های نسبت به کارآموزی دارند و توقع دارند تا فعالیت متفاوتیرغم اینکه بسیاری از دانشجویان دید علی

ها زمان و ارزش زیادی برای فرد کارآموز ، در بعضی از مواقع، شرکتانجام دهند این دورهدر  یترجدی

ه که باید دید دانشجویان نسبت ب اظهار داشتندگیرند. ایشان در پاسخ به این مطلب چنین در نظر نمی

گیرند، سطح متوسط یا پایین . در اکثر موارد کاری که برای کارآموز در نظر مینمایدمحیط کار تغییر 

ت، داب معاشرآهای خود مانند توانند از این فرصت برای تقویت سایر مهارتباشد، ولی دانشجویان میمی

یک  روحض وجودنیباا. نمایندکوچک و غیره استفاده  یهاتیتعامل، ایجاد ارتباط با دیگران، تجربه فعال

که  بودهسرپرست دلسوز و همراه در محیط کاری در ایجاد انگیزه و دانش کاری در فرد بسیار مؤثر 

 .داشته باشندها به این مورد توجه بیشتر شایسته است تا سازمان
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مشکلاتی که مهندسین صنایع بیشتر با آن مواجه هستند، دیدی است که سایر مهندسین به  جملهمن

چنان شفاف نیست، بنابراین هنر مهندس آن این رشتهکه ماهیت اصلی  صورتنیدب این رشته دارند

هایی که در این رشته کسب کرده است را در محیط کاری ها و توانمندیبتواند قابلیت کهاست آن صنایع 

یازمند ناین مسئله  اثبات زبان مشترک مشخص شود. عنوانبهتا لزوم جایگاه مهندسی صنایع  دهد نشان

  .خواهد شدپس از مدتی در سازمان حل و برطرف  لیکن، ان استزم

از دیگران مسائل حائز اهمیت این رشته آن است که میزان تعامل یک مهندس صنایع با دیگران زیاد 

های درونی و فاکتور بایستمی، زیرا امکان بهبود وجود ندارد هاتمامی حوزهدر  کهآندیگر و  باشدمی

 نابراینبتواند از انگیزه و اشتیاق فرد در محیط کاری بکاهد. د که این مینظر گرفته شوبیرونی زیادی در ن

 هایشان را در نظر بگیرند.افراد باید متناسب با محیط کاری خود، میزان و حد فعالیت

 وکارمند نیست، ایجاد کسبهای ایشان برای فردی که به این رشته یا بازار کار آن علاقهیکی از راهکار

 ارکزندگی  تمامنظر ایشان شناسند. به های موفقی را نیز در این خصوص مینمونهاست که  شخصی

 انگیزه و اشتیاق بایستی به علایق خود نیز رسیدگی نمود. شیافزاو برای  نیست

 عنوانبهورود و ماندگاری در هر شغلی به روحیات هر شخص وابسته است. ایشان از شغل فعلی خود 

جام های پژوهشی نیز انمند هستند لیکن در کنار آن فعالیتکارشناس کنترل پروژه راضی و به آن علاقه

این شغل به تعامل بسیار  چراکه باشد،میهای پژوهشی ترجیحشان برای بلندمدت فعالیت و دهندمی

د، تعامل نداشته باشنبا فرد کارشناس ارتباط و  یراحتبهاگر دیگران  مند است وزیادی با دیگران نیاز

 کند.شود که فضای کاری را نامناسب میمسائل مختلفی ایجاد می

با این اوصاف اگر ایشان مجدداً به زمان انتخاب یک حرفه برای خود بازگردند، کار تحلیل سیستم را 

ن تغییر ایشادهند. به نظر کنند، زیرا تعامل با خودشان را به ارتباط زیاد با دیگران ترجیح میانتخاب می

از ارد در اکثر موبسیار وابسته است زیرا فرد باید  ،شغل بعد از چندین سال سابقه کاری، به خود شخص

 شرایط را سنجید.تمام  بایستبنابراین می .صفر شروع کند

گزیدند، میصنایع را برمهندسی د، مجدداً نمودناز جهت رشته نیز اگر گرایش ریاضی فیزیک را انتخاب می

اشد که بمی. رشته ارشد ایشان مهندسی دانش دارندچه علاقه شخصی بسیاری نیز به رشته انسانی گر
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مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی و مهندسی صنایع در آن  یهاکه رشتهبوده  یارشتهنیب یک رشته

ن آقصد ادامه تحصیل در مقطع دکتری را نیز دارند ولی ترجیحشان بر همچنین دخیل هستند. ایشان 

اند و فراغتی داشتههم تا در شرایطی که  نمایندکنند، اقدام که نیاز به آن را احساس می یزمان کهاست 

، به ادامه تحصیل بپردازند. به نظر ایشان، داشتن سابقه کاری بسیار اندداکردهیپسابقه کاری خوبی هم 

 بیشتر از مدرک تحصیلی با مدارج بالاتر اهمیت دارند. 

ده شباشد، لیکن برای حرفه کنترل پروژه وضعیت بهتر بازار کار مدتی است که مساعد نمی ایشانبه نظر 

تعداد افرادی که  هکنیابا توجه به  همچنین .در حال افزایش استو تقاضای این حرفه روز به روز  است

د به فکر بای برای برگزیده شدنباشد، مینفر  7444 حدود، دارا هستندرا  PMPمدرک اصلی و مهم 

 های دیگری نیز بود.مهارت

های خود از بازار کار انتظار داشته مسلم است، یک دانشجوی کارشناسی باید متناسب با توانمندی آنچه

تواند متوقع حقوق بالا باشد و در سابقه کاری نمیبدون های متوسط و توانایی با باشد. مشخصاً فردی

 به همان اندازه باید تلاش کند.  کند، ق مناسبی دریافت میحالت برعکس نیز باید بداند که اگر حقو

 مرجان مهرام مهندس  -2-2

 و دانش ینوآور ،یفناور تیریمد یهاستمیسکارشناس سمت: 

  :تحصیلات

  :(90)ورودی سال  وریها و بهرهگرایش مدیریت سیستممهندسی صنایع ارشد 

 49761042409: شماره تماس

 mjn_control@yahoo.com: آدرس پست الکترونیکی

 :نتیجه مذاکرات
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واهد در بازار کار اتفاق خ مؤثراند، با حضور دیدن نتیجه زحماتی که دانشجویان در دوران تحصیلی کشیده

ردن باید مصمم ( برای کار ک7متفاوت است و ) کاملاًافتاد. لیکن باید توجه داشت که بازار کار محیطی 

تجربگی داشت، ( نباید در رفتارها بی9ها باید کنار گذاشته شوند، )ها و تنش، حساسیت( حواشی6بود، )

( وقع بالا مانند دست مزد زیاد در ابتدای کار، تنها باعث از دست 9( بایستی تابع دستورات بود و )0)

 ها خواهد شد. رفتن فرصت

داشتن شغلی است که شأن ایشان در آن جایگاه حفظ شود. با توجه  دغدغه ایشان موفقیت، پیشرفت و

به اینکه تحصیلات ایشان کارشناسی مهندسی برق و ارشد مهندسی صنایع در دانشگاه علم و صنعت 

دهند و مرتبط بودن آن با حوزه مورد علایقشان، مدیریت پروژه، حتی بوده است، نوع کاری که انجام می

اکنون نیز مدیریت پروژه بافتی از کار فعلی برایشان حائز اهمیت بوده است. هم بیشتر از مسائل مالی

 باشد.ایشان می

های بزرگ برای کسب تجربه و شناخت کار مناسب به نظر ایشان سابقه کاری چندین ساله در سازمان

 اشد.م برخوردار بهای لازفرد قصد مستقل کار کردن را داشته باشد، از توانمندی کهیدرصورتباشد تا می

فت های ندر حوزه شانیکارشناسمرتبط با رشته  حاًیترجوقت ای و پارهدر زمان تحصیل در پی کار پروژه

التحصیلی سابقه کاری حداقلی نیز داشته باشند. لیکن از نظر ایشان اند تا پس از فارغو گاز و برقی بوده

های شغلی اندک است، نوع کاری که انجام تعداد چنین فرصت چراکه ستینوقت چندان مطلوب کار پاره

تر برای وقت بیشکار پاره اصولاًشود مطلوب نیست و همچنین میزان دستمزد دریافتی نیز ناچیز است. می

 است. شدهفیتعرخبرگان و مشاوران و نه دانشجویان 

، ای 7می متعدد مانند ایران تلنتهای تبلیغات استخداایشان در رابطه با مسئله یافتن شغل، در سایت

و غیره برای هر فرصت شغلی مرتبط با مدیریت پروژه که مناسب با شرایط ایشان بود، رزومه  6استخدام

سایتی فعال نبود، رزومه خود را برای مدیریت منابع انسانی آن  کهیدرصورتنمودند. همچنین ارسال می

ارش رزومه بسیار حائز اهمیت است. دانشجویان باید توجه کردند. به نظر ایشان نحوه نگشرکت ارسال می

 مناسب در رزومه درج نمایند. یاگونهبهداشته باشند تا دانش واقعی، دستاورد تحصیلی، و علایق خود را 
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 ریزی استراتژیکبرنامه ازجملهایشان با توجه به مطالب متنوعی که در دروس دانشگاهی  مثالعنوانبه

توان گفت نمودند. لذا میهای اصلی و مسلط قید میدر رزومه خود تحت عنوان حوزه فراگرفته بودند،

 های مورد علاقه است.که مقطع ارشد زمان مناسبی برای شناخت بیشتر و تسلط یافتن بر حوزه

شود، همچنین اطمینان از این تسلط نیز بسیار حائز تسلط بر زبان انگلیسی امروزه یک رکن محسوب می

 است. اهمیت 

افزارها بایست توجه داشت که نرمباشد. همواره میافزارهای مرتبط نیز ضروری میهمچنین تسلط بر نرم

 تواند باعث موفقیت شود. به نظر ایشانیک ابزار هستند و تسلط بر محتوا و تجربه در یک حوزه می صرفاً

یه هر های اولگرچه یکی از نیازمندیتواند برای شروع کار کافی باشد. افزار مرتبط میتسلط بر دو نرم

ها است که باید دانشجویان بیشتر به های آفیس با هدف ایجاد ارزش به کمک آنشغلی استفاده از برنامه

 این موضوع توجه نمایند.

اید به التحصیلان بیکی از مسائل بسیار مهمی است که فارغ نفساعتمادبهبه نظر ایشان خضوع به همراه 

دانش بالا، در  باوجودکنند، حتی ادبی و غرور برخورد میها با بید. افرادی که در مصاحبهآن توجه کنن

ها مهارت چراکههای آخر یک سازمان خواهند بود. افراد را باید برای شخصیتشان استخدام کرد اولویت

 آموختنی هستند.

های کاری، نقاط قوت و حوزهبایست در زمان مصاحبه نسبت به ماهیت شرکت، التحصیلان میفارغ

 دهنده پیگیر بودن فردها و غیره تحقیق و اطلاعات کسب کرده باشند. این موضوع خود نشاننیازمندی

 باشد.و اهمیت قبولی در مصاحبه برای وی می

باشد. در هر سازمانی نیاز می و دانش ینوآور ،فناوری تیریمد یهاستمیسکارشناس مهندس مهرام 

تجربه حفظ شود. همچنین در مدیریت استفاده کارمندان جدید و بی منظوربهافراد خبره  است تا دانش

فناوری نیاز است تا نحوه انتقال، طراحی، تحقیق و توسعه فناوری بررسی گردد تا نیاز سازمان برآورده 

ریت نوآوری های کارمندان نیز در مدیآوری، مدیریت و بهترین استفاده از پیشنهادات و ایدهشود. جمع

 بحث خواهد شد. 



79 

 

ها هستند، اخذ واحدهای مرتبط با مند به فعالیت در این حوزهتوصیه ایشان به دانشجویان که علاقه

ایشان خود به علت تداخل درس مدیریت  چراکهمدیریت دانش، فناوری و نوآوری در دانشکده است 

گرچه این موضوع به معنای عدم امکان دانش با یکی از دروس اصلی، فرصت اخذ این درس را نداشتند. 

را  زایموردنتوان با تحقیق و مطالعه شخصی دانش حداقلی می چراکهباشد ها نمیاستخدام در این حوزه

توان گفت که دانش کاربردی کسب نمود. همچنین با توجه به سابقه کاری چندین ماهه در این حوزه می

کنند تا دانشجویان نسبت به مچنین ایشان توصیه میاست. ه شدهکسبحداقل در حد سه واحد درسی 

ها را در محیط کار جویا شوند تا نسبت به انتخاب دروس دانشگاهی آشنایی داشته و کاربردهای آن

المجموع دروس دانشگاهی گذرانده شده برای ایشان واحدهای درسی عملکرد بهتری داشته باشند. فی

های کاریشان همچنان مطالعه، یادگیری و کسب ردگی حوزهکاربرد بسیاری داشته ولی به علت گست

 است. ازیموردنتجربه 

فکر است، افرادی که بدانند با به نظر ایشان یکی از مسائل مهم در کار وجود سرپرست و همکاران روشن

 علت های بالاتر بهها مقامدر بسیاری از شرکت متأسفانه کهیدرحالپیشرفت شما پیشرفت خواهند کرد، 

ترس از دست دادن جایگاهشان این دیدگاه را نداشته و تمایلی نیز به موفقیت شما ندارند. خوشبختانه 

 ی در رشد و موفقیتشان داشته است.  مؤثرنبوده و نقش  گونهنیاسرپرست ایشان 

گرایش مدیریت مهندسی دارند و حتی  خصوصبهعلاقه زیادی به رشته مهندسی صنایع  شخصهبه

های بزرگ را نپذیرفتند. علت این امر علاقه به درک دید پیشنهاد استخدام یکی از شرکت علتنیابه

وی به نظر ایشان تمرکز این رشته بیشتر بر ر وجودنیبااباشد. ای آن میرشتهسیستماتیک و محتوای بین

این رشته بسیار مطلوب است که واحدهای  کار بازارمباحث رهبری و مدیریتی بوده است. با توجه به نوع 

ی و یا سایر موارد نیز در چارت درسی قرار داده شوند. اورنفنحوه ارزیابی و انتقال  جملهمنتری متنوع

تداخلات  بعضاًشود و های کاربردی چارت فعلی نیز ارائه نمیبسیاری از درس متأسفانههمچنین 

 زایی نیز وجود دارد.مشکل

مند هتر علاقکنند. پیشهمین رشته را در مقطع ارشد انتخاب می مجدداً ، بازگردندگذشته  ایشان اگر به

بودند تا در مقطع کارشناسی در رشته مهندسی صنایع تحصیل کنند لیکن بعد از مدتی متفاوت بودن 

ای هوزهتوانند در حاند و میدو دید متفاوت کسب کرده چراکهتر دانستند های دو مقطع را مناسبرشته
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مختلفی فعالیت کنند. نسبت به ادامه تحصیل در مقطع دکتری نیز دیدگاه نامطلوبی ندارند لیکن عقیده 

 شود. از این مقطع انتظار دارند در شرایط فعلی محقق نمی آنچهدارند که 

 تریها قدرت عملکردی بیشالتحصیلان رشته مهندسی صنایع نسبت به سایر مهندسیاز دید ایشان فارغ

درگیری در جزئیات، بر روی  یجابهشود تا ها موجب میدارند، همچنین دید سیستماتیک و فرآیندی آن

ته التحصیلان این رشها فعالیت کنند. همچنین ایشان معتقدند که فارغکل روند و ارتباط بین بخش

 های شغلی بیشتری دارند.موقعیت

توان ضور در چند جلسه مصاحبه و مطالعه میهای استخدامی، حبه نظر ایشان با جستجو در سایت

 شناخت نسبی خوبی از بازار کار پیدا کرد. 

شود. های بالای بسیاری از افراد مانع از کار کردنشان میتوقع صرفاًبه عقیده ایشان کار مناسب وجود دارد 

 ری از لحاظکننده است حتی در شرایطی که محیط کاپذیری افراد در این زمینه بسیار کمکانعطاف

واکنش نشان داده و  عاًیسراخلاقی و فرهنگی نامطلوب نیست، در صورت جایگاه کاری مناسب، نباید 

 نمود. مخالفت

خشی از . باندکردهلیتحصدر گرایش تولید صنعتی  اکثراً مهندسین صنایع مشغول در محل کار ایشان 

که واحدهای متفاوت درک یکسانی  یاونهگبههای مختلف ( ترجمه زبان رشته7ها شامل )حیطه کاری آن

( بهبود فرآیندهای کاری طبق یک مدل جهانی و 6ها و فرآیندها داشته باشند، )نسبت به دستورالعمل

 باشد.های فرآیندی می( ممیزی0( ارزیابی سازمانی و )9، )شدهتستیا 

ای هیت شرکت عایدی چندانی بررفته بودند، با توجه به ما آنجاشرکتی که ایشان برای کارآموزی یک به 

توانند ها نمیشد. به نظر ایشان بسیاری از سازمانبخشی محسوب نمیایشان نداشت و کارآموزی رضایت

ها بر روی افراد جدیدی های خود را به وی بیاموزند. اکثر سازمانپذیرای کارآموز باشند و داشته یراحتبه

 کهیدرحالکنند، برای آموزش وی زمان و هزینه صرف میشوند و که قصد استخدام دارند متمرکز می

گیرند، امور ناچیزی بوده و در جهت یادگیری وی و یا دادن نوع کاری که برای کارآموزان در نظر می

مواردی وجود داشته که عملکرد دانشجو بسیار  بعضاً کنند. گرچه به وی تلاشی نمی ازیموردناطلاعات 

 است.  شدهاستخدامجا مناسب بوده و در همان
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 های آنزرنگی یک کارآموز در آن است که خود بتواند از دانش و فعالیت اصطلاحاًتوانمندی و  تیدرنها

در شرایطی که فرد  دانندیمو اطلاعات کسب کند. ایشان کارآموزی را مفید  داکردهیپسازمان شناخت 

کسب نمره و پر کردن یک بازه زمانی  تواند از آن استفاده کند. کارآموزی صرفبداند که چگونه می

های ای ندارد. همچنین به نظر ایشان بعد از اخذ واحدهای اصلی و آشنایی بیشتر با حوزهافزودهارزش

ی خصوصی هاشرکتتوان واحد کارآموزی را گذراند. به نظر ایشان کارآموزی بیشتر باید در کاری، می

 کمتری است. مراتبسلسلهو نیاز به  ترراحتدر آنجا ارتباطات  چراکهگذرانده شود 

( 7از: ) اندعبارتبه نظر ایشان مواردی که اگر در متقاضیان دیده شود، باعث استخدامشان خواهد شد 

( 1پردازی و خلاقیت، )( ایده2( اخلاق، )9، )نیتابع قوان( 0( نظم، )9( پیگیری، )6پذیری، )مسئولیت

 ( مطالعه در حوزه کاری و غیره.9)( داشتن روحیه کاری، 2فعال بودن، )

 مهندس مهدی یزدانی  -2-3

 گران اقتصاد مقاومتیمسئول شبکه تحلیلسمت: 

 :تحصیلات

  :(22مهندسی صنایع )ورودی سال کارشناسی 

  :گرایش مدیریت تکنولوژی ارشد 

 49929260299: شماره تماس

  gmail.com694Myazdani@: آدرس پست الکترونیکی

 :نتیجه مذاکرات

های مهندسی مشاور صنایع، فناوری اطلاعات، به نیت کارآموزی در شرکتی که شامل بخش 9ایشان از ترم 

به  شغولهای در حال انجام شرکت مبرق و الکترونیک و غیره است، در بخش کنترل پروژه یکی از پروژه

زمان بسیار کم تعیین شد تا میزان قدرت، اراده، اهمیت ای با مدتی ارزیابی ایشان پروژهکار شدند. برا

mailto:Myazdani290@gmail.com
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در  نچهآپذیری ایشان در مسیر تربیتی دانشجو در دوره آزمایشی مشخص شود، دادن به کار و مسئولیت

 چهآناست.  شدهواقعدانشگاه مغفول  ژهیوبههای جامعه و نظام آموزشی و تربیتی خانواده، مدرسه، رسانه

ه پذیری افراد است ککند، عدم توانمندی و مسئولیتالتحصیلان و دانشگاه مشاهده میبازار کار در فارغ

 شود. های لازم میموجب صرف زمانی برای رساندن افراد به حداقل

های خود را که البته محدودیت ای( استخدام نیروی حرفه7ها دو راه برای انتخاب دارند: )در کل سازمان

( آموزش نیروهای کارآموز منتخب و 6دارد مانند: شرایط مالی، نوع همکاری و ملاحظات فردی و یا )

دارای یک عیب بزرگ است: عدم وفاداری و تعلق خاطر فرد و  بعضاً سپس استخدام افراد گلچین که 

رف هزینه، بدون احساس دین شرکت را گذراندن یک بازه زمانی در یک شرکت بدون ص باوجوداینکه 

ها بر روی شود تا شرکتشوند. همین مسئله موجب میکنند و در جای دیگری مشغول میترک می

ان اند. به نظر ایشاز این قضیه بسیار لطمه دیده چراکهگذاری نکرده و ریسک نکنند کارآموزان سرمایه

آموخته، اساتید و دانشجویان بسیار حائز اهمیت بوده اعتمادسازی بین صنعت، بازار کار، دانشگاه، دانش

تر شدن بازار کار و دانشگاه شده و هر دو که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از محاسن این امر جدی

 تر منتقل کنند.های خود را بیشتری داشته باشند و داشتهگذاری بیشزمان و سرمایه

 ها است،های آنشجویان رزومه قوی داشته باشند، بیان داشتهشود تا دانبه نظر ایشان آنچه موجب می

نیاز بازار کار، سرمایه و  آنچههای آموزشی و مدارک مختلفی دارند بلکه به معنا آنکه چه دوره صرفاً نه 

های شناخت چنین امری است. آفرین است را داشته باشند. دوره کارآموزی یکی از بهترین فرصتارزش

تر انتظار ها بیشنسبت به سایر رشته آنچهلتحصیلان این رشته علاوه بر مسائل فنی، ادر خصوص فارغ

رود، تسلط بر مسائل سازمانی، ساختاری و سیستمی است؛ یکی از ترجیحات مدیران استفاده از می

 باشد.ها میمهندسین صنایع به علت چندبعدی بودنشان در این حوزه

التحصیلان آن است که قبل از رفتن به جلسه مصاحبه، از فارغ های جدی ایشان براییکی از توصیه

بینند هایشان بآوری اطلاعات بپردازند و منطبق با یافتهآگاه باشند، به جمع مدنظرهای کاری شرکت حوزه

دهنده میزان آگاهی و تسلط هایی دارند. همچنین ارائه پیشنهاد در جلسه مصاحبه نشانکه چه داشته

علاقه فرد به فعالیت در آن شرکت است؛ مانند  کنندهانیبباشد که های کاری شرکت میفرد بر حوزه

از منطق هر استاد  اصطلاحاًها مراجعه نموده و گیری با اساتید به آنزمانی که دانشجویان برای ارتباط
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شخص بودن ارزیاب در جلسات مصاحبه حضور دارند، م عنوانبهکه ایشان  شوند. همچنین زمانیوارد می

افرادی هستند که  بعضاًباشد. وضعیت فرد با خودش و همچنین ذهن فعال وی برایشان بسیار مهم می

 د.توانند مسائل را حل نمایننداشتن مدرک و معدل بالا قدرت تجزیه و تحلیل بالایی داشته و می باوجود

 مقاومتی مشغول به فعالیت گران اقتصادمسئول ارتباطات شبکه تحلیل عنوانبهایشان در حال حاضر 

مستقیم به رشته مهندسی صنایع مرتبط نباشد، گرچه فردی که تفکر سیستمی  طوربههستند، البته شاید 

تری خواهد داشت. همچنین درس مدیریت دانش یکی از بهتری دارد، نسبت به سایرین اثربخشی بیش

های ن در حال حاضر بر روی معرفی فعالیتباشد. ارتباطات  سطوح مختلفی دارد و ایشااصلی این نقش می

 مجمع تشخیص جملهمنساز در کشور گذار و سیاستسیاست مؤثرمجموعه به اشخاص حقیقی و حقوقی 

 مصلحت نظام تمرکز دارند.

 دهشیمهندس صورتبهریزی از دید ایشان یکی از انتظاراتی که از مهندسین صنایع وجود دارد، برنامه

حصیلان التها دید مدیریتی نسبت به این رشته داشته و انتظار دارند فارغاز شرکتاست، گرچه بسیاری 

های مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی و یا مدیریت دانش فعالیت داشته و این رشته در حوزه

( کامپیوتری و 7های خصوصی و خدماتی، رشته صنایع از دو جنبه )برجسته باشند. در خصوص سازمان

بایست در ( مدیریت کاربرد دارد، گرچه شاید دانش و اطلاعاتی که دانشجویان می6اوری اطلاعات و )فن

 های مدیریت دانش وهای اطلاعات مدیریت، سیستمکاوی، سیستماین خصوص داشته باشند مانند داده

تر بیش بایستباشند، میافزاری میمدیریتی بوده و از سوی دیگر نرم سوکیموضوعاتی که از  یطورکلبه

های تعریف و طراحی مورد توجه قرار گیرد و البته این انتظار وجود دارد که مهندسین صنایع در حوزه

انتظار  تینهادرمفهومی یک سیستم نسبت به مهندسین کامپیوتر عملکرد خیلی بالاتری داشته باشند. 

های مختلف در حوزه نظرصاحبمهندس صنایع فردی کنجکاو، خلاق، با ذهن باز و پر ایده، رود که می

 تخصصی ورود داشته باشد. صورتبهباشد و همچنین در چند حوزه 

کاوی و مباحث نویسی، دادهافزاری مانند برنامههای نرمتری را برای مهارتاگر زمان بیش شخصاً ایشان 

ورود  تریهای بیشتوانستند در حوزهتر بودند و مینمودند، موفقت صرف میهای اطلاعات مدیریسیستم

اند، با مشکلی خاصی مواجه های مدیریتی داشتهداشته باشند. البته با توجه به مطالعاتی که در حوزه

 کلی یک انتظار اولیه از یک مهندس صنایع است. صورتبهنبودند. مباحث کنترل و مدیریت پروژه نیز 
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ت از همان ابتدا و با آشنایی چراکهنمودند انتخاب می مجدداًان اگر به گذشته بازگردند، همین رشته را ایش

در این رشته برای ایشان محقق شد  آنچهو شناخت رشته مهندسی صنایع را انتخاب کرده بودند. گرچه 

ر ایشان شود. به نظدود نمیبه دانشگاه و رشته مح صرفاً با انتظاراتشان فاصله بسیاری دارد و این مسئله 

و  درکقابلها و غیره با سه واحد درسی ای مانند آمار و احتمالات، تحلیل سیستمهای اصلی و پایهدرس

نشگاه ها به کمک داتری در این حوزهبایست تعمق بیشیک مهندس صنایع می عنوانبهتسلط نیستند. 

 شود.ای بعضی از دروس با کاربرد کمتر صرف میاز طرف دیگر زمان زیادی بر کهیدرحالحاصل شود، 

 اً صرفدر این خصوص عملکرد ضعیفی وجود دارد. در رابطه با تحصیلات تکمیلی نیز اگر هدفشان 

شان هدف کهییازآنجانمودند لیکن ها را انتخاب میبایست گرایش سیستمکارشناسی ارشد باشد می

دارند بنابراین تغییر گرایش دادند. این مورد در خصوص دکتری است، توان مهندسی صنایع تا دکتری را ن

های کمی در ارتباط بودند وجود دارد و بسیاری از افراد به بسیاری از دانشجویانی که از ابتدا با بحث

 شوند. های کیفی در مقطع دکتری کشیده میسمت بحث

ی آن در هاتکنولوژی و نیازمندیباشد. در این رشته ابتدا نوع رشته ارشد ایشان مهندسی تکنولوژی می

شود. سپس ارزیابی فناوری شامل دو بخش ارزیابی یک شرکت یا بنگاه تولیدی یا کشور شناسایی می

ا در گردد که بگیرد. در ارزیابی اول تعیین میجذابیت تکنولوژی و ارزیابی توانمندی سازمان انجام می

وری و سوددهی آن ی برای سازمان داشته و میزان بهرهچه فواید مدنظرنظر گرفتن پارامترهایی، فناوری 

بایست توانمندی سازمان را در استفاده چندین گزینه وجود داشته باشد، می کهیدرصورتچگونه است. 

ندی بو بر اساس اولویت شدههیته ازیموردنهای از فناوری یفهرست تیدرنهااز تکنولوژی بررسی نمود. 

 گذاریآغاز شود. نحوه اکتساب نیز به دو صورت سرمایه یفنّاوربایست مراحل اکتساب می شدهانجام

. همین فرآیند در بحث مدیریت دانش وجود هستسازمان در بخش تحقیق و توسعه و یا انتقال فناوری 

وری ا، بحث مالکیت معنوی آن مطرح است زیرا نیاز است تا فنمدنظربعد از کسب فناوری  تیدرنهادارد. 

تواند باشد که میها با هدف کسب درآمد از تکنولوژی میحفظ و نگهداری شود. تمامی این فعالیت

 فروش آن یا فروش محصولات آن انجام گیرد. صورتبه
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 یبردارهاز آن بهر یدرستبهبه کاربران است تا بتوانند  یآموزش تکنولوژ ند،یفرآ نیدر ایکی از موارد مهم 

ه بر ک یریکلان و تأث یروندها یبه جهت بررس زین فناوری یپژوهندهیو آ ینگارندهیآ نی. همچنندینما

 .باشدیم تیدارد، حائز اهم هایگذاراستیس

را ادامه بدهند و  یمهندس -یفن یهاحوزه خواهندیکه نم یتا افراد کنندیم هیتوص نیهمچن شانیا

 و ودهب دیمف اریجهت بس نیاز ا یتکنولوژ تیریرا دارند، رشته مد یتیریمد یهادر حوزه تیقصد فعال

 سسانیکه مقطع ل یافراد نیکسب خواهند کرد. همچن حوزه نیدر ا یو اطلاعات خوب نشیب دانشجویان

با  ییبه جهت آشنا کنند،یرشته را انتخاب م نیارشد ا یو برا اندکردهلیتحص یفن یهاخود را در رشته

 تر خواهند بود.موفق اریبس یافزارنرممسائل سخت و 

ی هاکنند تا دانشجویان بعد از شناخت حوزهمهندس یزدانی در خصوص شناخت بازار کار پیشنهاد می

های ای دو بار به شرکتمستمر هر هفته یا هفته صورتبهمختلف شغلی و گذراندن واحدهای درسی، 

طن و با قرارگیری در ب داکردهیپکار  گیری، شناخت خوبی از بازارمختلف رجوع کنند تا علاوه بر ارتباط

ها در این خصوص گذراندن یک کارآموزی موفق ها را بهتر درک کنند. یکی از بهترین فرصتکار تفاوت

تواند همچنین حضور در جلسات انتقال تجربه، بازدیدها، گفتگو با افراد فعال در بازار کار می باشد.می

 دید خوبی به دانشجویان بدهد.

ختلفی های متوانند در حوزهالتحصیلان میایشان بازار کار این رشته بسیار گسترده بوده و فارغ به نظر

این رویه عدم تخصصی شدن دانشجویان در یک یا چند حوزه است،  ضعفنقطهورود داشته باشند. تنها 

ها اری از شرکتباشد و بسیهای عمومی و سطحی برای ورود به بازار کار کافی نمیدانش و مهارت چراکه

 التحصیلان این رشته افراد سطحی وباشد که فارغحق نیز میبه بعضاًمند هستند که از این قضیه گله

بعد از  کهیدرحالزنند دهند و خوب هم حرف میهای مختلف نظر میسوادی هستند که در حوزهبی

له در رزومه افراد نیز مشخص هیاهو دارند. این مسئ صرفاً ها شود که بسیاری از آنمدتی مشخص می

نمایند و ممکن است جذب سازمان هستند معرفی می آنچهتر از است، بسیاری از دانشجویان خود را بیش

شود که این مسئله آسیب بسیار جدی برای شوند ولی بعد از مدتی توخالی بودنشان مشخص می

شود تا در آینده کار به موجب می شود. تلاش آهسته و پیوستهالتحصیلان این رشته محسوب میفارغ

 سمت دانشجویان حرکت کند که البته چنین موفقیتی نیازمند صبر، زمان، توانمندی و جدیت است.
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سال عمل  9 ای 0بر اساس افق  یورود به کارشناس یدارد آن است که در ابتدا تیاهم شانیا یبرا آنچه

دوره بدانند  نیا انیاست تا دانشجو ازین شانیداشته باشند. به نظر ا یحرکت یمعنا که الگو نیکنند به ا

 راکهچانجام آن داشته باشند  یبرا یشتریب زهیانگ اباشد تدرس یا فعالیت چه می هر تیل و اهمیکه دل

اظهار  انشیا نیهستند. همچن یشتریب یاعتمادساز ازمندین شیسال پ نیدوره نسبت به چند نیجوانان ا

بر  م،هدفمند، بهنگا ،یقیتشو صورتبه 6 یکارآموز کنیشود ل انجام یجد دیبا 7 یه کارآموزداشتند ک

برگزار گردد. حالت اجبار  رهیو غ یدانشکده از منظر محل کارآموز تیو تلاش افراد و با حما قیاساس علا

 یآوردند، کارآموز دست به 7 یرا در کارآموز دیبا آنچه انیکه دانشجو یطیچندان اثرگذار نبوده و در شرا

 .شد واهندروند خ ریگیداوطلبانه انجام خواهند داد و خود پ صورتبهرا  6

که د نانتظار داشته باش دینبا یدوره کارآموز درتوجه کنند که  دیبا انیدانشجوایشان همچنین افزودند، 

امر اتفاق  نیا ی. البته اگر در سازمانشان خواهد شددانش صنایعی یچنانآناین دوره موجب افزایش 

است و  دانشجویاندانش  شیافزا یهدف کارآموز %94 یال 64 صرفاًلیکن است پسندیده  اریبس فتدیب

 انشی. به نظر اباشدمیها مهارت شیدر بازار کار و افزا هاتیکار، نحوه انجام کار، واقع یستاصل مطلب چ

به افراد، نظم در حضور، عدم ورود به  شتنگذا احترامبا افراد، معاشرت،  یریگچون نوع ارتباط یموارد

 ادی دانشدر عمل از  شدهگرفته ادیاز دروس  یکیکاربرد  نیفرد و همچن کی اتیروح تیتقو ،یحواش

در بازار کار که در  یکاربرد یهاشناخت حوزه نیدارد. همچن یترشیب تیاهم یدر کارآموز شدهگرفته

با  کهد باش انیدانشجو یبرا یقیتشو تا بوده تیحائر اهم اریبس شود،یها نمبه آن یادیدانشگاه توجه ز

 یگفت که هدف دوران کارآموز توانیم تاًینها. رندیفراگآن را  رهیشرکت در کارگاه و غ ،یمطالعه شخص

 شیدر بازار کار افزا شانیهابر مشاهده یو عطش در افراد است تا معلومات خود را مبتن ازیحس ن جادیا

ساعت  604گذراندن  صرفبایست سعی کنند تا با کارآموزی خود زندگی کنند و دانشجویان می دهند.

 به آن نگاه نکنند.

 یهاو دوره دهایها، بازدنشستهایی چون برنامه ییدر دو سال ابتدانمودند که  ایشان توصیه تیدرنها

خود  یکارآموز ،مختلف یهاه حوزهو شناخت نسبت ب دیبا د انیبرگزار گردد تا دانشجو ازیموردن یآموزش

اشد ب یاگونهبه دیبا یبعد یهاسال یافراد در ط یو توانمند تیدانش، صلاح . همچنینکنند یرا سپر

  باشند. یدکتر انیو دانشجو دیاسات یکار یهاپروژه میبه بعد عضو ت 1تا از تابستان قبل از ترم 
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  مهندس نیکو مهری -2-4

 دکویم -انهیمخاور یمعدن عیتوسعه معادن و صنا نگیدر شرکت هلد تیریکارشناس توسعه مدسمت: 

  :تحصیلات

 ریزی و تحلیل سیستم )دانشگاه علم و صنعت ایران(کارشناسی: برنامه 

  ارشد: مدیریتIT )دانشگاه تهران( 

 49792472422: شماره تماس

 nikoo.mehri@gmail.com: آدرس پست الکترونیکی

 :نتیجه مذاکرات

ها بوده است و برای مقطع ارشد به گرایش ریزی و تحلیل سیستمگرایش کارشناسی ایشان برنامه

هایی که در این خصوص انجام های اقتصادی و اجتماعی علاقه زیادی داشتند لیکن با بررسیسیستم

آن  تکنند و ظرفیدانشجویان ریاضی و کامپیوتر در این گرایش تحصیل می اکثراًدادند متوجه شدند 

اشان در یک دانشگاه خوب، رشته زمان این گرایش پایین بوده است. لذا برای افزایش شانس قبولی

د. باشنمدیریت فناوری اطلاعات را در دانشگاه تهران برگزیدند و از این انتخاب نیز بسیار راضی می

محقق  %94تا حد همچنین ایشان از انتخاب رشته صنایع در مقطع کارشناسی راضی بوده و اهدافشان 

تری نمودند که خلاقیت و نوآوری بیشای را انتخاب میشده است لیکن اگر به گذشته بازگردند، رشته

باشند در آن وجود داشته باشد. در خصوص ادامه تحصیل در مقطع دکتری برای بازار کار خیلی موافق نمی

 ی شدن و تدریس را داشته باشد.علمئتیهمگر آنکه شخصی قصد 

در یک شرکت  6زنجان و کارآموزی  ترانسفورماتوردر یک کارخانه  7توجه به گذراندن کارآموزی  با

های مجازی که از هر دو نیز راضی بودند، شناخت خوبی نسبت به مدیریت پردازش سیستم مشاوره

بودند و ذهنیت خاص و یا انتظار غیرواقعی از محیط کاری نداشتند. لیکن  داکردهیپمحیط کاری هر دو 

اقعیت کند که واز محیط کار برای دانشجویان ایجاد می یترییایرؤبه نظر ایشان محیط دانشگاهی فضای 

mailto:nikoo.mehri@gmail.com
mailto:nikoo.mehri@gmail.com
mailto:nikoo.mehri@gmail.com
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 .افتدها اتفاق نمیدانشجو در آن مدنظرهای واقعی، تکراری بوده و خلاقیت چندانی ندارد و اکثر پروژه

بق با به علت اینکه مطا صرفاًشود و ها از قبل هدفی تعیین نمیبرای بسیاری از پروژه متأسفانههمچنین 

با توجه به روحیاتشان، کار در کارخانجات را برای خود مناسب  تیدرنهاشوند. موضوع روز هستند اجرا می

 دیدند. نمی

ارشد بودند و سابقه کاری نیز نداشتند،  ماهنبهمپس از پایان دوره کارشناسی با توجه به اینکه ورودی 

 آنجاهای در حال اجرا شرکت دوستشان در با پروژه شاننامهانیپابه علت تشابه موضوع  صرفاً

کارشناس پروژه مشغول به کار شدند. شغل اول ایشان اشتغال به مدت سه سال  عنوانبهو  شدهاستخدام

بوده است.  IT تیریو مد کیاستراتژ یزیربرنامه ،ندهایفرآ تیریمدای با موضوعات در یک محیط پروژه

 ییهاژهوپر یاجراسپس در هلدینگ میدکو استخدام شدند و در واحد توسعه مدیریت نقش نظارت بر 

 ،یوربهره تیریدانش، مد تیریاستقرار مد ،BSCاستقرار  ندها،یفرآ تیریاستقرار استانداردها، مد رینظ

شوند پراکنده در دانشگاه تدریس می صورتبهبه نظر ایشان کلیه این موارد  د.ندار غیره راو  یسازمان یتعال

اد گرفته ها یکه باید در دانشگاه طورآنعملی  صورتبهها دارند لیکن و دانشجویان آشناییت حداقلی با آن

 شوند. نمی

افزارهای تخصصی و عمومی مانند اکسل و تواند تبحر در نرممزیت رقابتی دانشجویان به نظر ایشان می

 توصیه ایشان برایاکسس که نیاز اولیه هر سازمان هستند و آشنایی با موضوعات روز باشد. همچنین 

 جملهنمتلف است. های مختقویت رزومه دانشجویانی که تجربه کاری قبلی ندارند، تمرکز بر روی پروژه

( انجام 6( دانشگاه محل تحصیل، )7از: ) اندعبارتاستخدام شوند  یراحتبهدلایلی که ایشان توانستند 

( مطالعات و پروژه دوره ارشد که باعث اشراف کاملشان به محتوا 9پروژه پایانی با موضوع روز آن زمان، )

کنند که در ابتدای کار به دنبال یلان توصیه میالتحصایشان به تازه فارغ در زمان مصاحبه بوده است.

وجود  مترلویصفرک اصطلاحاً کار و چنین امکانی برای افراد تازه چراکهشغل با درآمد و پست عالی نباشند 

بعد  تسرعبهگیری رزومه شده و ندارد، لیکن شروع کار حتی با پست و موقعیت پایین خود باعث شکل

پیشرفت  باعث چراکها ارتقا دهند. به عقیده ایشان از تغییر کار نباید ترسید توانند کارشان راز مدتی می

 شود.و توسعه می
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ثر ای به علت اینکه اکهای مشاورههمچنین از دید ایشان نوع نگاه سایر مهندسین به این رشته در محیط

ر کارخانجات یا باشد. لیکن دخاص و متفاوت نمی یاگونهبهها تخصص دارند، حوزه افراد در این

دید  متأسفانههای مختلف در آنجا فعالیت دارند، ای از سایر رشتههای تخصصی که مجموعهشرکت

خروجی کار این رشته برایشان ملموس  چراکهمناسبی نسبت به رشته مهندسی صنایع وجود ندارد 

نسبت به اهمیت صادق است و مدیران ارشد  سطحهمباشد. البته این موضوع در خصوص همکاران نمی

 این رشته واقف هستند.

ها تا به داشتن آگاهی و تخصص نسبت به سایر رشته شرطبهبه نظر ایشان بازار کار مهندسی صنایع 

در صنایع و سطوح مختلف کاربرد دارد. همچنین در واحدی که ایشان  چراکهحال مناسب بوده است 

 ادی فعالیت دارند.مشغول هستند، مهندسین صنایع در دو بخش تولید و ست

پیوسته در یک تابستان بلکه در کل دو سال پایانی  صورتبهبه عقیده ایشان گذراندن کارآموزی نه 

تواند ای میهای مشاورههای اصلی در شرکتزمان با درسساعتی در طول هفته و هم صورتبهتحصیل 

 صورتهببه مشاغل مختلف در دانشجو ایجاد کرده، با عناوین درسی و موضوعات مختلف  دید خوبی نسبت

 های مختلفکاربردی و عملی آشنا نموده تا مسیر شغلی خود را به بهترین نحو انتخاب کند. شرکت

از روی اجبار و شرایط دیگر کارآموز قبول  صرفاًبرنامه درستی برای جذب کارآموز نداشته و  أسفانهمت

مطالعات تطبیقی  6گر بودند ولی در کارآموزی تر مشاهدهخود بیش 7کنند. ایشان نیز در کارآموزی می

 زی برای ایشان نیزداشتند که مفیدتر بوده است. مشکل پیدا کردن محل کارآمو عهده بریک پروژه را 

اول از یک کارآموز در  وهلهوجود داشته که بدون آشنا و معرف کار بسیار سختی است. توقعی که در 

است، بدین معنا که نمود  شدهدادهیک شرکت وجود دارد، فعالیت در چارچوب اختیاراتی است که به وی 

کند. به نظر ایشان واحد ارتباط با در دانشگاه یاد گرفته است را در آن محل مشاهده  آنچهعملیاتی 

وز در کارآم عنوانبهداشته باشد و از دانشجویان  محور پروژههای تری با شرکتصنعت باید ارتباط بیش

 ها و ایجادهای کاری موجب افزایش دانش آنحضور دانشجویان در تیم چراکهها استفاده نماید، این پروژه

 شود.ها میتجربه کاری برای آن

 عاطفه آدمی دس مهن -2-5
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 کارشناس واحد بازاریابی شبکه ایران کالاسمت: 

  :تحصیلات

  :(90وری )ورودی سال مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهرهارشد 

 49920991227: شماره تماس

  gmail.com7214atefe@: آدرس پست الکترونیکی

  :نتیجه مذاکرات

های مختلفی چون مدیریت باشد که حیطهوری میها و بهرهرشته ارشد ایشان مدیریت سیستم

استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، مدیریت دانش، بازاریابی، مباحث کیفیتی، مباحث عملیاتی و 

 شود.محاسباتی را شامل می

 همنآهایی که دارد، یک عیب بسیار بزرگ داشته و به نظر ایشان رشته مهندسی صنایع با همه جذابیت

 که یانزماند، التحصیل شدهای که افرادی که از این رشته فارغگونه، بههستتنوع بسیار زیاد موضوعات 

های مختلف واحدی که از حوزه 2الی  9ها دارد. شوند، هر فردی انتظار مختلفی از آنوارد بازار کار می

ا ب مثالعنوانبههای مختلف دارد را بگیرد. تواند جایگزین تعمقی که رشتهشود، نمیآموزش داده می

 کهیدرحالتوان یک مشاور بازاریاب خوب شد یا در این حوزه کارشناس بود واحد بازاریابی نمی 6گذراندن 

 ارد. این انتظار از افراد جویای این کار وجود د

عدم وجود یک مسیر مشخص در این رشته موجب شده است تا ذهن دانشجویان نسبت به رشته 

توانند التحصیلی در چه شرکت و با چه جایگاه شغلی میشفاف نشود و ندانند که بعد از فارغ شانیلیتحص

جویان در شود تا دانشهای این رشته موجب میمتنوع بودن حوزه حالنیدرعفعالیت داشته باشند. 

 تری داشته باشند. های بیشانتخاب مسیرشان گزینه

توانند شغل مناسب خود را پیدا کنند و التحصیلی این بوده است که کجا میدغدغه ایشان در زمان فارغ

کارایی دارد. در حقیقت نوعی سردرگمی و  شانیزندگمطالبی که در دانشگاه آموخته بودند در کجای 

بودند و همچنین کاربرد آن، که به نظر ایشان علت آن عدم  کردهلیتحصای که ابهام در خصوص رشته

mailto:atefe1670@gmail.com
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باشد. به نظر ایشان تکالیفی که دانشجویان با آن بازار کار توسط دانشگاه می ازیموردنآموزش دانش 

عملی نچندان کاربردی بوده که از محیط واقعی دور  بعضاًهای تحقیقاتی و پروژه صرفاًدرگیر هستند 

 باشند.می

 تریندانند زیرا حتی بروزترین و باارزشترین فاکتور در یافتن کار میایشان تجربه کاری را مهم

مطالب تئوری بوده که در محیط کار کارایی زیادی ندارند. تا  صرفاًهای علمی در زمان تحصیل آموخته

رین آفرا داشت، علم دانشجو ارزش های آموختهریکارگبهزمانی که نتوان وارد بازار کار شد و تجربه عملی 

ه کنند که افرادی کو مشاهده می کارشدهالتحصیلان با بار علمی زیادی وارد بازار فارغ صرفاً باشد و نمی

م داده را بهتر انجا مدنظرتری دارند، کار ها داشته ولی تجربه کاری بیشتحصیلات کمتری نسبت به آن

تم بودند، سابقه کاری آی د. در اکثر مصاحبات کاری که شرکت کردهباشنها در اولویت میو نسبت به آن

ه باشند. ایشان اگر به گذشتمی ضعفنقطهالتحصیلان ارشد در این مورد دارای واجبی بوده است که فارغ

 کردند.و سپس برای ارشد اقدام می داکردهیپوقت کنند تا یک شغل نیمهسعی می بازگردند

زمانی که ایشان وارد کار بازاریابی شدند، متوجه شدند که اطلاعات خوبی نسبت به بازار، مشتری و 

ی نیازمند کار بازاریاب چراکهباشد، کننده است لیکن کافی نمیهای مشتری دارند که بسیار کمکنیازمندی

و مشتری را نسبت به  قدرت بیان و قدرت مذاکره بالا است تا فرد بتواند از محصول خود دفاع نموده

 خرید آن تشویق و متقاعد سازد.

توصیه ایشان به افرادی که در پی یافتن شغل در این رشته هستند، شناسایی حوزه مورد علایقشان، 

با آن حوزه، تخصصی شدن در آن حوزه و کسب تجربه عملی  شانیفردهای روحی و خوانی ویژگیهم

های بیرون از دانشگاه نیز داشته اکتفا ننموده و دانشجویان فعالیتبه دانشگاه  صرفاًاست و در این راه 

 تر از سطح توقع فرد باشد. ای آغاز نمود حتی اگر پایینبایست از نقطهمی حتماًباشند. برای این امر 

 چراکهبگذرانند  2کنند دانشجویان کارآموزی خود را در تابستان بعد از ترم مهندس آدمی توصیه می

هتر کند، بنابراین بتر درک میدر بازار کار را بهتر و بیش ازیموردنی وارد محیط کار شود، دانش فرد وقت

 اشد. البته وجود دواست این امر زودتر اتفاق افتد تا دانشجو فرصت جبران در دو ترم بعدی را داشته ب

است،  التحصیلیشرف فارغتواند مفید باشد، زیرا دانشجو در آخرین تابستان که در کارآموزی بسیار می
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توان نوع و شکل می 7تری برای استخدام دارد. در کارآموزی تری داشته و فرصت بیشکارآموزی جدی

دانشجو نوع برخورد  6شوند، سپس در کارآموزی  فراگرفتهرا متوجه شد تا در دو ترم آتی  ازیموردندانش 

تواند (، می7اشتن یک تجربه قبلی )کارآموزی با مشکلات و قدرت حل مسائل را پیدا خواهد کرد و با د

 محک بزند. 6های خود را در کارآموزی توانایی

 فصل سوم: معرفی پروژه موفق مهندسی صنایع

 شده مهندسی صنایع معرفی پروژه موفق پیاده -3

 تأمین شبکه آزمایشگاهیوکار و طراحی زنجیرهاستراتژیک، توسعه مدل کسب یزیرطرح: موضوع پروژه

 تشخیص.

بین شبکه آزمایشگاهیان تشخیص و شرکت فرهیختگان  7999: قرارداد این پروژه در زمستان محل اجرا

 باشد.در حال اجرا می 64/42/92و صنعت منعقد گردید و فازهای مطالعاتی و تدوینی آن از  حامی علم

توان دکتر رسولی استاد دانشکده صنایع دانشگاه ز مهندسین صنایعی که در این پروژه فعال هستند میا

و همچنین  ( را نام برد که معرفی پروژه از جانب ایشان صورت گرفتiust.ac.irrasouli@)علم و صنعت 

که مدتی بعد به  (pishvaee@iust.ac.irاستاد دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ) دکتر پیشوایی

 باشند.تیم مشاوره این پروژه پیوستند و جز هسته اصلی می

 6ارجی و تحلیل محیط به مدت های موفق خاینجانب از ابتدای پروژه در بخش مطالعات تطبیقی مدل

هر دو طرف کارفرما و تیم مشاوره بوده است، بحث  مدنظرام. یکی از مواردی که ماه فعالیت داشته

ی و ترویج محتوای این عمل است به علت نیازی که در کشور در خصوص تشکیل چنین سازآگاه

ها و سمینارهای آموزشی اقدامات در این خصوص برگزاری کارگاه جملهمناست.  جادشدهیاهایی شبکه

ای هاند تا موضوع پروژههای درسی خود سعی داشتهباشد. همچنین هر دو استاد در کلاسدر دانشکده می

ای هایی عملی بردرسی را با محتوای این پروژه همسو سازند تا تجربه آشنایی و فعالیت در چنین پروژه

mailto:pishvaee@iust.ac.ir
mailto:pishvaee@iust.ac.ir
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 صورتهبتر انجام شود. دکتر پیشوایی رت گیرد و در روند تکمیل فازهای پروژه نیز سریعدانشجویان صو

های ترویجی در دانشگاه را بر عهده دارند. اولین سمینار نیز در این خصوص با تر پیگیری فعالیتخاص

انی دانشکده به میزب آذرماه 94در تاریخ  یشگاهیدر صنعت آزماعنوان تحلیل الگوهای نوین ارائه خدمات 

 صنایع دانشگاه علم و صنعت برگزار گردید.

 یکردهایاز رو یکی یاوکار شبکهکسب یهامدلتوان اشاره داشت که در خصوص محتوای پروژه می

بتکرانه م ییپاسخگو یبالقوه برا تیکه توان و ظرف باشدیدر منطق خلق ارزش م ینوآور یبرا نیادیبن

بستر خلق ارزش  کیدهنده خدمات سلامت، در ارائه یها. مجموعهآوردیبازار را فراهم م یهاازیبه ن

خاطب از نگاه م زیمتما یهاکرده و ارزش هیخود تک یرقابت یهاتیبر مز ات نندیبیامکان را م نیا یاشبکه

 یتعامل یو ارتباط با مشتر یو ارائه خدمات تعامل دیتول ،یتعامل یامکان نوآور نیخلق کنند. همچن ییغا

 .کندیدر بازار فراهم م زیتما یاز مجرا یسودآور یبرا یدیجد یهافرصت

در تحول  شرویحوزه، پ نیخدمات ا تیدر نظام سلامت، به علت ماه یشگاهیآزما صیخدمات تشخ حوزه

 یصیارائه خدمات تشخ یهاوهیدر ش ریاخ یهادر سال یارائه خدمات است و تحولات جد یهامدل

 زهووکار نوآورانه در حکسب یهاامکان تحقق مدل یبرا یهمکار یهااست. توسعه شبکه رفتهیصورت پذ

 یشگاهیدر حال گسترش است. شبکه آزما سرعتبهو  آغازشده ریاز چند سال اخ یصیخدمات تشخ

 یاست درصدد است الگو شدهلیتشکدر سطح تهران  شگاهیآزما 94از  شیب یکه با همکار صیتشخ

 منضبتواند  نیمخاطب یبرا زیمتما ینیآفرارزش کهینحوبه د،یرا ارائه نما صیتشخاز خدمات  ینینو

 را فراهم آورد. شتریب یشبکه امکان سودآور یاعضا یبقا نیتضم

توان گفت که این پروژه یک پک کامل از بسیاری از ابزارها و محتوای با توجه به فازهای پروژه می

گیری شبکه، سناریوهای انداز و راهبرد، استراتژی شکلمهندسی صنایع شامل تحلیل محیط، چشم

شود تا یباشد. لذا بسیار توصیه مهای اقتصادی و طراحی زنجیره تأمین شبکه میوکار تا تحلیلکسب

ری تفعال صورتبهنماید، در دانشکده های کاملی که نیاز مهندسین صنایع را شفاف میچنین پروژه

 جاری شود تا دانشجویان ارزش و جایگاه رشته خود را بهتر درک نمایند.
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 فصل چهارم: طرح مسئله قابل بهبود در دانشکده و پاسخ به آن

 عیصنا یده مهندسبهبود در دانشکاز مسائل قابل  یموضوع -4

التحصیلان و تعریف مکانیزمی که به کمک آن بتوان علت عدم درک نیاز بازار از فارغ»

 .«های دانشجویان در بازار کار را شناسایی نمودبازار کار و کاربرد مهارت ازیموردنهای مهارت

 توان به دو بخش زیر تفکیک نمود:برای اینجانب را می شدهفیتعرمسئله 

  های دانشگاه در صنعتاول: علت عدم تفهیم نیاز بازار در دانشگاه و عدم آگاهی از توانمندیبخش 

  بخش دوم: راهکار یا مکانیزمی که انتظارات بازار کار را شناسایی نموده و دانشجویان بر اساس آن

 های آکادمیک دانشجویان در صنعتاستفاده از توانمندی حالنیدرعتربیت شوند و 

 علل عدم تفهیم و آگاهی طرفین دانست: عنوانبهتوان موارد زیر را می بخش اول:

درک و ارتباطی وجود نخواهد  مشخصاًدر شرایطی که دو طرف با یکدیگر تعامل نداشته باشند،  .7

 داشت.

کامل  ورتصبههای یکدیگر ها و توانمندیدر شرایطی که تعامل طرفین پایین باشد، تفهیم نیازمندی .6

ایجاد خواهد شد. دیدگاه برتر بودن طرفین نسبت  سوءبرداشتود و در موارد بسیاری نیز شانجام نمی

 تواند ناشی از همین مورد باشد.به یکدیگر می

توانند زبان مشترکی داشته باشند، وجود نقش سومی برای واسطه طرفین خود نمی کهیدرصورت .9

نام  «موسسه ارتباط دانشگاه با صنعت»ضروری است، چیزی که در کشورهای پیشرفته تحت عنوان 

باشد. در این خصوص دکتر جعفری مدیر رنگ میاین بخش در کشور ما بسیار کم متأسفانهدارد که 

 یجهتوقابلدانشکده صنایع در همایش معارف گروه ارتباط با صنعت توضیحات ارتباط با صنعت 

 ارائه نمودند.
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ای به حل مشکلات خود به کمک اعتمادی و یا عدم پذیرش یکدیگر، علاقهدو طرف به علت بی .0

 یکدیگر ندارند.

اه باقی گعدم تعریف جایگاهی برای یکدیگر بدین معنا که صنعت باید در صنعت و دانشگاه در دانش .9

بمانند. عدم حضور اساتید در صنعت به علت نبود دانش کاربردی، آکادمیک خطاب شدن سازمان با 

حضور اساتید در آن و عدم حضور صنعت در دانشگاه به علت مشغله زیاد خبرگان صنعت، در اولویت 

اند، دمیوظیفه دانشگاه  صرفاًنبودن موضوع تربیت نیروهای برتر توسط صنعت که این مورد را 

 باشد.ای تا مشغول بودن با دانشجویان و غیره میترجیح کار با افراد حرفه

 های پشتیبان و مشوق برای همکاری طرفین.نبود سیاست .2

با توجه به اینکه کارآموزی اولین فرصت شناخت محیط کار است، لذا مواردی نیز در این خصوص نیازمند 

 شود:فرصت طلایی نیز از دانشجویان گرفته میباشند زیرا با همین روند این توجه می

کده دانش کهیدرحالباشد و هر معرفی دارای یک پشتیبان است. یک کارآموز معرف یک دانشگاه می .7

دوره کارآموزی، حمایت از دانشجویان، تعیین محل مناسب  ازیموردنهای در خصوص آموزش مهارت

ها، توجه دانشکده به رویه رسیدگی به کارآموز مانبرای این دوره، پیگیری وضیعت کارآموزان در ساز

توان گفت که ای ندارد و میتوسط سرپرست خود به جهت پربار بودن دوره کارآموزی و غیره برنامه

 عنوانبهباشند. همچنین نهادی ای نمیدانشجویان کارآموز در هیچ اولویتی از مسائل دانشکده

 باشد.زی نمیجایگزین، مسئول امور مرتبط با کارآمو

ه ب بعضاًها برای آن شدهنییتعسردرگمی دانشجویان در این دوره، عدم وجود علاقه به مسئولیت  .6

گزینه دیگری برای  حالنیدرعکه  مدنظرجهت عدم آشنایی یا علاقه نداشتن به ماهیت شرکت 

یک عدم تمرکز در  عنوانبهگذراندن کارآموزی خود ندارد، عدم توجه به دانشجو و تلقی نمودن آن 

 قتاً یحق کهیدرحالاعتمادی به دانشجویان ها، عدم ارائه دانش سازمانی به وی به علت بیسازمان

شود، عدم صرف زمان مناسب برای آشنایی کارآموز نمی محسوبدانشجو از این نظر هیچ تهدیدی 

 ای برای رهایی از حضورتوان گفت کمبود وقت بهانهمی کهیدرحالبا فرآیندها و ماهیت کاری شرکت 

 %99ساعت، تمامی این مسائل در  604باشد و همچنین مشکلات مرتبط با بازه زمانی دانشجو می



94 

 

توان از انرژی و انگیزه یک دانشجو که بدون ایده خاصی وارد می کهیدرحالدهد ها رخ میکارآموزی

 مود.مثبت و مفیدی استفاده ن رتصوبهمنفی یا مثبتی ندارد،  شدهتیتثبیک سازمان شده و ذهنیت 

اند که خود موجب عدم عدم اشتراک دانش و تجربیاتی که دانشجویان در این دوره کسب کرده .9

شود. همچنین مدیر گروه کارشناسی های شغلی میها و شرایط موقعیتآگاهی دیگران به نیازمندی

های وایی که مرتبط با الزامات جایگاهدریافت نموده و نسبت به انتشار محت صرفاًگزارشات کارآموزی را 

 کند.شود، اقدامی نمیشغلی است و فاش نمودن دانش سازمانی تلقی نمی

عدم علاقه ذاتی دانشجویان به امر کارآموزی به علت مواردی که در بالا ذکر شد که خود موجب  .0

 فاً صرکار نباشند و شود تا در دوره کارآموزی به دنبال هدف اصلی این دوره یعنی شناخت بازار می

 ساعت کاری بسنده کنند. 604به گذراندن دوره 

 هدفمند و با علاقه انجام شود، یاگونهبهکارآموزی بر اساس برنامه و  واقعاًاگر  کهیدرحال

های شغلی و و با جایگاه داکردهیپدر درجه اول دانشجو شناخت خیلی خوبی از حیطه کاری شرکت  .7

 شود. های آن آشنا مینیازمندی

تواند نمود عملیاتی دانش تحصیلی تفاوت میان محیط کاری و آکادمیک را بهتر درک کرده و می .6

بایست آموخته باشد ولی در عمل نیاموخته را شناسایی کرده و در بازه زمانی می آنچهخود را ببیند. 

 پیش رو سعی در یادگیری آن خواهد داشت.

همچنین  .ها خواهد بودسازمان گونهنیابلیغ برای ماهیت بهترین ت شدهانجامرضایت از کارآموزی  .9

ها سازمان گونهنیاهای ها و موقعیتراهنمای خوبی برای سایرین که به دنبال شناخت فعالیت

 باشد.هستند، می

 کند.کمک بسیاری به انتخاب مسیر دانشجو و شغل مورد علاقه او می .0

 باشند:خاص به دانشگاه مرتبط می صورتبههمچنین مسائل زیر 

 دازند.پربه آموزش دانش تئوری می صرفاً های عملی را تشریح نکرده و های خود پروژهاساتید در کلاس .7
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های اساتید و همکاری ههای کاری مشارکت در پروژهای مناسب برای یادگیری مهارتیکی از فرصت .6

( پروژه کاری ندارند، 7اساتید یا ) بعضاً متأسفانه ها است.های دانشجویان دکتری و ارشد آندر تیم

گذاری زمان برای سرمایه چراکهکنند های خود دانشجویان کارشناسی را دخیل نمی( در پروژه6یا )

برای  ها نیز زمان و تمایلیبر روی دانشجویان کارشناسی نداشته و دانشجویان تحصیلات تکمیلی آن

( در صورت 9تجربه و دانش لازمه را دارا نیستند، ندارند و یا )کار با دانشجویان کارشناسی که 

ه کنند کها واگذار میارزشی را به آنبی بعضاًکارهای  متأسفانهمشارکت دانشجویان کارشناسی 

و  ییهاتنبهها موجب اتلاف زمان دانشجو، فشار بسیار زیاد بر روی وی به علت انجام کلیه مسئولیت

 رفاًصبسیاری از دانشجویان در چنین شرایطی  متأسفانهانگیزه وی خواهد شد.  از بین بردن تاًینها

باشند. البته باید برای تأیید نظر استاد و یا تهیه رزومه برای خودشان حاضر به ادامه همکاری می

 و ازیموردنپذیری، دانش روحیه کار تیمی، مسئولیت ازلحاظتوجه داشت که آمادگی دانشجویان 

هایی آموزش حث دارد. در عمل بسیاری از دانشجویان برای فعالیت در چنین محیطغیره جای ب

 اند.ندیده

بوده  تحقیقاتی صورتبهبایست انجام دهند، یا هایی که دانشجویان برای دروس مختلف مینوع پروژه .9

ه که با دعملی با شرایط نامناسب و نامعقولی بو صورتبهباشند و یا مفید و کاربردی نمی واقعاًکه 

منجر به  تیدرنهاها و کسب دانش سازمانی وجود دارد، تمامی مشکلاتی که در ورود به شرکت

هایی حس اجبار انجام چنین پروژه متأسفانهمستندسازی شده و هدف اصلی محقق نخواهد شد. 

 خود موجب از بین رفتن اثربخشی این فعالیت خواهد شد.

یک رویه تکراری در هر ترم توسط  صرفاًای نداشته و ی حرفهدانشکده مکانیزمی برای پرورش نیروها .0

ر آن توان دافتد. علت این امر را میبازیگران مختلف مانند اساتید، دانشجویان و دانشکده اتفاق می

ان گذاری بر روی دانشجویباشد و سرمایهدانشجوی کارشناسی مخاطب دانشکده نمی اصولاًدانست که 

 دانشکده قرار ندارد. های سیاستیدر اولویت

ز های شغلی نیز توضیحاتی ارائه شود. تمرکنیاز است تا در جلسات انتقال تجربه در رابطه با نیازمندی .9

های تر بر روی انتقال تجربیات شخصی بوده و در موارد بسیاری نیز افراد از صلاحیتجلسات بیش

ست افتد. همچنین نیاز ال شود، اتفاق نمیبایست به دانشجویان منتقمی آنچهلازمه برخوردار نبوده و 
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ها ها و دانشگاهالتحصیل سایر رشتهتا جدای از صنایعی بودن مدعوین، از خبرگان صنایع که فارغ

 هستند نیز دعوت شود.

ای در صنعت باشند. همچنین عدم های آموزشی که مدرسین آن افراد حرفهنبود برگزاری دوره .2

هایی نیازمند دجه و هموار نمودن سدهای موجود برای چنین برنامههمکاری دانشکده در تخصیص بو

 توجه مدیریت دانشکده است.

 وجود دارد: شدهفیتعرراهکارهایی که در خصوص مسئله  جملهمن بخش دوم:

ایجاد فرومی که دانشجویان تجربیات خود را در خصوص کارآموزی در آن ثبت کنند. همچنین برای  .7

ای توسط مدیر گروه کارشناسی که بهبود فرآیند گذراندن دوره کارآموزی نیاز است تا پرسشنامه

ی هاهای مختلف ارسال شود تا خلأو برای ورودی شدههیتهمسئول امور کارآموزی دانشجویان است 

تر عمل نماید و رود تا مدیریت در این خصوص جدیموجود شناسایی شوند. همچنین انتظار می

 حمایت خود را با برطرف شدن موانع موجود نشان دهد.

 نچهآدر دانشجویان کارشناسی ایجاد شود که  نفساعتمادبهبه کمک نظام آموزشی قوی باید این  .6

توان در مقطع کارشناسی فراگرفت تا دانشجویان به ا میشود رها در بازار کار میموجب موفقیت آن

باشند، فرصت شروع به کار را از خود امید کسب دانشی که حتی از حصول آن مطمئن نیز نمی

التحصیلان معتقدند افرادی که با مدرک کارشناسی خود مشغول به کار نگیرند. بسیاری از فارغ

ون نسبت به دانشجویان تحصیلات تکمیلی بد انداکردهدیپهستند، به علت سابقه کاری کاربردی که 

فعالیت در بازار کار، ممکن است  یزمانمدتتر هستند. در مواقعی نیز بعد از سابقه کار موفق

کنند، قصد ادامه تحصیل داشته باشند التحصیلان به علت نیازی که در حوزه کاریشان حس میفارغ

این نوع دانش است که اثربخش بوده و کاربرد و  چراکهاست که البته این قضیه امر بسیار مطلوبی 

گذراندن دوره ارشد بدون شناخت نسبت به کاربرد  متأسفانهدرک شده است.  کاملاًضرورت آن نیز 

 است. شدهلیتبدهای مختلف به یک امر معمول گرایش

ای دو بار فتهالتحصیلان پیشنهاد شد، حضور هر هفته یا هیکی از راهکارهایی که توسط فارغ .9

باشد تا دانشجویان همراه با یادگیری دروس اصلی، به بعد می 9ها از ترم دانشجویان در سازمان
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بایست دانشجویان برنامه درسی ها آشنا شوند. برای تحقق چنین امری میعملی نیز با آن صورتبه

ر در و مستم مؤثر، حضور هاتری داشته باشند تا زمان مناسب برای تمرکز بر روی درسساختاریافته

است، مطالعات جانبی و غیره داشته باشند.  واگذارشدهها هایی که به آنها، انجام مسئولیتشرکت

ها بندی مناسب درستری در این خصوص داشته باشد و با زمانمدیر آموزش باید همکاری بیش

 انددهخواندرس صرفاً عدی که بالتحصیلی افرادی تککمک به رشد دانشجویان نماید تا بعد از فارغ

 نباشند.

های تخصصی و بروز این رشته که توسط سازمان و نهادهای ، سمینار و همایشدر رابطه با دوره .0

ور ها دارد، برای حضشود، دانشکده تلاش نماید تا طی مذاکراتی که با مجریان آنبرجسته برگزار می

اری از هایی برای بسیتأمین مبالغ چنین برنامه هچراکدانشجویان دانشکده تخفیفاتی فراهم نماید، 

هایی به علت عدم حمایت دانشکده از باشد. شایسته است تا چنین فرصتدانشجویان ممکن نمی

 بین نرود.

های بزرگ در انتهای تابستان که دانشجویان های کار و دعوت از سازمان و شرکتبرگزاری نمایشگاه .9

های های شغلی و تشریح نیازمندیتواند علاوه بر معرفی حوزهیالتحصیلی هستند، مدر شرف فارغ

ها شده تا پتانسیل و کاربرد هر دانشجو با هر حوزه، منجر به گفتگو دانشجویان با مدیران سازمان

ه هایی کو مهارت  شدهمشخصهایش در تنوع شغلی موجود در نمایشگاه توجه به علایق و توانمندی

 فرصت جذب وی به بازار کار صورت گیرد. تاًینهابهتر بشناسد و  بایست کسب نماید رامی

شود به جهت شناخت بهتر هایی چون مدرسه کار که توسط دانشگاه شریف انجام میبرگزاری دوره .2

خاب تر انتو علایقشان تا مسیر شغلی خود را هدفمندتر و آگاهانه دانشجویان نسبت به توانمندی

 نمایند.

ها به کمک ابزار و دروس یابی مشکلات سازمانی و حل آنیزان که توانایی ریشهدانشجویان به هر م .1

تر خواهند بود. خود موفق یدانشگاهها و کارایی دانش آموخته را داشته باشند، در نمایش توانمندی

 ریتأثو ایده صحبت کنند تا  حلراهبایست با لذا دانشجویان همواره برای نمایاندن قدرت خود می

 تر شود.ها پررنگآن حضور
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روند تکراری بازدید از خطوط تولیدی، با مدیران  یجابهشود در بازدیدها همچنین پیشنهاد می .2

واحدهای مختلف مرتبط با رشته مهندسی صنایع گفتگو شود تا تجربیات کاربردی از این طریق به 

 های دانشجویان برطرف شود.دانشجویان منتقل شود و مشکلات موجود به کمک ایده

ر درجه اول نیازمند بستر حداقلی مناسبی برای اینجانب د شدهنییتعتوان گفت که مسئله می تیدرنها

پردازی و اقدامات آتی صورت گیرد. زمانی که دانشجویان احساس کنند که است تا بر اساس آن ایده

پیشرفت  تری برایدانشگاه و محیط کار نسبت تربیت ، رشد و حضورشان ارزش قائل است، با انگیزه بیش

ر را متذک یتوجهقابلدر خصوص اجبار دو کارآموزی نکته التحصیلان تلاش خواهند کرد. یکی از فارغ

را داوطلبانه  6خود ببیند، کارآموزی  7بایست در کارآموزی شدند و آن اینکه اگر دانشجویی آنچه را که می

 ای نخواهد داشت.اجبار هیچ فایدهو با اشتیاق انجام خواهد داد در غیر این صورت این 
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 خودروشرکت پارسفصل اول. مکان کارآموزی:  -1

 شرکت تاریخچه -1-1

« جیپ»با نام شرکت  7999در سال  توسط جعفر اخوان که است یرانیا ی، شرکت خودروسازخودروپارس

. دفعالیت خود را شروع کرت یدکی آن های جیپ ویلیز و قطعاتأسیس شد و با واردات و فروش اتومبیل

پس از احداث کارخانه در جاده مخصوص کرج )محل کنونی شرکت(، مونتاژ انواع  7992شرکت در سال 

های پرس و ساخت قطعات به دنبال احداث سالن 7909های جیپ را در ایران آغاز نمود. در سال اتومبیل

ال د. در س( به محصولات قبلی اضافه گردیبلرهای آریا و شاهین )رامو توسعه عملیات، تولید اتومبیل

ها و تعهدات شرکت جیپ به این شرکت منتقل تأسیس و کلیه دارایی «موتور جک»شرکت  7996

خودروسازی »به  7999و در سال « شرکت جنرال موتورز ایران»گردید. در همان سال نام شرکت به 

 .[9]تغییر یافت « خودروپارس»و در همان سال به « ایران

 

 حضور شرکت جنرال موتورز در ایران و تولید خودروهای لوکس (7-7)شکل 
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 خودرواز بالای شرکت پارس ینما (6-7)شکل 

شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل  7917العاده در سال جلسه مجمع فوقبر اساس صورت

در پی عرضه سهام شرکت در بازار بورس، شرکت سایپا به ترتیب  7926و  7912گردید و در اواخر سال 

 .[9]کت را خریداری نمود از سهام شردیگر  %90و  97%

را با شرکت جنرال  یمذاکرات گریشرکت بار د نی، ا6449-6441 یو در اوج بحران مال 6442در سال 

برند خود را از  نیآغاز کرد. جنرال موتورز قصد داشت با فروش ا اکیبرند پونت دیخر یموتورز برا

 ازاتیکسب امت باوجود کا،یو آمر رانیروابط ا یدگیچیپ لیمذاکرات به دل نینجات دهد، اما ا یورشکستگ

 .[9] دیبه سرانجام نرس دروخوپارستوسط  توجهقابل

 انداز و مأموریتچشم -1-2

 انداز شرکت: چشم

 «7044خودروساز منطقه تا سال  نیترنامخوش»

 مأموریت شرکت: 

ایمن و سازگار با  تیفیباکمشارکت در ارتقا سطح رفاه جامعه از طریق تولید و عرضه خودروهای »

 «زیستمحیط
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 مشیخط -1-3

اعلام  ریسازمان به شرح ز یمشخط، شرکتانداز و چشم تیمورأاز تحقق م نانیحصول اطم منظوربه

 :[0] گرددیم

 ها، تیمرتبط با فعال یالمللنیو ب یو مقررات مل نیو قوان یالزامات سازمان هیآورده ساختن کلبر

 محصولات و خدمات سازمان

 از هرگونه عدم انطباق محصول، یریشگیو پ کپارچهی تیرینظام مد یاثربخشمستمر و مداوم  بهبود 

 یعیو اتلاف منابع طب ستیزطیمح یافراد، آلودگ یماریو ب تیمصدوم

 و  هاتیقابل هیکل یریکارگبه قیها از طرآن تیسطح رضا شیو افزا نفعانیمنافع ذ جادیا

 سازمان و تعامل سازنده با رقبا یهایستگیشا

 تسیزطیمح یندگیو محصولات با حداقل احتمال بروز خطر و آلا ندهای، بهبود فرآیفناور توسعه 

از طرف  ایخودرو که تحت کنترل پارس یو کسان یدر سطوح مختلف سازمان یتیریکاربران نظام مد هیکل

اند با خودرو بتوپارس شرکت آنکه دیبه ام .باشندیمفاد مذکور م تیمتعهد به رعا ند،ینمایم تیآن فعال

عت صن یاعتلادر  ییسهم بسزا یمتعال ریو حرکت در مس تیریمد کپارچهینظام  یداراستقرار و نگه

 کشور داشته باشد. یخودروساز

 ساز شرکتارکان جهت -1-4

ها حفظ شود، فرآیندهای انداز و مأموریت نیاز به ساختاری است که در آن ارزشبرای پشتیبانی از چشم

. [0]کلیدی ارتقا پیدا کنند، موجبات رضایت مشتریان فراهم گردد و منابع مالی مطمئن و پایدار باشند 

 مشاهده نمود. (9-7)توان در شکل ای میساز شرکت را با چنین فلسفهارکان جهت
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 ساز شرکتارکان جهت (9-7شکل 

 محصولات شرکت -1-5

شد. اولین خودرو های اصلی تولید میدر ابتدا محصولات رامبلر و جنرال موتورز تحت لیسانس شرکت

توسط این شرکت آریا شاهین بود که بر اساس خودروهای تولید رامبلر ساخته شد. این  شدهساخته

 کرد.شرکت همچنین خودرو جیپ را تحت لیسانس شرکت اصلی تولید می

خودرو جزئی از جنرال موتورز گردید، تولید خودروهای اپل با پس از آنکه شرکت پارس 7996در سال 

ز شد. همچنین تولید یک مدل بیوک و کادیلاک و یک مدل شورلت علامت تجاری شورلت در ایران آغا

 7927به نام شورلت نوا همراه با یک وانت شورلت به تولیدات قبلی اضافه گردید. این تولیدات تا سال 

 ادامه داشت.
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خودرو منجر به تولید محصولاتی چون نیسان ها همکاری شرکت نیسان و پارستا قبل از آخرین تحریم

 نیسان رونیز، نیسان ماکسیما، نیسان قشقایی، نیسان تیانا شده بود.  پیکاپ،

 یلشرکت اص سانسیتحت لشامل رنو ساندرو، رنو مگان، رنو تندر را در حال حاضر شرکت محصولات رنو 

و برلیانس  H964 ،H994 ،H664 ،H694همچنین خودروهای شرکت برلیانس آتو شامل . کندیم دیتول

 گردد.خودرو مونتاژ و عرضه میکراس با نشان پارس

 های تولیدی شرکتسالن -1-6

 :ههای بدنسالن

 سالن بدنه متمرکز 

 707 دیسالن بدنه پرا 

 سانیبدنه ن سالن 

 (ندرواس - مگان - تندرپارس – 94تندر بدنه رنو ) سالن 

 (دیپرا یسازمجموعه) نگیهم سالن 

 مترولوژی بدنه سالن 

 :پرس سالن

 94 تندر نگیخط هم 

 (جانبی درهای - صندوق در - ندرو )در موتوراهای سبدنه درب خط 

 (نیو سنگ کاری )سبکپرس خطوط 

 قطعات و رنگ یکاری شاسیمشک خط 

 ابزار یکارگاه مهندس و بخش لریکو خط 

 :های مونتاژسالن

 7 دیمونتاژ پرا سالن 



07 

 

 6 دیمونتاژ پرا سالن 

 مایماکس سانیمونتاژ ن سالن 

 (ندرواس - تندرپارس - مگان - 94مونتاژ رنو )تندر  سالن 

 انسیو برل سانیمونتاژ ن سالن 

  سالنSign Off )جهت محصولات گروه رنو( 

 سالن PDI دیپرا 

 سالن شارژ گاز  CNG 

 :متمرکز رنگ سالن

 PT , ED & Repair 

 و یزنلریس  U.B.S  

 Primer & Repair Primer 

 TOP Coat 

 Touch-up & Final check (ییکنترل نها و روتوش) 

 WAX 

 

 های رقابتیمزیت -1-7

 :[0]توان در موارد زیر خلاصه نمود خودرو را میهای رقابتی شرکت پارساهم مزیت

 به  یرنو و انتقال دانش و تکنولوژ سان،یصنعت خودرو مانند ن یالمللنیب یهابا شرکت یهمکار

  رانیخودروساز ا نیترتیفیباک داخل شرکت

 خودروساز رنو و  یهاشرکت یدر سطح شرکت مطابق با استانداردها دیتول یهاستمیاستقرار س

 سانین

 در سالن  کیربات یسازبدنه بودن به خطوط مجهزL94 

 لوکس در کشور یکننده محصولات سواردیتول 
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 درو رنگ خو یخودرو جهت انجام تست صنعترنگ پارس شگاهیاز شرکت رنو توسط آزما هیدأییت اخذ

 مرجع رنو شگاهیآزما عنوانبه رانیدر ا

 شگاهیآزما تیفیک تیریمد ستمیس استقرار (ISO 71469و اخذ گواه )دیتائ یاز مرکز مل نامهی 

 رانیا تیصلاح

  یصنعت تیریصد شرکت برتر توسط سازمان مد یبنددر طرح رتبه 19کسب رتبه 

 دیولت ستمیس بر اساسکارخانه  تیریمد ستمیس یابیعارضه-یداخل یزیمم یهانامهیگواه افتیدر 

 سانین

 ی نام تجار نیترنامخوشبرتر و  ینامه نشان تکنولوژیگواه افتیدر 

 ارزش برند  نامهیگواه افتیدرISO 74222-6474 

 بار نیششم یکسب عنوان سبز از شرکت رنو فرانسه برا 

 عنوان  کسبExceptional ربا نیسوم یشرکت رنو فرانسه برا یادوره تیدر آد 

 محصولات هیکل ی( برا0 ورویخودرو ) یندگیآلا یالمللنیب یبه الزامات و استانداردها یابیدست 

 یانجام تست خوردگ یگواه افتیدر (ECC7آزما )تکنوسنتر  شگاهیشرکت از آزما تیفیک شگاهی

 شرکت رنو فرانسه به مدت سه سال

 سانین -رنو یفیک یهاستمیس یآموزش مبان (ANPQP به ) سازندگان قطعات خودرو و ارائه مقاله

 دیتول رانیدر کنفرانس مد

 مونتاژ رنو یهادر سالن یخودکنترل ستمیس یسازهنیو نهاد گسترش 

 هیدأییت اخذ COP رانیا یصنعت قاتیمحصولات از سازمان استاندارد و تحق یتمام 

 یابیاول تا سوم جدول ارزش یهاو کسب رتبه تیفیدر ک شرویپ ISQI ریاخ یهادر سال 

 تیریمد یزیرتبه اول در مم کسب ( کارخانهGKدر سطح گروه خودروساز )پایسا ی 

 آن  و انتخاب رانیو استاندارد ا تیفیک یشرکت بازرس یبندرتبهدر  انایت یخودرو یاول دائم مقام

 کشور یخودرو نیترتیفیباک عنوانبه

  در جدول شرکت  مایو ماکس انایت یحضور خودروها %27دو رتبه اول در  فردمنحصربهکسب عنوان

 نرایو استاندارد ا تیفیک یبازرس
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 بررسی وضعیت موجودفصل دوم.  -2

شناخت بازار کار انتخاب حوزه کیفیت در دوره کارآموزی، علاوه بر علاقه و تسلط زیاد در آن، با هدف 

 انجام شد.، شودیبه آن احساس م ازین قطعاًکه  یصنعت طیمح کیدر  حوزه نیا

، محل کارآموزی اینجانب در شرکت تیفیمعاونت کپس از رجوع به  که صورت گرفت، ییهایاهنگبا هم

ت، مهندس شرک تیفیک نیتضم تیریبا مد صحبتسالن ارزشیابی محصولات شرکت تعیین شد. پس از 

 .شدند نییتع نجانبیا یسرپرست کارآموز عنوانبه زادهوضیع

 های واحد سازمانفعالیت -2-1

هایی چون ارزشیابی محصولات شرکت، آنالیز و رسیدگی به شکایات مشتریان و در این بخش فعالیت

 شود. انجام می 7جلسات پاسخ سریع کنترل کیفیت مشتریان و رسیدگی به امور برگزاری

 

 ارزشیابی محصولات -2-1-1

به سالن ارزشیابی  0و کامل 9، کوتاه6آدیت سریع منظوربهدر ارزشیابی محصولات، خودروها پس از تولید 

یک  گریدعبارتبههای قبلی دیده نشده است، شناسایی شوند. تا ایرادات موجود که در بخش شدهمنتقل

ایرادات هر خودرو به همراه شود و انجام می شدهنییتعبازرسی کلی از خودرو مطابق با استانداردهای 

 د.گردمی اعلام مدنظرلیستی به سالن چک صورتبه نمرات آن

                                                           
1 Quick Response Quality Control- Customer (QRQC-C) 
2 Quick Alliance Vehicle Evaluation Standard (Q-AVES) 
3 S-AVES 
4 F-AVES 
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 سالن ارزشیابی (7-6شکل 

در . این شرکت شوددر این سالن انجام می 7رانیو استاندارد ا تیفیک ممیزی دیگری نیز توسط بازرسی

 لاتو تحقیقاتی جهت ارتقاء کیفیت محصو یامشاورهبا هدف ارائه خدمات فنی، مهندسی،  7922سال 

صنایع و نظارت بر حسن  ازیموردن، تدوین استانداردهای کنندگانمصرفتولیدی و حمایت از حقوق 

 د.ش سیتأسو حسن ارائه خدمات  هاپروژه موارد کیفی اجرای

ه است، نمر رگذاریتأثخودرو این ممیزی بر درجه کیفیت خودروهای تولیدی شرکت پارس کهییازآنجا

، 79، 9از:  اندعبارت شودیداده م راداتیابه استاندارد  نیدر اکه  ینمراتباشد. آن بسیار حائز اهمیت می

. نمره شوندیها نممتوجه آن زین یانو مشترند برخوردار یکم تیاز اهم 79و  9. نمرات 744و  94، 69

 744و  94کند. نمرات  نظرصرفاز آن  تواندیم یمتوجه آن شده ول یاست که مشتر یاگونهبه 69

ه دست محصول ب دنیقبل از رس دیو با باشدیخودرو م یمنیمرتبط با ا رایرا داشته ز تیحساس نیبالاتر

 برطرف شوند.  یمشتر

در خودروهای تولیدی در یک بازه زمانی معین، محصولات  وجود ایراددر صورت اطلاع از همچنین 

 که توسط باشدیرنو م OTSخودرو طبق استاندارد پارس در شرکت ندیفرآشوند که این فراخوانده می

استاندارد وجود دارد که  نی. سه نوع فراخوان در اشودیانجام م دکی پایسا خدمات پس از فروش

مدنظر هستند، در  بیع یکه دارا ییخودروها %94مهم بوده و  اری( فراخوان قرمز که بس7از: ) اندعبارت

 به دو صورت بررسی دارد و یترنییپا تیکه درجه اهم ی( فراخوان آب6شوند، ) بررسی دیماه با 9 یط

                                                           
1 Iran Standard and Quality Inspection (ISQI) 
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 بیع یکه دارا ییخودروها %24 ایماه و  76 یمدنظر هستند، در ط بیع یکه دارا ییخودروها 24%

که  یهرزمانندارند و  یبه فراخوان ازیکه ن یراداتی( ا9و ) شودانجام میماه  72 یمدنظر هستند، در ط

 د شد.نخواه بررسی زینمودند، آن موارد ن راجعهم هایندگیبه نما یمشتر

 آنالیز و رسیدگی به شکایت مشتریان -2-1-2

. دشویثبت م شکایت مشتریان درجدر سامانه  رهیو غ یشامل تصادفات، خراب انیمختلف مشتر اتیشکا

رده و ک تحلیلرا  اتیشکا ستیبایم ت،یفیک نیدر بخش تضم یمشتر اتیشکا کارشناسان آنالیز

خدمات پس از کارشناسان افراد،  نیا نیها را انجام دهند. مخاطبلازم در جهت رفع آن یهایریگیپ

هایی حضوری، مأموریت صورتبهبرای مشاهده ایراد در مواردی نیز  .باشدیخودرو م نیفروش و مالک

 هاتیفعال نیگزارشات ا .شوددر نظر گرفته می تولیدییا کارشناسان بخش  و کارشناسان این بخشبرای 

  .گرددکم کمیته به مشتریان ابلاغ میح تاًینهاو  شودیم یارائه و بررس انیمشتر اتیشکا تهیدر کم

 پاسخ سریع کنترل کیفیت مشتریان  -2-1-3

باشد که ، مرتبط با فرآیند خودروساز میشودیکه در خدمات پس از فروش ثبت م یراداتیابرخی از 

مفصل در فصل بعدی  صورتبهمطرح و پیگیری شوند. این فرآیند  QRQC-Cبایست در جلسات می

 شده است. تشریح

 موقعیت رشته علمی در واحد سازمان -2-2

ندسین مه بخشبا توجه به صحبتی که با کارشناسان این سالن صورت گرفت، اکثر افراد شاغل در این 

. باشدفعالیت در چنین محیطی میترین شرط اصلیکه تسلط بر خودرو ند چراباشمکانیک و خودرو می

تجربه کاری در این صنعت استفاده نمود. لیکن تصور  شرطبهتوان از مهندسین صنایع نیز گرچه می
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ریزی برنامه هایتر در بخشکه بیش استغالب نسبت به مهندسین صنایع، افرادی با دید سیستمی و کلی 

 در این رشته، مهندسین مباحث علت تنوع زیاد شود که بههمچنین تصور می و مدیریتی موفق هستند.

  های فنی را ندارند.صنایع صلاحیت برای فعالیت در حوزه

 تواند در شناساییوکار میسازی فرآیندهای کسبدروسی همچون تفکر سیستمی و بهینه وجودنیباا

 باشد. ها و افزایش اثربخشی و سرعت انجام امور تأثیرگذار خلأهای فرآیند، اصلاح رویه

وری در بخش ممیزی خودروها همچنین تسلط بر استانداردهای مرتبط با خودرو و مدیریت کیفیت و بهره

تواند نقطه قوت مهندسین صنایع محسوب شود چراکه اکثر ممیزین این بخش با گذراندن دوره و می

 دارند.ایزو تسلطی ناند و نسبت به تخصص و دانش استانداردهای تجربی به این امر مسلط شده صورتبه

برای کارشناسان بخش رسیدگی به شکایات  دتوانهمچنین آشنایی با موضوع مدیریت اظهارات می

 مشتریان مفید باشد. 

 توان دروس زیر را پرکاربرد دانست:مینیز  QRQC-Cدر خصوص فرآیند 

 مدیریت اظهارت 

 ایرادات را برطرف نمود شدهنییتعهای کیفی تا بتوان در بازه زمانی و شرایط مدیریت پروژه 

  از وجود چنین ایراداتی باید مطلع بود جادشدهیاهای نسبت به هزینه چراکهمدیریت هزینه 

 دسترسی و بازخورد بهنگام از ه جهت یکپارچگی سیستم و اطلاعات،های اطلاعات مدیریت بسیستم 

 آن

 بین واحدهای  بعضاً، جادشدهیاهای ها و هزینهمدیریت تعارضات چراکه با توجه به نوع مسئولیت

 شودذینفع اختلاف ایجاد می

 در واحد سازمانی موردنظرو استانداردهای رشته  فنون -2-3
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توان از آن باشد که میبسیار بالا می QRQC-Cها در این سالن بخصوص بخش حجم دادهکلی  صورتبه

داده در این فرآیند بسیار  های مدیریتکاوی و سیستمهای دادهاستفاده نمود. روش یمؤثر صورتبه

 پرکاربرد هستند.

مزیت نیز  ISO 9447و  ISO/TS 72909تر ذکر شد، تسلط بر استانداردهایی مانند که پیش طورهمان

 شود.محسوب می

 در کارآموزی شدهانجامهای فعالیتفصل سوم.  -3

ست، لذا به جهت ا اجراشدهخودرو در شرکت پارس 7999از سال  QRQC-Cبا توجه به اینکه پروژه 

شناسایی و بررسی فرآیند از دید یک شخص بیرونی، محتوای کارآموزی اینجانب در راستای این پروژه 

-QRQC( شناخت فرآیند 7) بود شدهنیمعپروژه برای اینجانب اهدافی که در این  ازجملهتعیین گردید. 

C ( ،اعلام ایرادات 6و تعیین وضعیت موجود )برای  هاشنهادیپ( ارائه 9در این فرآیند و ) شدهمشاهده

 باشد.بهبود فرآیند می

و سپس  گرددارائه میهای دوره کارآموزی در طی هفته شدهانجامهای ابتدا گزارش مختصری از فعالیت

 شود.تشریح میگزارش اصلی کارآموزی 

 های کارآموزیگزارش هفته -3-1

در  های ایمنیکارآموز مانند توصیه عنوانبهکلیه اقدامات مرتبط با فرآیند استخدام  64/42/92در تاریخ 

ت کارت دریاف منظوربههای کارگزینی، منابع انسانی و حراست بخش های تولیدی، تأییدیهرابطه با سالن

محل کارآموزی اینجانب  عنوانهبتر ذکر شد، سالن ارزشیابی پیشکه  طورهمانورود و خروج انجام شد. 

، از سرپرست خود شدهفیتعر. پس از کسب اطلاعات و توضیحات اولیه در خصوص پروژه تعیین گردید

تر و دریافت اطلاعات آشنا شدم. در هفته به جهت ارتباط بیش با مهندس شریفی و مهندس فتح اله گل



02 

 

در شرکت، به مطالعه  تاپلپداشتن  برای اخذ مجوز همراه ازیموردنهای اول به علت هماهنگی

در خصوص موضوع اب آدیت محصول و فرآیند، تحقیق ، کتQRQC-Cدستورالعمل برگزاری جلسات 

 پروژه سپری شد.

بایست در قدم اول وضعیت موجود ، میها اشاره شدتوجه به سه هدفی که در ابتدای این فصل به آنبا 

ا ها، صحبت بی آن شناسایی شود. لذا مطالعه دستورالعملشرکت در این فرآیند بررسی گردد تا خلأها

های آتی های شخصی و غیره که در هفتهمهندسین مرتبط با فرآیند، جستجو مطالب در اینترنت، تحلیل

 باشد.صورت گرفته است، برای این منظور می

ین هماهنگ شد در هفته دوم بازدید کلی از خط رنو به همراه مهندس فتح اله گل صورت گرفت. همچن

سالن مونتاژ رنو نیز شرکت کرده تا با فرآیند بررسی ایراد در کف کارگاه  7اتاق پاسخ سریعتا در جلسه 

ه در سالن رنو و برلیانس ک QRQC-Cتر آشنا شوم. همچنین حضور در دو جلسه در این سالن بیش

گردید. با توجه به کمبود  مدنظرتری از فرآیند موجب آشنایی و درک بیششود، ارزشیابی برگزار می

اطلاعات فنی تصمیم گرفته شد تا ورودی پروژه اینجانب، دانش سازمانی و اطلاعات موجود در شرکت 

 باشد.

 وضوحهببا توجه به شناخت اندکی که در طی دو هفته اول کسب شد، نیاز سازمان به یک تغییر اساسی 

که در تاریخ  0.4در سمینار آشنایی با انقلاب صنعتی شد. به همین دلیل تصمیم گرفتم تا مشاهده می

در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد شرکت نمایم. سخنرانان سمینار پروفسور کامران  40/49/92

استاد تمام دانشکده مکاترونیک  6رضایی استاد تمام دانشکده صنایع و پروفسور هانس ورنر فن د فن

بودند که با توجه به ماهیت سمینار و تخصص هر دو بزرگوار در این حوزه، دانشگاه علوم کاربردی زوریخ 

گرفته شد. بازتاب چنین رویکردهایی در صنایع برای تحول صنایع فرا های بسیاریمطالب علمی و ایده

ه توان گفت کباشد. می، حیاتی میشدنیجهانایران با توجه به جایگاه هر صنعت در روند پیشرفت و 

های حداقلی برای چنین موضوعاتی موجب شناخت هر صنعتی از وضعیت خود و نیازمندی آشنایی با

لذا  است، متفاوتباشد. با توجه به اینکه ماهیت کارآموزی اینجانب از این موضوع ورود به این عرصه می

                                                           
1 Quick Response Room (QRR) 
2 Hans Wernher Van de Venn 
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بندی و پیشنهادات در این خصوص بسنده شده است. شایسته به ذکر چند نکته کلیدی در بخش جمع

ای به این امر داشته باشد و همانند ریزی استراتژیک شرکت توجه ویژهت تا بخش برنامهاس

 های دیگر با چنین متخصصینی وارد مذاکره شود.خودروسازی

در هفته سوم بازدید کاملی از سالن رنگ به همراه مهندس مددی صورت گرفت و توضیحات بسیار کاملی 

. نبود سیستم اطلاعاتی که وضعیت هر ارائه شدرادات سالن مذکور ها و ایدر خصوص فرآیندها، تکنولوژی

ر د وضوحبهها از مواردی بودند که کاریبهنگام گزارش کند و بالا بودن میزان دوباره صورتبهخودرو را 

ها، بسیاری از فرآیندهای حساس توسط اپراتورها شد. به علت قیمت بالای رباتمی تیرؤاین بازدید 

سیستم  وجودنیبااها را افزایش خواهد داد. کاریود که این خود احتمال ایجاد ایراد و دوبارهشانجام می

رنگ شرکت از استانداردهای بالایی در این حوزه برخوردار است و مطابق با گفته مهندس مددی پوشش 

سبت به خودرو نشرکت پارسعملکرد ای هر خودرو و دقت در جزئیات موجب شده است تا چندین لایه

 در این زمینه بهتر باشد.ها سایر خودروسازی

سالن  7پاسخ سریع کنترل کیفیتزاده، مهندس محمودی در خصوص فرآیند سپس با مهندس حاجت

زاده با رنگ صحبت شد و مستنداتی در این رابطه دریافت گردید. طبق هماهنگی که مهندس حاجت

و جلسه  QRQC 9و  6برای شرکت در جلسات سطح مدیریت سالن رنگ داشتند، اجازه حضور اینجانب 

QRR  در سالن رنگ اخذ گردید تا روند برگزاری جلسات، مطابقت آن با استانداردهای دریافت شده و

عملی مشاهده شود. توضیحاتی نیز از مهندس مرتضوی  صورتبهرویه بررسی ایرادات در این سالن 

که موجب شفاف شدن جایگاه  دریافت گردید 6ولید رنوکارشناس کیفیت سالن رنگ در رابطه با سیستم ت

 است. شدهپرداختههای بعدی به آن این پروژه در کل سیستم تولیدی شرکت گردید که در بخش

                                                           
1 Quick Response Quality Control (QRQC) 
6 Renault Production System (SPR) 
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 بیرونی خودرو توسط ربات در سالن رنگ زدن فضایرنگ  (7-9)شکل 

ی آورها جمعتر ایرادات موجود و اطلاعاتی که هر هفته توسط پایلوتبا توجه به نیاز به شناخت بیش

ها در شد. ثبت شنیدههر هفته انجام می صورتبهرنو و برلیانس  QRQC-Cشود، حضور در جلسات می

 مرورهب، موجب شد تا وجود نداشتبا چنین محتواهایی آشناییت چندانی در ابتدا  نکهیباوجوداهر جلسه 

 شود، ایجاد شود.دانش مهمی محسوب می کهآنتسلط خوبی بر روی نوع ایراد و مسائل فنی 

در قالب گزارشی  42/49/92شنبه مورخ 0در طی این سه هفته در روز  شدهانجامشرح اقدامات  تیدرنها

زاده، مهندس شریفی ضبه سرپرست خود مهندس عیو 76/49/92شنبه مورخ 7تا  شدهیآورجمعمختصر 

 ارائه شود.و مهندس فتح اله گل 

 QRQC-Cبا مهندس شریفی انجام شد و ایشان فرآیند  شدههیتهدر هفته چهارم بررسی اولیه گزارش 

شود.  تردر شرکت رنوپارس را به تفصیل توضیح دادند تا رویه کاری و خلأهای فرآیند مشخص اجراشده

هندس ، مآموزش و توسعه منابع انسانیزاده با مدیریت مهندس عیوض با هماهنگی که سرپرست اینجانب،

صادر گردید. دوره مذکور موجب  QRQCساعت  2 دورهزاده داشتند، مجوز شرکت اینجانب در رضی

، فرآیند بررسی ایراد در کف کارگاه، روند 7تری از سیستم حل مسئله در راه تولید اتحادشناخت عمیق

، مستندات مرتبط با این فرآیندها و غیره گردید. همچنین طبق QRQCجلسات  ها دربرطرف نمودن آن

                                                           
7 Alliance Production Way (APW) 
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وره کنندگان در داستاندارد راه تولید اتحاد آزمونی به جهت بررسی میزان پیشرفت و یادگیری شرکت

 باشد.می 72برگزار گردید که نمره نهایی اینجانب 

 شدههیتهتفصیلی آغاز گردید. گزارش  صورتبه شدهانجامهفته پنجم با ارائه گزارش از کلیه اقدامات 

از  شدهمیترسو در حال انجام، فلوچارت  شدهانجامشامل محتوای پیشنهادی پروژه کارآموزی، مطالعات 

در خدمات پس از فروش رنو، بررسی محتوای تابلو مدیریت دیداری  شدهمشاهدهفرآیند عملیاتی ایرادات 

ایراد برتر سیستم  74ردیابی وضعیت ها، ی از تابلو جلسات سایر سالنبا الگوبردار QRQC-Cاتاق جلسات 

مرتبط با  شدهمشاهده، ترجمه سه بخش اول مستر فایل رنو، مشکلات 6471تا ماه اکتبر  اطلاعاتی رنو

ها و شرح پیشرفت ایرادات در جلسات در طی این مدت و راهکارهای پیشنهاد برای برطرف نمودن آن

  باشد.رنو و برلیانس می QRQC-Cجلسات 

گذرد، برای بهبود وضعیت در سالن برلیانس می QRQC-Cبا توجه به اینکه مدت کوتاهی از اجرا پروژه 

تری در این سالن نیاز است، بنابراین در خصوص محتوای عملیاتی پروژه های بیشایرادات، به پیگیری

 از هفته پنجم آغاز گردید.خاص در این سالن  صورتبهکارآموزی، فعالیت اینجانب 

در سالن برلیانس، با روند برگزاری این جلسات در این  QRQC L6و  QRRابتدا با حضور در دو جلسه 

سالن آشنا شدم. سپس بازدیدی از خط برلیانس با هدف شناسایی ایرادات تا ابتدای ایستگاه شاسی 

 باشد که به محتوای تولیدی نیزصورت پذیرفت. یکی از مشکلات جدی شرکت کمبود نیروی فعال می

تر وجود دارد، ادامه بازدید به همراه وضوع در سالن برلیانس بیشمسلط باشد. با توجه به اینکه این م

 QRQC-Cمقدور نبود. سپس در خصوص ایرادات خودرو برلیانس که در جلسات  شدهنییتعکارشناس 

د، با مهندس بهمنی کارشناس کیفیت سالن برلیانس صحبت شد و توضیحات تکمیلی و شومطرح می

لیست پایش ایرادات در اختیار اینجانب قرار داده شد. با همراه چکها به ک از آنفنی در خصوص هر ی

مناسب برطرف شده و دیگر  7های ایشان ایرادات مذکور با تعریف اقدام محافظت از مشتریتوجه به گفته

ازی سبایست تاریخ تجاریشوند. لذا برای تعیین میزان اثربخشی اقدامات مذکور میدر خط رویت نمی

                                                           
1 Customer Protection (CP) 
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دهنده زمان توسط خدمات پس از فروش با شماره گارانتی که نشان شدهگزارشای ایراد خودروهای دار

 باشد، مقایسه شوند که در این خصوص مغایرتی مشاهده نگردید.اثربخش می CPسازی پیاده

برلیانس مطابق با  QRQC-Cهمچنین روند پیگیری هر یک از ایرادات از ابتدای برگزاری جلسات 

توسط مهندس شکری انجام گرفت تا نسبت به وضعیت ایرادات در جلسه و  شدههیهتهای جلسهصورت

 تری حاصل شود.ها اطلاعات بیشمیزان پیشرفت آن

برلیانس، طرح، بررسی و وضعیت ایرادات در این  QRRدر هفته ششم با دریافت بانک ایرادات جلسات 

اعلام ایراد به واحد مربوطه و تعیین در آن است که بعد از  QRRجلسات پیگیری شد. اهمیت جلسات 

ور رسی شود و از مطابقت عملکرد اپراتایراد در ایستگاه کاری مرتبط بر بایستپایلوت برای آن، ابتدا می

ایراد مشخص نباشد و یا نتوان برای  منشأ کهیدرصورتبا استانداردهای فرآیندی اطمینان حاصل شود و 

 مطرح و بحث شود. QRRبایست ایراد در جلسات می آن اقدامی تعریف نمود، در وهله اول

د، نیاز بود تا آنجا که ممکن است شدنمربوط میهای مختلفی نیز با توجه به تنوع ایرادات که به بخش

 در گزارشات تلخیصی شدهنوشتهنوع اطلاعات  چراکهصحبت تخصصی با پایلوت ایرادات انجام گیرد 

 کارام این انج البتهباشند. ننده مشکلات موجود برای رفع ایراد نمیکمنعکس بعضاً بسیار خلاصه بوده و 

 در اختیار یراحتبهتوان بحث دانش سازمانی مطرح است که نمی سوکیاز  چراکه، بودبسیار مشکل 

ها در طی ها موجب شد تا این صحبتها و مشغله بسیار آنقرار گیرد و کمبود وقت پایلوت انکارآموز

دی حضور ذهن زیا مدنظرایرادات قدیمی بوده و پایلوت  بعضاًتری انجام شود و از سوی دیگر زمان طولانی

 وجودنیبااند. کردبه محتوای موجود در گزارش تلخیصی بسنده می اکثراًبرای ارائه توضیحات نداشته و 

ردی مطالعه مو عنوانبهها صورت گرفت که یک نمونه آن های بسیار مفیدی با بعضی از پایلوتصحبت

 آورده شده است. ادامهدر 

ای داشت و آن حضور مدیر بخش های دیگر تمایز ویژهرنو در هفته هفتم با هفته QRQC-Cجلسه 

سال بودند،  9ک خانم مهندس با سابقه کاری حدود ی باوجودآنکهمدیریت ارتباط با مشتریان بود که 

لگو ارزشمندی محسوب برای اینجانب ا شخصاًخودرو داشتند که  تسلط بسیار عالی بر روی ایرادات
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سین باشد و تعداد مهندحضور بانوان در شرکت محدود به نیروهای پشتیبان می متأسفانهکه چرا شدند،می

 اندک است.  شدتبهزن 

ام ی که داشتههایین هفته نیز با توجه به آنکه ارتباطات خوبی در سالن برلیانس به علت فعالیتدر انتهای ا

ی برای بازدید کامل از خط با هدف شناسای شخصاًبود، مهندس حسینی رئیس کیفیت برلیانس  جادشدهیا

خط برلیانس  در شدهمشاهدهمشکلات  ازجملهایرادات موجود، اینجانب را همراهی نمودند. موارد زیر 

 باشد:می

 طراحی نامناسب خط 

  9عدم رعایتS در خطوط و سالن 

  بالا بودن حجم کاری، پایین بودن زمان سیکل و کمبود نفر در خط که موجب افزایش احتمال ایجاد

 و عبور ایراد خواهد شد

 وری پایین کارکنان و وجود خطای اپراتوریبهره 

 سالن، تولید سالن و مهندسی عدم هماهنگی بین بخش تغذیه خطوط، کیفیت 

 استفاده از قطعات داخلی و خارجی با کیفیت نامناسب 

 های بدنه و رنگ که موجب ایجاد مشکل در سالن مونتاژ خواهد شدایرادات برطرف نشده در سالن 

در هفته هشتم گزارش کامل پروژه کارآموزی تهیه شد و ایرادات ممکن آن با مهندسین مرتبط  تاًینها

ای زاده ارائه شود. بحث اولیهبه سرپرست خود مهندس عیوض 79/74/92بررسی و پایش شد تا در تاریخ 

 69/74/92با سرپرست خود صورت گرفت و در تاریخ  72/74/92در خصوص گزارش مذکور در تاریخ 

 نهایی گردید.

 QRQC-Cبرای توضیح فرآیند  ازیموردنفرض پیش اطلاعات -3-2

بایست نسبت به سیستم تولیدی شرکت و جایگاه ، در ابتدا میQRQC-Cشناخت ماهیت پروژه  منظوربه

 این پروژه در آن شناخت حاصل گردد.
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 سیستم تولیدی شرکت -3-3

مندی وجود سیستم تولیدی است که بهره ،هنیاز اساسی و اولیه هر شرکت تولیدی در دنیای صنعتی امروز

 های تولیدی جهانی با بالاترین سطح عملکرد تضمین نماید.و کسب سود شرکت را از طریق فعالیت

فرد خود موجب شده است تا این های منحصربهبا تمامی اجزا و رویه 7بر همین اساس سیستم تولید رنو

های این سیستم که تأثیر بسزایی بر زمان تولید، کیفیت، یمندی از مزایای استراتژشرکت علاوه بر بهره

ح های صنعتی شرکت و فتزمان تحویل، عملکرد تجهیزات و غیره داشته است، منجر به گسترش فعالیت

( تضمین تهیه کیفیت 7بازارهای جهانی شود. هدف نهایی این سیستم رسیدن به تعالی روزانه از طریق )

 ازیموردن( ساخت محصولات 9های سربار، )( کاهش هزینه6خلی و خارجی، )برای مشتریان دا ازیموردن

 باشد.پذیری و احترام متقابل می( اشاعه فرهنگ مسئولیت0در زمان مقرر و )

 مجموعاً شوند که های خاص خود مدیریت میهر یک از اهداف این سیستم توسط مجموعه قوانین و رویه

( مدیریت کارگاه که بر پایه استانداردسازی 7پنج دسته شامل )و در قالب « 2SPRراکت »تحت عنوان 

( کنترل کیفیت که بر پایه هماهنگی 6باشد، )های پایه و روش کایزن میمهارت ایستگاه کاری، آموزش

، ماتریس 9هایی مانند داستان کنترل کیفیتای از ابزار و تحلیلگویی و مجموعهکیفی روزانه، زمان پاسخ

( مدیریت تسهیلات که بر پایه نگهداری و 9و غیره است، ) 9های ضد خطا، سیستم0تضمین کیفیت

باشد، و غیره می QC Story، 1و سایر ابزارهایی مانند گزارشات توقف تجهیزات 2ور جامعتعمیرات بهره

( مدیریت پیشرفت کار که بر مبنای 9باشد و )می JIT( مدیریت جریان مواد که بر مبنای روش 0)

است،  2های اقدام اصلاحی از سطح مدیریت تا سطح تیم کاری پایهسازی و پیگیری اهداف و برنامهپیاده

  .[9]است  شدهدادهنشان نیز  (6-9)شوند که در شکل بیان می

                                                           
1 Renault Production System (SPR) 
2 SPR Rocket 
3 Quality Control Story (QC Story) 
4 Quality Assurance Matrix (QA Matrix) 
5 Poka-Yoke 
6 Total Productive Maintenance (TPM) 
7 Major Breakdown Report (MBR) 
8 Elementary Work Team (EWT) 
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 SPRراکت  (6-9)شکل 

 است. شدهفیتعرخودرو بر مبنای سیستم تولیدی رنو لازم به ذکر است که سیستم تولیدی شرکت پارس

 بایست مطابقت کامل سیستم تولیدیمشتری، عملکرد تولید می مدنظربه کیفیت  %744برای دستیابی 

ن است، تضمین نماید. ای شدهفیتعرهای محصول و فرآیندی که توسط دپارتمان مهندسی را با  مشخصه

هدف در ابتدا به کمک استانداردسازی کلیه عملیات تولید و انجام صحیح کارها در بار اول محقق خواهد 

باشد که به معنای نظارت روزانه بر عملکرد ازی کلید مدیریت صحیح کیفیت میشد. لذا استانداردس

 ت.اس شدهفیتعرو  اعتمادقابلگو، پاسخ یاگونهبه آمدهشیپمشکل  هرگونه مؤثرکیفی و پردازش 

های کنترل کیفیت تولید نیازمند مدیریت روزانه در تمامی سطوح سازمانی شامل مدیریت کارخانه، بخش

لیل تح منظوربهو کارگاهی )مانند جلسات پاسخ سریع کنترل کیفیت(، استفاده از ابزارهایی داخلی 

( و QC Story)مانند  شدهییشناساهای کیفی )مانند ماتریس تضمین کیفیت(، حل مشکلات ریسک

 .[9]باشد یوکه( می-سازی سدهای ضروری )مانند پوکاپیاده

 کنترل کیفیت سریعخ پاس -3-4
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QRQC باشد که هدف آن تأمین رضایت مشتری از طریق اقدام فوری یک سیستم مدیریت کیفیت می

 است. 

، ایستگاه بررسی رضایت 7هایی چون ایستگاه کاری یا سالن بعدی، چکمنزمانی که یک ایراد توسط بخش

ای هبه داخل کارخانه و بخش عاًیسربایست شود، می، ارزشیابی و حتی خود مشتری مشاهده می6مشتری

اصلی منعکس شود تا پس از مشخص شدن محل ایجاد ایراد، اقدامات لازم در جهت رفع ایراد و عدم 

 بروز مجدد آن صورت گیرد. 

های اخیر باعث شده است تا افزایش مشکلات و ایرادات اعلامی از سوی مشتریان محصولات در سال

کنندگان نهایی ها و ابزارهای بازخوردی خود از مصرفوص سیستمنیسان بازبینی در خص-شرکت رنو

سازی جلسات کنترل کیفیت با پاسخ سریع با تعریف و اجرا نماید. یکی از این اقدامات تعریف و جاری

بوده  6479از سال  QRQC Customerکنندگان نهایی موسوم به تمرکز بر ایرادات اعلامی از مصرف

 .[7]است 

اقدام به  7999نیسان، این شرکت نیز از سال -خودرو با شرکت رنودر راستای همکاری شرکت پارس

سازی طرح پاسخ سریع کنترل کیفیت مشتریان نمود و دستورالعملی توسط واحدهای تدوین و پیاده

 رسیدگی این امر تدوین گردید. منظوربه، کیفیت و تضمین کیفیت های کیفیسازی پروژهپیاده

مطابق با سازی این پروژه و وضعیت فعلی شرکت در پیاده QRQC-Cدر ادامه ماهیت فرآیند 

و  کارآموزی ها، توضیحات سرپرستبا پایلوت شدهانجامهای های مطالعه شده، مصاحبهدستورالعمل

 .تشریح شده استکارشناسان مرتبط 

 فرآیند پاسخ سریع کنترل کیفیت مشتریان -3-5

                                                           
1 Checkman 
2 Customer Satisfaction Check (CSC) 
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کند، مکالمات وی با کارشناسان زمانی که مشتری به نمایندگی خدمات پس از فروش مراجعه می

در سیستم سایپا یدک  7، شکایت، تصادفات، ثبت ایراد و غیره تحت عنوان اظهارسؤالنمایندگی شامل 

ای از آن بر روی خودرو یا قطعه شدهمشاهدها ایراد اظهار مشتری در رابطه ب کهیدرصورتشود. ثبت می

های فنی آن صورت گیرد. در طی این مدت ماشین و یا تا بازرسی شدهگرفتهباشد، ماشین وی تحویل 

شود. بازرسی فنی اولیه توسط کارشناسان نمایندگی در انبار داغی نمایندگی نگهداری می مدنظرقطعه 

اسان کارشن کهیدرصورتوار سایپا یدک ثبت خواهد شد. شود و کلیه اطلاعات در سیستم درختانجام می

نوپارس ر فنی به راهنمایی و یا اطلاعات خاصی نیاز داشته باشند، از کارشناسان شرکت ازنظرنمایندگی 

وار اضافه خواهند به سیستم درخت مجدداً  شدهکسبخودرو دریافت خواهند کرد. اطلاعات جدید یا پارس

 شد.

شرکت رنو فرانسه با توجه به دسترسی به سیستم ایرادات سایپا یدک برای محصولات رنو، از طریق 

به همراه ایرادات به  را محاسبه نموده و C111و  GMFهای های محاسباتی مخصوصی، شاخصسیستم

های کلیدی عملکرد صنعت خودرو در حوزه کیفیت شاخص یک C744 نماید. شرکت رنوپارس ارسال می

خودرو در دوره گارانتی محاسبه  744تعداد قطعات تعویض شده برای  صورتبهمحصولات است که 

 شود.می

ت رنوپارس و سایپا یدک به آن شود که هر دو شرکثبت می 6این اطلاعات در سیستمی به نام استای

دسترسی دارند. اهمیت سیستم استای در آن است که شرکت سایپا یدک در خصوص بعضی از قطعات 

هستند،  برخوردارشوند و از درجه اهمیت بالایی از نظر ایمنی و مالی دارای ایراد که شامل گارانتی می

 بایست با تأیید شرکت رنوپارس تعویض شوند.می

تحت عنوان  هرماهایراد اول  74شرکت رنوپارس بر مبنای ایرادات موجود در سیستم استای، فهرستی از 

Fresh DRG  به دبیر جلسهQRQC-C نماید. در خصوص خودروهای برلیانس نیز شرکت ارسال می

 گیرد.سایپا یدک ایرادات این امر توسط شرکت سایپا یدک صورت می

                                                           
1 Claim 
2 ASTAI 
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 های قبل از جلسهفعالیت -3-5-1

بایست توسط رئیس جلسه، جانشین خود و دبیر جلسه رادات دریافتی از رنوپارس و سایپا یدک میای

( شفاف بودن 9( ارتباط با فرآیند و )6( تکراری بودن، )7بایست ابتدا بر اساس )بررسی شود. ایرادات می

 ها صورت گیرد.فیلتر شوند و سپس اقدامات آتی در خصوص آن

( ایرادات 6های ارسالی، ) Fresh DRGدر  شدهمطرح( ایرادات 7جلسات ) کلی ورودی این صورتبه

لیکن  شدهمطرحدر جلسه  قبلاً( عیوب کیفی که 9دریافت شده از واحد مدیریت ارتباط با مشتریان و )

ایرادی شفاف نباشد رد  کهیدرصورت باشد.است، می آمدهدستبهها اطلاعات جدیدی در خصوص آن

 ییتنهاهببایست اطلاعات تکمیلی را با کمک نماینده شرکت رنوپارس و یا شود و شرکت سایپا یدک میمی

 فراهم نمایند.

. این [6]است  شدهمشخص (7-9)وقوع در جدول -همچنین نوع ایرادات ارسالی بر اساس ماتریس شدت

 ،رامتر شدت ایراد و تعداد وقوع آندو پابا توجه به  بوگیری در مورد انتخاب عیتصمیمابزار ماتریس یک 

 باشد.میجهت صدور هشدار کیفی 

 وقوع-شدت سیماتر (7-9جدول 

 صدور هشدار کیفی وقوع )تکرار عیب( شدت عیب

 شودمشاهده صادر می بارکیحتی با  ترو بیش بار 7 ایراد ایمنی و ایراد بحرانی

 بار 74بار تا  9از  ایراد عملکردی مهم
بار مشاهده بنا به تشخیص  74بار تا  9از 

 کارشناس خدمات پس از فروش

 شودبار مشاهده صادر می 74با حداقل  تربار و بیش 74 ایراد ظاهری مهم

را برای هر ایراد به معاونت واحد مرتبط ارسال نموده و آن واحد  EWT Conformityدبیر جلسه فرم 

یمی از نیز ت شدهمشخصوظیفه دارد برای پیگیری ایراد تا حل نهایی آن، فردی را معرفی نماید. پایلوت 

دهد. در قدم اول واحدهای مختلف و ذینفع را به جهت برطرف نمودن ایراد دریافت شده تشکیل می

تیم خود به ایستگاه کاری رجوع کرده و تطابق عملکرد اپراتور با استانداردهای فرآیندی  پایلوت به همراه
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ایراد و یا عدم امکان تعریف اقدام  منشأنماید. در صورت عدم وجود مغایرت، مشخص نبودن را بررسی می

 شدهلارسا QRRبایستی توسط معاونت واحد مذکور به دبیر جلسات  مدنظرمحافظت از مشتری، ایراد 

 تا در آنجا بررسی شوند.

ساعت اقدام محافظت از مشتری موقت برای هر  02الی  60بایست ظرف مدت می شدهنییتعپایلوت 

و غیره در ایستگاه  SOSای، تغییر درس تک نکته صورتبه شدهفیتعر CPسپس  ایراد را تعیین نماید.

شامل قابلیت انجام آن در زمان  CPشود. همچنین اثربخشی کاری نصب و به اپراتور آموزش داده می

روزانه به  صورتبهوضعیت ایرادات  بایست بررسی شود.سیکل خط و عدم مشاهده ایراد پس از آن می

اند، شامل ر این مدت داشتهشود و با توجه به روندی که دمدت یک هفته در داخل واحد پیگیری می

نماید که تعیین می QRRفراوانی مشاهده ایراد در یک هفته و تغییر شدت ایراد در این بازه، دبیر جلسه 

 منتقل شود.  QRQCحذف گردد و یا به سطوح بالاتر  QRRاز دستور کار جلسات  مدنظرایراد 

آنالیز را با هدف شناسایی ریشه ایراد  ، تیم پایلوت ایراد باید مرحلهCPپس از مشخص شدن اثربخشی 

گیرد و در غیر این صورت آغاز نماید. در صورت مشاهده ایراد در خط، آنالیز در داخل فرآیند صورت می

با هماهنگی کارشناس مسئول سایپا یدک و در صورت وجود قطعه یا خودرو دارای عیب در انبار داغی، 

 د.انجام خواهد ش 7آنالیز بر روی کیس زنده

ها نیاز است تا آدیتورهای بخش ارزشیابی محصولات ها و مارک شدن آن CPاطمینان از انجام  منظوربه

 شناور به بازرسی ایرادات مطرح در جلسات بپردازند. صورتبهحداقل دو بار در هفته 

ست فهر سازیدبیر جلسه وظیفه دارد تا با همکاری دستیار کیفی مدیر محصول مربوطه، اقدام به آماده

عیوب فرآیندی نماید که در طی هفته دریافت کرده است. آخرین وضعیت اقدامات محافظت از مشتری 

و همچنین اقدامات دائم، توسط دستیار کیفی مدیر و با استفاده از بانک اطلاعاتی عیوب کیفی محصول، 

 گردد.و برای مرور در جلسه آماده می شدههیتهبرای هر عیب مطابق فهرست 

                                                           
1 Live Case 
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 های حین جلسهلیتفعا -3-5-2

باشد. سپس فایل دقیقه ابتدایی موظف به کنترل حضور اعضا می 9پس از حضور اعضا دبیر جلسه در 

( گزارش وضعیت اجرایی اقدامات 6های اثربخشی جلسات، )( گزارش شاخص7را که شامل ) شدههیته

( گزارش وضعیت 0( آمار ارسال ایرادات به سایپا یدک جهت درخواست آنالیز، )9حفاظت از مشتری، )

باشد، ارائه نموده، سپس تمامی می شدهانجامهای ( گزارش آدیت9و ) Live Case صورتبهبازدید خودرو 

ایرادات در حال بررسی را به ترتیب عنوان کرده و وضعیت اقدامات هر یک شامل اقدامات در حال انجام 

 ها برای کلیه اعضانماید تا مجموعه فعالیتدر جلسه قبل را از پایلوت مرتبط درخواست می مقررشدهو 

شود تا دید بهتری نسبت به ایرادات و نحوه موجب می گزارش شود. مشورت و همفکری در این جلسات

ها فاقد ها ایجاد شود. همچنین رئیس جلسه در خصوص ایراداتی که اقدام محافظت از مشتری آنحل آن

ارنتی ها با توجه به وین گکنندهآدیت کهیدرصورتنماید. همچنین گیری میباشد، تصمیمکفایت لازمه می

است، موردی مشاهده نمایند،  شدهگزارشاثربخش توسط واحد مسئول  CPاولیه که پس از اجرای 

 گیری نماید.ها تصمیمبایست در جلسه مطرح کرده تا رئیس در خصوص آنمی

اثربخش، پایش  CP، مارک، وین گارانتی اولیه بعد از اجرای شدهفیتعر CPگزارشات هر پایلوت شامل 

جلسات مرتبط با ایراد در (، صورتLive Caseرج شرکت )و کنترل هفتگی آن، آنالیزهای داخل و خا

 صورتبهبایست مطابق استاندارد واحدهای مسئول، بولتن و تدوین استانداردهای مربوطه و غیره می

ادامه روند حل ایراد به مسئول حل  کهیدرصورتباشد.  QC Storyمکتوب و در قالب گزارش تلخیصی یا 

 ت اطلاع داده تا مسئول دیگری برای آنالیز و پیگیری ایراد انتخاب گردد.مسئله مرتبط نباشد، به پایلو

 های بعد از جلسهفعالیت -3-5-3

جلسه را ظرف مدت یک روز کاری برای اعضا جلسه ارسال نماید. دبیر جلسه موظف است تا صورت

 اجرایی را در واحد مربوطه اقدامات لازمبایست بر اساس توافقات صورت گرفته، اعضای جلسه نیز می

 گزارش تلخیصی ارائه نمایند. صورتبهنموده و نتایج اقدامات را در جلسه آتی 
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با شناسایی ریشه ایراد و برطرف شدن آن، وین گارانتی بعد از حذف ریشه ایراد توسط واحد  تیدرنها

شوند. هشدار کیفی توسط به واحد تضمین کیفیت ارسال می QC Storyو مستندات  شدهاعلاممسئول 

و  دهصادرشهای بخش ارزشیابی کنندهکارشناس تضمین کیفیت و پس از سه ماه پایش توسط آدیت

در طی این سه ماه ایرادی مشاهده شود،  کهیدرصورتایرادات با تصدیق رئیس جلسه بسته خواهند شد. 

 برای معاونت مرتبط ارسال شود. EWT Conformityبایست فرم می مجدداً

 مشاهده نمود. (9-9)توان در شکل نمای شماتیک این فرآیند را می
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 رادیشده در خدمات پس از فروش رنو تا مرحله بستن امشاهده راداتیا یاتیعمل ندیفرآ (9-9شکل 
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 QRQC-Cدر فرآیند  شدهمشاهدهمشکلات  -3-6

در طی رویه کاری این پروژه به شرح ذیل  شدهمشاهده، مشکلات شدهنییتعدر راستای هدف دوم 

 باشد.می

 باشد:ورودی فرآیند وجود دارد، به شرح ذیل می عنوانبهمشکلاتی که در شبکه خدمات پس از فروش  .7

  شوند.با بدون اطلاعات کافی دریافت می بعضاًایرادات مبهم و 

  صورتبهخدمات پس از فروش که ایرادات را همچنین عدم وجود سیستم اطلاعاتی قوی در شبکه 

را ممکن سازد و به  شدهانجامبهنگام به داخل کارخانه منعکس نماید، پیگیری اثربخش اقدامات 

 تر در داخل کارشناسان شرکت نیز به آن دسترسی داشته باشند.جهت انتشار و هماهنگی بیش

  ندارند. یاافزودهارزشارسال ایرادات تکراری که 

 باشد:است، به شرح ذیل می شدهمشاهده QRQC-Cلات که در فرآیند مشک .6

 و کارشناسان شرکت رسانی و تأخیر در زمان بازدیدها توسط شبکه خدمات پس از فروشعدم اطلاع 

  ر تاز زمان سیکل خط بیش بعضاًبایست بررسی و مارک شوند که که می مواردیافزایش تعداد

 باشد.می

  شود.کمبود نیرو موجب انجام نشدن برخی اقدامات محافظت از مشتری میبالا بودن سرعت خط و 

  باشد. نشانه انجام آن توسط اپراتور یا سرپرست نمی شدهفیتعرمارک شدن اقدام محافظت از مشتری

 یوکه تعریف شوند.-ضد خطا یا پوکا صورتبه مدنظرت بنابراین نیاز است تا اقداما

  به علت عدم هماهنگی شبکه خدمات پس از فروش و کارشناسان شرکت نسبت به ماهیت ایرادات

ر شاید با تغیی کهیدرحالگردد ها، قطعات معیوب در نمایندگی تعویض میو نحوه برطرف نمودن آن

 بایست مدیریت شوند.هایی میبرطرف گردد. چنین هزینه مدنظرکوچک در قطعه، ایراد 

 بایست ها در خط وجود نداشته و میباشند که امکان مشاهده آنرادات کارکردی میبسیاری از ای

مناسب برای چنین ایراداتی به نسبت  CPمنتظر بازدید در شبکه بود. همچنین تعیین اقدام  صرفاً

 باشد.مشکل می
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 رکت ر شتری هستند که این روند دایرادات مرتبط با تغییر طرح یا قطعه نیازمند بازه زمانی بیش

کننده به شرکت یا تأمین قتاًیحقکلی حتی اگر ایراد  صورتبهباشد. تر میبیش مراتببهبرلیانس 

 باشد.ها چندان آسان نمیخارجی مرتبط باشد، پذیرش و برطرف نمودن آن توسط آن

 باشد:است، به شرح ذیل می شدهمشاهده QRQC-Cمشکلاتی که در جلسات  .9

 ها در مقایسه با جلسات قبلیرادات و پیشرفت آنسرعت پایین در پیگیری ای 

  ها برای دبیر جلسه، تعداد ایرادات توسط پایلوت شدهانجامبه علت ارسال نکردن گزارش اقدامات

قابل بحث مشخص نبوده و این خود موجب عدم مدیریت صحیح زمان جلسه، کاهش سرعت و 

 چابکی جلسه خواهد شد.

  مستند مطرح گردد صورتبهبایست می کهیدرحالشفاهی شده  تصوربهارائه توضیحات در جلسه. 

  شوند که در خصوص ای در جلسات بحث شده و سپس به دلایلی حذف میتا مرحله بعضاً ایرادات

 بایست راهکاری اندیشیده شود.در جلسه و مسئولین پیگیری ایراد می جادشدهیاعدم تمرکز 

  کیفیت همکاری لازمه را برای برطرف و بستن ایراد در برخی موارد سه بخش تولید، مهندسی و

 ندارند.

  QRQC-Cتابلو مدیریت دیداری اتاق جلسات  -3-7

تر اطلاعات به تر و راحتارائه و نمایش سریع منظوربه QRQCهای تولیدی و در جلسات در تمامی سالن

یکی دیگر  است. هشدیطراح PDCAشود که طبق چرخه اعضا، از تابلوی مدیریت دیداری استفاده می

 است. QRQC-Cهای اینجانب تهیه محتوای پیشنهادی برای تابلو مخصوص جلسات از مسئولیت

 باشد:این چرخه به شرح ذیل می محتوای چهار مرحله

-QRQC( دستورالعمل برگزاری جلسات 6، )QRQC-Cکنندگان جلسه ( لیست شرکت7: )برنامه .7

C( ،9چرخه فرآیند حل مسئله ) 

 اقدامات متناسب با چرخه فرآیند پیگیری ایراد : لیستعمل .6
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-QRQCهای ( نمودار روند ماهیانه شاخص6و ) QRQC-Cهای ( گزارش ماهیانه شاخص7: )بررسی .9

C ( 9و )کنندگانشرکت ابیحضوروغ 

 ماهیانه صورتبهاز خدمات پس از فروش  شدهارسال( لیست ایرادات 7: )اقدام .0

ها جدولی وجود دارد چرخه فرآیند پیگیری ایراد، در تمامی سالن لیست اقدامات متناسب با در خصوص

( نتایج مشاهده ایراد در 6، )QRQC-Cتاریخ ورود به جلسات  (7که با الگوبرداری از آن، مواردی چون )

( اقدام محافظت از 0شود، )ای که مطرح می QRQCو یا  QRR( کد ایراد در جلسات 9ایستگاه کاری، )

اثربخش  CPسازی ( شماره شاسی بعد از پیاده2درصد، ) برحسبدر خط  CPبخشی ( اثر9مشتری، )

تیک یا  صورتبه( نیاز به بازدید برای آنالیز ایراد )2به مدت یک هفته، ) CP( مارک و تأیید انجام 1)

 اههمسه( نتایج آدیت 74سازی اقدام اصلاحی، )( شماره شاسی بعد از پیاده9جای خالی( و ذکر زمان آن، )

مشخص  منظوربهبایست شود که میپیشنهاد می QRQC-C( تاریخ بسته شدن ایراد، برای جلسات 77و )

 شوند. یروزرسانبهمنظم  صورتبهشدن اثربخشی جلسات 

 قبلاً ( تعداد ایراداتی که 7از: ) اندعبارتشود، مطرح می شاخص عنوانبه QRQC-Cدر جلسات  آنچه

باشد، دهنده تکراری بودن ایراد میدریافت شده و ریشه ایراد یکسان بوده و برطرف نیز شده است که نشان

( تعداد ایراداتی که بعد از 9باشد، )دریافت شده ولی ریشه ایراد جدید می قبلاً( تعداد ایراداتی که 6)

دهنده اثربخش نبودن ه نشاناست ک شدهمشاهدهماهه اثربخش توسط آدیتورها در بازه سه CPاعمال 

CP از نمایندگی خدمات پس از فروش،  هرماه( تعداد ایرادات جدید دریافتی در طی 0است، ) شدهفیتعر

( تعداد بازدیدهای 1( متوسط زمان بین دریافت ایراد تا انجام بازدید، )2( تعداد ایرادات نیازمند بازدید، )9)

( تعداد ایرادات 9کننده خارجی و طرح قطعه و )ا سازنده/ تأمین( تعداد ایرادات مرتبط ب2، )شدهانجام

 حذفی از دستور کار جلسه.

: شودماهیانه نیز موارد زیر پیشنهاد می صورتبهاز خدمات پس از فروش  شدهارسالدر خصوص لیست 

 (2ر پایلوت، )( واحد/ نف9( فراوانی ایراد، )0( شدت ایراد، )9( نوع خودرو، )6( عنوان و شرح ایراد، )7)

( هزینه ماهانه قطعات دارای ایراد در شبکه خدمات پس از 1تاریخ اعلام ایراد به واحد تضمین کیفیت، )

 فروش.
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 QRQC-Cدر جلسات  شدهمطرحمطالعه موردی ایراد  -3-8

با توجه به اهمیت مطالعه موردی در هر گزارشی به جهت درک کاربردی از مفاهیم تئوری و 

در خدمات پس از فروش، روند بررسی و حل یکی  شدهمشاهدهها، مطابق با لیست ایرادات دستورالعمل

نتخاب و ا نمونه عنوانبه، نگیاور یگاز کولر و پارگ ینشتمحصولات برلیانس، ایراد  شدهبستهاز ایرادات 

 شود.است، تشریح می جادشدهیادر ادامه بر اساس شناختی که نسبت به این فرآیند 

 v7برلیانس با شدت  H944خودروهای مدل  مردادماهدر لیست ایرادات  R790ایراد عدم شارژ گاز کولر 

از طرف خدمات پس از فروش سایپا یدک دریافت شده است. با بررسی ایراد توسط  %74و فراوانی 

ز شده منجر به نشتی گا تاًینهاکه  شدهاعلامایراد پارگی اورینگ  منشأکارشناسان نمایندگی در شبکه، 

 باشد.، تعویض قطعه و تزریق مجدد گاز در سیستم خودرو میدهای ناشی از این ایرااست. اتلاف

 

 .گاز خواهد شد حیصح قیشل بودن سوزن موجب عدم تزر (0-9شکل 

 EWTواحد مسئول تعیین گردید. لذا فرم  عنوانبهبا توجه به نوع ایراد، معاونت کیفیت برلیانس 

Conformity  ارسال  60/49/92به همراه شماره پیگیری توسط دبیر جلسه برای بخش مذکور در تاریخ

یمی ت مدنظرشد. پس از تعیین پایلوتِ پیگیری ایراد توسط واحد مسئول، جهت برطرف نمودن مسئله 

های مهندسی، کیفیت، تولید و سایر واحدهای مرتبط توسط پایلوت تشکیل گردید. با رجوع شامل بخش

به ایستگاه کاری مرتبط، تطابق عملکرد اپراتور با استاندارد فرآیندی و شرایط کاری جهت شناسایی تیم 
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تر ایراد به های بیشایجاد ایراد بررسی شد. به علت عدم مشاهده ایراد در خط و نیاز به بررسی منشأ

 ارجاع گردید. qrrجلسه 

. با بررسی بانک اطلاعاتی ایرادات برلیانس مطرح شد QRRدر جلسه  مدنظرایراد  60/49/92در تاریخ 

به ترتیب از جانب  مدنظرایراد  47/49/92و  47/49/92های ، مشخص گردید که در تاریخQRRجلسات 

و مدیریت ارتباط با مشتریان  %74با فراوانی  "زندکولر باد گرم می"خدمات پس از فروش تحت عنوان 

موردی دریافت شده است. لذا ایراد مذکور تکراری بوده و  صورتهب "عدم عملکرد کولر"تحت عنوان 

 بررسی شود. شدهفیتعرهای  CPبایست اثربخش می

( 7از: ) اندعبارت 60/49/92در خصوص این ایراد در تاریخ  شدهاعلاماقدامات حفاظت از مشتری موقت 

اده از روغن مخصوص جهت چرب ( استف6آموزش به اپراتور در خصوص نحوه صحیح جا زدن لوله کولر، )

گاز کولر در قبل از واتر تست توسط  ابینشت( کنترل توسط دستگاه 9نمودن واشر توسط اپراتور، )

ر توسط بخش کیفیت کول ستمیتست جاده جهت عملکرد س ریخودروها در مس %744کنترل ( 0تولید، )

جهت عملکرد سیستم کولر توسط بخش کیفیت. همچنین  cscخودروها در ایستگاه  %744( کنترل 9) و

بعد  ابینشت پرآبجهت استفاده از دستگاه  و قبل از واتر تست راتیتعم ستگاهیدر ا یادرس تک نکته

تری ، به آنالیزهای دقیقشدهفیتعرهای  CPای  %94است. با توجه به اثربخشی  شدهنصباز رفع ایراد 

 است.  برطرف شدن مشکل نیاز منظوربه

( پارگی اورینگ که مرتبط 7از: ) اندعبارت شدهانجامبرای بروز ایراد طبق آنالیزهای  شدهییشناساعلل 

قطعه  99( جنس نامرغوب اورینگ که مرتبط با سازنده چینی بوده و از سال 6با خطای اپراتوری است، )

ه ا سازنده چینی بوده و قطع( مشکل کوپلینگ و شل بودن سوزن گان که مرتبط ب9تعویض شده است و )

های های لازم به اپراتور جهت قرار دادن صحیح لولهتعویض شده است. در خصوص نوع اول آموزش

نشود. همچنین استفاده از روغن مخصوص جهت چرب  پارگی اورینگاست تا موجب  شدهانجامکمپرسور 

شود تا از اصطکاک و برخورد جلوگیری شود. با بلندتر شدن لوله تزریق گاز نیز نمودن واشر انجام می

 شود. تر و بدون فشار انجام میتوسط بخش نت، تزریق راحت
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پراتور در حین مونتاژ بوده علت اثربخش نبودن اقدامات حفاظتی، عدم دقت ا شدهانجامهای طبق بررسی

 است.

 (6-9)ها در جدول به همراه مسئول اجرای آن شدهانجاماقدامات متقابل دائم بر مبنای آنالیزهای 

 است. شدهمشخص

 عدم عملکرد کولر رادیا یاقدامات متقابل برا (6-9جدول 

 تاریخ انجام مسئول اقدام متقابل دائم

 60/49/92 سرپرست ت دقت در نحوه جا زدن اتصالاتجه آموزش مجدد به اپراتور

 60/49/92 سرپرست قت در نحوه سفت نمودن اتصالاتآموزش مجدد به اپراتور جهت د

 60/49/92 سرپرست ندیآجهت دقت در کنترل فر یفیک یهاآموزش مجدد به کاردان

 60/49/92 سرپرست CSC ستگاهیتست جاده و  ا ستگاهیدر ا دیتول یخودروها %744کنترل 

مجدد توسط دستگاه  قیتزرو جهت  شودیانجام م راتیدر تعم رادیرفع ا

AGRAMKOW  گرددیکنترل م ابینشت پرآبتوسط دستگاه  و سپس 
 62/49/92 سرپرست

 است. شدهدادهنشان  (7-9) نمودارنمودار تکامل ایراد از زمان دریافت ایراد در 
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 رادیا شرفتیروند پ (7-9نمودار 

خط شاسی، نهایی و  sosدر خصوص استانداردسازی اقدام متقابل دائم، نکات کلیدی و موارد کنترلی به 

 است. شدهاضافهتست جاده 

وین گارانتی توسط واحد تولید مونتاژ اعلام گردید. پس از  عنوانبه 64920همچنین شماره شاسی 

بسته  QRQC-Cتأیید رئیس جلسه  با مدنظر، کیس 46/42/92در تاریخ  QC Storyدریافت گزارش 

 اعلام گردید.

 ارائه پیشنهادهابندی و جمعفصل چهارم.  -4

لیه از ک یکامل یه گزارشزشیابی محصولات شرکت، تهنتیجه فعالیت دو ماه و نیمه اینجانب در واحد ار

یک ثبت دانش در خصوص این  عنوانبهتوان از آن باشد که میفرآیندهای مرتبط با موضوع پروژه می

ین شود. همچنآن تسلط بسیار خوبی بر روی محتوای این پروژه حاصل می بامطالعهفرآیند یاد نمود که 

و پیشنهادات بهبودی برای کل فرآیند  شدهییشناسادر این واحد  QRQC-Cنقاط ضعف و قوت فرآیند 

 است. شدهارائهدر زیر 
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 پیشنهادهایی برای مکان کارآموزی -4-1

 توان گفت:در خصوص مشکلاتی که در شبکه خدمات پس از فروش وجود دارد می .7

  تواند احتمال وجود ابهامات را کاهش دهد. تعریف فرم ثبت ایراد دقیق می 

 تواند با دسترسی به اکانت رشناس خدمات پس از فروش میهمچنین در صورت کمبود اطلاعات، کا

 بهنگام و کارا ارائه دهد.  صورتبهرا در جلسه  مدنظرخود توضیحات 

 باشند:در خصوص مشکلات فرآیندی نیز پیشنهادهای زیر مطرح می .6

  ،جایگزین شدن ایراداتی که برطرف شدهCP ها در حال انجام است و نیازی به مارک کردن آن

ها اجرا و مارک شود تا در زمان و آن CPبایست ندارند، با ایراداتی که نیازمندی پیگیری بوده و می

 جویی شود.نیروی انسانی صرفه

  بازخوردهای دو طرفه بین شبکه و کارشناسان شرکت موجب آگاهی از وضعیت ایرادات و اقدامات

های اشتباه های ناشی از تعویضخواهد شد تا از تأخیرهای موجود جلوگیری شده و هزینه دهشانجام

 کاهش یابد.

 های جدیدتقویت شبکه داخلی خدمات پس از فروش برای اطلاع بهنگام از کیس 

 :باشندیمطرح م ریز یشنهادهایپ زین QRQC-Cجلسات  مشکلاتدر خصوص  .9

 تعریف گردد که بخشی از امتیاز کلی یک دپارتمان، نمره  ینمره دهشود تا سیستم پیشنهاد می

های هر دپارتمان بر اساس باشد که توسط رئیس جلسه به پایلوت QRQC-Cاز جلسات  شدهکسب

ها در پیگیری ایرادات کوشاتر عمل نمایند. چراکه شود، تا پایلوتعملکردشان تخصیص داده می

 باشد.یری امور نمیها، محرک کافی برای پیگبرخورد با پایلوت

 نمایند، توسط رئیس جلسههایی که گزارشات خود را قبل از جلسه ارسال نمیبایست با پایلوتمی 

 برخورد شود.

 باشد.گیرنده نهایی رئیس جلسه میهای مختلف، تصمیمدر صورت عدم سازش بخش 

 باشد.توجه به موارد ذیل در جهت افزایش بازدهی جلسات این فرآیند حائز اهمیت می همچنین
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 شود، به علت تأثیری که بر روی برند و اعتبار شرکت ایراداتی که توسط مشتریان ثبت و اعلام می

ست بایفراوانی و تنوع ایرادات گسترده شود، می کهیدرصورتدارد، نیازمند پیگیری جدی هستند. 

های مشتریان رسیدگی شوند. ای تحت عنوان پاسخ سریع به درخواستدر جلسات جداگانه

ها در ارتباط باشد. پیشنهاد سایر سالن QRQCنیاز است تا این جلسات با جلسات  حالنیدرع

 ات دیگری مطرح شوند.شود ایرادات مرتبط با طراحی و یا مواد قطعات در جلسمی

 تری شود، ایرادات مرتبط با قطعات گذاری بیشدر خرید قطعات سرمایه کهیدرصورتCKD  کاهش

ها، اقدامات و دریافت مراحل اظهار ایراد به شرکت سازنده خارجی، پاسخ آن چراکهخواهند یافت 

بازه زمانی ایرادات این باشد که از تری میقطعات جدید در صورت پذیرش ایراد نیازمند زمان بیش

 جلسات خارج است.

 آن در  باشد تا بتوان به کمکسیستم اطلاعاتی یکپارچه و بهنگام زیربنای اصلی چنین فرآیندی می

 اجراشدهزمان ثبت و تغییر ایرادات، اقدامات محافظت از مشتری را انجام داد و نسبت به اقدامات 

رسی اعضا جلسه به این بانک باعث انتشار بهتر اطلاعات بازخوردهای بهنگام دریافت نمود. امکان دست

 نماید.تری را بین واحدها ایجاد میدر داخل کارخانه شده و هماهنگی بیش

 در گرو همکاری تمامی واحدهای درگیر در حل ایراد  برگزارشدهها و جلسات اثربخشی تمامی فعالیت

باشد لذا ایجاد فرهنگ پذیرش ایراد و می مانند تولید، کیفیت، مهندسی، کیفیت مواد، نت و غیره

 باشد. جادشدهیابایست همکاری در برطرف نمودن آن در سازمان می

 زمان صرف شده برای آنالیز و  چراکهبایست توسط واحدها مدیریت شود مشکل کمبود نیرو می

 مؤثرو آدیت  CPها، بدون انجام تعریف اقدامات اصلاحی در جهت برطرف نمودن ایراد و سایر فعالیت

 ایرادات بدون نتیجه خواهد بود.

 های مسئول تلاش نمایند تا بازدیدهای مرتبط با تیمLive Case  را با همکاری شبکه نمایندگی

 انجام دهند. مؤثرتر

 ای باشد که موجب عدم تمرکز واحدها نگردد بلکه با هدف گونهمدیریت جلسات باید به تیدرنها

ارائه  بایست در جلساتن برگزار شود. تلاش شود تا گزارشاتی که میبهبود وضعیت رضایت مشتریا

تر برای دبیر جلسه ارسال شوند تا مسئله مدیریت زمان و چابک بودن جلسه مغفول واقع شوند، پیش

 نگردد.
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 پیشنهادهای عمومی -4-2

 با توجه به رقابتی که در صنعت خودروسازی ایران و کسب رضایت مشتری وجود دارد، لذا شرکت

ها، ساختارها، فرآیندهای بایست بازنگری در استراتژیخودرو برای حفظ و رشد جایگاه خود میپارس

 بایست در تمامی امور و در تمامی سطوح اتفاق افتد.سازمانی خود داشته باشد. بهبود مستمر می

 باشند:کلی مطرح می صورتبهلذا در این راستا پیشنهادات زیر 

ت های برتر کشور و شرکتر و کاراتر بین دانشگاهبیش یاگونهبهماهیت ارتباط دانشگاه با صنعت  .7

تجربه عملی برای دانشجویان موجب رشد و آشنایی  سوکیاز  چراکهخودرو محقق شود، پارس

زایی از این طریق افزایش خواهد یافت، دانشجویان با ها با محیط کاری شده، اشتغالتر آنبیش

های تواند از ظرفیتتر آشنا شده و از سوی دیگر صنعت میهای صنعت بیشها و نیازمندیتوانمندی

های نوین دانشجویان مرتفع ها و نگرشمند شده و مشکلات خود را از طریق ایدهعلمی دانشگاه بهره

ور در وضعیت کشسازد. در این راستا نیاز است تا هر دو طرف به یکدیگر اعتماد داشته و برای بهبود 

 هر دو جایگاه تلاش نمایند.

 شخصاً بایست در نظر گرفته شود. روال اداری که دانشجویان تری برای کارآموزان میبرنامه مدون .6

اتوماسیون صورت گیرد تا در  صورتبهتواند بروکراسی اداری انجام دهند، می صورتبهبایست می

سهولت در دسترسی به اطلاعات و  منظوربهشود جویی شود. همچنین پیشنهاد میزمان نیز صرفه

 تر با مخاطبین، شرکت اپلیکیشنی مختص به خود طراحی نماید. ارتباط بیش

های باشد، سیستم اطلاعاتی شرکت بوده که دارای قابلیتیکی از مواردی که نیازمندی توجه می .9

بخشی برای دسترسی  باشد. امکان جستجوی هوشمند اطلاعات وجود نداشته و همچنینکمی می

افراد دیگر مانند کارآموزان به شبکه وجود ندارد که در صورت عدم تخصیص سیستم به کارآموزان، 

 ای بوده که مشکلات خاص خود را دارد.واسطه صورتبهدریافت اطلاعات 

شود در چند روز ابتدایی دانشجویان به همراه یک سرپرست که توسط آموزش تعیین پیشنهاد می .0

های مرتبط شرکت داشته باشند تا علاوه بر کسب اطلاعات ها و سالنردد، بازدید کاملی از بخشگمی
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تری انتخاب نمایند. را با شناخت بیش شانیکارآموزحداقلی در رابطه با حوزه کاری هر یک، محل 

شوند یمعدم تمرکز تلقی  عنوانبهتر دیدگاه مناسبی به کارآموزان وجود نداشته و بیش متأسفانه

لی، التحصیدانشجویان در شرف فارغ خصوصبهگذاری مناسب بر روی کارآموزان با سرمایه کهیدرحال

یک کارآموز بازه  چراکهبهتر از نیروهای خارجی استخدام نماید،  مراتببهتواند نیروهای شرکت می

 د.تری نسبت به افراد خارجی دارتری را در شرکت سپری نموده و شناخت بیشبیش

همچنین با توجه به ورود شرکت به دوره سوددهی بعد از دوران تحریم، شایسته است تا نسبت به  .9

یکی از مشکلات سالن رنگ  مثالعنوانبهها اقدام نماید. استفاده از ربات ازنظرها مجهز نمودن سالن

باشد یربات م یجابه های بعدی دارد، استفاده از اپراتور برای سیلرزنیای در سالنکه بازتاب گسترده

های کاری در سالن رنگ و هزینههای دوبارهدر این فرآیند وجود دارد. هزینه یتوجهقابلکه خطای 

 های دیگر نیازمند توجه است.تعمیرات دیگر ناشی از این ایراد در سالن

 خودروها موجب عدم آگاهی از وضعیت هر عدم وجود سیستم اطلاعاتی پیشرفته و بهنگام در سالن .2

وجود  0.4های اساسی برای ورود به انقلاب صنعتی در کل شرکت خواهد شد. یکی از نیازمندی

های هر خودرو را تهیه نموده و بر اساس دیتاهای باشد تا بتوان به کمک آن دادهچنین سیستمی می

 ، پایش و مدیریت بهتری بر روی فرآیندها انجام گیرد. شدهیآورجمع

شود تا از متخصصین این حوزه که در نیز پیشنهاد می 0.4های انقلاب صنعتی نیازدر خصوص پیش .1

در ایران حضور داشتند، دعوت نموده تا نسبت به ماهیت این انقلاب  92های متعدد سال همایش

تری کسب شود تا برای تحقق مرحله به مرحله آن در یک افق زمانی مشخص شناخت بیش

دور نیاز به حرکت در چنین مسیری ایجاد خواهد شد. برتری  چنداننهای ریزی شود. در آیندهبرنامه

 تری داشته باشد.با شرکتی است که زودتر اقدام نموده و آمادگی بیش
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