
تولیدشرح فرآیند

و جداولشکل ها جایگاه 

:نازک کاری-1
این مرحله  وسطهد تطههها  ههد وات ی  ههین      

بدین صسوت که  متههسم مه    می گیرت انجهم 
ات به    شت میلی مهرد ابهدا وسطد تطهها و

میلی مهرد وبهدی  دهدا ی  1.38متهسم م  
هتد بعد از آن یاوت تطهها  هین ددا ی ب  ابعه 

.سندمی دمهنهطب به طتهوش مشهرد وبدی  
:آنیل کاری-2

متهههسم نرمههی  تو  ههدا ایههن مرحلهه د ایجهههت 
تو سم کشیدا ددا اطت ک  به قراو گر هن مته

.می گیرتکسوا آنی  انجهم 
:بانچ-3

  مه  بههنگ گتهه   ودهه   ههد   ب  عم  وهبهندن 
کهه  وسطههد تطهههها بهههن ر انجهههم  مههی دههست 

.می دست
:عایق کاری-4

و عم  عهیق کههود وسطهد تطههها اکوههریت    
یویتد این مرحل  ودهه   ههد   . می گیرتانجهم 

خریجهی  . مهی بهدهد  بهنگ ددا ی گرانسم عههیق  
مرحلهه  عهههیق کهههود تی موههیر م هلهه  وا    

:طی کندمی وساند 
د اگر محصسم مسوت نظر طیم بهددد ب  یاحه •

.می دستبوه  بندد منهق  
ا  هد اگر  رآیوتا زیرکهبلی بهددد وید قرقر•

م صههسج جمههر آیود دههدا ی بهه  طههمت 
.می دسندتطهها اطهرندو منهق  

تطهها اطهرندوتو جهت وهبهنهدن طهیم  ههد   )
عهیق دهدا  ی تطههها بههن ر جههت وهبهنهدن      

.(می ویتوده   هد طیم ب  کهو 
:روکش زنی-5

تو این عملیههت نیهت وسطهد تطههها اکوههری     
ی یویتد آن زیرا  هد اطههرندو می گیرت انجهم 

.می بهدددداد گرانسم ویکش ی پستو وهلک 
:بسته بندی-6

سلید مرحل  بوه  بندد آخرین مرحل   رایند و
سلیهد  طیم ی کهب   ههد و . می بهددطیم ی کهب  

ددا مهنهطب بهه مههراو ی ابعههت طهتهوش تاتا    
ه دست وسطد مشهرد به  صهسوت قرقهرا اد یه    

.می دسندکال ی وحسی  تاتا 

ت ایلین گهم براد ا تایش بهرا یودد دهنهخ 
چهسن وهه   . می بهدهد یضعیت  علی مجمسع  

قهی  یقهی ک  از دراید کنسنی اطالعهت تقی
یهرات ی  میتان وغینمی وسانیم نداده  بهدیمد 

. یممثبت یه منتی بستن آن وا وش یص ت 
ب   مین خهطر ابهدا اطالعهت مسجهست وا تو  
قهلههب چهههوت  هههد  ههرم  هههد جههدیم  ههه ی     
نمستاو هههههیی مثهههه  نمههههستاو  رآینههههد  

د جریههههههههههن [O.P.C]عملیههههههههههت
... مهدین ی -د نمستاو انوهن[F.P.C]عملیهت

دا پ  از بروطی  هد انجهم ده . ثبت کرتیم
مهسج  چیدمهن نهصحیح برخی مهسات ایلیه   

الن ددیم ک  پیشنههت اصالح آن به  موه س  
.مربسط تاتا دد

ه  اقدام بعدد زمهن طنجی تطهها  هد بوه 
. بندد ی اکوهریتو بست

حههدیت کنهههرم  نمههستاو  هههد  ی تو نههیههت 
طههیم بهه  کههالا  هههد میهههنین بههراد یزن 

منظههسو بروطههی کیتههی محصههسالت انجهههم  
. گر ت

شده و نتایج شرح فعالیت انجام 

کارآموزی در شرکت تولیدی سیم و کابل آمل
دکتر هادی صاحبی: کارآموزینام استاد ،  علی محمدپور : دانشجونام 

چالش های صنعتی موجود/ کاستی ها

فایندستگاه 2شکل 

 طصسوتب درکتکهودطهعتاینک وغمعلی-1
برادادپیشیران اقدامامهبستدطهعه 24یدیتت
البه )دنمی ددمشه دا هتطههاخرابیعدم

هم برنبرادادایلی اقدامهتدرکتصنهیرمهندطهن
یج وسنیهزمندامراینامهد(بستندکرتادریعنتویتد
.اطتبیشهردا همهم

.ایلی مساتبرخیچیدمهناصالح-2
المتطبرادمطبسعوهسی  هدطیوهمبکهوگیرد-3

.کهوکنهن
40بینادبهزااکوهریتودتطههایکاندازدواا-4

پیشنههتلذاتاوتدنیهززمهنتقیق د80الیتقیق 
قب ازوابرق هدقطعیحداق برقاتاوامی دست
.ت داطالع

چالش هابرای رفع پیشنهاد ها 

وسقهه  خههد وسلیههد بهه  علههت قطههر بههرق تو  -1
.  وهبوههن

نبههست اقههدام پیشههیران  بههراد عههدم خرابههی-2
.تطهها  ه ی مهدین آالت ب ش وسلید

.چیدمهن نهصحیح برخی مسات ایلی -3
عدم وهسی  منهطبد علی وغهم دهرجی بهستن    -4

. ساد اطههن مهزندوان تو ایهم وهبوههن
د به وسج  ب  خریه : مو ل  مهم خساب طرمهی -5

از تطهها  هد ب  ویز بوهه  بنهددد اطههتهتا اد   
.نمی ددآن  ه 

کارآموزیخالصه 

محل کارآموزیمعرفی 

مراحل تولید سیم و کابل

کهودنهزک-1
کهودآنی -2
بهنگ-3
کهودعهیق-4
زنیویکش-5
بنددبوه -6

:مهنندکهب یطیمانساعوسلیدویشبهآدنهیی•

داوتمتهسمدا شهندنیم ا شهندطیم

نهیلسن

 م زمینی/ سایی سیلداوکهب.

 یکساکویهم هدکهب....

طنجیزمهن•

طیم ی کهب  آم :  نهم درکت•
اویطیمد کهب  برقد م هبر: وسلیدکنندا•
به ثبتت  1375شرکت تولیدی سیم و کابل آمل در سال •

در شهرک 1378رسیده و اولین خط تولیدی آن در سال 

یتت  صنعتی امامزاده عبداهلل شهرستان آمل آغاز به فعال

ته این شرکت توانس. در عرصه صنعت کشور نموده است

ارائته شتده توستط اداره    گواهینامته هتای   است کلیته  

استتاندارد هتای  استاندارد و تحقیقات صتنعتی ایتران و   

دریافت نماید و را ISOو همچنین CEمنطبق با اروپا 

در حال حاضر بعنوان آزمایشگاه همکار این اداره در حال

فه کلیته  سیم و کابل آمل با تالش بی وق. می باشدفعالیت 

نوع محصتول  140مدیران و پرسنل اکنون تنوعی بالغ بر 

ارد و در زمینه سیم ، کابل برق ، کواکسیال و مخابراتی د

ری در حال حاضر با نزدیک به سه دهه تجربه و به کار گی

ان نیروی کار جوان و آزموده افتخار دارد یکی از پیشگام

.اشداین صنعت از لحاظ کیفیت و تنوع بسته بندی ب

آزمایشگاه شرکت تولیدی سیم و کابل1شکل 


