
مزایای فرآیند/هاویژگی 

نرم افزارهایی مثلاستفاده از •
Visio

اهمیت زیاد کار تیمی در این•
پروژه

ع اهمیت توانایی برقراری و قان•
کردن مشتری و مدیریت 

جلسات
برطرف کردن مشکالت و •

سواالت مشتریان در خصوص 
پخش به های فروش شرکت

ها مانند فروشخرده
هاسوپرمارکت

منظم بودن فرآیند و انجام •
پروژه مثل یک خط تولید

با تاریخچه، ساختار، آشنایی •
ها، برندها، محصوالت و تاشرکت

حدودی وضعیت کسب و کارهای 
گروه صنعتی گلرنگ و نیز 

گیری تاریخچه و دالیل شکل
ها و فرایندها واحد سیستم

ها با نحوه انجام فعالیتآشنایی •
وها و فرایندهادر واحد سیستم

رافزاچرخه توسعه نرم
تدوین صورت جلسه•
پی و ویرایش نگارشی و تایمرور •

مستند مدون هر قسمت از 
FRDتحلیل 

طراحی فرایندهای وضع موجود •
As-Isهای مشتری در شرکت

اده حوزه فروش مویرگی با استف
Visioاز 

و انجام ابهامات برطرف کردن •
اصالحات مورد نیاز

شده و نتایج شرح فعالیت انجام 

صنعتی گلرنگکارآموزی در شرکت 
ترانه حجت پناه: دانشجو
دکتر یعقوبی: استاد

عکس 
دانشجو

چالش های صنعتی موجود/ کاستی ها

هاپیشنهادها برای رفع چالش/دستاوردها

کارآموزیخالصه 

محل کارآموزیمعرفی 

تولید/ ساخت مراحل فرآیند 

برگزاری جلسه با مشتری•
FRDتدوین مستند تحلیل •

پروژهتوسط اعضای تیم 
موجود    وضع طراحی فرایندهای •

As-Isهای مشتری در شرکت
اده حوزه فروش مویرگی با استف

 Visual Paradigmاز   

مرور و اصالح•

تحلیل سیستم فروش •
یکی از پروژه های )مویرگی 

جاری واحد سیستم ها و 
(فرآیندها

ر یادگیری طراحی فرایندها د•
این حوزه

یادگیری توانایی های نرم •
برای برقراری ارتباط با 

مشتری

رنگگروه صنعتی گل: نام شرکت•
ی لوازم بهداشت: توزیعو تولید •

م لوازدارو،صنایع غذایی، توزیعو
و زیبایی، ارائه خدمات آرایشی 

بازرگانی، چاپ، حمل و نقل 
می کندفعالیت بسته بندیو
: واحد سیستم ها و فرآیندها•

راهکارهای پیشرفته  دهندهارایه
فناوری اطالعات و ارتباطات در 

حوزه های مختلف

جلسهآشنایی با نحوه مدیریت •
نده توانایی دادن پاسخ های قانع کن•

به مشتری

در این دوره و در پروژه ای که در 
ی آن مشغول بودم، عارضه یا کاست

.بزرگی یافت نکردم

به دست آوردن مهارت های الزم و 
آشنایی با موارد مختلف که به 

آن ها در بخش های دیگر اشاره شد


