
مزایای فرآیند/ویژگی ها

جایگاه شکل ها و جداول

استفاده از به روزترین و مدرن ترین •
ابزارآالت و ماشین های تولید 

استفاده از نرم افزارهای ویژه جهت •
یکپارچه سازی فرایندها و مراحل تهیّه و

توزیع محصوالت 
تهیّه فرم های اطالعاّت ایمنی •

جهت نگهداری بهینه ( MSDS)مواّد
ازمواّد و محصوالت و استفاده در هنگام نی

ژه و استفاده از دستگاه های لیبل زنی وی•
گرم کن های مخصوص محصوالت 

انجام مراحل و فعالیّت های مربوط به •
درخواست اقالم و کاالها 

م انجام مراحل تکمیل دستور ساخت و فر•
های مربوط به بخش تولید 

انجام بررسی های الزم جهت نهایی کردن•
سفارشات 

انجام مراحل تعریف لیبل و لیبل زنی•
آماده سازی محصوالت در راستای •

ترخیص آنها
یّت آشنایی با مراحل بخش کنترل کیف•
به آشنایی با مراحل و فعالیّت های مربوط•

انبارگردانی
ترخیص محصوالت و پیگیری های الزم•

در جهت رسیدن آنها به مقصد موردنظر
یدیآشنایی با حسابداری شرکت های تول•

آشنایی با مراحل گمرکی و آزادسازی •
محصوالت

شرح فعالیت انجام شده و نتایج 

بهبود فعالیّت های انبارداری و انبارگردانی
جناب دکتر احمد ماکوئی : کوثر امین ناجی، نام استاد کارآموزی: نام دانشجو

چالش های صنعتی موجود/ کاستی ها

ط استفاده از نرم افزارهای یکپارچه ساز محی-1
های سازمانی

خرید نرم افزار حسابداری و شخصی سازی -2
آن برای شرکت 

کارگزاری ابزارهای مناسب روشنایی -3
ا به استفاده از نیروهای متخصص بیشتر و ی-4

کارگیری کارآموزان مستعد و تضمین آینده
شغلی آنان

هاپیشنهادها برای رفع چالش/دستاوردها

عدم به روز رسانی اسناد حسابداری -1
عدم به روز بودن محصوالت موجود در -2

انبار
عدم یکپارچگی فرایندها، مراحل و -3

اعضاء
وابستگی شدید سازمان به اعضاء و -4

محوریّت فرد در انجام امور محوّله 
تاریک بودن انبار در برخی ساعات -5

شبانه روز و ایجاد خستگی های چشمی

خالصه کارآموزی

معرفی محل کارآموزی

تولید/ مراحل فرآیند ساخت 

درخواست خرید کاال و اقالم به واحد -1
مربوطه

ورود کاال و اقالم به کارخانه -2
تور آغاز تولید محصوالت با اعتنا به دس-3

ساخت ابالغ شده از سمت واحد مربوطه
بررسی محصوالت در واحد کنترل -4

کیفیّت و اخذ تأییدیه های الزم 
ورود محصوالت به انبار-5
درخواست خروج کاال از انبار-6
انجام بررسی های الزم و خروج کاال از -7

انبار و ارسال به مشتریان و واحدها

:خدماتوتولیدات•
،فنّیخدماتانجامومشاورهبازدید

 انواع گریس ها
 انواع روغن های صنعتی

:رقابتیهایمزیّتوخصوصیات•
 بومی سازی محصوالت خارجی و

ورتولید کامل محصوالت در داخل کش
ی عضویّت و فعالیّت به عنوان شرکت

دانش بنیان
ن استفاده از به روزترین و  مدرن تری

ماشین آالت 
 به کارگیری نیروهای متخصص و

آموزش آنها

نشیمی سیس خاورمیانه که: نام شرکت•
انواع روغن های صنعتی و تولیدکننده •

انواع گریس
شرکت شیمی سیس خاورمیانه کهن در•

هجری شمسی در محل فعلی 1393سال 
ن واقع در شهر صنعتی کاوه با هدف تأمی
تی نیاز کشور در ارتباط با روغن های صنع

و انواع گریس ها آغاز به فعالیّت نموده و
الزم به ذکر است این شرکت به عنوان 

شریک تجاری شرکت فرانسوی 
CONDAT سال سابقه 160با بیش از

.در حای همکاری می باشد

نمونه فرم اطالعاّت ایمنی مواّد: 2شکل

گرم کن تعبیه شده در انبار: 3شکل

هنلگو شرکت شیمی سیس خاورمیانه ک: 1شکل


