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قدردانی
وظیفه خویش میدانم تا از تمامی کسانی که در انجام این کارآموزی همراه و راهنمای اینجانب بودهاند،
سپاسگزاری نمایم؛ دکتر جعفری استاد گرانقدر دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
که استاد کارآموزی اینجانب بودهاند و ایجاد چنین فرصت باارزشی مرهون لطف بیبدیل ایشان میباشد،
مهندس عیوضزاده مدیریت تضمین کیفیت شرکت پارسخودرو که سرپرست کارآموزی اینجانب در
شرکت بودند و با تعریف پروژه عملی برای اینجانب ،منجر به پربارتر شدن هر چه بیشتر این کارآموزی
شدند و همچنین باوجود کمبود وقت فراوان ،همکاری و پشتیبانی بیدریغی از اینجانب در طی این مدت
داشتهاند ،مهندس رضیزاده مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی که عنایت و لطف ایشان موجب
فعالیت اینجانب در بخش تضمین کیفیت شده است ،مهندس شریفی رئیس آنالیز درخواستهای
مشتریان و تدوین پروژههای بهبود کیفی که حمایت و پشتیبانی بیدریغی از اینجانب در طی این دوران
داشتند ،مهندس فتح اله گل کارشناس مسئول امور خدمات پس از فروش که در خصوص پروژه
تعریفشده همکاریهای لازمه را با اینجانب شامل در اختیار قرار دادن اطلاعات و بررسی گزارشات وی
داشتند ،مهندس حسینی رئیس کیفیت برلیانس که حمایت فراوانی در راستای پروژه اینجانب داشتند،
مهندس شکری کارشناس آنالیز درخواستهای مشتریان که راهنمای اینجانب در خصوص جلسات
 QRQC-Cو ایرادات مطرح در آن بودند ،دکتر سادین ،آقایان مهندس بهمنی ،چهری ،معارفوند ،نظری
و کمالینژاد که پذیرا و راهنمای اینجانب در بخشهای کیفیت برلیانس و مهندسی بوده و از ارائه
توضیحات و دانش سازمانی در جهت پیشبرد پروژه اینجانب دریغ نورزیدند.
همچنین از مهندس کارگر مدیریت سالن رنگ و مهندس حاجبزاده مدیریت کیفیت سالن رنگ به
همراه کارشناسان کیفی سالن رنگ مهندس محمودی ،مهندس مرتضوی و مهندس مددی کمال تشکر
و امتنان در خصوص هماهنگی بازدید و راهنماییهای مرتبط با موضوع پروژه اینجانب را دارم.
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چکیده
گزارش پیش رو بیشک یکی از ارزشمندترین فعالیتهای دوران دانشجویان اینجانب میباشد که
دستاوردهای علمی و حرفهای آن در ترسیم صحیحتر مسیر شغلی مورد علاقه اینجانب تأثیر بسزایی
داشته است و ایجاد چنین فرصت طلایی را مدیون استاد گرامی خود دکتر جعفری دانسته که مشوقی
برای حضور اینجانب در شرکت پارسخودرو بودهاند.
مطالبی که در ادامه تهیهشده است ،محتوای پروژه انجامشده در سالن ارزشیابی محصولات شرکت
پارسخودرو است که مرتبط با فرآیند برطرف نمودن ایرادات اعلامشده توسط مشتریان است .با توجه به
اینکه محتوای این گزارش دانش فنی و سازمانی میباشد ،لذا تا حد مجاز و قابل درک برای مخاطب به
ارائه اطلاعات و توضیحات پرداختهشده است.
لذا از خواننده گرامی درخواست میشود نسبت به عدم درج اطلاعات مذکور بدون کسب اجازه از سرپرست
صنعتی و استاد راهنمای اینجانب ،صداقت و همکاری لازمه را داشته باشد.
بیشک برگزاری کارآموزی دانشجویان بهصورت هدفمند و در شرکتهایی که فعالیت دانشجویان در آنجا
موجب رشد و بالندگی آنها میشود ،موجب ایجاد مزیت رقابتی برای دانشجویان دانشکده و افزایش
توانمندیهای آنها خواهد شد.
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فصل اول :گزارش روند کارآموزی
 -1گزارش روند کارآموزی
در این فصل به یازده سؤال ذکرشده در راهنمای گزارش کارآموزی که توسط دکتر شفیعا تهیهشده است،
پرداخته میشود.

 -1-1مشخصات دانشجو
 نام دانشجو :زینب تختی
 شماره دانشجویی96017429 :


آدرس پست الکترونیکیz.takhti99@gmail.com :

 شماره تماس49677119162 :

 -2-1مشخصات محل کارآموزی
 نام محل :شرکت پارسخودرو
 نام سرپرست کارآموزی :جناب آقای مهندس عیوضزاده


پست الکترونیکیebrahim_aves@yahoo.com :

 شماره تلفن402979902 :

 -3-1مشخصات استاد راهنما
 نام استاد :جناب آقای دکتر جعفری
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پست الکترونیکیjafari@iust.ac.ir :

 -4-1زمانی که استاد راهنمای شما برای بازدید از شما و نیز ارائه راهنمایی در
کارآموزی به محل کارآموزی شما آمدهاند،
استاد راهنمای اینجانب بهصورت تماس تلفنی با مهندس رضیزاده و مهندس عیوضزاده در ارتباط
بودهاند و روند انجام کارآموزی اینجانب را به این صورت پیگیری مینمودند .همچنین دکتر جعفری یک
مرتبه بهصورت حضوری به محل کارآموزی اینجانب مراجعه نموده و صحبتی با دو سرپرست اینجانب
داشتهاند لیکن اینجانب از این موضوع مطلع نبوده و بعداً توسط شخص دکتر جعفری از این موضوع
مطلع گشتم .هر سه بزرگوار در خصوص عملکرد اینجانب رضایت کامل داشته و طی صحبتهایی که با
یکدیگر داشتهاند ،تصمیمات لازم در خصوص ادامه کار اینجانب اخذشده است.

 -5-1زمینههایی که در این برنامه کارآموزی توسط راهنمای دانشگاهی و نیز
راهنمای محیط کار ارشاد تخصصیشدهاید.
در خصوص محتوای پروژه و از لحاظ توضیحات فنی و دستورالعملهای موجود ،راهنماییهای لازمه از
سرپرست کارآموزی اینجانب دریافت شده است .همچنین توضیحاتی در خصوص ماهیت کاری شرکت،
نوع برخورد و ارتباطگیری با مهندسین شرکت ،راهنماییهای لازمه توسط استاد راهنمای اینجانب
دریافت گردید.

 -6-1فهرستی از مشکلات واحد کارآموزی که در حین کار توجه شما بدانها
معطوف شد بهمنظور بررسی تکمیلی و علمی در پروژههای درسی و پایانی
دانشجویان.
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 سرعت پایین در رویه برطرف نمودن ایرادات دریافتی از مشتریان به علت خلأهای نامشهود در فرآیند
 مدیریت نامناسب پروژههای کیفی
 نبود برنامه زمانی منعطف و استوار از ابتدای دریافت ایراد تا زمان بسته شدن آن
 مدیریت نامناسب اظهارات و عدم بررسی تأثیر نارضایتی مشتریان بر روی جلوه و برند شرکت
 عدم مدیریت هزینههای ایجادشده بر اثر اعلام ایراد توسط مشتری و برطرف نمودن آن در داخل
کارخانه
 وجود اختلافات و تعارضات بین بخشهای مرتبط در برطرف نمودن ایرادات
 عدم هماهنگی و بازخورد بهنگام از اقدامات در حال اجرا بین اعضای درگیر در فرآیند
 عدم استفاده از انبوهی از اطلاعات موجود در شرکت

 -7-1معرفی چند فرصت کارآفرینی از نگاه شما با توجه به مشکلات ،ضعفها و
کاستیهای فعلی که در این مواجهه با بازار کار واقعی تشخیص دادید.
 با توجه به اینکه بیشتر مهندسین صنایع در مقطع دکتری به سمت مباحث کیفی گرایش پیدا
میکنند ،شایسته است تا از چنین مهندسین صنایعی در بازار کار برای آموزش و اجرای پروژههای
کیفی استفاده شود .تنها مسئله موجود تسلط مناسب به محتوای فنی حوزه مد نظر است.
 از منظر نگاه نرمی که به مهندسین صنایع در خصوص بهینهسازی فرآیندها وجود دارد ،تعریف چنین
جایگاههایی در هر شرکت برای شناسایی نقاط ضعف و پیشرفت خود سازمان ضروری میباشد.
 همچنین حضور مهندسین صنایع در بخشهای فناوری اطلاعات ،میتواند موجب فعالیت آنها در
واحدهای طراحی سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز شرکت شود.

 -8-1فهرستی از موضوعاتی که در صنعت کاربرد دارند و در دانشکده ارائه می-
شود تا بتوانید پیش از فارغالتحصیل شدن آنها را در میان واحدهایی که
اخذ میکنید بگنجانید.
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 مدیریت پروژه
 روشهای حل مسائل کیفی
 مدیریت کیفیت و بهرهوری
 مدیریت هزینه
 مدیریت تعارضات
 مدیریت ارتباط با مشتری
 مدیریت منابع انسانی
 سیستمهای مدیریت اطلاعات

 -9-1کدام شغل یا وظیفهای که در بازار کار به عهده مهندسین صنایع
گذاشتهشده بود ،نظر شما را در حین انجام کارآموزی جلب کرد؟ چرا؟
با توجه به محتوای پروژه اینجانب تعامل چندانی با مهندسین صنایع وجود نداشت چراکه بیشتر از
دانشجویان مهندسی مکانیک ،خودرو ،برق و بعضاً مهندسی مواد در این حیطه استفاده میشود .لیکن
مهندسین صنایع بیشتر در بخشهای مرتبط با برنامهریزی تولید ،مدیریت منابع انسانی ،برنامهریزی
استراتژیک ،فناوری اطلاعات و بعضاً خطوط تولید فعالیت دارند.
حضور موفق یک مهندس صنایع باوجود فنی نبودن رشته وی در بخشهای تولید ،مهندسی و کیفیت
که نیاز به دانش تخصصی مرتبط با خودرو است ،به نظر اینجانب موضوع قابل توجهی میباشد .همچنین
در اولویت قرار دادن مهندسین صنایع در موضوعات مرتبط با سیستمها ،شبکه و فناوری اطلاعات میتواند
از نقاط قوت آنها نسبت به مهندسین کامپیوتر باشد.

 -11-1کدام شغل تعریفشده در بازار کار در حوزه مهندسی صنایع را مناسب
خویش نمیدانید؟ چرا.
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با توجه به برخورداری از روحیه کاری و عملی ،انجام امور اداری که مبتنی بر فعالیتهای تهیه و تحلیل
گزارشات است و یا امور نرمی همچون برنامهریزیها را برای خود مناسب نمیدانم.

 -11-1کدام شغل از جمع کارهایی که مهندسین صنایع در بازار کار به عهده
میگیرند را مایلید در محل کارآموزی مشابه در آتی بهعنوان مهندس صنایع
آینده به عهده بگیرید؟ چرا؟
فعالیت در بخش کیفیت و تضمین کیفیت با توجه به علاقهای که به این مباحث در دانشگاه داشتم و
ماهیت کاری فعال و پویایی که دارند ،در اولویت اینجانب خواهد بود .همچنین طبق مشاهدات اینجانب
در طی کارآموزی انجامشده ،فعالیت در بخش مدیریت ارتباط با مشتریان نیز میتواند تسلط خوبی بر
دانش فنی ایجاد نماید .همچنین تعاملات و پیگیری امور جز ویژگیهای کاری مورد علاقه اینجانب است.
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فصل دوم :معرفی پنج فارغالتحصیل مهندسی صنایع
 -2معرفی  5فارغالتحصیل مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
 -1-2مهندس سمانه صفری
سمت :مسئول برنامهریزی و کنترل پروژه در پژوهشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
تحصیلات:
 کارشناسی :گرایش تحلیل سیستم (ورودی سال )22
 ارشد :گرایش مهندسی دانش (ورودی سال )97
شماره تماس49761927947 :
آدرس پست الکترونیکیsamanehsfr@yahoo.com :

نتیجه مذاکرات:
ایشان در دوران دانشجویی فعالیتهای جانبی و تشکلی بسیار داشتهاند که مهمترین آن ،عضویت در
گروه نرمافزاری دانشکده مهندسی صنایع بوده است .در ابتدای عضویت ،در بخش روابط عمومی فعالیت
داشتند که از این طریق مهارتهای تعاملی و عمومی را فراگرفتند .بهصورت تخصصی نیز در زمینه تحلیل
سیستم فعالیت داشتند که از لحاظ علمی بسیار برای ایشان کمککننده بود .همچنین به جهت افزایش
مهارت مسئولیتهای دیگری نیز مانند مدیریت تیم و تدریس را بر عهده داشتهاند .به نظر ایشان یکی از
فواید عضویت در تشکلها ،تجربه کاری در مقیاس کوچک است .افراد فرصت تلاش برای رسیدن به
اهداف ،مسئولیتپذیری ،انجام فعالیتهای گروهی ،تعامل با دیگران ،پربارتر نمودن رزومه ،ایجاد دید و
توانمندیهای دیگر در دانشجویان ،اعتمادبهنفس و چندبعدی بودن را فرامیگیرند و میتوانند دانش
دانشگاهی خود را بهصورت عملیتر بهکارگیرند.
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از دید ایشان دانشجویانی که در گروه نرمافزاری و سامانه عضویت داشتهاند ،در محیط کاری بسیار
موفقتر ظاهرشدهاند .در جذب نیرو نیز سازمانها تمایل بیشتر به پذیرش فارغالتحصیلانی دارند که
فعالیتهای جانبی نیز داشتهاند .همچنین ایشان کارآموزی موفق را جبرانی برای کمبود فعالیتهای
تشکلی میدانند چراکه یکی از بهترین فرصتها برای حضور در بازار کار میباشد و فرد میتواند در
بلندمدت به نیروی فعال شرکت تبدیل شود تا سرمایهگذاریهای بیشتری بر روی وی انجام گیرد .چنین
فرصتی در کارآموزی  7ایشان به علت عملکرد مناسبشان ایجاد شد که به دلیل اشتغال به تحصیل ،زمان
کافی برای ادامه همکاری وجود نداشت.
ایشان همچنین متذکر شدند که در یافتن شغل و قبولی در مصاحبهها ،صرفاً مدرک تحصیلی با نمرات
بالا ملاک نیست ،بلکه ( )7تسلط بر نرمافزارهای مرتبط با حیطه کاری شخص (که نقطه قوت شخص در
بازار کار خود است) )6( ،انجام پروژههای داوطلبانه )9( ،انجام پروژههای درسی بهصورت جدی و کارآمد،
( )0گذراندن دورههای مفید و ( )9داشتن گواهینامههای معتبر نیز به قویتر نمودن رزومه کمک میکند.
همچنین ( )7هوش )6( ،اعتمادبهنفس )9( ،انگیزه کاری بالا )0( ،قرارگیری در چارچوب مجموعه و
پذیرش قوانین و ( )9علاقه به یادگیری معیارهایی هستد که دانشجویان را رقابتپذیر مینماید .لیکن
همانطور که لزوماً نمرات بالا یا فارغالتحصیلی از یک دانشگاه معتبر نشانه دانش بالای فرد نیست ،داشتن
گواهینامههای متعدد نیز نشاندهنده تخصص در آن حوزه نمیباشد .به نظر ایشان ،دانشجویان
دانشگاههای تهران ،علم و صنعت ایران ،خواجه نصیر و امیرکبیر عملکرد مناسبتری در بازار کار داشتهاند
و دانشجویان شریف به علت تئوری محور بودن بیشتر ،جایگاه کاری مساعدی ندارند.
بنابراین فرد در جلسه مصاحبه که از لحاظ روانشناختی نیز مورد بررسی قرار میگیرد ،باید توانایی
معرفی خود ،فن بیان و اعتمادبهنفس بالا داشته باشد تا بتواند توانمندیها و تخصصهایش را نشان دهد.
گرچه جلسات مصاحبه بسته به نوع شرکت میتواند متفاوت باشد .در شرکتهای کوچکتر سؤالات
بیشتر عمومی بوده ولی در سازمانهای بزرگتر سؤالات تخصصی میباشد و حتی ممکن است امتحان
تخصصی نیز از فرد گرفته شود .تسلط بر مباحث تئوری نیز حائز اهمیت است که این موضوع به بروز
بودن اساتید ،توانایی آنها در تدریس و انتقال مفاهیم ،علاقه و پشتکار دانشجو مرتبط است.
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ارتباط خوب با اساتید نیز از دید ایشان برای ورود به بازار کار بسیار مؤثر بوده و توصیه میکنند تا
دانشجویان تعامل خوبی با اساتید خود داشته باشند.
در ابتدای کار آنچه برای ایشان معیار و مهم بود ،وجود یک مهندس صنایع در مقام بالاتر است که زمینه
رشد و سواد کاری فرد را فراهم آورده و باعث ایجاد تجارب باارزشی برای وی شود .همچنین با توجه به
اینکه در مقطع ارشد ادامه تحصیل میدادند ،به دنبال کار پارهوقت بودند.
با توجه به سابقه کاری و فعالیتهای جانبی که داشتهاند ،به سرعت جذب بازار کار شدند و البته با توجه
به عدم آشنایی و علاقه به حوزه کنترل پروژه در طی دوران تحصیل ،قرارگیری در این حرفه برای ایشان
بهصورت اتفاقی بوده است .لازم به ذکر است که ایشان تک کارشناس مهندس صنایع در محل کارشان
میباشند که اختیارات فردی بیشتر را از مزایای آن و نبود سرپرست و راهنما را از معایب آن میدانند.
در زمان ایشان کارآموزی دو مرحلهای بوده است .همانطور که شاید بسیاری از دانشجویان امروزی
کارآموزی را فعالیتی فاقد ارزشافزوده بدانند ،چنین تفکری در میان دانشجویان آن دوره نیز وجود داشته
است .درحالیکه ایشان با توجه به تغییر نگرشی که در طی این مدت داشتهاند ،احساس میکنند
درصورتیکه کارآموزی دو خود را جدیتر سپری مینمودند فرصتهای بهتری برای ورود به بازار کار
میداشتند.
علیرغم اینکه بسیاری از دانشجویان دید متفاوتی نسبت به کارآموزی دارند و توقع دارند تا فعالیتهای
جدیتری در این دوره انجام دهند ،در بعضی از مواقع ،شرکتها زمان و ارزش زیادی برای فرد کارآموز
در نظر نمیگیرند .ایشان در پاسخ به این مطلب چنین اظهار داشتند که باید دید دانشجویان نسبت به
محیط کار تغییر نماید .در اکثر موارد کاری که برای کارآموز در نظر میگیرند ،سطح متوسط یا پایین
میباشد ،ولی دانشجویان میتوانند از این فرصت برای تقویت سایر مهارتهای خود مانند آداب معاشرت،
تعامل ،ایجاد ارتباط با دیگران ،تجربه فعالیتهای کوچک و غیره استفاده نمایند .بااینوجود حضور یک
سرپرست دلسوز و همراه در محیط کاری در ایجاد انگیزه و دانش کاری در فرد بسیار مؤثر بوده که
شایسته است تا سازمانها به این مورد توجه بیشتر داشته باشند.
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منجمله مشکلاتی که مهندسین صنایع بیشتر با آن مواجه هستند ،دیدی است که سایر مهندسین به
این رشته دارند بدینصورت که ماهیت اصلی این رشته آنچنان شفاف نیست ،بنابراین هنر مهندس
صنایع آن است که بتواند قابلیتها و توانمندیهایی که در این رشته کسب کرده است را در محیط کاری
نشان دهد تا لزوم جایگاه مهندسی صنایع بهعنوان زبان مشترک مشخص شود .اثبات این مسئله نیازمند
زمان است ،لیکن پس از مدتی در سازمان حل و برطرف خواهد شد.
از دیگران مسائل حائز اهمیت این رشته آن است که میزان تعامل یک مهندس صنایع با دیگران زیاد
میباشد و دیگر آنکه در تمامی حوزهها امکان بهبود وجود ندارد ،زیرا میبایست فاکتورهای درونی و
بیرونی زیادی در نظر گرفته شوند که این میتواند از انگیزه و اشتیاق فرد در محیط کاری بکاهد .بنابراین
افراد باید متناسب با محیط کاری خود ،میزان و حد فعالیتهایشان را در نظر بگیرند.
یکی از راهکارهای ایشان برای فردی که به این رشته یا بازار کار آن علاقهمند نیست ،ایجاد کسبوکار
شخصی است که نمونههای موفقی را نیز در این خصوص میشناسند .به نظر ایشان تمام زندگی کار
نیست و برای افزایش انگیزه و اشتیاق بایستی به علایق خود نیز رسیدگی نمود.
ورود و ماندگاری در هر شغلی به روحیات هر شخص وابسته است .ایشان از شغل فعلی خود بهعنوان
کارشناس کنترل پروژه راضی و به آن علاقهمند هستند لیکن در کنار آن فعالیتهای پژوهشی نیز انجام
میدهند و ترجیحشان برای بلندمدت فعالیتهای پژوهشی میباشد ،چراکه این شغل به تعامل بسیار
زیادی با دیگران نیازمند است و اگر دیگران بهراحتی با فرد کارشناس ارتباط و تعامل نداشته باشند،
مسائل مختلفی ایجاد میشود که فضای کاری را نامناسب میکند.
با این اوصاف اگر ایشان مجدداً به زمان انتخاب یک حرفه برای خود بازگردند ،کار تحلیل سیستم را
انتخاب میکنند ،زیرا تعامل با خودشان را به ارتباط زیاد با دیگران ترجیح میدهند .به نظر ایشان تغییر
شغل بعد از چندین سال سابقه کاری ،به خود شخص ،بسیار وابسته است زیرا فرد باید در اکثر موارد از
صفر شروع کند .بنابراین میبایست تمام شرایط را سنجید.
از جهت رشته نیز اگر گرایش ریاضی فیزیک را انتخاب مینمودند ،مجدداً مهندسی صنایع را برمیگزیدند،
گرچه علاقه شخصی بسیاری نیز به رشته انسانی دارند .رشته ارشد ایشان مهندسی دانش میباشد که
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یک رشته بینرشتهای بوده که رشتههای مهندسی کامپیوتر ،هوش مصنوعی و مهندسی صنایع در آن
دخیل هستند .ایشان همچنین قصد ادامه تحصیل در مقطع دکتری را نیز دارند ولی ترجیحشان بر آن
است که زمانی که نیاز به آن را احساس میکنند ،اقدام نمایند تا در شرایطی که هم فراغتی داشتهاند و
هم سابقه کاری خوبی پیداکردهاند ،به ادامه تحصیل بپردازند .به نظر ایشان ،داشتن سابقه کاری بسیار
بیشتر از مدرک تحصیلی با مدارج بالاتر اهمیت دارند.
به نظر ایشان بازار کار مدتی است که مساعد نمیباشد ،لیکن برای حرفه کنترل پروژه وضعیت بهتر شده
است و تقاضای این حرفه روز به روز در حال افزایش است .همچنین با توجه به اینکه تعداد افرادی که
مدرک اصلی و مهم  PMPرا دارا هستند ،حدود  7444نفر میباشد ،برای برگزیده شدن باید به فکر
مهارتهای دیگری نیز بود.
آنچه مسلم است ،یک دانشجوی کارشناسی باید متناسب با توانمندیهای خود از بازار کار انتظار داشته
باشد .مشخصاً فردی با تواناییهای متوسط و بدون سابقه کاری نمیتواند متوقع حقوق بالا باشد و در
حالت برعکس نیز باید بداند که اگر حقوق مناسبی دریافت میکند ،به همان اندازه باید تلاش کند.
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دیدن نتیجه زحماتی که دانشجویان در دوران تحصیلی کشیدهاند ،با حضور مؤثر در بازار کار اتفاق خواهد
افتاد .لیکن باید توجه داشت که بازار کار محیطی کاملاً متفاوت است و ( )7برای کار کردن باید مصمم
بود )6( ،حواشی ،حساسیتها و تنشها باید کنار گذاشته شوند )9( ،نباید در رفتارها بیتجربگی داشت،
( )0بایستی تابع دستورات بود و ( )9وقع بالا مانند دست مزد زیاد در ابتدای کار ،تنها باعث از دست
رفتن فرصتها خواهد شد.
دغدغه ایشان موفقیت ،پیشرفت و داشتن شغلی است که شأن ایشان در آن جایگاه حفظ شود .با توجه
به اینکه تحصیلات ایشان کارشناسی مهندسی برق و ارشد مهندسی صنایع در دانشگاه علم و صنعت
بوده است ،نوع کاری که انجام میدهند و مرتبط بودن آن با حوزه مورد علایقشان ،مدیریت پروژه ،حتی
بیشتر از مسائل مالی برایشان حائز اهمیت بوده است .هماکنون نیز مدیریت پروژه بافتی از کار فعلی
ایشان میباشد.
به نظر ایشان سابقه کاری چندین ساله در سازمانهای بزرگ برای کسب تجربه و شناخت کار مناسب
میباشد تا درصورتیکه فرد قصد مستقل کار کردن را داشته باشد ،از توانمندیهای لازم برخوردار باشد.
در زمان تحصیل در پی کار پروژهای و پارهوقت ترجیحاً مرتبط با رشته کارشناسیشان در حوزههای نفت
و گاز و برقی بودهاند تا پس از فارغالتحصیلی سابقه کاری حداقلی نیز داشته باشند .لیکن از نظر ایشان
کار پارهوقت چندان مطلوب نیست چراکه تعداد چنین فرصتهای شغلی اندک است ،نوع کاری که انجام
میشود مطلوب نیست و همچنین میزان دستمزد دریافتی نیز ناچیز است .اصولاً کار پارهوقت بیشتر برای
خبرگان و مشاوران و نه دانشجویان تعریفشده است.
ایشان در رابطه با مسئله یافتن شغل ،در سایتهای تبلیغات استخدامی متعدد مانند ایران تلنت ،7ای
استخدام 6و غیره برای هر فرصت شغلی مرتبط با مدیریت پروژه که مناسب با شرایط ایشان بود ،رزومه
ارسال مینمودند .همچنین درصورتیکه سایتی فعال نبود ،رزومه خود را برای مدیریت منابع انسانی آن
شرکت ارسال میکردند .به نظر ایشان نحوه نگارش رزومه بسیار حائز اهمیت است .دانشجویان باید توجه
داشته باشند تا دانش واقعی ،دستاورد تحصیلی ،و علایق خود را بهگونهای مناسب در رزومه درج نمایند.
Iran Talent
E-Estekhdam
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بهعنوانمثال ایشان با توجه به مطالب متنوعی که در دروس دانشگاهی ازجمله برنامهریزی استراتژیک
فراگرفته بودند ،در رزومه خود تحت عنوان حوزههای اصلی و مسلط قید مینمودند .لذا میتوان گفت
که مقطع ارشد زمان مناسبی برای شناخت بیشتر و تسلط یافتن بر حوزههای مورد علاقه است.
تسلط بر زبان انگلیسی امروزه یک رکن محسوب میشود ،همچنین اطمینان از این تسلط نیز بسیار حائز
اهمیت است.
همچنین تسلط بر نرمافزارهای مرتبط نیز ضروری میباشد .همواره میبایست توجه داشت که نرمافزارها
صرفاً یک ابزار هستند و تسلط بر محتوا و تجربه در یک حوزه میتواند باعث موفقیت شود .به نظر ایشان
تسلط بر دو نرمافزار مرتبط میتواند برای شروع کار کافی باشد .گرچه یکی از نیازمندیهای اولیه هر
شغلی استفاده از برنامههای آفیس با هدف ایجاد ارزش به کمک آنها است که باید دانشجویان بیشتر به
این موضوع توجه نمایند.
به نظر ایشان خضوع به همراه اعتمادبهنفس یکی از مسائل بسیار مهمی است که فارغالتحصیلان باید به
آن توجه کنند .افرادی که در مصاحبهها با بیادبی و غرور برخورد میکنند ،حتی باوجود دانش بالا ،در
اولویتهای آخر یک سازمان خواهند بود .افراد را باید برای شخصیتشان استخدام کرد چراکه مهارتها
آموختنی هستند.
فارغالتحصیلان میبایست در زمان مصاحبه نسبت به ماهیت شرکت ،حوزههای کاری ،نقاط قوت و
نیازمندیها و غیره تحقیق و اطلاعات کسب کرده باشند .این موضوع خود نشاندهنده پیگیر بودن فرد
و اهمیت قبولی در مصاحبه برای وی میباشد.
مهندس مهرام کارشناس سیستمهای مدیریت فناوری ،نوآوری و دانش میباشد .در هر سازمانی نیاز
است تا دانش افراد خبره بهمنظور استفاده کارمندان جدید و بیتجربه حفظ شود .همچنین در مدیریت
فناوری نیاز است تا نحوه انتقال ،طراحی ،تحقیق و توسعه فناوری بررسی گردد تا نیاز سازمان برآورده
شود .جمعآوری ،مدیریت و بهترین استفاده از پیشنهادات و ایدههای کارمندان نیز در مدیریت نوآوری
بحث خواهد شد.
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توصیه ایشان به دانشجویان که علاقهمند به فعالیت در این حوزهها هستند ،اخذ واحدهای مرتبط با
مدیریت دانش ،فناوری و نوآوری در دانشکده است چراکه ایشان خود به علت تداخل درس مدیریت
دانش با یکی از دروس اصلی ،فرصت اخذ این درس را نداشتند .گرچه این موضوع به معنای عدم امکان
استخدام در این حوزهها نمیباشد چراکه میتوان با تحقیق و مطالعه شخصی دانش حداقلی موردنیاز را
کسب نمود .همچنین با توجه به سابقه کاری چندین ماهه در این حوزه میتوان گفت که دانش کاربردی
حداقل در حد سه واحد درسی کسبشده است .همچنین ایشان توصیه میکنند تا دانشجویان نسبت به
دروس دانشگاهی آشنایی داشته و کاربردهای آنها را در محیط کار جویا شوند تا نسبت به انتخاب
واحدهای درسی عملکرد بهتری داشته باشند .فیالمجموع دروس دانشگاهی گذرانده شده برای ایشان
کاربرد بسیاری داشته ولی به علت گستردگی حوزههای کاریشان همچنان مطالعه ،یادگیری و کسب
تجربه موردنیاز است.
به نظر ایشان یکی از مسائل مهم در کار وجود سرپرست و همکاران روشنفکر است ،افرادی که بدانند با
پیشرفت شما پیشرفت خواهند کرد ،درحالیکه متأسفانه در بسیاری از شرکتها مقامهای بالاتر به علت
ترس از دست دادن جایگاهشان این دیدگاه را نداشته و تمایلی نیز به موفقیت شما ندارند .خوشبختانه
سرپرست ایشان اینگونه نبوده و نقش مؤثری در رشد و موفقیتشان داشته است.
بهشخصه علاقه زیادی به رشته مهندسی صنایع بهخصوص گرایش مدیریت مهندسی دارند و حتی
بهاینعلت پیشنهاد استخدام یکی از شرکتهای بزرگ را نپذیرفتند .علت این امر علاقه به درک دید
سیستماتیک و محتوای بینرشتهای آن میباشد .بااینوجود به نظر ایشان تمرکز این رشته بیشتر بر روی
مباحث رهبری و مدیریتی بوده است .با توجه به نوع بازار کار این رشته بسیار مطلوب است که واحدهای
متنوعتری منجمله نحوه ارزیابی و انتقال فناوری و یا سایر موارد نیز در چارت درسی قرار داده شوند.
همچنین متأسفانه بسیاری از درسهای کاربردی چارت فعلی نیز ارائه نمیشود و بعضاً تداخلات
مشکلزایی نیز وجود دارد.
ایشان اگر به گذشته بازگردند ،مجدداً همین رشته را در مقطع ارشد انتخاب میکنند .پیشتر علاقهمند
بودند تا در مقطع کارشناسی در رشته مهندسی صنایع تحصیل کنند لیکن بعد از مدتی متفاوت بودن
رشتههای دو مقطع را مناسبتر دانستند چراکه دو دید متفاوت کسب کردهاند و میتوانند در حوزههای
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مختلفی فعالیت کنند .نسبت به ادامه تحصیل در مقطع دکتری نیز دیدگاه نامطلوبی ندارند لیکن عقیده
دارند که آنچه از این مقطع انتظار دارند در شرایط فعلی محقق نمیشود.
از دید ایشان فارغالتحصیلان رشته مهندسی صنایع نسبت به سایر مهندسیها قدرت عملکردی بیشتری
دارند ،همچنین دید سیستماتیک و فرآیندی آنها موجب میشود تا بهجای درگیری در جزئیات ،بر روی
کل روند و ارتباط بین بخشها فعالیت کنند .همچنین ایشان معتقدند که فارغالتحصیلان این رشته
موقعیتهای شغلی بیشتری دارند.
به نظر ایشان با جستجو در سایتهای استخدامی ،حضور در چند جلسه مصاحبه و مطالعه میتوان
شناخت نسبی خوبی از بازار کار پیدا کرد.
به عقیده ایشان کار مناسب وجود دارد صرفاً توقعهای بالای بسیاری از افراد مانع از کار کردنشان میشود.
انعطافپذیری افراد در این زمینه بسیار کمککننده است حتی در شرایطی که محیط کاری از لحاظ
اخلاقی و فرهنگی نامطلوب نیست ،در صورت جایگاه کاری مناسب ،نباید سریعاً واکنش نشان داده و
مخالفت نمود.
مهندسین صنایع مشغول در محل کار ایشان اکثراً در گرایش تولید صنعتی تحصیلکردهاند .بخشی از
حیطه کاری آنها شامل ( )7ترجمه زبان رشتههای مختلف بهگونهای که واحدهای متفاوت درک یکسانی
نسبت به دستورالعملها و فرآیندها داشته باشند )6( ،بهبود فرآیندهای کاری طبق یک مدل جهانی و
یا تستشده )9( ،ارزیابی سازمانی و ( )0ممیزیهای فرآیندی میباشد.
شرکتی که ایشان برای کارآموزی یک به آنجا رفته بودند ،با توجه به ماهیت شرکت عایدی چندانی برای
ایشان نداشت و کارآموزی رضایتبخشی محسوب نمیشد .به نظر ایشان بسیاری از سازمانها نمیتوانند
بهراحتی پذیرای کارآموز باشند و داشتههای خود را به وی بیاموزند .اکثر سازمانها بر روی افراد جدیدی
که قصد استخدام دارند متمرکز میشوند و برای آموزش وی زمان و هزینه صرف میکنند ،درحالیکه
نوع کاری که برای کارآموزان در نظر میگیرند ،امور ناچیزی بوده و در جهت یادگیری وی و یا دادن
اطلاعات موردنیاز به وی تلاشی نمیکنند .گرچه بعضاً مواردی وجود داشته که عملکرد دانشجو بسیار
مناسب بوده و در همانجا استخدامشده است.
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درنهایت توانمندی و اصطلاحاً زرنگی یک کارآموز در آن است که خود بتواند از دانش و فعالیتهای آن
سازمان شناخت پیداکرده و اطلاعات کسب کند .ایشان کارآموزی را مفید میدانند در شرایطی که فرد
بداند که چگونه میتواند از آن استفاده کند .کارآموزی صرف کسب نمره و پر کردن یک بازه زمانی
ارزشافزودهای ندارد .همچنین به نظر ایشان بعد از اخذ واحدهای اصلی و آشنایی بیشتر با حوزههای
کاری ،میتوان واحد کارآموزی را گذراند .به نظر ایشان کارآموزی بیشتر باید در شرکتهای خصوصی
گذرانده شود چراکه در آنجا ارتباطات راحتتر و نیاز به سلسلهمراتب کمتری است.
به نظر ایشان مواردی که اگر در متقاضیان دیده شود ،باعث استخدامشان خواهد شد عبارتاند از)7( :
مسئولیتپذیری )6( ،پیگیری )9( ،نظم )0( ،تابع قوانین )9( ،اخلاق )2( ،ایدهپردازی و خلاقیت)1( ،
فعال بودن )2( ،داشتن روحیه کاری )9( ،مطالعه در حوزه کاری و غیره.

 -3-2مهندس مهدی یزدانی
سمت :مسئول شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
تحصیلات:
 کارشناسی :مهندسی صنایع (ورودی سال )22
 ارشد :گرایش مدیریت تکنولوژی
شماره تماس49929260299 :
آدرس پست الکترونیکیMyazdani694@gmail.com :

نتیجه مذاکرات:
ایشان از ترم  9به نیت کارآموزی در شرکتی که شامل بخشهای مهندسی مشاور صنایع ،فناوری اطلاعات،
برق و الکترونیک و غیره است ،در بخش کنترل پروژه یکی از پروژههای در حال انجام شرکت مشغول به
کار شدند .برای ارزیابی ایشان پروژهای با مدتزمان بسیار کم تعیین شد تا میزان قدرت ،اراده ،اهمیت
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دادن به کار و مسئولیتپذیری ایشان در مسیر تربیتی دانشجو در دوره آزمایشی مشخص شود ،آنچه در
نظام آموزشی و تربیتی خانواده ،مدرسه ،رسانههای جامعه و بهویژه دانشگاه مغفول واقعشده است .آنچه
بازار کار در فارغالتحصیلان و دانشگاه مشاهده میکند ،عدم توانمندی و مسئولیتپذیری افراد است که
موجب صرف زمانی برای رساندن افراد به حداقلهای لازم میشود.
در کل سازمانها دو راه برای انتخاب دارند )7( :استخدام نیروی حرفهای که البته محدودیتهای خود را
دارد مانند :شرایط مالی ،نوع همکاری و ملاحظات فردی و یا ( )6آموزش نیروهای کارآموز منتخب و
سپس استخدام افراد گلچین که بعضاً دارای یک عیب بزرگ است :عدم وفاداری و تعلق خاطر فرد و
اینکه باوجود گذراندن یک بازه زمانی در یک شرکت بدون صرف هزینه ،بدون احساس دین شرکت را
ترک میکنند و در جای دیگری مشغول میشوند .همین مسئله موجب میشود تا شرکتها بر روی
کارآموزان سرمایهگذاری نکرده و ریسک نکنند چراکه از این قضیه بسیار لطمه دیدهاند .به نظر ایشان
اعتمادسازی بین صنعت ،بازار کار ،دانشگاه ،دانشآموخته ،اساتید و دانشجویان بسیار حائز اهمیت بوده
که باید مورد توجه قرار گیرد .یکی از محاسن این امر جدیتر شدن بازار کار و دانشگاه شده و هر دو
زمان و سرمایهگذاری بیشتری داشته باشند و داشتههای خود را بیشتر منتقل کنند.
به نظر ایشان آنچه موجب میشود تا دانشجویان رزومه قوی داشته باشند ،بیان داشتههای آنها است،
نه صرفاً به معنا آنکه چه دورههای آموزشی و مدارک مختلفی دارند بلکه آنچه نیاز بازار کار ،سرمایه و
ارزشآفرین است را داشته باشند .دوره کارآموزی یکی از بهترین فرصتهای شناخت چنین امری است.
در خصوص فارغالتحصیلان این رشته علاوه بر مسائل فنی ،آنچه نسبت به سایر رشتهها بیشتر انتظار
میرود ،تسلط بر مسائل سازمانی ،ساختاری و سیستمی است؛ یکی از ترجیحات مدیران استفاده از
مهندسین صنایع به علت چندبعدی بودنشان در این حوزهها میباشد.
یکی از توصیههای جدی ایشان برای فارغالتحصیلان آن است که قبل از رفتن به جلسه مصاحبه ،از
حوزههای کاری شرکت مدنظر آگاه باشند ،به جمعآوری اطلاعات بپردازند و منطبق با یافتههایشان ببینند
که چه داشتههایی دارند .همچنین ارائه پیشنهاد در جلسه مصاحبه نشاندهنده میزان آگاهی و تسلط
فرد بر حوزههای کاری شرکت میباشد که بیانکننده علاقه فرد به فعالیت در آن شرکت است؛ مانند
زمانی که دانشجویان برای ارتباطگیری با اساتید به آنها مراجعه نموده و اصطلاحاً از منطق هر استاد
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وارد میشوند .همچنین زمانی که ایشان بهعنوان ارزیاب در جلسات مصاحبه حضور دارند ،مشخص بودن
وضعیت فرد با خودش و همچنین ذهن فعال وی برایشان بسیار مهم میباشد .بعضاً افرادی هستند که
باوجود نداشتن مدرک و معدل بالا قدرت تجزیه و تحلیل بالایی داشته و میتوانند مسائل را حل نمایند.
ایشان در حال حاضر بهعنوان مسئول ارتباطات شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی مشغول به فعالیت
هستند ،البته شاید بهطور مستقیم به رشته مهندسی صنایع مرتبط نباشد ،گرچه فردی که تفکر سیستمی
بهتری دارد ،نسبت به سایرین اثربخشی بیشتری خواهد داشت .همچنین درس مدیریت دانش یکی از
اصلی این نقش میباشد .ارتباطات سطوح مختلفی دارد و ایشان در حال حاضر بر روی معرفی فعالیتهای
مجموعه به اشخاص حقیقی و حقوقی مؤثر سیاستگذار و سیاستساز در کشور منجمله مجمع تشخیص
مصلحت نظام تمرکز دارند.
از دید ایشان یکی از انتظاراتی که از مهندسین صنایع وجود دارد ،برنامهریزی بهصورت مهندسیشده
است ،گرچه بسیاری از شرکتها دید مدیریتی نسبت به این رشته داشته و انتظار دارند فارغالتحصیلان
این رشته در حوزههای مدیریت استراتژیک ،مدیریت منابع انسانی و یا مدیریت دانش فعالیت داشته و
برجسته باشند .در خصوص سازمانهای خصوصی و خدماتی ،رشته صنایع از دو جنبه ( )7کامپیوتری و
فناوری اطلاعات و ( )6مدیریت کاربرد دارد ،گرچه شاید دانش و اطلاعاتی که دانشجویان میبایست در
این خصوص داشته باشند مانند دادهکاوی ،سیستمهای اطلاعات مدیریت ،سیستمهای مدیریت دانش و
بهطورکلی موضوعاتی که از یکسو مدیریتی بوده و از سوی دیگر نرمافزاری میباشند ،میبایست بیشتر
مورد توجه قرار گیرد و البته این انتظار وجود دارد که مهندسین صنایع در حوزههای تعریف و طراحی
مفهومی یک سیستم نسبت به مهندسین کامپیوتر عملکرد خیلی بالاتری داشته باشند .درنهایت انتظار
میرود که مهندس صنایع فردی کنجکاو ،خلاق ،با ذهن باز و پر ایده ،صاحبنظر در حوزههای مختلف
باشد و همچنین در چند حوزه بهصورت تخصصی ورود داشته باشد.
ایشان شخصاً اگر زمان بیشتری را برای مهارتهای نرمافزاری مانند برنامهنویسی ،دادهکاوی و مباحث
سیستمهای اطلاعات مدیریت صرف مینمودند ،موفقتر بودند و میتوانستند در حوزههای بیشتری ورود
داشته باشند .البته با توجه به مطالعاتی که در حوزههای مدیریتی داشتهاند ،با مشکلی خاصی مواجه
نبودند .مباحث کنترل و مدیریت پروژه نیز بهصورت کلی یک انتظار اولیه از یک مهندس صنایع است.
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ایشان اگر به گذشته بازگردند ،همین رشته را مجدداً انتخاب مینمودند چراکه از همان ابتدا و با آشناییت
و شناخت رشته مهندسی صنایع را انتخاب کرده بودند .گرچه آنچه در این رشته برای ایشان محقق شد
با انتظاراتشان فاصله بسیاری دارد و این مسئله صرفاً به دانشگاه و رشته محدود نمیشود .به نظر ایشان
درسهای اصلی و پایهای مانند آمار و احتمالات ،تحلیل سیستمها و غیره با سه واحد درسی قابلدرک و
تسلط نیستند .بهعنوان یک مهندس صنایع میبایست تعمق بیشتری در این حوزهها به کمک دانشگاه
حاصل شود ،درحالیکه از طرف دیگر زمان زیادی برای بعضی از دروس با کاربرد کمتر صرف میشود.
در این خصوص عملکرد ضعیفی وجود دارد .در رابطه با تحصیلات تکمیلی نیز اگر هدفشان صرفاً
کارشناسی ارشد باشد میبایست گرایش سیستمها را انتخاب مینمودند لیکن ازآنجاییکه هدفشان
دکتری است ،توان مهندسی صنایع تا دکتری را ندارند بنابراین تغییر گرایش دادند .این مورد در خصوص
بسیاری از دانشجویانی که از ابتدا با بحثهای کمی در ارتباط بودند وجود دارد و بسیاری از افراد به
سمت بحثهای کیفی در مقطع دکتری کشیده میشوند.
رشته ارشد ایشان مهندسی تکنولوژی میباشد .در این رشته ابتدا نوع تکنولوژی و نیازمندیهای آن در
یک شرکت یا بنگاه تولیدی یا کشور شناسایی میشود .سپس ارزیابی فناوری شامل دو بخش ارزیابی
جذابیت تکنولوژی و ارزیابی توانمندی سازمان انجام میگیرد .در ارزیابی اول تعیین میگردد که با در
نظر گرفتن پارامترهایی ،فناوری مدنظر چه فوایدی برای سازمان داشته و میزان بهرهوری و سوددهی آن
چگونه است .درصورتیکه چندین گزینه وجود داشته باشد ،میبایست توانمندی سازمان را در استفاده
از تکنولوژی بررسی نمود .درنهایت فهرستی از فناوریهای موردنیاز تهیهشده و بر اساس اولویتبندی
انجامشده میبایست مراحل اکتساب فنّاوری آغاز شود .نحوه اکتساب نیز به دو صورت سرمایهگذاری
سازمان در بخش تحقیق و توسعه و یا انتقال فناوری هست .همین فرآیند در بحث مدیریت دانش وجود
دارد .درنهایت بعد از کسب فناوری مدنظر ،بحث مالکیت معنوی آن مطرح است زیرا نیاز است تا فناوری
حفظ و نگهداری شود .تمامی این فعالیتها با هدف کسب درآمد از تکنولوژی میباشد که میتواند
بهصورت فروش آن یا فروش محصولات آن انجام گیرد.
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یکی از موارد مهم در این فرآیند ،آموزش تکنولوژی به کاربران است تا بتوانند بهدرستی از آن بهرهبرداری
نمایند .همچنین آیندهنگاری و آیندهپژوهی فناوری نیز به جهت بررسی روندهای کلان و تأثیری که بر
سیاستگذاریها دارد ،حائز اهمیت میباشد.
ایشان همچنین توصیه میکنند تا افرادی که نمیخواهند حوزههای فنی -مهندسی را ادامه بدهند و
قصد فعالیت در حوزههای مدیریتی را دارند ،رشته مدیریت تکنولوژی از این جهت بسیار مفید بوده و
دانشجویان بینش و اطلاعات خوبی در این حوزه کسب خواهند کرد .همچنین افرادی که مقطع لیسانس
خود را در رشتههای فنی تحصیلکردهاند و برای ارشد این رشته را انتخاب میکنند ،به جهت آشنایی با
مسائل سخت و نرمافزاری بسیار موفقتر خواهند بود.
مهندس یزدانی در خصوص شناخت بازار کار پیشنهاد میکنند تا دانشجویان بعد از شناخت حوزههای
مختلف شغلی و گذراندن واحدهای درسی ،بهصورت مستمر هر هفته یا هفتهای دو بار به شرکتهای
مختلف رجوع کنند تا علاوه بر ارتباطگیری ،شناخت خوبی از بازار کار پیداکرده و با قرارگیری در بطن
کار تفاوتها را بهتر درک کنند .یکی از بهترین فرصتها در این خصوص گذراندن یک کارآموزی موفق
میباشد .همچنین حضور در جلسات انتقال تجربه ،بازدیدها ،گفتگو با افراد فعال در بازار کار میتواند
دید خوبی به دانشجویان بدهد.
به نظر ایشان بازار کار این رشته بسیار گسترده بوده و فارغالتحصیلان میتوانند در حوزههای مختلفی
ورود داشته باشند .تنها نقطهضعف این رویه عدم تخصصی شدن دانشجویان در یک یا چند حوزه است،
چراکه دانش و مهارتهای عمومی و سطحی برای ورود به بازار کار کافی نمیباشد و بسیاری از شرکتها
از این قضیه گلهمند هستند که بعضاً بهحق نیز میباشد که فارغالتحصیلان این رشته افراد سطحی و
بیسوادی هستند که در حوزههای مختلف نظر میدهند و خوب هم حرف میزنند درحالیکه بعد از
مدتی مشخص میشود که بسیاری از آنها صرفاً هیاهو دارند .این مسئله در رزومه افراد نیز مشخص
است ،بسیاری از دانشجویان خود را بیشتر از آنچه هستند معرفی مینمایند و ممکن است جذب سازمان
شوند ولی بعد از مدتی توخالی بودنشان مشخص میشود که این مسئله آسیب بسیار جدی برای
فارغالتحصیلان این رشته محسوب میشود .تلاش آهسته و پیوسته موجب میشود تا در آینده کار به
سمت دانشجویان حرکت کند که البته چنین موفقیتی نیازمند صبر ،زمان ،توانمندی و جدیت است.
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آنچه برای ایشان اهمیت دارد آن است که در ابتدای ورود به کارشناسی بر اساس افق  0یا  9سال عمل
کنند به این معنا که الگوی حرکتی داشته باشند .به نظر ایشان نیاز است تا دانشجویان این دوره بدانند
که دلیل و اهمیت هر درس یا فعالیت چه میباشد تا انگیزه بیشتری برای انجام آن داشته باشند چراکه
جوانان این دوره نسبت به چندین سال پیش نیازمند اعتمادسازی بیشتری هستند .همچنین ایشان اظهار
داشتند که کارآموزی  7باید جدی انجام شود لیکن کارآموزی  6بهصورت تشویقی ،هدفمند ،بهنگام ،بر
اساس علایق و تلاش افراد و با حمایت دانشکده از منظر محل کارآموزی و غیره برگزار گردد .حالت اجبار
چندان اثرگذار نبوده و در شرایطی که دانشجویان آنچه باید را در کارآموزی  7به دست آوردند ،کارآموزی
 6را بهصورت داوطلبانه انجام خواهند داد و خود پیگیر روند خواهند شد.
ایشان همچنین افزودند ،دانشجویان باید توجه کنند که در دوره کارآموزی نباید انتظار داشته باشند که
این دوره موجب افزایش آنچنانی دانش صنایعیشان خواهد شد .البته اگر در سازمانی این امر اتفاق
بیفتد بسیار پسندیده است لیکن صرفاً  64الی  %94هدف کارآموزی افزایش دانش دانشجویان است و
اصل مطلب چستی کار ،نحوه انجام کار ،واقعیتها در بازار کار و افزایش مهارتها میباشد .به نظر ایشان
مواردی چون نوع ارتباطگیری با افراد ،معاشرت ،احترام گذاشتن به افراد ،نظم در حضور ،عدم ورود به
حواشی ،تقویت روحیات یک فرد و همچنین کاربرد یکی از دروس یاد گرفتهشده در عمل از دانش یاد
گرفتهشده در کارآموزی اهمیت بیشتری دارد .همچنین شناخت حوزههای کاربردی در بازار کار که در
دانشگاه توجه زیادی به آنها نمیشود ،بسیار حائر اهمیت بوده تا تشویقی برای دانشجویان باشد که با
مطالعه شخصی ،شرکت در کارگاه و غیره آن را فراگیرند .نهایتاً میتوان گفت که هدف دوران کارآموزی
ایجاد حس نیاز و عطش در افراد است تا معلومات خود را مبتنی بر مشاهدههایشان در بازار کار افزایش
دهند .دانشجویان میبایست سعی کنند تا با کارآموزی خود زندگی کنند و صرف گذراندن  604ساعت
به آن نگاه نکنند.
درنهایت ایشان توصیه نمودند که در دو سال ابتدایی برنامههایی چون نشستها ،بازدیدها و دورههای
آموزشی موردنیاز برگزار گردد تا دانشجویان با دید و شناخت نسبت به حوزههای مختلف ،کارآموزی خود
را سپری کنند .همچنین دانش ،صلاحیت و توانمندی افراد در طی سالهای بعدی باید بهگونهای باشد
تا از تابستان قبل از ترم  1به بعد عضو تیم پروژههای کاری اساتید و دانشجویان دکتری باشند.
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سمت :کارشناس توسعه مدیریت در شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه -میدکو
تحصیلات:
 کارشناسی :برنامهریزی و تحلیل سیستم (دانشگاه علم و صنعت ایران)
 ارشد :مدیریت ( ITدانشگاه تهران)
شماره تماس49792472422 :
آدرس پست الکترونیکیnikoo.mehri@gmail.com :

نتیجه مذاکرات:
گرایش کارشناسی ایشان برنامهریزی و تحلیل سیستمها بوده است و برای مقطع ارشد به گرایش
سیستمهای اقتصادی و اجتماعی علاقه زیادی داشتند لیکن با بررسیهایی که در این خصوص انجام
دادند متوجه شدند اکثراً دانشجویان ریاضی و کامپیوتر در این گرایش تحصیل میکنند و ظرفیت آن
زمان این گرایش پایین بوده است .لذا برای افزایش شانس قبولیاشان در یک دانشگاه خوب ،رشته
مدیریت فناوری اطلاعات را در دانشگاه تهران برگزیدند و از این انتخاب نیز بسیار راضی میباشند.
همچنین ایشان از انتخاب رشته صنایع در مقطع کارشناسی راضی بوده و اهدافشان تا حد  %94محقق
شده است لیکن اگر به گذشته بازگردند ،رشتهای را انتخاب مینمودند که خلاقیت و نوآوری بیشتری
در آن وجود داشته باشد .در خصوص ادامه تحصیل در مقطع دکتری برای بازار کار خیلی موافق نمیباشند
مگر آنکه شخصی قصد هیئتعلمی شدن و تدریس را داشته باشد.
با توجه به گذراندن کارآموزی  7در یک کارخانه ترانسفورماتور زنجان و کارآموزی  6در یک شرکت
مشاوره مدیریت پردازش سیستمهای مجازی که از هر دو نیز راضی بودند ،شناخت خوبی نسبت به
محیط کاری هر دو پیداکرده بودند و ذهنیت خاص و یا انتظار غیرواقعی از محیط کاری نداشتند .لیکن
به نظر ایشان محیط دانشگاهی فضای رؤیاییتری از محیط کار برای دانشجویان ایجاد میکند که واقعیت
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چندانی ندارد و اکثر پروژههای واقعی ،تکراری بوده و خلاقیت مدنظر دانشجو در آنها اتفاق نمیافتد.
همچنین متأسفانه برای بسیاری از پروژهها از قبل هدفی تعیین نمیشود و صرفاً به علت اینکه مطابق با
موضوع روز هستند اجرا میشوند .درنهایت با توجه به روحیاتشان ،کار در کارخانجات را برای خود مناسب
نمیدیدند.
پس از پایان دوره کارشناسی با توجه به اینکه ورودی بهمنماه ارشد بودند و سابقه کاری نیز نداشتند،
صرفاً به علت تشابه موضوع پایاننامهشان با پروژههای در حال اجرا شرکت دوستشان در آنجا
استخدامشده و بهعنوان کارشناس پروژه مشغول به کار شدند .شغل اول ایشان اشتغال به مدت سه سال
در یک محیط پروژهای با موضوعات مدیریت فرآیندها ،برنامهریزی استراتژیک و مدیریت  ITبوده است.
سپس در هلدینگ میدکو استخدام شدند و در واحد توسعه مدیریت نقش نظارت بر اجرای پروژههایی
نظیر استقرار استانداردها ،مدیریت فرآیندها ،استقرار  ،BSCاستقرار مدیریت دانش ،مدیریت بهرهوری،
تعالی سازمانی و غیره را دارند .به نظر ایشان کلیه این موارد بهصورت پراکنده در دانشگاه تدریس میشوند
و دانشجویان آشناییت حداقلی با آنها دارند لیکن بهصورت عملی آنطور که باید در دانشگاهها یاد گرفته
نمیشوند.
مزیت رقابتی دانشجویان به نظر ایشان میتواند تبحر در نرمافزارهای تخصصی و عمومی مانند اکسل و
اکسس که نیاز اولیه هر سازمان هستند و آشنایی با موضوعات روز باشد .همچنین توصیه ایشان برای
تقویت رزومه دانشجویانی که تجربه کاری قبلی ندارند ،تمرکز بر روی پروژههای مختلف است .منجمله
دلایلی که ایشان توانستند بهراحتی استخدام شوند عبارتاند از )7( :دانشگاه محل تحصیل )6( ،انجام
پروژه پایانی با موضوع روز آن زمان )9( ،مطالعات و پروژه دوره ارشد که باعث اشراف کاملشان به محتوا
در زمان مصاحبه بوده است .ایشان به تازه فارغالتحصیلان توصیه میکنند که در ابتدای کار به دنبال
شغل با درآمد و پست عالی نباشند چراکه چنین امکانی برای افراد تازهکار و اصطلاحاً صفرکیلومتر وجود
ندارد ،لیکن شروع کار حتی با پست و موقعیت پایین خود باعث شکلگیری رزومه شده و بهسرعت بعد
از مدتی میتوانند کارشان را ارتقا دهند .به عقیده ایشان از تغییر کار نباید ترسید چراکه باعث پیشرفت
و توسعه میشود.

66

همچنین از دید ایشان نوع نگاه سایر مهندسین به این رشته در محیطهای مشاورهای به علت اینکه اکثر
افراد در این حوزهها تخصص دارند ،بهگونهای خاص و متفاوت نمیباشد .لیکن در کارخانجات یا
شرکتهای تخصصی که مجموعهای از سایر رشتههای مختلف در آنجا فعالیت دارند ،متأسفانه دید
مناسبی نسبت به رشته مهندسی صنایع وجود ندارد چراکه خروجی کار این رشته برایشان ملموس
نمیباشد .البته این موضوع در خصوص همکاران همسطح صادق است و مدیران ارشد نسبت به اهمیت
این رشته واقف هستند.
به نظر ایشان بازار کار مهندسی صنایع بهشرط داشتن آگاهی و تخصص نسبت به سایر رشتهها تا به
حال مناسب بوده است چراکه در صنایع و سطوح مختلف کاربرد دارد .همچنین در واحدی که ایشان
مشغول هستند ،مهندسین صنایع در دو بخش تولید و ستادی فعالیت دارند.
به عقیده ایشان گذراندن کارآموزی نه بهصورت پیوسته در یک تابستان بلکه در کل دو سال پایانی
تحصیل بهصورت ساعتی در طول هفته و همزمان با درسهای اصلی در شرکتهای مشاورهای میتواند
دید خوبی نسبت به مشاغل مختلف در دانشجو ایجاد کرده ،با عناوین درسی و موضوعات مختلف بهصورت
کاربردی و عملی آشنا نموده تا مسیر شغلی خود را به بهترین نحو انتخاب کند .شرکتهای مختلف
متأسفانه برنامه درستی برای جذب کارآموز نداشته و صرفاً از روی اجبار و شرایط دیگر کارآموز قبول
میکنند .ایشان نیز در کارآموزی  7خود بیشتر مشاهدهگر بودند ولی در کارآموزی  6مطالعات تطبیقی
یک پروژه را بر عهده داشتند که مفیدتر بوده است .مشکل پیدا کردن محل کارآموزی برای ایشان نیز
وجود داشته که بدون آشنا و معرف کار بسیار سختی است .توقعی که در وهله اول از یک کارآموز در
یک شرکت وجود دارد ،فعالیت در چارچوب اختیاراتی است که به وی دادهشده است ،بدین معنا که نمود
عملیاتی آنچه در دانشگاه یاد گرفته است را در آن محل مشاهده کند .به نظر ایشان واحد ارتباط با
صنعت باید ارتباط بیشتری با شرکتهای پروژه محور داشته باشد و از دانشجویان بهعنوان کارآموز در
این پروژهها استفاده نماید ،چراکه حضور دانشجویان در تیمهای کاری موجب افزایش دانش آنها و ایجاد
تجربه کاری برای آنها میشود.
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سمت :کارشناس واحد بازاریابی شبکه ایران کالا
تحصیلات:
 ارشد :مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهرهوری (ورودی سال )90
شماره تماس49920991227 :
آدرس پست الکترونیکیatefe7214@gmail.com :

نتیجه مذاکرات:
رشته ارشد ایشان مدیریت سیستمها و بهرهوری میباشد که حیطههای مختلفی چون مدیریت
استراتژیک ،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت دانش ،بازاریابی ،مباحث کیفیتی ،مباحث عملیاتی و
محاسباتی را شامل میشود.
به نظر ایشان رشته مهندسی صنایع با همه جذابیتهایی که دارد ،یک عیب بسیار بزرگ داشته و آنهم
تنوع بسیار زیاد موضوعات هست ،بهگونهای که افرادی که از این رشته فارغالتحصیل شدهاند ،زمانی که
وارد بازار کار میشوند ،هر فردی انتظار مختلفی از آنها دارد 9 .الی  2واحدی که از حوزههای مختلف
آموزش داده میشود ،نمیتواند جایگزین تعمقی که رشتههای مختلف دارد را بگیرد .بهعنوانمثال با
گذراندن  6واحد بازاریابی نمیتوان یک مشاور بازاریاب خوب شد یا در این حوزه کارشناس بود درحالیکه
این انتظار از افراد جویای این کار وجود دارد.
عدم وجود یک مسیر مشخص در این رشته موجب شده است تا ذهن دانشجویان نسبت به رشته
تحصیلیشان شفاف نشود و ندانند که بعد از فارغالتحصیلی در چه شرکت و با چه جایگاه شغلی میتوانند
فعالیت داشته باشند .درعینحال متنوع بودن حوزههای این رشته موجب میشود تا دانشجویان در
انتخاب مسیرشان گزینههای بیشتری داشته باشند.
دغدغه ایشان در زمان فارغالتحصیلی این بوده است که کجا میتوانند شغل مناسب خود را پیدا کنند و
مطالبی که در دانشگاه آموخته بودند در کجای زندگیشان کارایی دارد .در حقیقت نوعی سردرگمی و
ابهام در خصوص رشتهای که تحصیلکرده بودند و همچنین کاربرد آن ،که به نظر ایشان علت آن عدم
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آموزش دانش موردنیاز بازار کار توسط دانشگاه میباشد .به نظر ایشان تکالیفی که دانشجویان با آن
درگیر هستند صرفاً پروژههای تحقیقاتی و بعضاً عملی نچندان کاربردی بوده که از محیط واقعی دور
میباشند.
ایشان تجربه کاری را مهمترین فاکتور در یافتن کار میدانند زیرا حتی بروزترین و باارزشترین
آموختههای علمی در زمان تحصیل صرفاً مطالب تئوری بوده که در محیط کار کارایی زیادی ندارند .تا
زمانی که نتوان وارد بازار کار شد و تجربه عملی بهکارگیری آموختهها را داشت ،علم دانشجو ارزشآفرین
نمیباشد و صرفاً فارغالتحصیلان با بار علمی زیادی وارد بازار کارشده و مشاهده میکنند که افرادی که
تحصیلات کمتری نسبت به آنها داشته ولی تجربه کاری بیشتری دارند ،کار مدنظر را بهتر انجام داده
و نسبت به آنها در اولویت میباشند .در اکثر مصاحبات کاری که شرکت کرده بودند ،سابقه کاری آیتم
واجبی بوده است که فارغالتحصیلان ارشد در این مورد دارای نقطهضعف میباشند .ایشان اگر به گذشته
بازگردند سعی میکنند تا یک شغل نیمهوقت پیداکرده و سپس برای ارشد اقدام میکردند.
زمانی که ایشان وارد کار بازاریابی شدند ،متوجه شدند که اطلاعات خوبی نسبت به بازار ،مشتری و
نیازمندیهای مشتری دارند که بسیار کمککننده است لیکن کافی نمیباشد ،چراکه کار بازاریابی نیازمند
قدرت بیان و قدرت مذاکره بالا است تا فرد بتواند از محصول خود دفاع نموده و مشتری را نسبت به
خرید آن تشویق و متقاعد سازد.
توصیه ایشان به افرادی که در پی یافتن شغل در این رشته هستند ،شناسایی حوزه مورد علایقشان،
همخوانی ویژگیهای روحی و فردیشان با آن حوزه ،تخصصی شدن در آن حوزه و کسب تجربه عملی
است و در این راه صرفاً به دانشگاه اکتفا ننموده و دانشجویان فعالیتهای بیرون از دانشگاه نیز داشته
باشند .برای این امر حتماً میبایست از نقطهای آغاز نمود حتی اگر پایینتر از سطح توقع فرد باشد.
مهندس آدمی توصیه میکنند دانشجویان کارآموزی خود را در تابستان بعد از ترم  2بگذرانند چراکه
فرد وقتی وارد محیط کار شود ،دانش موردنیاز در بازار کار را بهتر و بیشتر درک میکند ،بنابراین بهتر
است این امر زودتر اتفاق افتد تا دانشجو فرصت جبران در دو ترم بعدی را داشته باشد .البته وجود دو
کارآموزی بسیار میتواند مفید باشد ،زیرا دانشجو در آخرین تابستان که در شرف فارغالتحصیلی است،
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کارآموزی جدیتری داشته و فرصت بیشتری برای استخدام دارد .در کارآموزی  7میتوان نوع و شکل
دانش موردنیاز را متوجه شد تا در دو ترم آتی فراگرفته شوند ،سپس در کارآموزی  6دانشجو نوع برخورد
با مشکلات و قدرت حل مسائل را پیدا خواهد کرد و با داشتن یک تجربه قبلی (کارآموزی  ،)7میتواند
تواناییهای خود را در کارآموزی  6محک بزند.

فصل سوم :معرفی پروژه موفق مهندسی صنایع
 -3معرفی پروژه موفق پیاده شده مهندسی صنایع
موضوع پروژه :طرحریزی استراتژیک ،توسعه مدل کسبوکار و طراحی زنجیرهتأمین شبکه آزمایشگاهی
تشخیص.
محل اجرا :قرارداد این پروژه در زمستان  7999بین شبکه آزمایشگاهیان تشخیص و شرکت فرهیختگان
حامی علم و صنعت منعقد گردید و فازهای مطالعاتی و تدوینی آن از  92/42/64در حال اجرا میباشد.
از مهندسین صنایعی که در این پروژه فعال هستند میتوان دکتر رسولی استاد دانشکده صنایع دانشگاه
علم و صنعت ( )rasouli@iust.ac.irرا نام برد که معرفی پروژه از جانب ایشان صورت گرفت و همچنین
دکتر پیشوایی استاد دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ( )pishvaee@iust.ac.irکه مدتی بعد به
تیم مشاوره این پروژه پیوستند و جز هسته اصلی میباشند.
اینجانب از ابتدای پروژه در بخش مطالعات تطبیقی مدلهای موفق خارجی و تحلیل محیط به مدت 6
ماه فعالیت داشتهام .یکی از مواردی که مدنظر هر دو طرف کارفرما و تیم مشاوره بوده است ،بحث
آگاهسازی و ترویج محتوای این عمل است به علت نیازی که در کشور در خصوص تشکیل چنین
شبکههایی ایجادشده است .منجمله اقدامات در این خصوص برگزاری کارگاهها و سمینارهای آموزشی
در دانشکده میباشد .همچنین هر دو استاد در کلاسهای درسی خود سعی داشتهاند تا موضوع پروژههای
درسی را با محتوای این پروژه همسو سازند تا تجربه آشنایی و فعالیت در چنین پروژههایی عملی برای
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دانشجویان صورت گیرد و در روند تکمیل فازهای پروژه نیز سریعتر انجام شود .دکتر پیشوایی بهصورت
خاصتر پیگیری فعالیتهای ترویجی در دانشگاه را بر عهده دارند .اولین سمینار نیز در این خصوص با
عنوان تحلیل الگوهای نوین ارائه خدمات در صنعت آزمایشگاهی در تاریخ  94آذرماه به میزبانی دانشکده
صنایع دانشگاه علم و صنعت برگزار گردید.
در خصوص محتوای پروژه میتوان اشاره داشت که مدلهای کسبوکار شبکهای یکی از رویکردهای
بنیادین برای نوآوری در منطق خلق ارزش میباشد که توان و ظرفیت بالقوه برای پاسخگویی مبتکرانه
به نیازهای بازار را فراهم میآورد .مجموعههای ارائهدهنده خدمات سلامت ،در یک بستر خلق ارزش
شبکهای این امکان را میبینند تا بر مزیتهای رقابتی خود تکیه کرده و ارزشهای متمایز از نگاه مخاطب
غایی خلق کنند .همچنین امکان نوآوری تعاملی ،تولید و ارائه خدمات تعاملی و ارتباط با مشتری تعاملی
فرصتهای جدیدی برای سودآوری از مجرای تمایز در بازار فراهم میکند.

حوزه خدمات تشخیص آزمایشگاهی در نظام سلامت ،به علت ماهیت خدمات این حوزه ،پیشرو در تحول
مدلهای ارائه خدمات است و تحولات جدی در سالهای اخیر در شیوههای ارائه خدمات تشخیصی
صورت پذیرفته است .توسعه شبکههای همکاری برای امکان تحقق مدلهای کسبوکار نوآورانه در حوزه
خدمات تشخیصی از چند سال اخیر آغازشده و بهسرعت در حال گسترش است .شبکه آزمایشگاهی
تشخیص که با همکاری بیش از  94آزمایشگاه در سطح تهران تشکیلشده است درصدد است الگوی
نوینی از خدمات تشخیص را ارائه نماید ،بهنحویکه ارزشآفرینی متمایز برای مخاطبین بتواند ضمن
تضمین بقای اعضای شبکه امکان سودآوری بیشتر را فراهم آورد.
با توجه به فازهای پروژه میتوان گفت که این پروژه یک پک کامل از بسیاری از ابزارها و محتوای
مهندسی صنایع شامل تحلیل محیط ،چشمانداز و راهبرد ،استراتژی شکلگیری شبکه ،سناریوهای
کسبوکار تا تحلیلهای اقتصادی و طراحی زنجیره تأمین شبکه میباشد .لذا بسیار توصیه میشود تا
چنین پروژههای کاملی که نیاز مهندسین صنایع را شفاف مینماید ،در دانشکده بهصورت فعالتری
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
 -4موضوعی از مسائل قابل بهبود در دانشکده مهندسی صنایع
«علت عدم درک نیاز بازار از فارغالتحصیلان و تعریف مکانیزمی که به کمک آن بتوان
مهارتهای موردنیاز بازار کار و کاربرد مهارتهای دانشجویان در بازار کار را شناسایی نمود».
مسئله تعریفشده برای اینجانب را میتوان به دو بخش زیر تفکیک نمود:
 بخش اول :علت عدم تفهیم نیاز بازار در دانشگاه و عدم آگاهی از توانمندیهای دانشگاه در صنعت
 بخش دوم :راهکار یا مکانیزمی که انتظارات بازار کار را شناسایی نموده و دانشجویان بر اساس آن
تربیت شوند و درعینحال استفاده از توانمندیهای آکادمیک دانشجویان در صنعت
بخش اول :موارد زیر را میتوان بهعنوان علل عدم تفهیم و آگاهی طرفین دانست:
 .7در شرایطی که دو طرف با یکدیگر تعامل نداشته باشند ،مشخصاً درک و ارتباطی وجود نخواهد
داشت.
 .6در شرایطی که تعامل طرفین پایین باشد ،تفهیم نیازمندیها و توانمندیهای یکدیگر بهصورت کامل
انجام نمیشود و در موارد بسیاری نیز سوءبرداشت ایجاد خواهد شد .دیدگاه برتر بودن طرفین نسبت
به یکدیگر میتواند ناشی از همین مورد باشد.
 .9درصورتیکه طرفین خود نمیتوانند زبان مشترکی داشته باشند ،وجود نقش سومی برای واسطه
ضروری است ،چیزی که در کشورهای پیشرفته تحت عنوان «موسسه ارتباط دانشگاه با صنعت» نام
دارد که متأسفانه این بخش در کشور ما بسیار کمرنگ میباشد .در این خصوص دکتر جعفری مدیر
ارتباط با صنعت دانشکده صنایع در همایش معارف گروه ارتباط با صنعت توضیحات قابلتوجهی
ارائه نمودند.
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 .0دو طرف به علت بیاعتمادی و یا عدم پذیرش یکدیگر ،علاقهای به حل مشکلات خود به کمک
یکدیگر ندارند.
 .9عدم تعریف جایگاهی برای یکدیگر بدین معنا که صنعت باید در صنعت و دانشگاه در دانشگاه باقی
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
نبودن موضوع تربیت نیروهای برتر توسط صنعت که این مورد را صرفاً وظیفه دانشگاه میداند،
ترجیح کار با افراد حرفهای تا مشغول بودن با دانشجویان و غیره میباشد.
 .2نبود سیاستهای پشتیبان و مشوق برای همکاری طرفین.
با توجه به اینکه کارآموزی اولین فرصت شناخت محیط کار است ،لذا مواردی نیز در این خصوص نیازمند
توجه میباشند زیرا با همین روند این فرصت طلایی نیز از دانشجویان گرفته میشود:
 .7یک کارآموز معرف یک دانشگاه میباشد و هر معرفی دارای یک پشتیبان است .درحالیکه دانشکده
در خصوص آموزش مهارتهای موردنیاز دوره کارآموزی ،حمایت از دانشجویان ،تعیین محل مناسب
برای این دوره ،پیگیری وضیعت کارآموزان در سازمانها ،توجه دانشکده به رویه رسیدگی به کارآموز
توسط سرپرست خود به جهت پربار بودن دوره کارآموزی و غیره برنامهای ندارد و میتوان گفت که
دانشجویان کارآموز در هیچ اولویتی از مسائل دانشکدهای نمیباشند .همچنین نهادی بهعنوان
جایگزین ،مسئول امور مرتبط با کارآموزی نمیباشد.
 .6سردرگمی دانشجویان در این دوره ،عدم وجود علاقه به مسئولیت تعیینشده برای آنها بعضاً به
جهت عدم آشنایی یا علاقه نداشتن به ماهیت شرکت مدنظر که درعینحال گزینه دیگری برای
گذراندن کارآموزی خود ندارد ،عدم توجه به دانشجو و تلقی نمودن آن بهعنوان یک عدم تمرکز در
سازمانها ،عدم ارائه دانش سازمانی به وی به علت بیاعتمادی به دانشجویان درحالیکه حقیقتاً
دانشجو از این نظر هیچ تهدیدی محسوب نمیشود ،عدم صرف زمان مناسب برای آشنایی کارآموز
با فرآیندها و ماهیت کاری شرکت درحالیکه میتوان گفت کمبود وقت بهانهای برای رهایی از حضور
دانشجو میباشد و همچنین مشکلات مرتبط با بازه زمانی  604ساعت ،تمامی این مسائل در %99
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کارآموزیها رخ میدهد درحالیکه میتوان از انرژی و انگیزه یک دانشجو که بدون ایده خاصی وارد
یک سازمان شده و ذهنیت تثبیتشده منفی یا مثبتی ندارد ،بهصورت مثبت و مفیدی استفاده نمود.
 .9عدم اشتراک دانش و تجربیاتی که دانشجویان در این دوره کسب کردهاند که خود موجب عدم
آگاهی دیگران به نیازمندیها و شرایط موقعیتهای شغلی میشود .همچنین مدیر گروه کارشناسی
گزارشات کارآموزی را صرفاً دریافت نموده و نسبت به انتشار محتوایی که مرتبط با الزامات جایگاههای
شغلی است و فاش نمودن دانش سازمانی تلقی نمیشود ،اقدامی نمیکند.
 .0عدم علاقه ذاتی دانشجویان به امر کارآموزی به علت مواردی که در بالا ذکر شد که خود موجب
میشود تا در دوره کارآموزی به دنبال هدف اصلی این دوره یعنی شناخت بازار کار نباشند و صرفاً
به گذراندن دوره  604ساعت کاری بسنده کنند.
درحالیکه اگر واقعاً کارآموزی بر اساس برنامه و بهگونهای هدفمند و با علاقه انجام شود،
 .7در درجه اول دانشجو شناخت خیلی خوبی از حیطه کاری شرکت پیداکرده و با جایگاههای شغلی و
نیازمندیهای آن آشنا میشود.
 .6تفاوت میان محیط کاری و آکادمیک را بهتر درک کرده و میتواند نمود عملیاتی دانش تحصیلی
خود را ببیند .آنچه میبایست آموخته باشد ولی در عمل نیاموخته را شناسایی کرده و در بازه زمانی
پیش رو سعی در یادگیری آن خواهد داشت.
 .9رضایت از کارآموزی انجامشده بهترین تبلیغ برای ماهیت اینگونه سازمانها خواهد بود .همچنین
راهنمای خوبی برای سایرین که به دنبال شناخت فعالیتها و موقعیتهای اینگونه سازمانها
هستند ،میباشد.
 .0کمک بسیاری به انتخاب مسیر دانشجو و شغل مورد علاقه او میکند.
همچنین مسائل زیر بهصورت خاص به دانشگاه مرتبط میباشند:
 .7اساتید در کلاسهای خود پروژههای عملی را تشریح نکرده و صرفاً به آموزش دانش تئوری میپردازند.
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 .6یکی از فرصتهای مناسب برای یادگیری مهارتهای کاری مشارکت در پروژههای اساتید و همکاری
در تیمهای دانشجویان دکتری و ارشد آنها است .متأسفانه بعضاً اساتید یا ( )7پروژه کاری ندارند،
یا ( )6در پروژههای خود دانشجویان کارشناسی را دخیل نمیکنند چراکه زمان برای سرمایهگذاری
بر روی دانشجویان کارشناسی نداشته و دانشجویان تحصیلات تکمیلی آنها نیز زمان و تمایلی برای
کار با دانشجویان کارشناسی که تجربه و دانش لازمه را دارا نیستند ،ندارند و یا ( )9در صورت
مشارکت دانشجویان کارشناسی متأسفانه کارهای بعضاً بیارزشی را به آنها واگذار میکنند که
موجب اتلاف زمان دانشجو ،فشار بسیار زیاد بر روی وی به علت انجام کلیه مسئولیتها بهتنهایی و
نهایتاً از بین بردن انگیزه وی خواهد شد .متأسفانه بسیاری از دانشجویان در چنین شرایطی صرفاً
برای تأیید نظر استاد و یا تهیه رزومه برای خودشان حاضر به ادامه همکاری میباشند .البته باید
توجه داشت که آمادگی دانشجویان ازلحاظ روحیه کار تیمی ،مسئولیتپذیری ،دانش موردنیاز و
غیره جای بحث دارد .در عمل بسیاری از دانشجویان برای فعالیت در چنین محیطهایی آموزش
ندیدهاند.
 .9نوع پروژههایی که دانشجویان برای دروس مختلف میبایست انجام دهند ،یا بهصورت تحقیقاتی بوده
که واقعاً مفید و کاربردی نمیباشند و یا بهصورت عملی با شرایط نامناسب و نامعقولی بوده که با
تمامی مشکلاتی که در ورود به شرکتها و کسب دانش سازمانی وجود دارد ،درنهایت منجر به
مستندسازی شده و هدف اصلی محقق نخواهد شد .متأسفانه حس اجبار انجام چنین پروژههایی
خود موجب از بین رفتن اثربخشی این فعالیت خواهد شد.
 .0دانشکده مکانیزمی برای پرورش نیروهای حرفهای نداشته و صرفاً یک رویه تکراری در هر ترم توسط
بازیگران مختلف مانند اساتید ،دانشجویان و دانشکده اتفاق میافتد .علت این امر را میتوان در آن
دانست که اصولاً دانشجوی کارشناسی مخاطب دانشکده نمیباشد و سرمایهگذاری بر روی دانشجویان
در اولویتهای سیاستی دانشکده قرار ندارد.
 .9نیاز است تا در جلسات انتقال تجربه در رابطه با نیازمندیهای شغلی نیز توضیحاتی ارائه شود .تمرکز
جلسات بیشتر بر روی انتقال تجربیات شخصی بوده و در موارد بسیاری نیز افراد از صلاحیتهای
لازمه برخوردار نبوده و آنچه میبایست به دانشجویان منتقل شود ،اتفاق نمیافتد .همچنین نیاز است
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تا جدای از صنایعی بودن مدعوین ،از خبرگان صنایع که فارغالتحصیل سایر رشتهها و دانشگاهها
هستند نیز دعوت شود.
 .2نبود برگزاری دورههای آموزشی که مدرسین آن افراد حرفهای در صنعت باشند .همچنین عدم
همکاری دانشکده در تخصیص بودجه و هموار نمودن سدهای موجود برای چنین برنامههایی نیازمند
توجه مدیریت دانشکده است.
بخش دوم :منجمله راهکارهایی که در خصوص مسئله تعریفشده وجود دارد:
 .7ایجاد فرومی که دانشجویان تجربیات خود را در خصوص کارآموزی در آن ثبت کنند .همچنین برای
بهبود فرآیند گذراندن دوره کارآموزی نیاز است تا پرسشنامهای توسط مدیر گروه کارشناسی که
مسئول امور کارآموزی دانشجویان است تهیهشده و برای ورودیهای مختلف ارسال شود تا خلأهای
موجود شناسایی شوند .همچنین انتظار میرود تا مدیریت در این خصوص جدیتر عمل نماید و
حمایت خود را با برطرف شدن موانع موجود نشان دهد.
 .6به کمک نظام آموزشی قوی باید این اعتمادبهنفس در دانشجویان کارشناسی ایجاد شود که آنچه
موجب موفقیت آنها در بازار کار میشود را میتوان در مقطع کارشناسی فراگرفت تا دانشجویان به
امید کسب دانشی که حتی از حصول آن مطمئن نیز نمیباشند ،فرصت شروع به کار را از خود
نگیرند .بسیاری از فارغالتحصیلان معتقدند افرادی که با مدرک کارشناسی خود مشغول به کار
هستند ،به علت سابقه کاری کاربردی که پیداکردهاند نسبت به دانشجویان تحصیلات تکمیلی بدون
سابقه کار موفقتر هستند .در مواقعی نیز بعد از مدتزمانی فعالیت در بازار کار ،ممکن است
فارغالتحصیلان به علت نیازی که در حوزه کاریشان حس میکنند ،قصد ادامه تحصیل داشته باشند
که البته این قضیه امر بسیار مطلوبی است چراکه این نوع دانش است که اثربخش بوده و کاربرد و
ضرورت آن نیز کاملاً درک شده است .متأسفانه گذراندن دوره ارشد بدون شناخت نسبت به کاربرد
گرایشهای مختلف به یک امر معمول تبدیلشده است.
 .9یکی از راهکارهایی که توسط فارغالتحصیلان پیشنهاد شد ،حضور هر هفته یا هفتهای دو بار
دانشجویان در سازمانها از ترم  9به بعد میباشد تا دانشجویان همراه با یادگیری دروس اصلی،
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بهصورت عملی نیز با آنها آشنا شوند .برای تحقق چنین امری میبایست دانشجویان برنامه درسی
ساختاریافتهتری داشته باشند تا زمان مناسب برای تمرکز بر روی درسها ،حضور مؤثر و مستمر در
شرکتها ،انجام مسئولیتهایی که به آنها واگذارشده است ،مطالعات جانبی و غیره داشته باشند.
مدیر آموزش باید همکاری بیشتری در این خصوص داشته باشد و با زمانبندی مناسب درسها
کمک به رشد دانشجویان نماید تا بعد از فارغالتحصیلی افرادی تکبعدی که صرفاً درسخواندهاند
نباشند.
 .0در رابطه با دوره ،سمینار و همایشهای تخصصی و بروز این رشته که توسط سازمان و نهادهای
برجسته برگزار میشود ،دانشکده تلاش نماید تا طی مذاکراتی که با مجریان آنها دارد ،برای حضور
دانشجویان دانشکده تخفیفاتی فراهم نماید ،چراکه تأمین مبالغ چنین برنامههایی برای بسیاری از
دانشجویان ممکن نمیباشد .شایسته است تا چنین فرصتهایی به علت عدم حمایت دانشکده از
بین نرود.
 .9برگزاری نمایشگاههای کار و دعوت از سازمان و شرکتهای بزرگ در انتهای تابستان که دانشجویان
در شرف فارغالتحصیلی هستند ،میتواند علاوه بر معرفی حوزههای شغلی و تشریح نیازمندیهای
هر حوزه ،منجر به گفتگو دانشجویان با مدیران سازمانها شده تا پتانسیل و کاربرد هر دانشجو با
توجه به علایق و توانمندیهایش در تنوع شغلی موجود در نمایشگاه مشخصشده و مهارتهایی که
میبایست کسب نماید را بهتر بشناسد و نهایتاً فرصت جذب وی به بازار کار صورت گیرد.
 .2برگزاری دورههایی چون مدرسه کار که توسط دانشگاه شریف انجام میشود به جهت شناخت بهتر
دانشجویان نسبت به توانمندی و علایقشان تا مسیر شغلی خود را هدفمندتر و آگاهانهتر انتخاب
نمایند.
 .1دانشجویان به هر میزان که توانایی ریشهیابی مشکلات سازمانی و حل آنها به کمک ابزار و دروس
آموخته را داشته باشند ،در نمایش توانمندیها و کارایی دانش دانشگاهی خود موفقتر خواهند بود.
لذا دانشجویان همواره برای نمایاندن قدرت خود میبایست با راهحل و ایده صحبت کنند تا تأثیر
حضور آنها پررنگتر شود.
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 .2همچنین پیشنهاد میشود در بازدیدها بهجای روند تکراری بازدید از خطوط تولیدی ،با مدیران
واحدهای مختلف مرتبط با رشته مهندسی صنایع گفتگو شود تا تجربیات کاربردی از این طریق به
دانشجویان منتقل شود و مشکلات موجود به کمک ایدههای دانشجویان برطرف شود.
درنهایت میتوان گفت که مسئله تعیینشده برای اینجانب در درجه اول نیازمند بستر حداقلی مناسبی
است تا بر اساس آن ایدهپردازی و اقدامات آتی صورت گیرد .زمانی که دانشجویان احساس کنند که
دانشگاه و محیط کار نسبت تربیت  ،رشد و حضورشان ارزش قائل است ،با انگیزه بیشتری برای پیشرفت
تلاش خواهند کرد .یکی از فارغالتحصیلان در خصوص اجبار دو کارآموزی نکته قابلتوجهی را متذکر
شدند و آن اینکه اگر دانشجویی آنچه را که میبایست در کارآموزی  7خود ببیند ،کارآموزی  6را داوطلبانه
و با اشتیاق انجام خواهد داد در غیر این صورت این اجبار هیچ فایدهای نخواهد داشت.
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قسمت دوم.
گزارش کارآموزی

 -1فصل اول .مکان کارآموزی :شرکت پارسخودرو
 -1-1تاریخچه شرکت
پارسخودرو ،شرکت خودروسازی ایرانی است که توسط جعفر اخوان در سال  7999با نام شرکت «جیپ»
تأسیس شد و با واردات و فروش اتومبیلهای جیپ ویلیز و قطعات یدکی آن فعالیت خود را شروع کرد.
شرکت در سال  7992پس از احداث کارخانه در جاده مخصوص کرج (محل کنونی شرکت) ،مونتاژ انواع
اتومبیلهای جیپ را در ایران آغاز نمود .در سال  7909به دنبال احداث سالنهای پرس و ساخت قطعات
و توسعه عملیات ،تولید اتومبیلهای آریا و شاهین (رامبلر) به محصولات قبلی اضافه گردید .در سال
 7996شرکت «موتور جک» تأسیس و کلیه داراییها و تعهدات شرکت جیپ به این شرکت منتقل
گردید .در همان سال نام شرکت به «شرکت جنرال موتورز ایران» و در سال  7999به «خودروسازی
ایران» و در همان سال به «پارسخودرو» تغییر یافت ].[9

شکل ( )7-7حضور شرکت جنرال موتورز در ایران و تولید خودروهای لوکس
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شکل ( )6-7نمای از بالای شرکت پارسخودرو

بر اساس صورتجلسه مجمع فوقالعاده در سال  7917شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل
گردید و در اواخر سال  7912و  7926در پی عرضه سهام شرکت در بازار بورس ،شرکت سایپا به ترتیب
 %97و  %90دیگر از سهام شرکت را خریداری نمود ].[9
در سال  6442و در اوج بحران مالی  ،6449-6441این شرکت بار دیگر مذاکراتی را با شرکت جنرال
موتورز برای خرید برند پونتیاک آغاز کرد .جنرال موتورز قصد داشت با فروش این برند خود را از
ورشکستگی نجات دهد ،اما این مذاکرات به دلیل پیچیدگی روابط ایران و آمریکا ،باوجود کسب امتیازات
قابلتوجه توسط پارسخودرو به سرانجام نرسید ].[9

 -2-1چشمانداز و مأموریت
چشمانداز شرکت:
«خوشنامترین خودروساز منطقه تا سال »7044
مأموریت شرکت:
«مشارکت در ارتقا سطح رفاه جامعه از طریق تولید و عرضه خودروهای باکیفیت ایمن و سازگار با
محیطزیست»
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 -3-1خطمشی
بهمنظور حصول اطمینان از تحقق مأموریت و چشمانداز شرکت ،خطمشی سازمان به شرح زیر اعلام
میگردد ]:[0
 برآورده ساختن کلیه الزامات سازمانی و قوانین و مقررات ملی و بینالمللی مرتبط با فعالیتها،
محصولات و خدمات سازمان
 بهبود مستمر و مداوم اثربخشی نظام مدیریت یکپارچه و پیشگیری از هرگونه عدم انطباق محصول،
مصدومیت و بیماری افراد ،آلودگی محیطزیست و اتلاف منابع طبیعی
 ایجاد منافع ذینفعان و افزایش سطح رضایت آنها از طریق بهکارگیری کلیه قابلیتها و
شایستگیهای سازمان و تعامل سازنده با رقبا
 توسعه فناوری ،بهبود فرآیندها و محصولات با حداقل احتمال بروز خطر و آلایندگی محیطزیست
کلیه کاربران نظام مدیریتی در سطوح مختلف سازمانی و کسانی که تحت کنترل پارسخودرو یا از طرف
آن فعالیت مینمایند ،متعهد به رعایت مفاد مذکور میباشند .به امید آنکه شرکت پارسخودرو بتواند با
استقرار و نگهداری نظام یکپارچه مدیریت و حرکت در مسیر متعالی سهم بسزایی در اعتلای صنعت
خودروسازی کشور داشته باشد.

 -4-1ارکان جهتساز شرکت
برای پشتیبانی از چشمانداز و مأموریت نیاز به ساختاری است که در آن ارزشها حفظ شود ،فرآیندهای
کلیدی ارتقا پیدا کنند ،موجبات رضایت مشتریان فراهم گردد و منابع مالی مطمئن و پایدار باشند ].[0
ارکان جهتساز شرکت را با چنین فلسفهای میتوان در شکل ( )9-7مشاهده نمود.
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شکل  )9-7ارکان جهتساز شرکت

 -5-1محصولات شرکت
در ابتدا محصولات رامبلر و جنرال موتورز تحت لیسانس شرکتهای اصلی تولید میشد .اولین خودرو
ساختهشده توسط این شرکت آریا شاهین بود که بر اساس خودروهای تولید رامبلر ساخته شد .این
شرکت همچنین خودرو جیپ را تحت لیسانس شرکت اصلی تولید میکرد.
در سال  7996پس از آنکه شرکت پارسخودرو جزئی از جنرال موتورز گردید ،تولید خودروهای اپل با
علامت تجاری شورلت در ایران آغاز شد .همچنین تولید یک مدل بیوک و کادیلاک و یک مدل شورلت
به نام شورلت نوا همراه با یک وانت شورلت به تولیدات قبلی اضافه گردید .این تولیدات تا سال 7927
ادامه داشت.
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تا قبل از آخرین تحریمها همکاری شرکت نیسان و پارسخودرو منجر به تولید محصولاتی چون نیسان
پیکاپ ،نیسان رونیز ،نیسان ماکسیما ،نیسان قشقایی ،نیسان تیانا شده بود.
در حال حاضر شرکت محصولات رنو شامل رنو ساندرو ،رنو مگان ،رنو تندر را تحت لیسانس شرکت اصلی
تولید میکند .همچنین خودروهای شرکت برلیانس آتو شامل  H694 ،H664 ،H994 ،H964و برلیانس
کراس با نشان پارسخودرو مونتاژ و عرضه میگردد.

 -6-1سالنهای تولیدی شرکت
سالنهای بدنه:
 سالن بدنه متمرکز
 سالن بدنه پراید 707
 سالن بدنه نیسان
 سالن بدنه رنو (تندر  – 94پارستندر  -مگان  -ساندرو)
 سالن همینگ (مجموعهسازی پراید)
 سالن مترولوژی بدنه
سالن پرس:
 خط همینگ تندر 94
 خط بدنه دربهای ساندرو (در موتور  -در صندوق  -درهای جانبی)
 خطوط پرسکاری (سبک و سنگین)
 خط مشکیکاری شاسی و رنگ قطعات
 خط کویلر و بخش کارگاه مهندسی ابزار
سالنهای مونتاژ:
 سالن مونتاژ پراید 7
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 سالن مونتاژ پراید 6
 سالن مونتاژ نیسان ماکسیما
 سالن مونتاژ رنو (تندر  - 94مگان  -پارستندر  -ساندرو)
 سالن مونتاژ نیسان و برلیانس
 سالن ( Sign Offجهت محصولات گروه رنو)
 سالن  PDIپراید


سالن شارژ گاز CNG

سالن رنگ متمرکز:


PT , ED & Repair



سیلرزنی و U.B.S




Primer & Repair Primer
TOP Coat

( Touch-up & Final check روتوش و کنترل نهایی)


WAX

 -7-1مزیتهای رقابتی
اهم مزیتهای رقابتی شرکت پارسخودرو را میتوان در موارد زیر خلاصه نمود ]:[0
 همکاری با شرکتهای بینالمللی صنعت خودرو مانند نیسان ،رنو و انتقال دانش و تکنولوژی به
داخل شرکت باکیفیتترین خودروساز ایران
 استقرار سیستمهای تولید در سطح شرکت مطابق با استانداردهای شرکتهای خودروساز رنو و
نیسان


مجهز بودن به خطوط بدنهسازی رباتیک در سالن L94

 تولیدکننده محصولات سواری لوکس در کشور
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 اخذ تأییدیه از شرکت رنو توسط آزمایشگاه رنگ پارسخودرو جهت انجام تست صنعتی رنگ خودرو
در ایران بهعنوان آزمایشگاه مرجع رنو
 استقرار سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ( )ISO 71469و اخذ گواهینامه از مرکز ملی تائید
صلاحیت ایران
 کسب رتبه  19در طرح رتبهبندی صد شرکت برتر توسط سازمان مدیریت صنعتی
 دریافت گواهینامههای ممیزی داخلی-عارضهیابی سیستم مدیریت کارخانه بر اساس سیستم تولید
نیسان
 دریافت گواهینامه نشان تکنولوژی برتر و خوشنامترین نام تجاری


دریافت گواهینامه ارزش برند ISO 74222-6474

 کسب عنوان سبز از شرکت رنو فرانسه برای ششمین بار
 کسب عنوان  Exceptionalدر آدیت دورهای شرکت رنو فرانسه برای سومین بار
 دستیابی به الزامات و استانداردهای بینالمللی آلایندگی خودرو (یورو  )0برای کلیه محصولات
 دریافت گواهی انجام تست خوردگی ( )ECC7آزمایشگاه کیفیت شرکت از آزمایشگاه تکنوسنتر
شرکت رنو فرانسه به مدت سه سال
 آموزش مبانی سیستمهای کیفی رنو -نیسان ( )ANPQPبه سازندگان قطعات خودرو و ارائه مقاله
در کنفرانس مدیران تولید
 گسترش و نهادینهسازی سیستم خودکنترلی در سالنهای مونتاژ رنو
 اخذ تأییدیه  COPتمامی محصولات از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 پیشرو در کیفیت و کسب رتبههای اول تا سوم جدول ارزشیابی  ISQIدر سالهای اخیر
 کسب رتبه اول در ممیزی مدیریت کارخانه ( )GKدر سطح گروه خودروسازی سایپا
 مقام اول دائمی خودروی تیانا در رتبهبندی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و انتخاب آن
بهعنوان باکیفیتترین خودروی کشور
 کسب عنوان منحصربهفرد دو رتبه اول در  %27حضور خودروهای تیانا و ماکسیما در جدول شرکت
بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
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 -2فصل دوم .بررسی وضعیت موجود
انتخاب حوزه کیفیت در دوره کارآموزی ،علاوه بر علاقه و تسلط زیاد در آن ،با هدف شناخت بازار کار
این حوزه در یک محیط صنعتی که قطعاً نیاز به آن احساس میشود ،انجام شد.
با هماهنگیهایی که صورت گرفت ،پس از رجوع به معاونت کیفیت شرکت ،محل کارآموزی اینجانب در
سالن ارزشیابی محصولات شرکت تعیین شد .پس از صحبت با مدیریت تضمین کیفیت شرکت ،مهندس
عیوضزاده بهعنوان سرپرست کارآموزی اینجانب تعیین شدند.

 -1-2فعالیتهای واحد سازمان
در این بخش فعالیتهایی چون ارزشیابی محصولات شرکت ،آنالیز و رسیدگی به شکایات مشتریان و
برگزاری و رسیدگی به امور جلسات پاسخ سریع کنترل کیفیت مشتریان 7انجام میشود.

 -1-1-2ارزشیابی محصولات
در ارزشیابی محصولات ،خودروها پس از تولید بهمنظور آدیت سریع ،6کوتاه 9و کامل 0به سالن ارزشیابی
منتقلشده تا ایرادات موجود که در بخشهای قبلی دیده نشده است ،شناسایی شوند .بهعبارتدیگر یک
بازرسی کلی از خودرو مطابق با استانداردهای تعیینشده انجام میشود و ایرادات هر خودرو به همراه
نمرات آن بهصورت چکلیستی به سالن مدنظر اعلام میگردد.
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)Quick Response Quality Control- Customer (QRQC-C
)Quick Alliance Vehicle Evaluation Standard (Q-AVES
3 S-AVES
4 F-AVES
2
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شکل  )7-6سالن ارزشیابی

ممیزی دیگری نیز توسط بازرسی کیفیت و استاندارد ایران 7در این سالن انجام میشود .این شرکت در
سال  7922با هدف ارائه خدمات فنی ،مهندسی ،مشاورهای و تحقیقاتی جهت ارتقاء کیفیت محصولات
تولیدی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان ،تدوین استانداردهای موردنیاز صنایع و نظارت بر حسن
اجرای موارد کیفی پروژهها و حسن ارائه خدمات تأسیس شد.
ازآنجاییکه این ممیزی بر درجه کیفیت خودروهای تولیدی شرکت پارسخودرو تأثیرگذار است ،نمره
آن بسیار حائز اهمیت میباشد .نمراتی که در این استاندارد به ایرادات داده میشود عبارتاند از،79 ،9 :
 94 ،69و  .744نمرات  9و  79از اهمیت کمی برخوردارند و مشتریان نیز متوجه آنها نمیشوند .نمره
 69بهگونهای است که مشتری متوجه آن شده ولی میتواند از آن صرفنظر کند .نمرات  94و 744
بالاترین حساسیت را داشته زیرا مرتبط با ایمنی خودرو میباشد و باید قبل از رسیدن محصول به دست
مشتری برطرف شوند.
همچنین در صورت اطلاع از وجود ایراد در خودروهای تولیدی در یک بازه زمانی معین ،محصولات
فراخوانده میشوند که این فرآیند در شرکت پارسخودرو طبق استاندارد  OTSرنو میباشد که توسط
خدمات پس از فروش سایپا یدک انجام میشود .سه نوع فراخوان در این استاندارد وجود دارد که
عبارتاند از )7( :فراخوان قرمز که بسیار مهم بوده و  %94خودروهایی که دارای عیب مدنظر هستند ،در
طی  9ماه باید بررسی شوند )6( ،فراخوان آبی که درجه اهمیت پایینتری دارد و به دو صورت بررسی
)Iran Standard and Quality Inspection (ISQI
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 %24خودروهایی که دارای عیب مدنظر هستند ،در طی  76ماه و یا  %24خودروهایی که دارای عیب
مدنظر هستند ،در طی  72ماه انجام میشود و ( )9ایراداتی که نیاز به فراخوانی ندارند و هرزمانی که
مشتری به نمایندگیها مراجعه نمودند ،آن موارد نیز بررسی خواهند شد.

 -2-1-2آنالیز و رسیدگی به شکایت مشتریان
شکایات مختلف مشتریان شامل تصادفات ،خرابی و غیره در سامانه درج شکایت مشتریان ثبت میشود.
کارشناسان آنالیز شکایات مشتری در بخش تضمین کیفیت ،میبایست شکایات را تحلیل کرده و
پیگیریهای لازم در جهت رفع آنها را انجام دهند .مخاطبین این افراد ،کارشناسان خدمات پس از
فروش و مالکین خودرو میباشد .در مواردی نیز برای مشاهده ایراد بهصورت حضوری ،مأموریتهایی
برای کارشناسان این بخش و یا کارشناسان بخش تولیدی در نظر گرفته میشود .گزارشات این فعالیتها
در کمیته شکایات مشتریان ارائه و بررسی میشود و نهایتاً حکم کمیته به مشتریان ابلاغ میگردد.

 -3-1-2پاسخ سریع کنترل کیفیت مشتریان
برخی از ایراداتی که در خدمات پس از فروش ثبت میشود ،مرتبط با فرآیند خودروساز میباشد که
میبایست در جلسات  QRQC-Cمطرح و پیگیری شوند .این فرآیند بهصورت مفصل در فصل بعدی
تشریح شده است.

 -2-2موقعیت رشته علمی در واحد سازمان
با توجه به صحبتی که با کارشناسان این سالن صورت گرفت ،اکثر افراد شاغل در این بخش مهندسین
مکانیک و خودرو میباشند چراکه تسلط بر خودرو اصلیترین شرط فعالیت در چنین محیطی میباشد.
گرچه میتوان از مهندسین صنایع نیز بهشرط تجربه کاری در این صنعت استفاده نمود .لیکن تصور
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غالب نسبت به مهندسین صنایع ،افرادی با دید سیستمی و کلی است که بیشتر در بخشهای برنامهریزی
و مدیریتی موفق هستند .همچنین تصور میشود که به علت تنوع زیاد مباحث در این رشته ،مهندسین
صنایع صلاحیت برای فعالیت در حوزههای فنی را ندارند.
بااینوجود دروسی همچون تفکر سیستمی و بهینهسازی فرآیندهای کسبوکار میتواند در شناسایی
خلأهای فرآیند ،اصلاح رویهها و افزایش اثربخشی و سرعت انجام امور تأثیرگذار باشد.
همچنین تسلط بر استانداردهای مرتبط با خودرو و مدیریت کیفیت و بهرهوری در بخش ممیزی خودروها
میتواند نقطه قوت مهندسین صنایع محسوب شود چراکه اکثر ممیزین این بخش با گذراندن دوره و
بهصورت تجربی به این امر مسلط شدهاند و نسبت به تخصص و دانش استانداردهای ایزو تسلطی ندارند.
همچنین آشنایی با موضوع مدیریت اظهارات میتواند برای کارشناسان بخش رسیدگی به شکایات
مشتریان مفید باشد.
در خصوص فرآیند  QRQC-Cنیز میتوان دروس زیر را پرکاربرد دانست:
 مدیریت اظهارت
 مدیریت پروژههای کیفی تا بتوان در بازه زمانی و شرایط تعیینشده ایرادات را برطرف نمود
 مدیریت هزینه چراکه نسبت به هزینههای ایجادشده از وجود چنین ایراداتی باید مطلع بود
 سیستمهای اطلاعات مدیریت به جهت یکپارچگی سیستم و اطلاعات ،دسترسی و بازخورد بهنگام از
آن
 مدیریت تعارضات چراکه با توجه به نوع مسئولیتها و هزینههای ایجادشده ،بعضاً بین واحدهای
ذینفع اختلاف ایجاد میشود

 -3-2فنون و استانداردهای رشته موردنظر در واحد سازمانی
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بهصورت کلی حجم دادهها در این سالن بخصوص بخش  QRQC-Cبسیار بالا میباشد که میتوان از آن
بهصورت مؤثری استفاده نمود .روشهای دادهکاوی و سیستمهای مدیریت داده در این فرآیند بسیار
پرکاربرد هستند.
همانطور که پیشتر ذکر شد ،تسلط بر استانداردهایی مانند  ISO/TS 72909و  ISO 9447نیز مزیت
محسوب میشود.

 -3فصل سوم .فعالیتهای انجامشده در کارآموزی
با توجه به اینکه پروژه  QRQC-Cاز سال  7999در شرکت پارسخودرو اجراشده است ،لذا به جهت
شناسایی و بررسی فرآیند از دید یک شخص بیرونی ،محتوای کارآموزی اینجانب در راستای این پروژه
تعیین گردید .ازجمله اهدافی که در این پروژه برای اینجانب معینشده بود ( )7شناخت فرآیند QRQC-

 Cو تعیین وضعیت موجود )6( ،اعلام ایرادات مشاهدهشده در این فرآیند و ( )9ارائه پیشنهادها برای
بهبود فرآیند میباشد.
ابتدا گزارش مختصری از فعالیتهای انجامشده در طی هفتههای دوره کارآموزی ارائه میگردد و سپس
گزارش اصلی کارآموزی تشریح میشود.

 -1-3گزارش هفتههای کارآموزی
در تاریخ  92/42/64کلیه اقدامات مرتبط با فرآیند استخدام بهعنوان کارآموز مانند توصیههای ایمنی در
رابطه با سالنهای تولیدی ،تأییدیه بخشهای کارگزینی ،منابع انسانی و حراست بهمنظور دریافت کارت
ورود و خروج انجام شد .همانطور که پیشتر ذکر شد ،سالن ارزشیابی بهعنوان محل کارآموزی اینجانب
تعیین گردید .پس از کسب اطلاعات و توضیحات اولیه در خصوص پروژه تعریفشده از سرپرست خود،
با مهندس شریفی و مهندس فتح اله گل به جهت ارتباط بیشتر و دریافت اطلاعات آشنا شدم .در هفته
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اول به علت هماهنگیهای موردنیاز برای اخذ مجوز همراه داشتن لپتاپ در شرکت ،به مطالعه
دستورالعمل برگزاری جلسات  ،QRQC-Cکتاب آدیت محصول و فرآیند ،تحقیق در خصوص موضوع
پروژه سپری شد.
با توجه به سه هدفی که در ابتدای این فصل به آنها اشاره شد ،میبایست در قدم اول وضعیت موجود
شرکت در این فرآیند بررسی گردد تا خلأهای آن شناسایی شود .لذا مطالعه دستورالعملها ،صحبت با
مهندسین مرتبط با فرآیند ،جستجو مطالب در اینترنت ،تحلیلهای شخصی و غیره که در هفتههای آتی
صورت گرفته است ،برای این منظور میباشد.
در هفته دوم بازدید کلی از خط رنو به همراه مهندس فتح اله گل صورت گرفت .همچنین هماهنگ شد
تا در جلسه اتاق پاسخ سریع 7سالن مونتاژ رنو نیز شرکت کرده تا با فرآیند بررسی ایراد در کف کارگاه
در این سالن بیشتر آشنا شوم .همچنین حضور در دو جلسه  QRQC-Cرنو و برلیانس که در سالن
ارزشیابی برگزار میشود ،موجب آشنایی و درک بیشتری از فرآیند مدنظر گردید .با توجه به کمبود
اطلاعات فنی تصمیم گرفته شد تا ورودی پروژه اینجانب ،دانش سازمانی و اطلاعات موجود در شرکت
باشد.
با توجه به شناخت اندکی که در طی دو هفته اول کسب شد ،نیاز سازمان به یک تغییر اساسی بهوضوح
مشاهده میشد .به همین دلیل تصمیم گرفتم تا در سمینار آشنایی با انقلاب صنعتی  0.4که در تاریخ
 92/49/40در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد شرکت نمایم .سخنرانان سمینار پروفسور کامران
رضایی استاد تمام دانشکده صنایع و پروفسور هانس ورنر فن د فن 6استاد تمام دانشکده مکاترونیک
دانشگاه علوم کاربردی زوریخ بودند که با توجه به ماهیت سمینار و تخصص هر دو بزرگوار در این حوزه،
مطالب علمی و ایدههای بسیاری برای تحول صنایع فراگرفته شد .بازتاب چنین رویکردهایی در صنایع
ایران با توجه به جایگاه هر صنعت در روند پیشرفت و جهانیشدن ،حیاتی میباشد .میتوان گفت که
آشنایی با چنین موضوعاتی موجب شناخت هر صنعتی از وضعیت خود و نیازمندیهای حداقلی برای
ورود به این عرصه میباشد .با توجه به اینکه ماهیت کارآموزی اینجانب از این موضوع متفاوت است ،لذا

)Quick Response Room (QRR
Hans Wernher Van de Venn
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به ذکر چند نکته کلیدی در بخش جمعبندی و پیشنهادات در این خصوص بسنده شده است .شایسته
است تا بخش برنامهریزی استراتژیک شرکت توجه ویژهای به این امر داشته باشد و همانند
خودروسازیهای دیگر با چنین متخصصینی وارد مذاکره شود.
در هفته سوم بازدید کاملی از سالن رنگ به همراه مهندس مددی صورت گرفت و توضیحات بسیار کاملی
در خصوص فرآیندها ،تکنولوژیها و ایرادات سالن مذکور ارائه شد .نبود سیستم اطلاعاتی که وضعیت هر
خودرو را بهصورت بهنگام گزارش کند و بالا بودن میزان دوبارهکاریها از مواردی بودند که بهوضوح در
این بازدید رؤیت میشد .به علت قیمت بالای رباتها ،بسیاری از فرآیندهای حساس توسط اپراتورها
انجام میشود که این خود احتمال ایجاد ایراد و دوبارهکاریها را افزایش خواهد داد .بااینوجود سیستم
رنگ شرکت از استانداردهای بالایی در این حوزه برخوردار است و مطابق با گفته مهندس مددی پوشش
چندین لایهای هر خودرو و دقت در جزئیات موجب شده است تا عملکرد شرکت پارسخودرو نسبت به
سایر خودروسازیها در این زمینه بهتر باشد.
سپس با مهندس حاجتزاده ،مهندس محمودی در خصوص فرآیند پاسخ سریع کنترل کیفیت 7سالن
رنگ صحبت شد و مستنداتی در این رابطه دریافت گردید .طبق هماهنگی که مهندس حاجتزاده با
مدیریت سالن رنگ داشتند ،اجازه حضور اینجانب برای شرکت در جلسات سطح  6و  QRQC 9و جلسه
 QRRدر سالن رنگ اخذ گردید تا روند برگزاری جلسات ،مطابقت آن با استانداردهای دریافت شده و
رویه بررسی ایرادات در این سالن بهصورت عملی مشاهده شود .توضیحاتی نیز از مهندس مرتضوی
کارشناس کیفیت سالن رنگ در رابطه با سیستم تولید رنو 6دریافت گردید که موجب شفاف شدن جایگاه
این پروژه در کل سیستم تولیدی شرکت گردید که در بخشهای بعدی به آن پرداختهشده است.

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

با توجه به نیاز به شناخت بیشتر ایرادات موجود و اطلاعاتی که هر هفته توسط پایلوتها جمعآوری
میشود ،حضور در جلسات  QRQC-Cرنو و برلیانس بهصورت هر هفته انجام میشد .ثبت شنیدهها در
هر جلسه باوجوداینکه در ابتدا آشناییت چندانی با چنین محتواهایی وجود نداشت ،موجب شد تا بهمرور
تسلط خوبی بر روی نوع ایراد و مسائل فنی آنکه دانش مهمی محسوب میشود ،ایجاد شود.
درنهایت شرح اقدامات انجامشده در طی این سه هفته در روز 0شنبه مورخ  92/49/42در قالب گزارشی
مختصر جمعآوریشده تا 7شنبه مورخ  92/49/76به سرپرست خود مهندس عیوضزاده ،مهندس شریفی
و مهندس فتح اله گل ارائه شود.
در هفته چهارم بررسی اولیه گزارش تهیهشده با مهندس شریفی انجام شد و ایشان فرآیند QRQC-C

اجراشده در شرکت رنوپارس را به تفصیل توضیح دادند تا رویه کاری و خلأهای فرآیند مشخصتر شود.
با هماهنگی که سرپرست اینجانب ،مهندس عیوضزاده با مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی ،مهندس
رضیزاده داشتند ،مجوز شرکت اینجانب در دوره  2ساعت  QRQCصادر گردید .دوره مذکور موجب
شناخت عمیقتری از سیستم حل مسئله در راه تولید اتحاد ،7فرآیند بررسی ایراد در کف کارگاه ،روند
برطرف نمودن آنها در جلسات  ،QRQCمستندات مرتبط با این فرآیندها و غیره گردید .همچنین طبق

)Alliance Production Way (APW

94

7

استاندارد راه تولید اتحاد آزمونی به جهت بررسی میزان پیشرفت و یادگیری شرکتکنندگان در دوره
برگزار گردید که نمره نهایی اینجانب  72میباشد.
هفته پنجم با ارائه گزارش از کلیه اقدامات انجامشده بهصورت تفصیلی آغاز گردید .گزارش تهیهشده
شامل محتوای پیشنهادی پروژه کارآموزی ،مطالعات انجامشده و در حال انجام ،فلوچارت ترسیمشده از
فرآیند عملیاتی ایرادات مشاهدهشده در خدمات پس از فروش رنو ،بررسی محتوای تابلو مدیریت دیداری
اتاق جلسات  QRQC-Cبا الگوبرداری از تابلو جلسات سایر سالنها ،ردیابی وضعیت  74ایراد برتر سیستم
اطلاعاتی رنو تا ماه اکتبر  ،6471ترجمه سه بخش اول مستر فایل رنو ،مشکلات مشاهدهشده مرتبط با
جلسات در طی این مدت و راهکارهای پیشنهاد برای برطرف نمودن آنها و شرح پیشرفت ایرادات در
جلسات  QRQC-Cرنو و برلیانس میباشد.
با توجه به اینکه مدت کوتاهی از اجرا پروژه  QRQC-Cدر سالن برلیانس میگذرد ،برای بهبود وضعیت
ایرادات ،به پیگیریهای بیشتری در این سالن نیاز است ،بنابراین در خصوص محتوای عملیاتی پروژه
کارآموزی ،فعالیت اینجانب بهصورت خاص در این سالن از هفته پنجم آغاز گردید.
ابتدا با حضور در دو جلسه  QRRو  QRQC L6در سالن برلیانس ،با روند برگزاری این جلسات در این
سالن آشنا شدم .سپس بازدیدی از خط برلیانس با هدف شناسایی ایرادات تا ابتدای ایستگاه شاسی
صورت پذیرفت .یکی از مشکلات جدی شرکت کمبود نیروی فعال میباشد که به محتوای تولیدی نیز
مسلط باشد .با توجه به اینکه این موضوع در سالن برلیانس بیشتر وجود دارد ،ادامه بازدید به همراه
کارشناس تعیینشده مقدور نبود .سپس در خصوص ایرادات خودرو برلیانس که در جلسات QRQC-C

مطرح میشود ،با مهندس بهمنی کارشناس کیفیت سالن برلیانس صحبت شد و توضیحات تکمیلی و
فنی در خصوص هر یک از آنها به همراه چکلیست پایش ایرادات در اختیار اینجانب قرار داده شد .با
توجه به گفتههای ایشان ایرادات مذکور با تعریف اقدام محافظت از مشتری 7مناسب برطرف شده و دیگر
در خط رویت نمیشوند .لذا برای تعیین میزان اثربخشی اقدامات مذکور میبایست تاریخ تجاریسازی

)Customer Protection (CP
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خودروهای دارای ایراد گزارششده توسط خدمات پس از فروش با شماره گارانتی که نشاندهنده زمان
پیادهسازی  CPاثربخش میباشد ،مقایسه شوند که در این خصوص مغایرتی مشاهده نگردید.
همچنین روند پیگیری هر یک از ایرادات از ابتدای برگزاری جلسات  QRQC-Cبرلیانس مطابق با
صورتجلسههای تهیهشده توسط مهندس شکری انجام گرفت تا نسبت به وضعیت ایرادات در جلسه و
میزان پیشرفت آنها اطلاعات بیشتری حاصل شود.
در هفته ششم با دریافت بانک ایرادات جلسات  QRRبرلیانس ،طرح ،بررسی و وضعیت ایرادات در این
جلسات پیگیری شد .اهمیت جلسات  QRRدر آن است که بعد از اعلام ایراد به واحد مربوطه و تعیین
پایلوت برای آن ،ابتدا میبایست ایراد در ایستگاه کاری مرتبط بررسی شود و از مطابقت عملکرد اپراتور
با استانداردهای فرآیندی اطمینان حاصل شود و درصورتیکه منشأ ایراد مشخص نباشد و یا نتوان برای
آن اقدامی تعریف نمود ،در وهله اول میبایست ایراد در جلسات  QRRمطرح و بحث شود.
با توجه به تنوع ایرادات که به بخشهای مختلفی نیز مربوط میشدند ،نیاز بود تا آنجا که ممکن است
صحبت تخصصی با پایلوت ایرادات انجام گیرد چراکه نوع اطلاعات نوشتهشده در گزارشات تلخیصی
بسیار خلاصه بوده و بعضاً منعکسکننده مشکلات موجود برای رفع ایراد نمیباشند .البته انجام این کار
بسیار مشکل بود ،چراکه از یکسو بحث دانش سازمانی مطرح است که نمیتوان بهراحتی در اختیار
کارآموزان قرار گیرد و کمبود وقت پایلوتها و مشغله بسیار آنها موجب شد تا این صحبتها در طی
زمان طولانیتری انجام شود و از سوی دیگر بعضاً ایرادات قدیمی بوده و پایلوت مدنظر حضور ذهن زیادی
برای ارائه توضیحات نداشته و اکثراً به محتوای موجود در گزارش تلخیصی بسنده میکردند .بااینوجود
صحبتهای بسیار مفیدی با بعضی از پایلوتها صورت گرفت که یک نمونه آن بهعنوان مطالعه موردی
در ادامه آورده شده است.
جلسه  QRQC-Cرنو در هفته هفتم با هفتههای دیگر تمایز ویژهای داشت و آن حضور مدیر بخش
مدیریت ارتباط با مشتریان بود که باوجودآنکه یک خانم مهندس با سابقه کاری حدود  9سال بودند،
تسلط بسیار عالی بر روی ایرادات خودرو داشتند که شخصاً برای اینجانب الگو ارزشمندی محسوب
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میشدند ،چراکه متأسفانه حضور بانوان در شرکت محدود به نیروهای پشتیبان میباشد و تعداد مهندسین
زن بهشدت اندک است.
در انتهای این هفته نیز با توجه به آنکه ارتباطات خوبی در سالن برلیانس به علت فعالیتهایی که داشتهام
ایجادشده بود ،مهندس حسینی رئیس کیفیت برلیانس شخصاً برای بازدید کامل از خط با هدف شناسایی
ایرادات موجود ،اینجانب را همراهی نمودند .موارد زیر ازجمله مشکلات مشاهدهشده در خط برلیانس
میباشد:
 طراحی نامناسب خط
 عدم رعایت  9Sدر 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
 بهرهوری پایین کارکنان و وجود خطای اپراتوری
 عدم هماهنگی بین بخش تغذیه خطوط ،کیفیت سالن ،تولید سالن و مهندسی
 استفاده از قطعات داخلی و خارجی با کیفیت نامناسب
 ایرادات برطرف نشده در سالنهای بدنه و رنگ که موجب ایجاد مشکل در سالن مونتاژ خواهد شد
نهایتاً در هفته هشتم گزارش کامل پروژه کارآموزی تهیه شد و ایرادات ممکن آن با مهندسین مرتبط
بررسی و پایش شد تا در تاریخ  92/74/79به سرپرست خود مهندس عیوضزاده ارائه شود .بحث اولیهای
در خصوص گزارش مذکور در تاریخ  92/74/72با سرپرست خود صورت گرفت و در تاریخ 92/74/69
نهایی گردید.

 -2-3اطلاعات پیشفرض موردنیاز برای توضیح فرآیند QRQC-C
بهمنظور شناخت ماهیت پروژه  ،QRQC-Cدر ابتدا میبایست نسبت به سیستم تولیدی شرکت و جایگاه
این پروژه در آن شناخت حاصل گردد.
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 -3-3سیستم تولیدی شرکت
نیاز اساسی و اولیه هر شرکت تولیدی در دنیای صنعتی امروزه ،وجود سیستم تولیدی است که بهرهمندی
و کسب سود شرکت را از طریق فعالیتهای تولیدی جهانی با بالاترین سطح عملکرد تضمین نماید.
بر همین اساس سیستم تولید رنو 7با تمامی اجزا و رویههای منحصربهفرد خود موجب شده است تا این
شرکت علاوه بر بهرهمندی از مزایای استراتژیهای این سیستم که تأثیر بسزایی بر زمان تولید ،کیفیت،
زمان تحویل ،عملکرد تجهیزات و غیره داشته است ،منجر به گسترش فعالیتهای صنعتی شرکت و فتح
بازارهای جهانی شود .هدف نهایی این سیستم رسیدن به تعالی روزانه از طریق ( )7تضمین تهیه کیفیت
موردنیاز برای مشتریان داخلی و خارجی )6( ،کاهش هزینههای سربار )9( ،ساخت محصولات موردنیاز
در زمان مقرر و ( )0اشاعه فرهنگ مسئولیتپذیری و احترام متقابل میباشد.
هر یک از اهداف این سیستم توسط مجموعه قوانین و رویههای خاص خود مدیریت میشوند که مجموعاً
تحت عنوان «راکت  »SPR2و در قالب پنج دسته شامل ( )7مدیریت کارگاه که بر پایه استانداردسازی
ایستگاه کاری ،آموزش مهارتهای پایه و روش کایزن میباشد )6( ،کنترل کیفیت که بر پایه هماهنگی
کیفی روزانه ،زمان پاسخگویی و مجموعهای از ابزار و تحلیلهایی مانند داستان کنترل کیفیت ،9ماتریس
تضمین کیفیت ،0سیستمهای ضد خطا 9و غیره است )9( ،مدیریت تسهیلات که بر پایه نگهداری و
تعمیرات بهرهور جامع 2و سایر ابزارهایی مانند گزارشات توقف تجهیزات QC Story ،1و غیره میباشد،
( )0مدیریت جریان مواد که بر مبنای روش  JITمیباشد و ( )9مدیریت پیشرفت کار که بر مبنای
پیادهسازی و پیگیری اهداف و برنامههای اقدام اصلاحی از سطح مدیریت تا سطح تیم کاری پایه 2است،
بیان میشوند که در شکل ( )6-9نیز نشان دادهشده است ].[9
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)Renault Production System (SPR
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
2
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شکل ( )6-9راکت SPR

لازم به ذکر است که سیستم تولیدی شرکت پارسخودرو بر مبنای سیستم تولیدی رنو تعریفشده است.
برای دستیابی  %744به کیفیت مدنظر مشتری ،عملکرد تولید میبایست مطابقت کامل سیستم تولیدی
را با مشخصههای محصول و فرآیندی که توسط دپارتمان مهندسی تعریفشده است ،تضمین نماید .این
هدف در ابتدا به کمک استانداردسازی کلیه عملیات تولید و انجام صحیح کارها در بار اول محقق خواهد
شد .لذا استانداردسازی کلید مدیریت صحیح کیفیت میباشد که به معنای نظارت روزانه بر عملکرد
کیفی و پردازش مؤثر هرگونه مشکل پیشآمده بهگونهای پاسخگو ،قابلاعتماد و تعریفشده است.
کنترل کیفیت تولید نیازمند مدیریت روزانه در تمامی سطوح سازمانی شامل مدیریت کارخانه ،بخشهای
داخلی و کارگاهی (مانند جلسات پاسخ سریع کنترل کیفیت) ،استفاده از ابزارهایی بهمنظور تحلیل
ریسکهای کیفی (مانند ماتریس تضمین کیفیت) ،حل مشکلات شناساییشده (مانند  )QC Storyو
پیادهسازی سدهای ضروری (مانند پوکا-یوکه) میباشد ].[9

 -4-3پاسخ سریع کنترل کیفیت
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 QRQCیک سیستم مدیریت کیفیت میباشد که هدف آن تأمین رضایت مشتری از طریق اقدام فوری
است.
زمانی که یک ایراد توسط بخشهایی چون ایستگاه کاری یا سالن بعدی ،چکمن ،7ایستگاه بررسی رضایت
مشتری ،6ارزشیابی و حتی خود مشتری مشاهده میشود ،میبایست سریعاً به داخل کارخانه و بخشهای
اصلی منعکس شود تا پس از مشخص شدن محل ایجاد ایراد ،اقدامات لازم در جهت رفع ایراد و عدم
بروز مجدد آن صورت گیرد.
افزایش مشکلات و ایرادات اعلامی از سوی مشتریان محصولات در سالهای اخیر باعث شده است تا
شرکت رنو-نیسان بازبینی در خصوص سیستمها و ابزارهای بازخوردی خود از مصرفکنندگان نهایی
تعریف و اجرا نماید .یکی از این اقدامات تعریف و جاریسازی جلسات کنترل کیفیت با پاسخ سریع با
تمرکز بر ایرادات اعلامی از مصرفکنندگان نهایی موسوم به  QRQC Customerاز سال  6479بوده
است ].[7
در راستای همکاری شرکت پارسخودرو با شرکت رنو-نیسان ،این شرکت نیز از سال  7999اقدام به
پیادهسازی طرح پاسخ سریع کنترل کیفیت مشتریان نمود و دستورالعملی توسط واحدهای تدوین و
پیادهسازی پروژههای کیفی ،کیفیت و تضمین کیفیت بهمنظور رسیدگی این امر تدوین گردید.
در ادامه ماهیت فرآیند  QRQC-Cو وضعیت فعلی شرکت در پیادهسازی این پروژه مطابق با
دستورالعملهای مطالعه شده ،مصاحبههای انجامشده با پایلوتها ،توضیحات سرپرست کارآموزی و
کارشناسان مرتبط تشریح شده است.

 -5-3فرآیند پاسخ سریع کنترل کیفیت مشتریان

Checkman
)Customer Satisfaction Check (CSC
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زمانی که مشتری به نمایندگی خدمات پس از فروش مراجعه میکند ،مکالمات وی با کارشناسان
نمایندگی شامل سؤال ،شکایت ،تصادفات ،ثبت ایراد و غیره تحت عنوان اظهار 7در سیستم سایپا یدک
ثبت میشود .درصورتیکه اظهار مشتری در رابطه با ایراد مشاهدهشده بر روی خودرو یا قطعهای از آن
باشد ،ماشین وی تحویل گرفتهشده تا بازرسیهای فنی آن صورت گیرد .در طی این مدت ماشین و یا
قطعه مدنظر در انبار داغی نمایندگی نگهداری میشود .بازرسی فنی اولیه توسط کارشناسان نمایندگی
انجام میشود و کلیه اطلاعات در سیستم درختوار سایپا یدک ثبت خواهد شد .درصورتیکه کارشناسان
نمایندگی ازنظر فنی به راهنمایی و یا اطلاعات خاصی نیاز داشته باشند ،از کارشناسان شرکت رنوپارس
یا پارسخودرو دریافت خواهند کرد .اطلاعات جدید کسبشده مجدداً به سیستم درختوار اضافه خواهند
شد.
شرکت رنو فرانسه با توجه به دسترسی به سیستم ایرادات سایپا یدک برای محصولات رنو ،از طریق
سیستمهای محاسباتی مخصوصی ،شاخصهای  GMFو  C111را محاسبه نموده و به همراه ایرادات به
شرکت رنوپارس ارسال مینماید C744 .یک شاخصهای کلیدی عملکرد صنعت خودرو در حوزه کیفیت
محصولات است که بهصورت تعداد قطعات تعویض شده برای  744خودرو در دوره گارانتی محاسبه
میشود.
این اطلاعات در سیستمی به نام استای 6ثبت میشود که هر دو شرکت رنوپارس و سایپا یدک به آن
دسترسی دارند .اهمیت سیستم استای در آن است که شرکت سایپا یدک در خصوص بعضی از قطعات
دارای ایراد که شامل گارانتی میشوند و از درجه اهمیت بالایی از نظر ایمنی و مالی برخوردار هستند،
میبایست با تأیید شرکت رنوپارس تعویض شوند.
شرکت رنوپارس بر مبنای ایرادات موجود در سیستم استای ،فهرستی از  74ایراد اول هرماه تحت عنوان
 Fresh DRGبه دبیر جلسه  QRQC-Cارسال مینماید .در خصوص خودروهای برلیانس نیز شرکت
سایپا یدک ایرادات این امر توسط شرکت سایپا یدک صورت میگیرد.

Claim
ASTAI
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 -1-5-3فعالیتهای قبل از جلسه
ایرادات دریافتی از رنوپارس و سایپا یدک میبایست توسط رئیس جلسه ،جانشین خود و دبیر جلسه
بررسی شود .ایرادات میبایست ابتدا بر اساس ( )7تکراری بودن )6( ،ارتباط با فرآیند و ( )9شفاف بودن
فیلتر شوند و سپس اقدامات آتی در خصوص آنها صورت گیرد.
بهصورت کلی ورودی این جلسات ( )7ایرادات مطرحشده در  Fresh DRGهای ارسالی )6( ،ایرادات
دریافت شده از واحد مدیریت ارتباط با مشتریان و ( )9عیوب کیفی که قبلاً در جلسه مطرحشده لیکن
اطلاعات جدیدی در خصوص آنها بهدستآمده است ،میباشد .درصورتیکه ایرادی شفاف نباشد رد
میشود و شرکت سایپا یدک میبایست اطلاعات تکمیلی را با کمک نماینده شرکت رنوپارس و یا بهتنهایی
فراهم نمایند.
همچنین نوع ایرادات ارسالی بر اساس ماتریس شدت-وقوع در جدول ( )7-9مشخصشده است ] .[6این
ماتریس یک ابزار تصمیمگیری در مورد انتخاب عیوب با توجه به دو پارامتر شدت ایراد و تعداد وقوع آن،
جهت صدور هشدار کیفی میباشد.

جدول  )7-9ماتریس شدت-وقوع

شدت عیب

وقوع (تکرار عیب)

صدور هشدار کیفی

ایراد ایمنی و ایراد بحرانی

 7بار و بیشتر

حتی با یکبار مشاهده صادر میشود

ایراد عملکردی مهم

از  9بار تا  74بار

از  9بار تا  74بار مشاهده بنا به تشخیص
کارشناس خدمات پس از فروش

ایراد ظاهری مهم

 74بار و بیشتر

با حداقل  74بار مشاهده صادر میشود

دبیر جلسه فرم  EWT Conformityرا برای هر ایراد به معاونت واحد مرتبط ارسال نموده و آن واحد
وظیفه دارد برای پیگیری ایراد تا حل نهایی آن ،فردی را معرفی نماید .پایلوت مشخصشده نیز تیمی از
واحدهای مختلف و ذینفع را به جهت برطرف نمودن ایراد دریافت شده تشکیل میدهد .در قدم اول
پایلوت به همراه تیم خود به ایستگاه کاری رجوع کرده و تطابق عملکرد اپراتور با استانداردهای فرآیندی
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را بررسی مینماید .در صورت عدم وجود مغایرت ،مشخص نبودن منشأ ایراد و یا عدم امکان تعریف اقدام
محافظت از مشتری ،ایراد مدنظر بایستی توسط معاونت واحد مذکور به دبیر جلسات  QRRارسالشده
تا در آنجا بررسی شوند.
پایلوت تعیینشده میبایست ظرف مدت  60الی  02ساعت اقدام محافظت از مشتری موقت برای هر
ایراد را تعیین نماید .سپس  CPتعریفشده بهصورت درس تک نکتهای ،تغییر  SOSو غیره در ایستگاه
کاری نصب و به اپراتور آموزش داده میشود .همچنین اثربخشی  CPشامل قابلیت انجام آن در زمان
سیکل خط و عدم مشاهده ایراد پس از آن میبایست بررسی شود .وضعیت ایرادات بهصورت روزانه به
مدت یک هفته در داخل واحد پیگیری میشود و با توجه به روندی که در این مدت داشتهاند ،شامل
فراوانی مشاهده ایراد در یک هفته و تغییر شدت ایراد در این بازه ،دبیر جلسه  QRRتعیین مینماید که
ایراد مدنظر از دستور کار جلسات  QRRحذف گردد و یا به سطوح بالاتر  QRQCمنتقل شود.
پس از مشخص شدن اثربخشی  ،CPتیم پایلوت ایراد باید مرحله آنالیز را با هدف شناسایی ریشه ایراد
آغاز نماید .در صورت مشاهده ایراد در خط ،آنالیز در داخل فرآیند صورت میگیرد و در غیر این صورت
با هماهنگی کارشناس مسئول سایپا یدک و در صورت وجود قطعه یا خودرو دارای عیب در انبار داغی،
آنالیز بر روی کیس زنده 7انجام خواهد شد.
بهمنظور اطمینان از انجام  CPها و مارک شدن آنها نیاز است تا آدیتورهای بخش ارزشیابی محصولات
حداقل دو بار در هفته بهصورت شناور به بازرسی ایرادات مطرح در جلسات بپردازند.
دبیر جلسه وظیفه دارد تا با همکاری دستیار کیفی مدیر محصول مربوطه ،اقدام به آمادهسازی فهرست
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،
برای هر عیب مطابق فهرست تهیهشده و برای مرور در جلسه آماده میگردد.

Live Case
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 -2-5-3فعالیتهای حین جلسه
پس از حضور اعضا دبیر جلسه در  9دقیقه ابتدایی موظف به کنترل حضور اعضا میباشد .سپس فایل
تهیهشده را که شامل ( )7گزارش شاخصهای اثربخشی جلسات )6( ،گزارش وضعیت اجرایی اقدامات
حفاظت از مشتری )9( ،آمار ارسال ایرادات به سایپا یدک جهت درخواست آنالیز )0( ،گزارش وضعیت
بازدید خودرو بهصورت  Live Caseو ( )9گزارش آدیتهای انجامشده میباشد ،ارائه نموده ،سپس تمامی
ایرادات در حال بررسی را به ترتیب عنوان کرده و وضعیت اقدامات هر یک شامل اقدامات در حال انجام
و مقررشده در جلسه قبل را از پایلوت مرتبط درخواست مینماید تا مجموعه فعالیتها برای کلیه اعضا
گزارش شود .مشورت و همفکری در این جلسات موجب میشود تا دید بهتری نسبت به ایرادات و نحوه
حل آنها ایجاد شود .همچنین رئیس جلسه در خصوص ایراداتی که اقدام محافظت از مشتری آنها فاقد
کفایت لازمه میباشد ،تصمیمگیری مینماید .همچنین درصورتیکه آدیتکنندهها با توجه به وین گارنتی
اولیه که پس از اجرای  CPاثربخش توسط واحد مسئول گزارششده است ،موردی مشاهده نمایند،
میبایست در جلسه مطرح کرده تا رئیس در خصوص آنها تصمیمگیری نماید.
گزارشات هر پایلوت شامل  CPتعریفشده ،مارک ،وین گارانتی اولیه بعد از اجرای  CPاثربخش ،پایش
و کنترل هفتگی آن ،آنالیزهای داخل و خارج شرکت ( ،)Live Caseصورتجلسات مرتبط با ایراد در
واحدهای مسئول ،بولتن و تدوین استانداردهای مربوطه و غیره میبایست مطابق استاندارد بهصورت
مکتوب و در قالب گزارش تلخیصی یا  QC Storyباشد .درصورتیکه ادامه روند حل ایراد به مسئول حل
مسئله مرتبط نباشد ،به پایلوت اطلاع داده تا مسئول دیگری برای آنالیز و پیگیری ایراد انتخاب گردد.

 -3-5-3فعالیتهای بعد از جلسه
دبیر جلسه موظف است تا صورتجلسه را ظرف مدت یک روز کاری برای اعضا جلسه ارسال نماید.
اعضای جلسه نیز میبایست بر اساس توافقات صورت گرفته ،اقدامات لازم را در واحد مربوطه اجرایی
نموده و نتایج اقدامات را در جلسه آتی بهصورت گزارش تلخیصی ارائه نمایند.
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درنهایت با شناسایی ریشه ایراد و برطرف شدن آن ،وین گارانتی بعد از حذف ریشه ایراد توسط واحد
مسئول اعلامشده و مستندات  QC Storyبه واحد تضمین کیفیت ارسال میشوند .هشدار کیفی توسط
کارشناس تضمین کیفیت و پس از سه ماه پایش توسط آدیتکنندههای بخش ارزشیابی صادرشده و
ایرادات با تصدیق رئیس جلسه بسته خواهند شد .درصورتیکه در طی این سه ماه ایرادی مشاهده شود،
مجدداً میبایست فرم  EWT Conformityبرای معاونت مرتبط ارسال شود.
نمای شماتیک این فرآیند را میتوان در شکل ( )9-9مشاهده نمود.
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شکل  )9-9فرآیند عملیاتی ایرادات مشاهدهشده در خدمات پس از فروش رنو تا مرحله بستن ایراد
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 -6-3مشکلات مشاهدهشده در فرآیند QRQC-C
در راستای هدف دوم تعیینشده ،مشکلات مشاهدهشده در طی رویه کاری این پروژه به شرح ذیل
میباشد.
 .7مشکلاتی که در شبکه خدمات پس از فروش بهعنوان ورودی فرآیند وجود دارد ،به شرح ذیل میباشد:
 ایرادات مبهم و بعضاً با بدون اطلاعات کافی دریافت میشوند.
 همچنین عدم وجود سیستم اطلاعاتی قوی در شبکه خدمات پس از فروش که ایرادات را بهصورت
بهنگام به داخل کارخانه منعکس نماید ،پیگیری اثربخش اقدامات انجامشده را ممکن سازد و به
جهت انتشار و هماهنگی بیشتر در داخل کارشناسان شرکت نیز به آن دسترسی داشته باشند.
 ارسال ایرادات تکراری که ارزشافزودهای ندارند.
 .6مشکلات که در فرآیند  QRQC-Cمشاهدهشده است ،به شرح ذیل میباشد:
 عدم اطلاعرسانی و تأخیر در زمان بازدیدها توسط شبکه خدمات پس از فروش و کارشناسان شرکت
 افزایش تعداد مواردی که میبایست بررسی و مارک شوند که بعضاً از زمان سیکل خط بیشتر
میباشد.
 بالا بودن سرعت خط و کمبود نیرو موجب انجام نشدن برخی اقدامات محافظت از مشتری میشود.
 مارک شدن اقدام محافظت از مشتری تعریفشده نشانه انجام آن توسط اپراتور یا سرپرست نمیباشد.
بنابراین نیاز است تا اقدامات مدنظر بهصورت ضد خطا یا پوکا-یوکه تعریف شوند.
 به علت عدم هماهنگی شبکه خدمات پس از فروش و کارشناسان شرکت نسبت به ماهیت ایرادات
و نحوه برطرف نمودن آنها ،قطعات معیوب در نمایندگی تعویض میگردد درحالیکه شاید با تغییر
کوچک در قطعه ،ایراد مدنظر برطرف گردد .چنین هزینههایی میبایست مدیریت شوند.
 بسیاری از ایرادات کارکردی میباشند که امکان مشاهده آنها در خط وجود نداشته و میبایست
صرفاً منتظر بازدید در شبکه بود .همچنین تعیین اقدام  CPمناسب برای چنین ایراداتی به نسبت
مشکل میباشد.
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 ایرادات مرتبط با تغییر طرح یا قطعه نیازمند بازه زمانی بیشتری هستند که این روند در شرکت
برلیانس بهمراتب بیشتر میباشد .بهصورت کلی حتی اگر ایراد حقیقتاً به شرکت یا تأمینکننده
خارجی مرتبط باشد ،پذیرش و برطرف نمودن آن توسط آنها چندان آسان نمیباشد.
 .9مشکلاتی که در جلسات  QRQC-Cمشاهدهشده است ،به شرح ذیل میباشد:
 سرعت پایین در پیگیری ایرادات و پیشرفت آنها در مقایسه با جلسات قبلی
 به علت ارسال نکردن گزارش اقدامات انجامشده توسط پایلوتها برای دبیر جلسه ،تعداد ایرادات
قابل بحث مشخص نبوده و این خود موجب عدم مدیریت صحیح زمان جلسه ،کاهش سرعت و
چابکی جلسه خواهد شد.
 ارائه توضیحات در جلسه بهصورت شفاهی شده درحالیکه میبایست بهصورت مستند مطرح گردد.
 ایرادات بعضاً تا مرحلهای در جلسات بحث شده و سپس به دلایلی حذف میشوند که در خصوص
عدم تمرکز ایجادشده در جلسه و مسئولین پیگیری ایراد میبایست راهکاری اندیشیده شود.
 در برخی موارد سه بخش تولید ،مهندسی و کیفیت همکاری لازمه را برای برطرف و بستن ایراد
ندارند.

 -7-3تابلو مدیریت دیداری اتاق جلسات

QRQC-C

در تمامی سالنهای تولیدی و در جلسات  QRQCبهمنظور ارائه و نمایش سریعتر و راحتتر اطلاعات به
اعضا ،از تابلوی مدیریت دیداری استفاده میشود که طبق چرخه  PDCAطراحیشده است .یکی دیگر
از مسئولیتهای اینجانب تهیه محتوای پیشنهادی برای تابلو مخصوص جلسات  QRQC-Cاست.
محتوای چهار مرحله این چرخه به شرح ذیل میباشد:
 .7برنامه )7( :لیست شرکتکنندگان جلسه  )6( ،QRQC-Cدستورالعمل برگزاری جلسات QRQC-

 )9( ،Cچرخه فرآیند حل مسئله
 .6عمل :لیست اقدامات متناسب با چرخه فرآیند پیگیری ایراد
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 .9بررسی )7( :گزارش ماهیانه شاخصهای  QRQC-Cو ( )6نمودار روند ماهیانه شاخصهای QRQC-

 Cو ( )9حضوروغیاب شرکتکنندگان
 .0اقدام )7( :لیست ایرادات ارسالشده از خدمات پس از فروش بهصورت ماهیانه
در خصوص لیست اقدامات متناسب با چرخه فرآیند پیگیری ایراد ،در تمامی سالنها جدولی وجود دارد
که با الگوبرداری از آن ،مواردی چون ( )7تاریخ ورود به جلسات  )6( ،QRQC-Cنتایج مشاهده ایراد در
ایستگاه کاری )9( ،کد ایراد در جلسات  QRRو یا  QRQCای که مطرح میشود )0( ،اقدام محافظت از
مشتری )9( ،اثربخشی  CPدر خط برحسب درصد )2( ،شماره شاسی بعد از پیادهسازی  CPاثربخش
( )1مارک و تأیید انجام  CPبه مدت یک هفته )2( ،نیاز به بازدید برای آنالیز ایراد (بهصورت تیک یا
جای خالی) و ذکر زمان آن )9( ،شماره شاسی بعد از پیادهسازی اقدام اصلاحی )74( ،نتایج آدیت سهماهه
و ( )77تاریخ بسته شدن ایراد ،برای جلسات  QRQC-Cپیشنهاد میشود که میبایست بهمنظور مشخص
شدن اثربخشی جلسات بهصورت منظم بهروزرسانی شوند.
آنچه در جلسات  QRQC-Cبهعنوان شاخص مطرح میشود ،عبارتاند از )7( :تعداد ایراداتی که قبلاً
دریافت شده و ریشه ایراد یکسان بوده و برطرف نیز شده است که نشاندهنده تکراری بودن ایراد میباشد،
( )6تعداد ایراداتی که قبلاً دریافت شده ولی ریشه ایراد جدید میباشد )9( ،تعداد ایراداتی که بعد از
اعمال  CPاثربخش توسط آدیتورها در بازه سهماهه مشاهدهشده است که نشاندهنده اثربخش نبودن
 CPتعریفشده است )0( ،تعداد ایرادات جدید دریافتی در طی هرماه از نمایندگی خدمات پس از فروش،
( )9تعداد ایرادات نیازمند بازدید )2( ،متوسط زمان بین دریافت ایراد تا انجام بازدید )1( ،تعداد بازدیدهای
انجامشده )2( ،تعداد ایرادات مرتبط با سازنده /تأمینکننده خارجی و طرح قطعه و ( )9تعداد ایرادات
حذفی از دستور کار جلسه.
در خصوص لیست ارسالشده از خدمات پس از فروش بهصورت ماهیانه نیز موارد زیر پیشنهاد میشود:
( )7عنوان و شرح ایراد )6( ،نوع خودرو )9( ،شدت ایراد )0( ،فراوانی ایراد )9( ،واحد /نفر پایلوت)2( ،
تاریخ اعلام ایراد به واحد تضمین کیفیت )1( ،هزینه ماهانه قطعات دارای ایراد در شبکه خدمات پس از
فروش.
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 -8-3مطالعه موردی ایراد مطرحشده در جلسات QRQC-C
با توجه به اهمیت مطالعه موردی در هر گزارشی به جهت درک کاربردی از مفاهیم تئوری و
دستورالعملها ،مطابق با لیست ایرادات مشاهدهشده در خدمات پس از فروش ،روند بررسی و حل یکی
از ایرادات بستهشده محصولات برلیانس ،ایراد نشتی گاز کولر و پارگی اورینگ ،بهعنوان نمونه انتخاب و
در ادامه بر اساس شناختی که نسبت به این فرآیند ایجادشده است ،تشریح میشود.
ایراد عدم شارژ گاز کولر  R790در لیست ایرادات مردادماه خودروهای مدل  H944برلیانس با شدت v7

و فراوانی  %74از طرف خدمات پس از فروش سایپا یدک دریافت شده است .با بررسی ایراد توسط
کارشناسان نمایندگی در شبکه ،منشأ ایراد پارگی اورینگ اعلامشده که نهایتاً منجر به نشتی گاز شده
است .اتلافهای ناشی از این ایراد ،تعویض قطعه و تزریق مجدد گاز در سیستم خودرو میباشد.

شکل  )0-9شل بودن سوزن موجب عدم تزریق صحیح گاز خواهد شد.

با توجه به نوع ایراد ،معاونت کیفیت برلیانس بهعنوان واحد مسئول تعیین گردید .لذا فرم EWT

 Conformityبه همراه شماره پیگیری توسط دبیر جلسه برای بخش مذکور در تاریخ  92/49/60ارسال
شد .پس از تعیین پایلوتِ پیگیری ایراد توسط واحد مسئول ،جهت برطرف نمودن مسئله مدنظر تیمی
شامل بخشهای مهندسی ،کیفیت ،تولید و سایر واحدهای مرتبط توسط پایلوت تشکیل گردید .با رجوع
تیم به ایستگاه کاری مرتبط ،تطابق عملکرد اپراتور با استاندارد فرآیندی و شرایط کاری جهت شناسایی
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منشأ ایجاد ایراد بررسی شد .به علت عدم مشاهده ایراد در خط و نیاز به بررسیهای بیشتر ایراد به
جلسه  qrrارجاع گردید.
در تاریخ  92/49/60ایراد مدنظر در جلسه  QRRبرلیانس مطرح شد .با بررسی بانک اطلاعاتی ایرادات
جلسات  ،QRRمشخص گردید که در تاریخهای  92/49/47و  92/49/47ایراد مدنظر به ترتیب از جانب
خدمات پس از فروش تحت عنوان "کولر باد گرم میزند" با فراوانی  %74و مدیریت ارتباط با مشتریان
تحت عنوان "عدم عملکرد کولر" بهصورت موردی دریافت شده است .لذا ایراد مذکور تکراری بوده و
میبایست اثربخش  CPهای تعریفشده بررسی شود.
اقدامات حفاظت از مشتری موقت اعلامشده در خصوص این ایراد در تاریخ  92/49/60عبارتاند از)7( :
آموزش به اپراتور در خصوص نحوه صحیح جا زدن لوله کولر )6( ،استفاده از روغن مخصوص جهت چرب
نمودن واشر توسط اپراتور )9( ،کنترل توسط دستگاه نشتیاب گاز کولر در قبل از واتر تست توسط
تولید )0( ،کنترل  %744خودروها در مسیر تست جاده جهت عملکرد سیستم کولر توسط بخش کیفیت
و ( )9کنترل  %744خودروها در ایستگاه  cscجهت عملکرد سیستم کولر توسط بخش کیفیت .همچنین
درس تک نکتهای در ایستگاه تعمیرات و قبل از واتر تست جهت استفاده از دستگاه پرآب نشتیاب بعد
از رفع ایراد نصبشده است .با توجه به اثربخشی  %94ای  CPهای تعریفشده ،به آنالیزهای دقیقتری
بهمنظور برطرف شدن مشکل نیاز است.
علل شناساییشده برای بروز ایراد طبق آنالیزهای انجامشده عبارتاند از )7( :پارگی اورینگ که مرتبط
با خطای اپراتوری است )6( ،جنس نامرغوب اورینگ که مرتبط با سازنده چینی بوده و از سال  99قطعه
تعویض شده است و ( )9مشکل کوپلینگ و شل بودن سوزن گان که مرتبط با سازنده چینی بوده و قطعه
تعویض شده است .در خصوص نوع اول آموزشهای لازم به اپراتور جهت قرار دادن صحیح لولههای
کمپرسور انجامشده است تا موجب پارگی اورینگ نشود .همچنین استفاده از روغن مخصوص جهت چرب
نمودن واشر انجام میشود تا از اصطکاک و برخورد جلوگیری شود .با بلندتر شدن لوله تزریق گاز نیز
توسط بخش نت ،تزریق راحتتر و بدون فشار انجام میشود.

21

طبق بررسیهای انجامشده علت اثربخش نبودن اقدامات حفاظتی ،عدم دقت اپراتور در حین مونتاژ بوده
است.
اقدامات متقابل دائم بر مبنای آنالیزهای انجامشده به همراه مسئول اجرای آنها در جدول ()6-9
مشخصشده است.

جدول  )6-9اقدامات متقابل برای ایراد عدم عملکرد کولر

مسئول

تاریخ انجام

اقدام متقابل دائم
آموزش مجدد به اپراتور جهت دقت در نحوه جا زدن اتصالات

سرپرست

92/49/60

آموزش مجدد به اپراتور جهت دقت در نحوه سفت نمودن اتصالات

سرپرست

92/49/60

آموزش مجدد به کاردانهای کیفی جهت دقت در کنترل فرآیند

سرپرست

92/49/60

کنترل  %744خودروهای تولید در ایستگاه تست جاده و ایستگاه CSC

سرپرست

92/49/60

رفع ایراد در تعمیرات انجام میشود و جهت تزریق مجدد توسط دستگاه
 AGRAMKOWو سپس توسط دستگاه پرآب نشتیاب کنترل میگردد

سرپرست

92/49/62

نمودار تکامل ایراد از زمان دریافت ایراد در نمودار ( )7-9نشان دادهشده است.
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نمودار پیشرفت
12%
10%
6%
4%

فراوانی

8%

2%
0%

هفته 94

هفته 69

هفته 62

هفته 61

هفته 62

هفته 69

هفته 60

هفته 69

هفته
هدف

نمودار واقعی

نمودار  )7-9روند پیشرفت ایراد

در خصوص استانداردسازی اقدام متقابل دائم ،نکات کلیدی و موارد کنترلی به  sosخط شاسی ،نهایی و
تست جاده اضافهشده است.
همچنین شماره شاسی  64920بهعنوان وین گارانتی توسط واحد تولید مونتاژ اعلام گردید .پس از
دریافت گزارش  QC Storyدر تاریخ  ،92/42/46کیس مدنظر با تأیید رئیس جلسه  QRQC-Cبسته
اعلام گردید.

 -4فصل چهارم .جمعبندی و ارائه پیشنهادها
نتیجه فعالیت دو ماه و نیمه اینجانب در واحد ارزشیابی محصولات شرکت ،تهیه گزارش کاملی از کلیه
فرآیندهای مرتبط با موضوع پروژه میباشد که میتوان از آن بهعنوان یک ثبت دانش در خصوص این
فرآیند یاد نمود که بامطالعه آن تسلط بسیار خوبی بر روی محتوای این پروژه حاصل میشود .همچنین
نقاط ضعف و قوت فرآیند  QRQC-Cدر این واحد شناساییشده و پیشنهادات بهبودی برای کل فرآیند
در زیر ارائهشده است.
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 -1-4پیشنهادهایی برای مکان کارآموزی
 .7در خصوص مشکلاتی که در شبکه خدمات پس از فروش وجود دارد میتوان گفت:


تعریف فرم ثبت ایراد دقیق میتواند احتمال وجود ابهامات را کاهش دهد.

 همچنین در صورت کمبود اطلاعات ،کارشناس خدمات پس از فروش میتواند با دسترسی به اکانت
خود توضیحات مدنظر را در جلسه بهصورت بهنگام و کارا ارائه دهد.
 .6در خصوص مشکلات فرآیندی نیز پیشنهادهای زیر مطرح میباشند:
 جایگزین شدن ایراداتی که برطرف شده CP ،آنها در حال انجام است و نیازی به مارک کردن
ندارند ،با ایراداتی که نیازمندی پیگیری بوده و میبایست  CPآنها اجرا و مارک شود تا در زمان و
نیروی انسانی صرفهجویی شود.
 بازخوردهای دو طرفه بین شبکه و کارشناسان شرکت موجب آگاهی از وضعیت ایرادات و اقدامات
انجامشده خواهد شد تا از تأخیرهای موجود جلوگیری شده و هزینههای ناشی از تعویضهای اشتباه
کاهش یابد.
 تقویت شبکه داخلی خدمات پس از فروش برای اطلاع بهنگام از کیسهای جدید
 .9در خصوص مشکلات جلسات  QRQC-Cنیز پیشنهادهای زیر مطرح میباشند:
 پیشنهاد میشود تا سیستم نمره دهی تعریف گردد که بخشی از امتیاز کلی یک دپارتمان ،نمره
کسبشده از جلسات  QRQC-Cباشد که توسط رئیس جلسه به پایلوتهای هر دپارتمان بر اساس
عملکردشان تخصیص داده میشود ،تا پایلوتها در پیگیری ایرادات کوشاتر عمل نمایند .چراکه
برخورد با پایلوتها ،محرک کافی برای پیگیری امور نمیباشد.
 میبایست با پایلوتهایی که گزارشات خود را قبل از جلسه ارسال نمینمایند ،توسط رئیس جلسه
برخورد شود.
 در صورت عدم سازش بخشهای مختلف ،تصمیمگیرنده نهایی رئیس جلسه میباشد.
همچنین توجه به موارد ذیل در جهت افزایش بازدهی جلسات این فرآیند حائز اهمیت میباشد.
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 ایراداتی که توسط مشتریان ثبت و اعلام میشود ،به علت تأثیری که بر روی برند و اعتبار شرکت
دارد ،نیازمند پیگیری جدی هستند .درصورتیکه فراوانی و تنوع ایرادات گسترده شود ،میبایست
در جلسات جداگانهای تحت عنوان پاسخ سریع به درخواستهای مشتریان رسیدگی شوند.
درعینحال نیاز است تا این جلسات با جلسات  QRQCسایر سالنها در ارتباط باشد .پیشنهاد
میشود ایرادات مرتبط با طراحی و یا مواد قطعات در جلسات دیگری مطرح شوند.
 درصورتیکه در خرید قطعات سرمایهگذاری بیشتری شود ،ایرادات مرتبط با قطعات  CKDکاهش
خواهند یافت چراکه مراحل اظهار ایراد به شرکت سازنده خارجی ،پاسخ آنها ،اقدامات و دریافت
قطعات جدید در صورت پذیرش ایراد نیازمند زمان بیشتری میباشد که از بازه زمانی ایرادات این
جلسات خارج است.
 سیستم اطلاعاتی یکپارچه و بهنگام زیربنای اصلی چنین فرآیندی میباشد تا بتوان به کمک آن در
زمان ثبت و تغییر ایرادات ،اقدامات محافظت از مشتری را انجام داد و نسبت به اقدامات اجراشده
بازخوردهای بهنگام دریافت نمود .امکان دسترسی اعضا جلسه به این بانک باعث انتشار بهتر اطلاعات
در داخل کارخانه شده و هماهنگی بیشتری را بین واحدها ایجاد مینماید.
 اثربخشی تمامی فعالیتها و جلسات برگزارشده در گرو همکاری تمامی واحدهای درگیر در حل ایراد
مانند تولید ،کیفیت ،مهندسی ،کیفیت مواد ،نت و غیره میباشد لذا ایجاد فرهنگ پذیرش ایراد و
همکاری در برطرف نمودن آن در سازمان میبایست ایجادشده باشد.
 مشکل کمبود نیرو میبایست توسط واحدها مدیریت شود چراکه زمان صرف شده برای آنالیز و
تعریف اقدامات اصلاحی در جهت برطرف نمودن ایراد و سایر فعالیتها ،بدون انجام  CPو آدیت مؤثر
ایرادات بدون نتیجه خواهد بود.
 تیمهای مسئول تلاش نمایند تا بازدیدهای مرتبط با  Live Caseرا با همکاری شبکه نمایندگی
مؤثرتر انجام دهند.
 درنهایت مدیریت جلسات باید بهگونهای باشد که موجب عدم تمرکز واحدها نگردد بلکه با هدف
بهبود وضعیت رضایت مشتریان برگزار شود .تلاش شود تا گزارشاتی که میبایست در جلسات ارائه
شوند ،پیشتر برای دبیر جلسه ارسال شوند تا مسئله مدیریت زمان و چابک بودن جلسه مغفول واقع
نگردد.
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 -2-4پیشنهادهای عمومی
با توجه به رقابتی که در صنعت خودروسازی ایران و کسب رضایت مشتری وجود دارد ،لذا شرکت
پارسخودرو برای حفظ و رشد جایگاه خود میبایست بازنگری در استراتژیها ،ساختارها ،فرآیندهای
سازمانی خود داشته باشد .بهبود مستمر میبایست در تمامی امور و در تمامی سطوح اتفاق افتد.
لذا در این راستا پیشنهادات زیر بهصورت کلی مطرح میباشند:
 .7ماهیت ارتباط دانشگاه با صنعت بهگونهای بیشتر و کاراتر بین دانشگاههای برتر کشور و شرکت
پارسخودرو محقق شود ،چراکه از یکسو تجربه عملی برای دانشجویان موجب رشد و آشنایی
بیشتر آنها با محیط کاری شده ،اشتغالزایی از این طریق افزایش خواهد یافت ،دانشجویان با
توانمندیها و نیازمندیهای صنعت بیشتر آشنا شده و از سوی دیگر صنعت میتواند از ظرفیتهای
علمی دانشگاه بهرهمند شده و مشکلات خود را از طریق ایدهها و نگرشهای نوین دانشجویان مرتفع
سازد .در این راستا نیاز است تا هر دو طرف به یکدیگر اعتماد داشته و برای بهبود وضعیت کشور در
هر دو جایگاه تلاش نمایند.
 .6برنامه مدونتری برای کارآموزان میبایست در نظر گرفته شود .روال اداری که دانشجویان شخصاً
میبایست بهصورت بروکراسی اداری انجام دهند ،میتواند بهصورت اتوماسیون صورت گیرد تا در
زمان نیز صرفهجویی شود .همچنین پیشنهاد میشود بهمنظور سهولت در دسترسی به اطلاعات و
ارتباط بیشتر با مخاطبین ،شرکت اپلیکیشنی مختص به خود طراحی نماید.
 .9یکی از مواردی که نیازمندی توجه میباشد ،سیستم اطلاعاتی شرکت بوده که دارای قابلیتهای
کمی میباشد .امکان جستجوی هوشمند اطلاعات وجود نداشته و همچنین بخشی برای دسترسی
افراد دیگر مانند کارآموزان به شبکه وجود ندارد که در صورت عدم تخصیص سیستم به کارآموزان،
دریافت اطلاعات بهصورت واسطهای بوده که مشکلات خاص خود را دارد.
 .0پیشنهاد میشود در چند روز ابتدایی دانشجویان به همراه یک سرپرست که توسط آموزش تعیین
میگردد ،بازدید کاملی از بخشها و سالنهای مرتبط شرکت داشته باشند تا علاوه بر کسب اطلاعات
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حداقلی در رابطه با حوزه کاری هر یک ،محل کارآموزیشان را با شناخت بیشتری انتخاب نمایند.
متأسفانه دیدگاه مناسبی به کارآموزان وجود نداشته و بیشتر بهعنوان عدم تمرکز تلقی میشوند
درحالیکه با سرمایهگذاری مناسب بر روی کارآموزان بهخصوص دانشجویان در شرف فارغالتحصیلی،
شرکت میتواند نیروهای بهمراتب بهتر از نیروهای خارجی استخدام نماید ،چراکه یک کارآموز بازه
بیشتری را در شرکت سپری نموده و شناخت بیشتری نسبت به افراد خارجی دارد.
 .9همچنین با توجه به ورود شرکت به دوره سوددهی بعد از دوران تحریم ،شایسته است تا نسبت به
مجهز نمودن سالنها ازنظر استفاده از رباتها اقدام نماید .بهعنوانمثال یکی از مشکلات سالن رنگ
که بازتاب گستردهای در سالنهای بعدی دارد ،استفاده از اپراتور برای سیلرزنی بهجای ربات میباشد
که خطای قابلتوجهی در این فرآیند وجود دارد .هزینههای دوبارهکاری در سالن رنگ و هزینههای
تعمیرات دیگر ناشی از این ایراد در سالنهای دیگر نیازمند توجه است.
 .2عدم وجود سیستم اطلاعاتی پیشرفته و بهنگام در سالنها موجب عدم آگاهی از وضعیت هر خودرو
در کل شرکت خواهد شد .یکی از نیازمندیهای اساسی برای ورود به انقلاب صنعتی  0.4وجود
چنین سیستمی میباشد تا بتوان به کمک آن دادههای هر خودرو را تهیه نموده و بر اساس دیتاهای
جمعآوریشده ،پایش و مدیریت بهتری بر روی فرآیندها انجام گیرد.
 .1در خصوص پیشنیازهای انقلاب صنعتی  0.4نیز پیشنهاد میشود تا از متخصصین این حوزه که در
همایشهای متعدد سال  92در ایران حضور داشتند ،دعوت نموده تا نسبت به ماهیت این انقلاب
شناخت بیشتری کسب شود تا برای تحقق مرحله به مرحله آن در یک افق زمانی مشخص
برنامهریزی شود .در آیندهای نهچندان دور نیاز به حرکت در چنین مسیری ایجاد خواهد شد .برتری
با شرکتی است که زودتر اقدام نموده و آمادگی بیشتری داشته باشد.
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