
 

 

 های پژوهشیفرم اعلام نیاز اولویت

 وکمج تکرش ردتهیه دستورالعمل مستندسازی فرآیند انجام پروژه در تولیدهای غیر روتین  عنوان پروژه:

 شرح مشکل و یا نیاز فعلی:  -تعریف مسئله-1

پذیرد.  های فعلی شرکت صورتسازی در دستورالعملبا توجه به فرآیند طراحی و تولید فعلی در شرکت، نیاز است تا بازنگاهی در این موضوع صورت گرفته و بهینه

شوند تا  زهای شرکت شناسایینگاهداشت محصول صورت گرفته و نیا –نهایی سازی  -کنترل کیفی -ساخت/مونتاژ -در این راستا بایستی بررسی فرآیند از طراحی

 برمبنای آن الگوی مناسبی ایجاد گردد. در تدوین این الگو موارد زیر بایستی مد نظر قرار گیرد:

 )از مطالعه و طراحی مفهومی تا طراحی دقیق(، تحلیل و تولید نقشه تدوین فرآیندهای طراحی -1

 تدوین فرآیندهای تولید قطعات -2

 رل مواد و قطعات ورودی به شرکت جمکوتهیه دستورالعمل برای تست و کنت -3

 و مونتاژ  دیتول نیقطعات ح تیفیکنترل ک یندهایفرآ هیته -4

 نهایی تدوین فرآیند تست و ارزیابی محصول -5

 

 : )لطفاً تشریح گردد(: هدف از اجرای پروژه -2

  الکتریکیش کیفیت ساخت موتور های د فعلی شرکت به منظور افزایفرآیند طراحی و تولیبهینه سازی 

 مشخص و روتین برای طراحی و تولید الکتروموتور و کنترل کیفی و تست آن و جلوگیری از اعمال سلیقه و انحراف از یک مسیر مشخص  الگوی ایجاد

 فزایش سرعت و دقت تولید خواهد شد.که منجر به ا

 برداری و نگاهداشت موتور تدوین کتابچه بهره 

 

 پروژه:حاصل از اجرای مزایای  -3

  شوده کاهش خطا و افزایش سرعت میهای مختلف که منجر بتولید محصول با مشخص بودن وظیفه گروه 111سازماندهی مسیر صفر تا 

 های الکتریکی افزایش کیفیت موتور 

   کاهش ضایعات تولید و موتورهای معیوب 

  کاهش زمان طراحی موتورهای جدید 

 افزایش میزان تولید  

 

 مورد انتظار و محصول نهایی تحقیق:نتایج  -معیار پذیرش پروژه -4

 های مورد نیاز و کنترل کیفیت برای یک نمونهتدوین کتابچه فرآیند طراحی و تولید )از صفر تا صد( الکتروموتور، تست 

 برداری و نگاهداشت موتور تدوین کتابچه بهره 

 قابلیت تعمیم الگو برای سایر موارد 

 

 های مورد نیاز در تیم پروژه:)شامل اطلاعات،تجهیزات، مراجع ، استانداردها و تستها( و تخصصالزامات  -5

 های فعلی شرکت جمکو های و دستورالعملآشنایی با امکانات و توانایی 



 

 

 ینه و تسلط بر استاندارهای شناخت کامل الکتروموتور و قطعات آن و فرآیندهای طراحی، تحلیل و ساخت آن قطعات و داشتن رزومه مرتبط در این زم

 مرتبط در الکتروموتورسازی و استفاده از آنها در تهیه کتابچه 

 آشنایی به نرم افزارهای مورد استفاده در طراحی و تحلیل 

 

 سابقه پژوهشهای مشابه: )گزارش علمی/ مدل/ و ...( -6
 

  تهیه کننده:کارشناس 

  :پست سازمانی

 امضاء:

 کننده: مدیر دفتر تأیید

 :پست سازمانی

 امضاء:

 تصویب کننده:معاون 

 :پست سازمانی

 امضاء:

 دبیر کمیته پژوهش:

 امضاء:

 مشاور تحقیقات:

 امضاء:

 قات:تحقیتاریخ تصویب نهایی در کمیته 

 
 


