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 خالصه دوره -9

 : خالصه دوره1–1جدول 

 دکتر وحید مشیرنیا مدرس دوره

 ساعت آموزش 24 ساعات آموزشی

 آبادشهرک عباس و کارشناسان ارشدن دیرام مخاطبان دوره

 نفر 99 کنندگانشرکتتعداد 
 : شرکت کنندگان دوره2–1جدول 

 حوزه فعالیت شرکت
 نماینده

 ها()آقایان/خانم
 سمت نماینده

 رئیس هیئت مدیره سعید اسحاقی دایکست آلومینیم فیدار گستر آرام

 وحید احمدزاده گل نردهتولید  هشتمین نور
اجرایی مدیر 

 کارخانجات

 بهروز علمداری تولید یخچال  مهران سرد
کارخانجات مدیریت 

 تولید پنل

 عاملمدیر  عبدالحسین علمداری تولید یخچال مهران سرد

 مدیرعامل شایگانشهاب  شستشوی فرش قالیشویی مادر

 بازرسیمدیر  عیتشیمجید  بهداشتیشیرآالت  شرکت راسان

 ساخت و تولیدمشاور  بیاتلخسعید  یبهداشتشیرآالت  شرکت راسان

 تولید آبگرمکن طالی آبی
محمدحسین 

 زادهابوالحسن
 کنترل کیفیتمدیر 

 لمدیر عامجانشین  علیرضا مرادی تولید فلش تانک نیاز

 - احمدیستاره  گریریخته  زادآ

آریسان رادین شرکت 

 فراز

صنایع و مهندسی 

 مدیریت
 مقدسیجواد 

ارشد حوزه کارشناس 

 سیستم
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 همعرفی مدرس دور -2

  عالی مدیرعامل شرکت آریسان رادین فراز در حوزه سیستم های مدیریت کیفیتمشاور 

 وکارکسب یهاستمیس یمشاور ارشد در توسعه 

 ستیز طیمح ،یمنیا ت،یفیک تیریمد یهاستمیارشد س زیسرمم 

 وکارکسب تیریمد یهامدرس در حوزه 

 متناظر   یهاتهیکم سیرئ بیناISO TC 322 وISO TC 323  

 سوابق تحصیلی -9-2

 فدرال آلمان جمهوری –( نامهانیپا هی)ناتمام، عدم ارا ستیز طیمح یارشتهانیم یهادانش یدکترا 

 نفدرال آلما جمهوری – یپزشک زاتیتجه شیبا گرا قیابزاردق کیمکان سانسیلفوق 

 اریکسوابق  -2-2

 و  یعموم یهادر بخش یخدمات ،یدیسازمان تول 933از  شیدر ب تیریگوناگون مد یهاستمیس زیسرمم

 تا امروز 9931از  یخصوص

 تا امروز 9935از سال  هاستمیو س تیریگوناگون مد یهاها سازمان کشور در حوزهبه ده ورهمشا 

 دریس و پژوهشتسوابق  -9-2

 تا  9935دوره از  183از  شیب یبرگزار هاستمیو س تیریمد یدر حوزه یگوناگون آموزش یهادوره یراحط

 امروز
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 های دورهسرفصل -9

ن اکارگاه آموزشی به همت شرکت آریسان رادین فراز و آکادمی آریسان به منظور رفع برخی از معضالت کارآفریناین 

و استاد محترم دوره انجام شد شاید به جرات می توان ادعا داشت که این کارگاه آموزشی شرکت  با همکاری مدیرعامل

های صنعتی باشد که در داخل شهرک شده در ده سال اخیریکی از منحصر بفردترین دوره های طراحی شده و اجرا 

ر این کارگاه آموزشی د برخوردار بوده است و قابل قبول سطح باال استادی در سطح بین الملل و نحوه اجرای آن نیز از

 .بدون هیچ غایبی برگزار گردید 9911شهریور ماه  98و  93، 91تاریخ های 

 اهداف دوره -9-9

 سازی رویکرد مدیریت کیفیتپیادهتعمیم دانش فراگیران برای  9

 تیفیک تیریمد ستمیمناسب نسبت به ساختار و الزامات  استاندارد س دید جادیا 2

 تیفیک تیریمد ستمیس یسازادهیپ  یساده برا یراهکار یهیارا 9

 مطالب ارائه شده در دوره -2-9

 ای مختصر در بحث کیفیت. مقدمه و تاریخچه9

 ISO 9001استاندارد  ی. اصول و مبان2

 تیفیک تیریمد ستمی. الزامات س9

 ندر سازما تیفیک تیریمد یسازادهی. پ4

 های آموزشیکارگاه -9-9

 بررسی مفهوم تمرکز بر مشتری 

با توضیحات ارائه شده از صنعتگران خواسته شد تا با بررسی وضعیت سازمانی خود بیان کنند در این کارگاه 

 کنند.مشتریان استفاده میبررسی رضایت و های مختلف برای چگونه از روش
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  چگونگی رهبری در سازمان 

ها خواسته شد که نحوه در کارگاه دوم مفهوم رهبری در سازمان توضیح داده شد. از مدیران ارشد سازمان

هدایت و رهبری خود را با استاندارد مقایسه کرده و بیان کنند که تا چه اندازه در رهبری سازمان موفق عمل 

 اند.کرده

 

 های سازمانکارگاه شناسایی ریسک 
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ای ههای و فرصتها بیان شده و از مدیران خواسته شد تا ریسکبندی مرتبط با ریسکدر این بخش دسته

ایجاد شده در کسب و کار خود 

کرونا شناسایی  فراگیریرا با 

کرده و رویکرد مواجه سازمان با 

 .ریسک مورد نظر را بیان کنند

 

 

 

 

  مدیران از اصول کیفیتمیزان شناخت 

ن از صنعتگرامدیران در شناخت حاصل شده از اصول کیفیت برگزار شد. این کارگاه برای بررسی توانایی 

خواسته شد که در چند جمله اصول کیفیت را شرح داده در نهایت با بحثی که در کارگاه انجام شد درک 

 مشترکی از این اصول در ذهن مخاطبان شکل گرفت.

 رسیم نقشه فرایندکارگاه ت 
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در این بخش از مخاطبان خواسته شد تا با شناختی که از سازمان خود دارند با شناسایی مرزهای فرایند، 

جود معضالت فرایندهای سازمان خود را توجه به شواهد موو در نهایت با فرایندهای سازمانی را ترسیم کنند. 

 شناسایی کنند.

 

 ایندکارگاه آموزشی تدوین شناسنامه فر 

های فرایندهای ترسیم شده در کارگاه قبلی را تدوین از مخاطبان خواسته شده که شناسنامهاین بخش دوره 

 است. های فرایندهای خود راها و خروجیذینفعان، مالکان، ورودی ن بخش: شناساییایهدف از . کرده

  گیری فراینداندازهشناخت معیارهای 

معیار مناسب برای  2در این کارگاه از صنعتگران خواسته شد که با توجه به تفاوت بین شاخص و معیار، 

گیری میزان موفقیت فرایندهای سازمان خود شناسایی کرده و بیان کنند. هدف از طرح این پایش و اندازه

 کارگاه شناخت تفاوت معیار و شاخص بود. 
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 ارزیابی مخاطبان از دوره -4

سوالی در اختیار صنعتگران قرار گرفت. پرسشنامه  92ای انتهای دوره برای بررسی میزان رضایت مخاطبان پرسشنامهدر 

 بندی گردیده است.قسمت عالی، خوب، متوسط و ضعیف طبقه 4دارای ده سطح مختلف میزان رضایت که در 

 ی دوره به صورت زیر است:شرکت کننده 93گردد نتایج ارزیابی همانطور که در نمودار مالحظه می

  درصد خوب ارزیابی  93درصد مخاطبان عالی و  33محتوای دوره: سطح آموزش ارائه شده توسط مدرس

 نمره است. 93نمره از  8445اند. و میانگین نمره کسب شده در این سرفصل کرده

  درصد خوب  93الی و درصد ع 13مدرس دوره: توانایی مدرس در ارائه مطالب و پاسخ گویی به سواالت را

 نمره است 93نمره از  1495سرفصل  نیکسب شده در ا نیانگیو م اند.ارزیابی کرده

 درصد امکانات آموزشی دوره و زمانبندی دوره را  13کنندگان امکانات دوره و سازماندهی: از میان شرکت

نمره از  849در سرفصل و میانگین کسب شده  اند.درصد متوسط ارزیابی کرده 93درصد خوب و  93عالی، 

 نمره است. 93
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ارزیابی شرکت کنندگان از دوره

محتوای دوره مدرس امکانات و سازماندهی رضایت نسبی
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  اند. درصد عالی ارزیابی کرده 83میزان رضایت نسبی از برآورده شدن انتظارات شما: از میان شرکت کنندگان

 نمره است. 93از  841ه در این سرفصل اند. میانگین کسب شددرصد خوب ارزیابی کرده 23و 
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