ﻧﺴﺨﻪ وب ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی ﭘﺮس ﻫﺎ و ﺑﺮش ﻫﺎ در ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو

ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی ﭘﺮس ﻫﺎ و ﺑﺮش ﻫﺎ در ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو
اﯾﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﺎر در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮش و ﭘﺮس ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو و ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل:
ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻣﻮزی :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻬﺎ و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ
ﻣﺤﻞ ﮐﺎرآﻣﻮزی :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮش و ﭘﺮس ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو
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دﺳﺘﻪ :ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ

ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ) WORD :ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ(
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ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت٣٨ :

ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﺰارش:
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ :ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
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ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮش و ﭘﺮس ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﻮاری ﺳﺎزی اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺑﺮش و ﭘﺮس در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ازﻧﻈﺮ ﺗﻨﺎژ ،اﺑﻌﺎد ﺗﻌﺪاد ﭘﺮس ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮﺳﮑﺎری در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻧﺮا داده ﮐﻪ ﺑﺮای  ٠/٠٠٠۵١دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮاری  ٠٠٠۵ ،دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮس و  ٣٠٠٠دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس ﻗﻄﻌﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ .ﻗﻄﻌﺎت اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻟﺐ  ،ﭘﺮس و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪارک ﻓﻨﯽ «اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺪون ﻣﺪارک ﻓﻨﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﻗﻄﻌﻪ ای

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .دراﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﺎ  ٠٢٧۴ﻧﻐﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ رﺳﻤﯽ  ،ﻗﺮاردادی و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ.

-١ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮس ﻏﺮﺑﯽ )ﺳﺎﻟﻦ ﺟﺪﯾﺪ(:
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واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ در ﺳﺎل  ۵۵١٣راه اﻧﺪازی و ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  .ﺗﻌﺪاد  ۵٢دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮس ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه وﺑﻞ اﮐﺸﻦ و ﺑﻘﯿﻪ ﺳﯿﻨﮕﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎت روﮐﺎر ) ، (gacoﺨﻮدروﺳﻮاری را ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻠﯿﺔ ﻗﻄﻌﺎت روﮐﺎر ﭘﯿﮑﺎن  Face ،در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﻄﻌﺎت روﮐﺎر ﭘﮋوﭘﺮﺷﯿﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ دارای ﺳﻪ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ ﺧﻄﻮط ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ

ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ و ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .دراﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ ﺿﺎﯾﻌﺎت از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻧﻮا ﺑﺮﺣﻤﻞ ﺿﺎﯾﻌﺎت و
ﺷﻮت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﺴﺨﻪ وب ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی ﭘﺮس ﻫﺎ و ﺑﺮش ﻫﺎ در ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو

ﭘﺮداﺧﺖ و داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ

ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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ﮔﺰارش ﮐﺎر آﻣﻮزی ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺗﺴﺖ ﻗﻄﻌﺎت…
ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ…
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●

ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی در ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﯾﺮان…
ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی در ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ…
ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی رﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﻓﻨﺎوری…

ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺮاش
ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان
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