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  پيشگفتار:

دنياي امروز با سرعتي ماوراي تصور به سوي مدرنيسم صنعتي در حال پيشروي است. كـه  

حركت پرشتاب آن قدر سريع است كه نمي توان براي آن حد و مرزي قائل شد. انسان و آهنگ اين 

صنعت جز الينفك دنياي فردا خواهند بود. صنعتي شدن با هر آهنگ كه  صورت گيرد نياز به بهبود 

و اصالح با هماهنگي ساير اركان اين جامعه خواهد داشت. چه بسا، زيان پيشرفت ناهماهنگ با ديگر 

بسيار بيشتر از بهره آن خواهد بود. هر حركتي درهر جهتي و به سوي هـر هـدفي كـه باشـد      اعضاء

بدون برنامه ريزي و مديريت صحيح ممكن نخواهد بود. امروزه حركت به تنهايي ايده آل هـيچ نـوع   

جامعه اي نيست بلكه حركت هماهنگ و برنامه ريزي شده است كه در عين پويـايي، نويـدي بـراي    

  آينده، تاكتيكي، تكنولوژي و غيره خواهد بود. پيشرفتهاي

بي شك صنعت كشور ما نيز از جنبه هاي فزاينده صنعتي مستثني نخواهد بود و برماسـت  

كه ضمن هماهنگي با اين جنبش استراتژيك قبل از آغاز هر مرحله اي پايه هاي مـديريت صـنعتي   

از اين مسير نوين به برنامه ريـزي   كشور را در جهت رشد و تعالي صنايع مختلف مستحكم سازيم و

  خرد  و كالن صنعت و در نهايت صنعتي امروز و فردا بينديشيم.

اين نوشتار هر چند كوششي است ابتداي و در سطحي بسيار كوچك و ليكن مقدمه ايسـت  

در گسترده وسيع صنعت اين مرز و بوم كه اميد مـي رود ايـن تـالش كوچـك مقبـول خواننـدگان       
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د و از سوي پويندگان و تالشگران كشور در مسير تعالي قرار گرفته و شاهد صـنعتي  محترم واقع شو

  پويا و مديريتي كوشا در كشور عزيزمان باشيم. به اميد آن روز.
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  مقدمه:

شركتي كه امروز با نام شناخته شده ايران خودرو ديزل در عرصه جاده هاي كشور و حتـي  

رور و افتخار ملي گرديده يكي از بزرگتـرين توليـد كننـدگان    در پهنه ترانزيت بين المللي، موجب غ

سال سابقه درخشان توليد ، وظيفه  40شود كه با بيش از  خودروهاي كار در خاورميانه محسوب مي

  ساخت انواع خودروهاي سنگين را بر عهده دارد.

خاور در  شركت ايران خودرو ديزل ، تشكيالت سازمان يافته اي است كه ابتدا با نام صنعتي

ميليون ريال در كارگاه كـوچكي تاسـيس و بـا مونتـاژ روزانـه يـك        26با سرمايه اوليه  1338سال 

با توجه به گسترش تقاضا در بازار خودرو  1343غاز كرد و در سال  دستگاه اتومبيل، فعاليت خود را آ

ر مترمربـع  هـزا  520كشور به محل كنوني واقع در جنوب غربي تهران در محدوده اي بـه مسـاحت   

انتقال يافت و با احداث سالنهاي مناسب، تجهيز خطوط توليد، جذب و آموزش نيروهـاي كارآمـد و   

  ارتقا كيفيت محصوالت موفق به افزايش توليد و ساخت تيپهاي متنوع كاميون گرديد.

شرايط بازار رقابتي و لزوم توجه روز افزون به تغييرات تكنولوژي و تحوالت سريع ناشـي از  

در صنعت حمل و نقل از يك سو و نياز به توليد نسلهاي پيشرفته انواع خودروهاي كار از سـوي  آن 

ديگر و همچنين توجه به ضرورت ارتقـاء نظـام مـديريت كيفيـت و توليـد قابـل قبـول سـازمانهاي         

استاندارد جهاني براي ورود به ناوگان حمل و نقل بين المللي و بازارهاي فروش خارج از كشور، ايـن  
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ضرورت مسلم را ايجاب كرد تا تغييرات بنيادين در سازماندهي و ماهيت شركت به تناسـب اهـداف   

  پيش بيني شده پي ريزي شود.

شركت ايران خودرو با خريد سهام عمده گروه صـنعتي خـاور و الحـاق خـط      1378درسال 

ديزل با طراحي توليد اتوبوس و ميني بوس شركت ايران خودرو ديزل را تاسيس كرد و ايران خودرو 

و اجراي پروژه عظيم ساخت و تاسيسات و راه اندازي خط توليد اتوبـوس برضـرورت توسـعه صـحه     

گذاشته و حيات حرفه اي نويني را پيش روي اين صنعت قرار داد تا پس از اين ايران خودرو ديـزل  

ن در بعنوان قويترين قطب صنعت خودروسازي و نقطه عطـف توليـد و ارائـه خـدمات خودروسـنگي     

  حيطه صنعت حمل و نقل بار و مسافر در داخل و خارج از كشور باشد.

شركت ايران خودرو ديزل به موازات بازسازي و بهينه سازي محيط درون سـازماني تـالش   

  نمود تا با تقويت و گسترش شركتهاي اقماري تحت پوشش نظير:

ويس چرخشگر و شركت گواه، طراحي و مهندسي خودروهاي سنگين، موتورسازي، تاپ سر

توليد قطعات خاور توسعه زيربنايي تحقيقات خودرو ، شرايط مطلوبي را بـراي افقهـاي آينـده خـود     

  متبلور سازد.

اين شركت با انجام طرحهاي توسعه و راه اندازي بزرگترين خط توليد اتوبوس در خاورميانه 

ميني بوس و ون افتخار دارد دستگاه كاميون،  15000دستگاه اتوبوس و  5500و توان توليد ساالنه 

تا بعنوان طاليه دار سازندگان خودروهـاي كـار در كشـور، بـا توليـد محصـوالت كيفـي مطـابق بـا          
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استانداردهاي زيست محيطي بين المللي جلوه گاه غرور ملي جامعـه قدرشـناس ايـران اسـالمي در     

زار خـودرو كـار را در   عرصه صنعت بوده و مي رود تا با اجراي برنامـه هـاي راهبـردي سـهمي از بـا     

كشورهاي هدف به خود اختصاص دهد. ايران خودرو ديزل در تحقق سياست توسعه اقتصادي كشور 

در برنامه سوم با صدور توليدات خود به كشور عربستان، مصر، اردن، امارات متحـده عربـي، كويـت،    

  تركمنستان، ليبي، تاجيگستان و آفريقا گامهاي اثربخشي برداشته است.
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درسرزمين پهناوري چون ايران نگـرش بـه شـرايط خـاص اقليمـي حمـل و نقـل يكـي از         

دهد. گروه صنعتي ايران خودرو ديزل (گـروه صـنعتي خـاور     مهمترين اركان اقتصادي را تشكيل مي

 186خـودرو بـا مونتـاژ سـاليانه      سابق) بر مبناي يك ارزيابي از ميان بهترين توليد كنندگان جهاني

پي ريزي و تاسيس شد و با بهره جويي ازشرايط زمـان   1338دستگاه كاميون مرسدس بنز در سال 

ضمن ارائه بهترين خدمات فروش و بعد از فروش تدريجا سهم خود را در صـنعت حمـل و نقـل بـه     

ه طـوري كـه بعـد از انقـالب     نسبت كيفيت باال و تنوع توليدات مطابق با نياز كشور افـزايش داد. بـ  

شكوهمند اسالمي ايران اعتقاد به اصل توانمندي نسبت به توسعه كارخانه و افزايش ظرفيت خطوط 

دستگاه مشاركت فعالي را در شبكه حمل و نقل داخلي ايفـا نمـوده و زمينـه هـاي      80توليد تا مرز 

صنايع اقماري از جمله فنرسـازي ،  الزم را براي صادرات فراهم نموده و پيوسته با سرمايه گذاري در 

صنايع ريخته گري و توليد موتور گامهاي موثري در زمينه خودكفايي برداشته است. ارزيابي عملكرد 

در ناوگان حمل و نقل  1370دستگاه انواع مختلف توليدات تا سال  13000شركت با توزيع بيش از 

  ه حساب مي آيد.داخلي كشور جزء توانايي هاي بالقوه و بالفعل موجود ب

در حال حاضر در اين كارخانه كاميون هايي بـا ظرفيـت هـاي مختلـف شـامل مـدل هـاي        

2624 ،1921 ،608 LP شود. همچنـين در ايـن كارخانـه خـط توليـد خـودروي ون راه        مونتاژ مي

شود كه گروه صنعتي ايران خودرو ديزل بـا راه انـدازي ايـن خـط      اندازي شده است. پيش بيني مي

  تواند بخش عمده اي از نياز كشور را در زمينه خودروهاي آمبوالنس و توريستي تأمين نمايد.توليد ب
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  موقعيت جغرافيايي:

سـاوه واقـع شـده اسـت. كـل ايـن        -جاده تهران 8كارخانه ايران خودرو ديزل در كيلومتر 

مترمربـع بنـا گشـته اسـت. مطالعـات نشـان        124500در زميني به وسعت  1371مجموعه تا سال 

مترمربع بنـا بـه فضـاهاي     8732مترمربع بنا به خط توليد،  85919دهد در طرح اوليه مجموعه  مي

  مترمربع بنا به فضاهاي خدماتي اختصاص داده شده است. 2952وابسته به توليد و 

  تاريخچه:

سال تجربه و گردآوري كم نظير پرسنل مجرب و  43شركت ايران خودروديزل با نزديك به 

دستگاه كاميون تحت ليسانس بنـز،   15000شتن تاسيسات مدرن و توان توليد ساليانه كارآزموده دا

  نامي آشنا در صنعت خودروسازي ايران و جهان است.

درصد ظرفيت توليد كـاميون جمهـوري    75كارخانجات شركت ايران خودرو ديزل، بيش از 

يون بنز در جاده هـاي ايـران   دستگاه كام 16000اسالمي ايران را در اختيار داشته و حضور بيش از 

  گواه توان فوق العاده توليدي اين مجموعه بزرگ صنعتي است.

در نزديكي تهران بزرگ امروز تاسيس شد و از  1338شركت ايران خودرو ديزل كه در سال 

  شود. قديميترين و پرسابقه ترين كارخانجات توليد كاميون در منطقه محسوب مي
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كارخانه توليد كننده انواع كاميون هاي سبك نيمه سـبك،   در ضمن مدرنترين و بزرگترين

تن) در خاورميانه و مجموعه توليدكننده كاميون هاي بنز در جهان  26تا  6نيمه سنگين و سنگين (

  باشد. مي

بـا نـام گـروه صـنعتي خـاور       27/4/78الزم به توضيح است كه اين شركت تا قبل از تاريخ 

ركت ايران خودرو تغيير نام يافـت. گـروه صـنعتي خـاور درسـال      فعاليت مي نمود و از آن پس به ش

دستگاه كاميون بنز در سال فعاليت خـود را شـروع كـرد و بـا بهـره جـويي از        186با مونتاژ  1338

شرايط زمان ضمن ارائه خدمات فروش و بعد از فروش به نحوي مطلوب به تدريج سـهم خـود را در   

 260ن شركت با سرمايه بيست و شش ميليون ريال كه به صنعت حمل و نقل كشور افزايش داد. اي

 6دستگاه ( 18با توليد روزانه  1342سهم يكصد هزار ريالي تقسيم شده بود، تاسيس گرديد. درسال 

 2700اين توليـد سـاليانه بـه     1352دستگاه در هر شيفت) حركت رو به جلو را اغاز كرد و درسال 

مونتـاژ   1358دستگاه رسيد و درسـال   9000رين رقم يعني به باالت 1356دستگاه رسيد و در سال 

جهت جلوگيري از ضرر و زيان گروه و بهبـود   1364دستگاه كاهش يافت. درسال  2712كاميون به 

كارخانه راه اندازي شد. اين سالن شامل دو خـط مونتـاژ جداگانـه اسـت. بـا       Lوضعيت توليد سالن 

دستگاه در سال مي رسيد، كه به علت كمبود  25000به افتتاح اين سالن بايد ظرفيت اسمي توليد 

دستگاه كاميون مونتاژ مـي   57بودجه ارزي هرگز حتي به اين رقم هم نزديك نشد و در روز حدود 

  شد.
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دستگاه كـاميون در يـك    25الي  17در حال حاضر گروه صنعتي ايران خودرو ديزل حدود 

حـد صـنعتي توسـط سـرمايه داران ايرانـي و بـا       شيفت كاري توليد مي كنند. سرمايه گذاري اين وا

نـوع شـركت از سـهامي خـاص بـه       1352باشد. در سـال   امتيازات كارخانجات دايملر بنز آلمان مي

سهامي عام تبديل گرديد و پس از انقالب اين شركت در رديف صنايع ملي شده اعـالم گرديـد و در   

ن قـرار دارد كـه وابسـته بـه وزارت     حال حاضر تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايرا

باشد. به طور كلي شركت ايران خودرو ديزل وظيفه توليد و مونتاژ كاميون هاي دايملر بنز  صنايع مي

  از انواع كاميون هاي سبك، نيمه سنگين، و سنگين دار بر عهده دارد.

  

  كارگاههاي زيرمجموعه اين شركت:

همواره كوشيده است تا با سرمايه گذاري در گروه صنعتي ايران خودرو ديزل در حال حاضر 

صنايع مشروحه گامهاي موثري در زمينـه خودكفـايي بـردارد. ايـن شـركت در حـال حاضـر داراي        

  واحدهاي و كارگاههاي زير است:

  شركت گواه: -الف

كه مسئوليت تهيه و توزيع لوازم يدكي انواع كاميون هاي سـبك و نيمـه سـنگين گـروه را     

  برعهده دارد.
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  شركت خدمات فني خاور -ب

كه مسئوليت رفع عيب موتورهاي مونتاژ شده بـر روي كـاميون هـا و همچنـين مسـئوليت      

  خدمات پس از فروش كاالهاي تحويل شده به مشتري را بر عهده دارد.

  كارخانه رادياتورسازي ايران: -ج

زي  و اين كارخانه مسئوليت ساخت رادياتورهاي مصرفي شركت و كارخانه هاي ماشين سـا 

  شركت هاي داخل كشور را بر عهده دارد.

  فنرسازي شهرستان ساوه: -د

  كند. جهت توليد فنر و كمك فنر مصرفي شركت و سفارشات واحدهاي ديگر فعاليت مي

  كارخانه ريخته گري اراك:-هـ

  جهت توليد قطعاتي كه امكان ساخت آنها وجود دارد.

  مواد اوليه مصرفي شركت:

  باشد: مواد مصرفي در شركت ايران خودرو ديزل به صورت زير مينحوه تأمين قطعات و 

  ريسندگي فومنات: -الف

  اين واحد جهت توليد و تهيه انواع نخهاي پنبه اي است.

  انواع موتور كاميون: -ب

  شود.  شود و در كارخانه ايدم تبريز پوسته موتور ريخته مي كه از كشورآلمان وارد مي



اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد .براي خريد فايل ورد اين پايايان نامه و گزارش 

 تومان به سايت علمي و پژوهشي اسمان مراجعه كنيد . 7000كارآموزي با قيمت فقط 

 

  انواع رادياتور: -ج

  شود.  كارخانه رادياتورسازي ايران تهيه ميكه از 

  باطري: -د

  شود. كه از شركت باطري نيرو اين قطعه تهيه مي

  الستيك:-هـ

  شود. تهيه مي …كه از كارخانجات كيان تاير، بارز، كوير تاير و 

  قطعات الستيكي: -و

تهيـه   كه اين قطعات الستيكي مـورد اسـتفاده در داخـل كاميونهـا از كارخانـه ايـران بـارز       

  شود. مي

  شيشه: -ز

  شود.  كه از شركت ميرال و پارس سكوريت عمدتا تهيه مي

  فنر و كمك فنر: -ح

  شود. كه به طور عمده ازشركت ساوه (فنرسازي ساوه) تهيه مي

  ورق: -ت

  ازكشورهاي آلمان و ژاپن و از منابع داخلي كشور جهت ساخت اطاق سرنشين و كمپرسي.
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باد، اتاق راننده، صندليها و انواع كابـل كـه توسـط خـود كارخانـه تهيـه       باك، اگزوز، لوله هاي   -ي

  شود. مي

  قطعات مصرفي ديگر: -ن

 …كه از يدك بنز، آذين گستر، شركت طراحي و مهندسي قطعات خودروهـاي سـنگين و   

عالوه بر شركتهاي ذكرشده در فوق، شركت ايران خودرو ديـزل درشـركتهاي ريسـندگي خـاور بـه      

  درصد سهام دارد. 49صد و در كارخانجات ريسندگي و بافندگي فومنات به ميزان در 100ميزان 

در  1352در ضمن براي ارائه خدمات فني بعد از فروش شركت خدمات فني خاور در سال 

جاده قديم كرج با صد درصد سهام متعلق به گروه صنعتي خاور و تعميرگاه بزرگ خـاور   7كيلومتر 

درصد سهام متعلق به شركت صنعتي  60جاده سنتو در مشهد با  9متر واقع در كيلو 1365در سال 

  خاور (ايران خودرو ديزل امروزي) تاسيس گرديد.

  معرفي سيستم مورد كارآموزي:

  : E.Dپروسه 

اين پروسه در خط توليد اتوبوس وجود ندارد، ولي در خط توليد كاميون مورد استفاده قرار 

  گيرد. مي

  شيميايي مرطوب:آماده سازي سطح به روش 

  باشد: آماده سازي عمدتا شامل چهار مرحله مي
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  چربيگيري  - 1

  فسفاته كردن - 2

  خنثي سازي - 3

  شستشو با آب مقطر - 4

  شرح مختصر واحد آماده سازي

باشد كه در آنهـا مايعـات    ايستگاه (مرحله) به صورت پيوسته مي 9واحد آماده سازي شامل 

  گيرد. رار ميمختلف بصورت اسپري و غوطه وري مورد استفاده  ق

درجه حرارت و غلظت مواد درهر ايستگاه با توجه به عملكرد آن بايسـت تنظـيم شـود. بـه     

منظور جلوگيري از كثيف شدن و زنگ زدن بدنه و همچنين جلوگيري از هدر رفتن بخـارات تمـام   

  ايستگاه توسط يك تونل احاطه شده اند.

ده نشود و براي جلوگيري از آلـودگي  براي اينكه بخارات اين واحدها در محيط اطراف پراكن

  است. AIR-SEAL-VENTILATIONواحد مجهز به 

  مراحل آماده سازي:

بازديد و تميز كردن اوليه(از بين بردن چربيهاي غليظ، نوشته هاي روي بدنه و اسيدشـويي  

  براي از بين بردن مناطق زنگ زده)

B20چربيگيري اوليه به صورت اسپري :  
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B30   صورت غوطه وري و اسپري: چربيگيري به  

B40 .شستشو با آب صنعتي بصورت غوطه وري :  

B60 .فعالسازي به صورت غوطه وري : 

B70فسفاته كردن به صورت غوطه وري :  

B80شستشو با آب صنعتي و سر ريز آب مخزن و اسپري :  

B90 شستشو با آب صنعتي و آب مقطر :  

B100 .شستشو با آب مقطربصورت غوطه وري :   

  كردن اوليه: (مرحله صفر ويك)تميز 

انواع آلودگي هاي غير امولسيوني و يا ذرات جامدي كه مواد آلي را جذب مي كنند، ماننـد  

روغنها و گريسها، روغنهاي امولسيوني و ذرات كثيف كه به صورت سوسپانسيون عمدتا مي باشند و 

  نيز قسمتهاي زنگ زده در مرحله يك از بين مي روند.

ردن نوشته هاي ماژيكي روي بدنه معموال عمليات تينرشويي به روش دستي و براي از بين ب

شـود. در نهايـت    شود. براي اين منظور از مواد شوينده استفاده مي با دستمال توسط كارگر پاك مي

بايد با يك اسيد مدني مانند اسيد سولفوريك، جاهاي زنگ زده را از بين برد. توجه به اين نكته مهم 

  د از اسيدشويي بايد قطعه سريعا وارد حمامهاي آماده سازي شود. است كه بع
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باشد بخصوص كه از اسـيد اسـتفاده شـده اسـت.      زيرا سطح فلز لخت و آماده زنگ زدن مي

شـود تـا    عمال چون چنين چيزي مقدور نيست از مواد قليايي بعد از عمليات اسيدشويي استفاده مي

يزشويي و خنثي سازي زير يك اتاقك صورت مي پذيرد و سطح را خنثي كند. مرحله صفر غيراز تم

  شود. هواي آلوده تعويض مي

  : 3و  2مراحل 

چـون   2شود. در مرحلـه   در اين دو مرحله بدنه ماشين با محلول سود و آب گرم تميز مي 

شود چون در صورت اسـتفاده از   بيشترين ميزان آلودگي و چربي وجود دارد روش اسپري اعمال مي

شود. در تمام مراحلي كه عمليـات اسـپري وجـود دارد،     ي كل وان بعد از چند بار آلوده ميغوطه ور

آيد و بدنه  فقط وقتي اسكيد حاوي بدنه پايين مي 2سيستم مجهز به شيربرقي است. مثال در مرحله 

گيرد  گيرد و قبل و بعد ازآن فشار نازلهاي اسپري صورت مي گيرد اسپري صورت مي در وان قرار مي

  گيرد. و قبل و بعد از آن تنظيم نازلهاي اسپري صورت مي

نيـز   3به علت ايجاد بخار بسيار، سيستم بايد مجهز به مكنده هوا باشد. مرحله  2در مرحله 

غوطه وري هم عـالوه بـر اسـپري     3باشد. تنها تفاوتشان اين است كه در مرحله  مي 2مانند مرحله 

يف نازل وجود دارد تا در هنگام خروج بدنـه از وان چربيهـايي   وجود دارد. البته در باالي وان يك رد

بـه طـور مرتـب سـيركوله      2كه روي سطح مانده اندشسته و به مرحله بعد نرود. آب داخـل تانـك   

شود و در ضـمن   شود و در طي اين فرآيند از فيلتر عبور كرده و چربي آن گرفته شده و تميز مي مي
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مواد مصرف شده بايد به سيستم مواد تازه افزود. پس از مدتي كه شود و به ازاء مقداري  گرم هم مي

آلودگي محلول باال رفت افزودن مواد تازه به تنهايي كافي نيست بلكه بايـد مقـدار قابـل تـوجهي از     

  محتويات و وان ها تخليه شود و با مواد جديد جايگزين شود.

شود. به اين  وان تصفيه مي باشد. توسط پمپ اول، آب داخل مجهز به دو پمپ مي B20وان 

  كند. عبور مي BAG FILTERصورت كه آب داخل وان از داخل 

شوند. در طـي   شود و ذرات جامد توسط آن از محلول جدا مي سپس به آن اسپري زده مي 

همچنين اختالف فشار بين ورودي و خروجي فيلترهـا افـزايش    BAG Filterاين پروسه ، مقاومت 

ور مداوم اين اختالف فشارها را چك كرد تا ازرسيدن صدمه به فيلترها و پمپ مي يابد كه بايد به ط

  جلوگيري شود.

  

  : EDمراحل 

بعد از آماده سازي اوليه سه مرحله و سه وان داريـم كـه بعـد از مراحـل بدنـه داراي رنـگ       

  باشد. آستري با كيفيت باال مي

  : رنگ آستر.B10وان 

  : اولترا فيلتراسيونB20وان 
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باشد بطوريكه توسـط فيلترهـايي بـه نـام      له براي صرفه جويي در مصرف رنگ مياين مرح

  بر مي گردد. B10شود و به وان  پيگمنتهاي رنگ جدا مي

  : B40وان 

  گيرد. در اين مرحله آب كشي صورت مي

در كوره توقف دارد تـا رنـگ    min 30شود و به مدت  بعد از اين مراحل بدنه وارد كوره مي

  كامل فرآيندها و زمان آنها در قسمتهاي ديگر گزارش آورده شده است.پخته شود. شرح 

  (الكتروكاتافورز) EDتجهيزات، مواد، ابزار و وسايل مورد استفاده درسالن رنگ 

  كانوايرهاي زميني و هوايي جهت انتقال اسكيدها -

  ليفتراك  -

  كليه فيكسچرها، پين ها و خارها جهت اتصال و ثابت نگه داشتن. -

  ال ها براي شستشوي بدنه با تينر.كليه دستم -

  ميزهاي گردان جهت انتقال بدنه يا اسكيد به ايستگاه بعدي. -

  انواع پمپهاي آبي و بادي جهت اسپري مواد يا تزريق مواد به وانها. -

  ، جانبي و مغناظيسي. UF  ،bugفيلترهاي  -

  انواع نازلهاي اسپري جهت پاشش به بدنه ها. -

  تمامي فالكس ريت هاي موجود -
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  رثقيل هاي سقفي جهت بارگيري بدنه ها روي اسكيدج -

  تمامي فيلتراسيونهاي موجود، مبدلهاي حرارتي. -

  …ابزارهايي هم رديف انبر، آچار و  -

  Factory water  آب كارخانه  -

  Deinise water   آب يوني -

  انواع زنگبر -

  Ridoline/ Ridosolمواد چربيگيري  -

  Fixodinesethشتاب دهنده  -

  Granodine/ Granotoner/ Granostarterفسفاته  -

  :EDرنگ آستر  -

محلول رزين/ خمير پيگمنت/ حالل كنترل كننده ضخامت / بوتيل سلوسالو/ افزودنـي ضـد   

  باكتري/ فلواديتو

  و در آخر تنظيم كننده هاي قدرت اسپري به همراه اسيد استيك.

  تعريف واژه هاي خاص:

pt: pretreatment آماده سازي سطح  

ED : Electro Deposition پوشش دهي از طريق غوطه وري  
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Dip : باشد. واني كه مواد در آن غوطه ور مي  

SP : اسپري  

B100- B90- B80- B70- B60- B40- B30- B20  :     نـام وانهـاي قسـمتpt     هسـتند كـه وضـعيت

  كاركردشان در فصل سوم آمده است. 

B40- B20- B10 :  نام وانهايED ها در فصل سوم آمده است.هستند كه توضيح چگونگي عملكردآن  

  آبي است كه يونهاي مثبت و منفي آن گرفته شده است. Di : Deionise waterآب 

ازآنها عبور مي كند، قبل از اينكه به داخل   EDفيلترهايي كه مواد چربيگيري يا رنگ  :bagفيلتر 

  وان تزريق شود يا اسپري شود.

  محصوالت شركت:

  ت:نام محصوالت شركت با ذكر مشخصا

(VAN) سواري كار بنز مدلMB 140   140، آمبوالنس بنز مدل MB  اتوبوس C 355 كاميون ،

، مينــي بــوس  C 457، اتوبــوس   LK 1924و  4200كــاميون بنــز  CP/CPK 809و  609بنــز 

  .ACTROS 1843، كاميون كشنده بنز  CHORUSهيونداي 

، كـاميون كمپرسـي    1844وس ، كشنده اكتـر   3340، كشنده اكتروس  LS 1843كشنده اكسور 

، آتگـو   L 1828آتگـو   L 25628 (ATEGO)، كاميون اتگو 2628، كاميون اتگو   4040اكتروس 

   F 1325آتش نشاني 
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 L/LK، كـاميون خـاور    LKو  Lدر دو نـوع   2624، كـاميون كمپرسـي خـاور     815كاميون اتگـو  

 -SCيي ، اتوبوس بـين شـهري   ، كاميونت مايتي هيوندا L/LPK 808/608، كاميونت خاور  1924

، اتوبوس دو طبقه بين شهري اسكاي الينر، اتوبـوس مگـاترنس سـه محـور (داخـل شـهري)،        457

  .SO 457، اتوبوس شهري  O-45Vاتوبوس شهري با سوخت گاز طبيعي فشرده، اتوبوس شهري 

 

  

  

  

  

  فصل دوم
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  مفاهيم سيستم -بخش اول

  تعريف سيستم:

ف از سيستم شده است اما اغلب داراي مفهوم مشتركي هستند كه بر آن بيش از صدها تعري

  توان سيستم را چنين تعريف كرد: اساس مي

يك سيستم مجموعه اي از عناصر به هم وابسته است كه براي رسيدن به اهداف مشترك با 

  هم در تعاملند.

  توان نام برد اعم از: انواع مختلفي از سيستمها را مي

  و منظومه شمسي.انسان  طبيعي:

  ماشين، اجتماعات انساني، موسسهاي تجاري و توليدي و نظايرآن  مصنوعي:
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رفتاريك سيستم متاثراز وابسـتگي متقابـل عناصـر تشـكيل دهنـده آن ميباشـد، بنـابراين        

سيستمها رفتار گرا بوده و هدف ما از بررسي مفاهيم سيستمها، درك يا پيش بينـي رفتـار سيسـتم    

  تحت مطالعه است.

مفهوم سيستمي به گونه اي كه در باال شرح داده شد شامل مفـاهيمي ماننـد كـل گرايـي،     

  دهد. نظم، به هم وابستگي، اهداف و تعامل است كه همه با هم رفتار سيستم را تشكيل مي

  

  اجزاي سيستم:

دهـد و در رسـيدن بـه اهـداف      اجزاي سيستم عواملي است كه موجوديت آن را تشكيل مي

  كند. اين اجزاء عبارتند از: ياري ميسيستم آن را 

  درون داده ها، برون داده ها، پردازش (تبديل كنندگي) - 1

input     outpot    process    

  (Feed back)كنترل و بازخورد  - 2

  (Environment and Boundary)محدوده و محيط سيستم  - 3

  درون داده ها، برون داده ها و پردازش:
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ست كه بـه صـورتهاي مختلـف ماننـد: مـواد خـام،       درون داده هاي سيستم شامل عواملي ا

شـود. پـردازش فرآينـد تبـديل درون داده      انرژي، داده هاي خام و نيروي انساني وارد سيسـتم مـي  

  هاست، مانند توليد و انجام محاسبات. 

برون داده ها حاصل و نتايج فرآيند تبديل است، مانند محصول تمام شده، خدمات انسـاني،  

 2-1نظاير آن كه بايد به مقصد نهايي آن منتقل شود. به عنوان مثال بـه شـكل    اطالعات مديريت و

  توجه نماييد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

محصول ساخته 

  شده

  
  برون داده 

فرآيند 

  وليدت

  
  پردازش

  
  درون داده

  
  مواد خام
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  )2- 1شكل (

  كنترل و بازخور:

شود. چنين سيستمي را غالبا  مفهوم سيستم با اضافه شدن دو جزء بازخور كنترل كامل مي

  نامند. سيستم سايبر نتيكي مي

  عملكرد واقعي و برون داده سيستم است.بازخور، اطالعاتي در مورد 

كنترل، فرآيند سنجش و مقايسه عملكرد واقعي سيستم با عملكرد از پيش تعيين شـده يـا   

  )2-2استانداردها است. (شكل 

  

  

  

  

  )2-2شكل (

  برون داده

  كنترل

  درون داده
  

  پردازش

  بازخور
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شود كنترل مستلزم تبيين و تعيين استانداردهايي براي سـنجش   به طوري كه استنباط مي

  عملكرد واقعي است. 

ه اطالعات نشان دهد كه نتايج عملكرد همسو و مطـابق بـا استانداردهاسـت در ايـن     چنانچ

صورت بازخور مثبت ناميده مي شود. برعكس، چنانچه اطالعات بازخور حاكي از تفاوتها و انحرافاتي 

نسبت به استانداردها باشد، در اين صورت بازخور منفي است باز خور و كنتـرل بـه قـدري بـه هـم      

  شود. كه معموال بازخور به عنوان بخشي از مفهوم كنترل تلقي ميوابسته است 

شـود ابقـاء    كنترل بازخور مثبت، ادامه فعاليتهاي موسسه را به همان صورتي كه انجام مـي 

  كند. نموده يا تقويت مي

كنترل بازخور منفي، يعني نگهداشت عمليات موسسه در محدوده مشخص و پذيرفته شـده  

  )2-32(شكل عملكرد (استاندارد). 

دهد كه از عناصر زير تشكيل شـده   مدار كنترل با بازخور منفي، خود سيستم را تشكيل مي

  است:

  معيارها و استانداردهاي مورد انتظار براي عمليات - 1

  خصوصيات يا شرايطي كه بايد كنترل شود (برون داده سيستم)  - 2

كند. ايـن گيرنـده    ييك واحد حس كننده كه خصوصيات وشرايط مزبور را دريافت و سنجش م - 3

  تواند انسان يا ماشين باشد. مي
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يك واحد كنترل كننده كه نتايج دريافتي را با استانداردها (عملكردهـاي قابـل قبـول) مقايسـه      - 4

  كند. (سنجش گر)

يك واحد اقدام كننده كه اقدامات تصحيحي براي برطرف كننده انحراف ها و تفاوتها (نسبت به  - 5

  سيستم ارسال كند. استانداردها) به درون داده

نمونه اي آشنا از بازخور و كنترل، سيستم گرمايش كنترل شونده توسط ترموسـتات اسـت   

شود. ترموستات (گيرنده) به طور خودكار درجه حرارت اتاق را بـا   كه دربسياري از خانه ها يافت مي

ه حرارتـي  درجه از پيش تعيين شده مي سنجد و (سنجشگر) در صورت وجود اختالف، كليد دستگا

را روشن مي كند (اقدام كننده) تا در اثر ايجاد حرارت بيشتر درجه حـرارت اتـاق بـه حـد مطلـوب      

  برسد.
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  محيط و محدوده سيستم:

يك سيستم در خالء زندگي نمي كند در محيطي كه ساير سيستمها وجود دارنـد فعاليـت   

رفتار سيستم اثر مي گذارد و در واقـع غالبـا    كند. محيط سيستم، عاملي خارج از آن است كه بر مي

تعيين مي كند كه سيستم چگونه بايد انجام وظيفه كند. مثال محيط يـك سيسـتم تجـاري شـامل     

رقبا، خريداران ، فروشندگان، دولت، سهامداران و غيره است كه با توجه به اين عوامل يك سيسـتم  

  بايد فعاليتهاي خود ادامه دهد.

كند. در واقع  اي محدوده و مرزي هستند كه آنها را از محيطشان جدا ميكليه سيستمها دار

سيستمها از طريق درون داده ها و برون داده هايشان با محيط و با سـاير سيسـتمها ارتبـاط برقـرار     

  كند. مي
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توان بـه سـادگي تعيـين كـرد در      محدوده سيستمهاي فيزيكي، مكانيكي، بيولوژيكي را مي

مهاي اجتماعي بـه سـادگي قابـل تعيـين نيسـت بلكـه، غالبـا قـراردادي و         حالي كه محدوده سيست

شـوند بـراي درك بهتـر     ساختگي است و بر اساس فعاليتها و وظايفي كه انجام مي دهند تعيين مي

  ) توجه شود. 2-4محيط و محدوده سيستم بهتر است به شكل (
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  انواع سيستمها:

روشهاي مختلفـي طبقـه بنـدي شـده اسـت. كـه از آن جملـه        سيستمها برحسب مورد به 

  توان سيستمهاي باز و بسته را در يك قالب كلي مطرح كرد. مي

  سيستم بسته:

همان طور كه از نام آن پيداست سيستمي است كه با محـيطش هـيچ گونـه ارتبـاطي بـه      

ايي ازاين دسته انـد.  صورت مبادله انرژي و اطالعات نداشته باشد. انواع سيستمهاي فيزيكي و شيمي

خصوصيات اين گونه سيستمها اين است كه تمايل فزاينده اي براي  رسيدن به وضعيت تعادل ايستا 

  (سكون) و انتروپي (بي نظمي) دارند.



اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد .براي خريد فايل ورد اين پايايان نامه و گزارش 

 تومان به سايت علمي و پژوهشي اسمان مراجعه كنيد . 7000كارآموزي با قيمت فقط 

 

انتروپي مبحثي در ترموديناميك است كه تشريح كننده موقعيت سيستمهاي بسـته اسـت.   

ه به تدريجح به طرف بي نظمـي حركـت مـي    طبق اصل دوم ترموديناميك اجزاي يك سيستم بست

شود و به حالت تعادل ايستا (استاتيكي) و سكون مـي   كنند و در كسب و پردازش داده ها ناتوان مي

رسد. در واقع اين سرنوشت تمام سيستمهايي كه با محيطي ارتباط ندارند. البتـه در دنيـاي واقعـي    

فهوم نسبي است. اما موضوع مهـم آن اسـت   سيستمي كه صد درصد بسته باشد وجود ندارد و اين م

  كه اثر عوامل محيطي بر اين گونه سيستمها ناچيز است.

  

  سيستم باز:

كنـد و پـس از    سيستمي است كه به طور مستمر درون داده هايي از محـيط دريافـت مـي   

ونه تبديل به صورتي ديگر آن را به محيط باز مي گرداند. سيستمهاي بيولوژيكي و اجتماعي از اين گ

  است.

با دريافت درون داده به صورتهاي مواد، انرژي و اطالعات، سيسـتم بـاز از افـزايش انتروپـي     

كند و در واقع با محيط (و نه درخود) به تعادلي پويا مي رسد. اين سيستمها نه تنها با  جلوگيري مي

جزء بر كل آن اثر محيط، بلكه با اجزاي درون خود نيز در تعامل هستند زيرا هر گونه تغيير در يك 

  مي گذارد.
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  رويكرد سيستمي -بخش دوم

گيرد كـه نگـرش يـا رويكـرد      براساس مفاهيم و تئوري عمومي سيستمها نگرشي شكل مي

شود. ازطرفي اين نگرش يك طرز تفكـر اسـت و از طـرف ديگـر روشـي بـراي        سيستمي ناميده مي

ني را بخـوبي داراسـت. هرگـاه ايـن     برخورد با مسئله است كه قابليت استفاده در حل مسائل سـازما 

رويكرد در حل مسائل سازماني به كارگرفته شود، به عنوان متد يا روش كلـي حـل مسـئله ناميـده     

گيـرد   شود و زماني كه براي تحليل طراحي و بهبود سيستمهاي اطالعاتي مورد استفاده قرار مـي  مي

  شود. به عنوان متدولوژي يا روش تجزيه و تحليل ناميده مي

آن با توجه به  ويكرد سيستمي به مسئله يا سيستم به صورت يك كل مي نگرد و به اجزاير

  كند.  نقشي كه در كل دارد يا با توجه به هدف كل سيستم نگاه مي

رويكرد سيستمي به مسئله يا سيستم به صورت يك كل مي نگرد و به اجزاي آن بـا توجـه   

  كند. ل سيستم نگاه ميبه نقشي كه در كل دارد، يا با توجه به هدف ك

رويكرد سيستمي براي برخورد با مسئله يا سيستم ابتدا آنرا سازماندهي مـي كنـد، سـپس    

  كند. براي درك بهتر مسئله و يافتن راه حل، از دو سياست كلي تجزيه و تركيب پيروي مي

  رويكرد سيستمي و تجزيه:

پـس ازسـازماندهي آن و    بااستفاده از رويكرد سيستمي، تحليل كننده و مسـئله (سيسـتم)  

براي درك بهتر و يافتن راه حل، آن را به اجزاي تشكيل دهنده آن يعني قطعـاتي كـوچكتر تجزيـه    
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كند. هدف از اين كار آن است كه ابتدا كل مسئله كه چيزي است بـه صـورت عنـوان كلـي كـه       مي

گروهـي از  مـروري كلـي شـود، سـپس بـه       -خيلي پيچيده تر از آن است كه يكباره شـناخته شـود  

شود كه ضمن آن بررسي مسـئله يـا    زيرمجموعه ها كه داراي قابليت درك بيشتري است تجزيه مي

سيستم ساده تر و عملي تر خواهد بود و در نتيجه اين كار مي توانيم بـه راحتـي روابـط بـين ايـن      

  زيرمجموعه ها را شناخته و به كل مجموعه يا سيستم تعميم دهيم.

نيز به نوبه خود به اجزاء كوچكتري قابل تقسيمند. كه هر يـك از  زيرمجموعه هاي سيستم 

تواند به صورت مستقل و مجزائ در آيد كه تحليل كننده بتواند راه حل مناسبي براي  اين  اجزاء مي

هر يك بيابد و در عين حال با توجه به نوع ارتباطي كه اين اجزاء به صـورت سـاختاري بـا يكـديگر     

همواره حفظ كند. (اين روابط ساختاري براساس سلسله مراتب وظـايف اجـزاء   دارند كليت مسئله را 

  شكل گرفته است)

  رويكرد سيستمي و تركيب:

پس از عمل تجزيه، بررسي اجزاي تجزيه شده و يافتن راه حـل مناسـب بـراي هـر يـك از      

حل كلي  اجزاء گام بعدي جمع كردن، تركيب و يكپارچه كردن اين راه حلهاست براي رسيدن به راه

  مسئله.

  

  روش كلي حل مسئله در رويكرد سيستمي:
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  روش كلي حل مسئله شامل فعاليتهاي زيراست:

  تعيين و شناخت مسئله در بطن كل سيستم. - 1

  جمع آوري اطالعات مربوط به مسئله. - 2

  تعيين راه حل هاي مختلف. - 3

  ارزيابي راه حلهاي مختلف. - 4

  انتخاب بهترين راه حل. - 5

  اجراي راه حل انتخاب شده. - 6

  ارزيابي موفقيت راه حل اجراء شده. - 7

در حالت دقيق تري مي توانيم گروه بندي كلي تري از مجموعه فعاليتهاي فوق ارائه كنـيم  

  به طوري كه هر گروه تشكيل مرحله اي را بدهد:

  )2و  1شناخت مسئله (شامل فعاليتهاي  -الف

  )5و  4و  3تعيين و تهيه راه حل (شامل فعاليتهاي  -ب

  )7و  6راه حل انتخاب شده (شامل فعاليتهاي اجراي  -ج

  شناخت مسئله: -الف

مسئله تا شناخته نشود براي آن نمي توان راه حلي را مدنظر قرار داد. پس اولين گام بـراي  

  توان تشخيص داد به عنوان مثال: حل مسئله، شناخت مسئله و البته آن را از نشانه هايش مي
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ش مي يابد خود مسئله نيست بلكـه نشـانه مسـئله    وقتي كه فروش ماهانه يك شركت كاه

تواند نداشتن اطالعات به موقع فروشندگان در مورد قيمت كاالهـا و   است. به عنوان مثال مسئله مي

  موجودي آن باشد.

  براي شناخت مسئله الزم است اطالعات مورد نياز به روشهاي مختلف جمع آوري شود.

اف و محدوديتهاي سيستم مورد مطالعه تعيـين  در اين مرحله پس از تشخيص مسئله، اهد

شود. بدين منظور با استفاده از مفاهيم سازمان به عنوان يك سيستم، سيستم مـورد مطالعـه در    مي

شود و زيرسيستمهاي مختلف و ارتباط آنها  بطن سيستم بزرگتري يعني سازمان و محيط بررسي مي

  شود. بخوبي مطالعه مي

  تعيين و تهيه راه حل: -ب

پس از بررسي هاي فوق براساس مطالعات مذكور و برمبناي تجزيه، قضاوت و دانش تحليل 

شود. راه حلهاي مختلف ارائه  كننده (تحليل كنندگان) راه حلهاي مختلفي براي رفع مسئله ارائه مي

نها شود و  بهترين آ شده با توجه به معيارهايي كه مزايا و معايب آنها را آشكار مي سازد سنجيده مي

  شود. انتخاب مي

  

  

  اجراي راه حل انتخاب شده: -ج
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پس از انتخاب راه حل مناسب آن را بايد اجرا كرد. براي اين كـار برنامـه ريـزي اجـراي راه     

حل انتخاب شده ضروري است. به صورت كلي يك برنامه اجراي سيستم، مشخص كننده فعاليتهـا،  

  است. منابع و زمان مورد نياز براي اجراي صحيح سيستم

راه حل اجرا شده بايد در مقاطعي از زمان مورد ارزيابي قرارگيرد تا معلوم شود كه سيسـتم  

بهينه شده تا چه حد پاسخگوي نيازهاي استفاده كنندگان سيستم بوده است و در صـورت نيـاز بـه    

  تعديل و تصحيح راه حل اجرا شده يا مطالعه مجدد آن پرداخت.

  ستمي:روش تجزيه و تحليل رويكرد سي

  براي تجزيه و تحليل سيستم در رويكرد سيستمي بايد فعاليتهاي ذيل انجام شود: 

  تشخيص و تعريف مسئله. - 1

  تعيين اهداف و محدوديتها. - 2

  تشخيص نيازهاي سيستم جديد. - 3

  تعيين راه حلهاي مختلف تأمين نيازهاي فوق. - 4

  انتخاب بهترين راه حل با توجه به معيارهاي مشخص. - 5

  

  

  و نقش او در فرآيند تجزيه و تحليل:تحليل گر سيستم 
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تحليل گر  كسي است كه به عنوان تحليل كننده مسئله يا مشكل موجود در سيستم پا به 

عرصه چرخه تكاملي سيستم مي گذارد. او كسي است كـه مسـئله يـا مشـكل سيسـتم را بـه طـور        

براي رفـع مشـكل    كند و راه حلهاي معقول منطقي به اجزاي كوچكتر تفكيك و تقسيم و تحليل مي

دهد. اين گونه راه حلها و ايجاد سيسمتهاي جديد اطالعاتي، معموال كيفيـت حـل    يا مسئله ارائه مي

مسائل سازماني را ارتقاء داده و تصميم گيريهاي مديريت را بهبـود مـي بخشـد و ايـن جاسـت كـه       

رنامـه ريـز، در   اهميت و نقش تحليل گر مشخص مي شود. تحليل گر به عنوان يك عامل تغييـر و ب 

سيستم شناخته مي شود كه از نزديك با استفاده كنندگان سيستم، براي تعيين اهداف و رسيدن به 

  كند. تفاهم در مورد عمليات و زمان انجام پروژه كار مي

معموال تحليل گر نقش واسطه بين اسـتفاده كننـدگان سيسـتم و برنامـه نويسـان را ايفـاء       

ستم چون نحوه استفاده از سيستم جديد را نمي داند به تحليـل گـر   كند. كه استفاده كننده سي مي

كند و برنامه ريز چون شناخت كافي نسبت به وظايف سازماني ندارد به همين خاطر بـه   مراجعه مي

  كند. تحليل گر مراجعه مي

  

  

  طبق نظريه صاحبنظران فن تجزيه و تحليل:
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نـدگان سيسـتم بخـوبي ارتبـاط     تحليل گر خوب شخصي است كه با مديريت و استفاده كن

برقرار مي كند، تجارب خود را مستند مي كند، قبل ازارائه پيشنهاد مسئله را بخوبي درك مي كند، 

قبل از صحبت كردن خوب فكر مي كند، فرآيند چرخه تكاملي سيستم را هدف و جهت مي بخشد، 

روشهاي مناسب بـراي كـار    به درك اهداف بلندمدت و كوتاه مدت سازمان كمك مي كند، از ابزار و

  برد. كند و از كار با افراد لذت مي خود استفاده مي

  

  مروري كلي بر روشهاي سنتي تجزيه و تحليل: -بخش سوم

دهد كـه ايـن    فرآيند تجزيه و تحليل تشكيل چرخه اي به نام چرخه تكاملي سيستم را مي

م فعاليتهاي فوق (تجزيه و تحليل) چرخه تابع متدولوژي و روش هايي است كه ازآنها به منظور انجا

روشي به كاربرده مي شد كـه امـروز بـه نـام روش      1970شود. تا اواسط دهه  در چرخه استفاده مي

شود و نزديك به دو دهه است كه به علت نارسايي هاي آن كنارگذاشته شده است  سنتي ناميده مي

  قرار مي گيرد.و به جاي آن روشهاي ساخت يافته يا مشابه آن مورد استفاده 

  

  تعريف چرخه تكاملي سيستم:

چرخه تكاملي سيستم فرآيندي است كه از طريق آن تحليل گران، طراحان، برنامه نويسان، 

مسئوالن و مديران يك موسسه مشتركا سيستمهاي اطالعاتي را بنا مي نهند و وسيله اي اسـت كـه   
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و مراحل مختلف پروژه را به همراه عملكرد مديران پروژه را قادر مي سازد كه روند پيشرفت فعاليتها 

  گروههاي در گير مطالعه و ارزيابي و كنترل نمايند.

  چرخه تكاملي و روش هاي تجزيه و تحليل :

برخي افراد چرخه تكاملي را با مفهوم متدولوژي يا روش هاي تجزيه و تحليل اشـتباه مـي   

  گيرند.

ست كه مراحـل، وظـايفي را كـه بـراي     چرخه تكاملي يك ابزار كنترل پروژه و چهارچوبي ا

كند. به طور مثال براي تجزيه و تحليـل سيسـتم    تجزيه و تحليل سيستمها ضروري است تعيين مي

حتما بايد مسئله تعريف شود نيازهاي سيستم مشخص و تعيين شود ، راه حلهاي مختلف بررسـي و  

ك از موارد فوق با چه روشي انجام ارزيابي شود و بهترين راه حل مسئله انتخاب شود اما اينكه هر ي

  شود. شود و به كدام يك تاكيد بيشتري داشته باشيم به موضوع متدولوژي مربوط مي

متدولوژي، خط مشي هاي گام به گام موسسه ها وشركتها است كه بـراي تكميـل يـك يـا     

انداردهاي شود. هر متدولوژي تكنيكهـا و اسـت   چند مرحله از مراحل چرخه تكاملي به كار گرفته مي

  كند. خاص خود را به چرخه تكاملي تحميل مي

  چرخه تكاملي سنتي:

، به منظور انجام فعاليتهاي چرخه تكاملي سيستم روشي به كار گرفته 1980تا قبل از دهه 

  شود. مي شد كه امروزه در جوامع اطالعاتي به نام چرخه تكاملي سنتي ناميده مي
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  سنتي: تجزيه و تحليل سيستم در چرخه تكاملي

به طور كلي تجزيه و تحليل سيستم ، فرآيند بررسي وضـعيت موجـود يـك سيسـتم ، بـه      

منظور بهبود بخشيدن به آن ازطريق ارائه راه حلهـاي بهتـر و مناسـبتر اسـت فعاليتهـاي تجزيـه و       

  گيرد: تحليل سيستم درد و مرحله به نام مطالعه مقدماتي و مطالعه تفصيلي صورت مي

ا دريافت درخواست براي ايجاد و طراحي يك سيسـتم جديـد يـا بهبـود     مطالعه مقدماتي ب

شود. هدف از اين مطالعه در درجه اول تعيين و تشـخيص ماهيـت مسـئله،     سيستم موجود آغاز مي

شناخت امكانات و محدوديتهاي مطالعه و همچنين تعيين ارزشـمندي درخواسـت مربوطـه اسـت و     

ژه است. نتايج مطالعه ممكن است توقف مطالعـه، بهبـود   پس از آن تعيين گامهاي بعدي اجراي پرو

سيستم موجود با انجام پاره اي اصالحات يا طراحي سيستم جديدي را پيشنهاد كند كه در صـورت  

شود. معموال در اين حالت يك بررسي  موافقت با طراحي سيستم جديد، مطالعه تفضيلي آن آغاز مي

ت شده (جديد) و مـدت زمـان انجـام مرحلـه بعـد صـورت       اوليه اي از مزايا، هزينه سيستم درخواس

  گيرد. مي

  مطالعه تفضيلي: 

در اين مرحله تحليل گر به مطالعه دقيق و تفضيلي سيستم موجود مي پردازد. به اين معنا 

كه ساختار سازماني، خطي مشي ها، سياستها، هدفها، مراحل انجام كار، درون داده ها و بـرون داده  

دهد و با  ا، گزارشها، كنترل هاي داخلي و نظاير آن را مورد بررسي دقيق قرار ميهاي سيستم، فايله
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مديران و مسئوالن اجرايي به منظور تشخيص مسئله و نيازهاي سيستم به مصاحبه مي نشيند. بعد 

از انجام مطالعات تحليل گر بايد راه حلهاي مختلفي را براي طراحي سيسـتم جديـد بررسـي كنـد.     

حل  انتخابي مطالعات امكـان سـنجي از لحـاظ عمليـاتي، اقتصـادي و تكنيكـي انجـام        براي هر راه 

  گيرد. مي

براي ارزيابي نهايي، نتايج بررسي هاي فوق به صورت گـزارش رسـمي، حـاوي پيشـنهادات     

شود. اين گزارش نتايج اطالعات تحليل گر از سيستم موجود، همچنين  تحليلگر به مديريت ارائه مي

اه حلهاي مختلف و نيازهاي اطالعاتي استفاده كنندگان سيستم يـا اهـداف سيسـتم    نتيجه بررسي ر

دهد. بر مبناي پيشنهاد و معيارهاي ارزيابي ارائه شده مديريت سطوح باال يكـي از   جديد را نشان مي

  كند. راه حلهاي پيشنهاد شده  را انتخاب مي

  چرخه تكاملي سنتي و نارساييهاي آن:

املي سيستم كه خيلي زودتر از كامپيوترهاي نسـل جديـد پـا بـه     روشهاي سنتي چرخه تك

جايي كه با طراحي اشياء (فيزيكي) سروكار دارد  -عرصه وجود گذاشته بود ازحرفه مهندسي صنايع

به عاريت گرفته شده بود. در واقع فرآيندي فيزيكي بود كه به سيستمهاي موسسه ها و سازمانها بـه  

  ت كاغذ از شخصي، ميزي يا فايلي به ديگري مي نگرد.صورت حركت و جرياني از قطعا

روش چرخه تكاملي سنتي به داليل متعددي كه به طور عمده شامل موارد زيراست پيوسته 

  مورد انتقاد بوده است:
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  كند.  در مرحله تجزيه و تحليل ، تحليل گر سيستم بر خصوصيات فيزيكي سيستم تكيه مي - 1

  ايل شديدي به روش از پايين به باال دارد. در مرحله طراحي و اجراي سيستم تم - 2

گيرد به طوري كه شـروع هـر    مراحل چرخه تكاملي به صورتي متوالي و پشت سر هم انجام مي - 3

  مرحله منوط به تكميل مرحله قبل است.

  استفاده كنندگان سيتسم نقش موثري در مراحل مختلف چرخه ندارند. - 4

  شود. ل ميمعموال مستندسازي سيستم به پايان دوره موكو - 5

  

  مروري كلي بر روشهاي ساخت يافته تجزيه و تحليل  -بخش چهارم

  چرخه تكاملي ساخته يافته:

با توجه به نارساييهاي روش سنتي چرخه تكاملي (روش تجزيه و تحليلي كه در بخش قبل 

 چرخه تكاملي ساخت يافته با اسـتفاده از  1980و اوايل دهه  1970توضيح داده شد) در اواخر دهه 

متدولوژيهاي ساخت يافته جايگزين چرخه تكاملي سنتي شد. براساس يك چرخـه تكـاملي سـاخت    

  يافته براستفاده از موارد زير استوار است:

  متدولوژي ساخت يافته •

  ابزار و تكنيك هاي ساخت يافته •

  متدولوژي ساخت يافته:
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بر وجوه منطقـي  متدولوژي ساخت يافته بانگرشي متفاوت از متدولوژيهاي سنتي و با تكيه 

سيستم به آن چهارچوب و ساختار داده و به تجزيه و تحليل و طراحي و اجراي سيسـتمهاي بهينـه   

  مي پردازد.

يكي از خصوصيات جدايي ناپذير روشهاي ساخت يافته، اسـتفاده از مفهـوم سيسـتم هـاي     

ي كـوچكتر و  مدوالر است، در چهارچوب اين مفهوم يك سيستم از باال به پايين به زيرسيسـتم هـا  

شود. به اين ترتيب بررسي هر يك از زيرسيستمهاي يا مـدولهاي بدسـت    نسبتا مستقلي تفكيك مي

آمده ساده تر و عملي تر است. كاربرد اين مفهوم نه تنها در تجزيه و تحليل سيستم. بلكه در طراحي 

  و همچنين درساخت و تهيه برنامه هاي كامپيوتري نيز مؤثر است.

دهد كه مجموعه از كدها يـا دسـتورالعملها را طـوري     مدوالر اين امكان را ميبرنامه نويسي 

تهيه كرد كه مستقل از يكديگر  باشند (به عبارتي حداقل ارتباط را با هم داشته باشند) و در نتيجه 

تست كردن  و اشتباه زدايي هر برنامه ساده تر باشد به طـوري كـه بتـوان روي هـر مـدل جداگانـه       

  شتباهات آن مشخص و تصحيح شود.كاركرد تا ا

  ابزار و تكنيك هاي ساخت يافته تجزيه و تحليل:

يكي از نقاط قوت تكنولوژيهاي ساخت يافته استفاده از ابزارها و تكنيك هاي ساخت يافتـه  

برحسب اين كـه متـدولوژي از چـه زاويـه اي بـه       -است در طول چرخه تكاملي تكنيكهاي مختلفي
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گيرد. از تكنيك هاي مشـهور سـاخت يافتـه مـوارد زيـر را       تفاده قرار ميمورد اس -سيستم مي نگرد

  توان نام برد:  مي

  نمودار جريان داده ها - 1

  ديكشنري داده ها - 2

  نمودار ارتباط موجوديتها - 3

  نمودار ساختار برنامه - 4

تكنيكهاي فوق در مراحل مختلف چرخه، هريك سيستم را از بعد خاصي مورد مطالعه قرار 

مدل مي سازد. تشريح تفضيلي هر يك از تكنيك هـاي مـذكور را بـه وقـت خـود      مي دهد، و از آن 

  موكول مي كنيم.

  نمودار جريان داده ها -1

يكي از تكنيكهاي مشهور ساخت يافته ، نمودار جريان داده است كـه نشـان دهنـده تغييـر     

و كاملتري از عمده اي در نحوه نگرش به سيستم است. نمودار جريان داده ها درك كلي تر، واضحتر 

دهد و تاكيد آن بر وجوه منطقي سيستم است تا وجوه فيزيكي  سيستم نسبت به روشهاي سنتي مي

آن. درست برخالف چرخه تكاملي سنتي عمل مي كند. نمودار جريان داده ها به سيستم به صـورت  

ون داده هـايي  شود تا بـر  جريان داده هايي كه وارد آن شده و پردازشهايي كه بر روي آنها انجام مي

  توليد شود مي نگرد.
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  )2-5(شكل 

  

  

  

در اين شكل پيكانها نماينده جريانهاي داده يا لوله هايي است كه بسته هاي داده با تركيب 

كند. دايره يا پردازش وظايفي است كه داده هاي وارده را بـه بـرون داده هـا     آن عبور مي مشخصي از

ها يا گروههاي منطقي داده هاست كه براي ارزيابي مورد كند. مستطيل ناقص ذخاير داده  تبديل مي

گيرد. مستطيل كامل عناصر داخل و خارج از اشخاص و ساير قمستهايي اسـت كـه    استفاده قرار مي

ايجاد كننده يا دريافت كننده داده ها است. نمودار جريان داده هـا بـا اسـتفاده از مفهـوم مـدوالر و      

شود به طوري كـه هـر نمـودار سـطح پـايين تـر ،        ختلف رسم مينگرش از باال به پايين درسطوح م

  تشريح بيشتر هر يك از فعاليتهاي سطوح باالتر است.

در مرحله تجزيه و تحليـل سيسـتم از نمودارجريـان داده هـا در چهـارمورد زيـر اسـتفاده        

  شود:  مي

  رسم نمودار جريان داده فيزيكي سيستم موجود، به منظور شناخت و درك آن. - 1

  نمودار جريان داده (منطقي سيستم موجود، به منظور شناخت نيازهاي اساسي سيستم.رسم  - 2

  ) يك نمودار جريان داده ساده2-5شكل (
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رسم نمودار جريان داده منطقي سيستم جديد، با استفاده از نمودار جريان داده منطقي سيستم   - 3

  موجود به عالوه نيازهاي تعيين شده براي سيستم جديد.

خاب يك راه حل از بين داده هاي انتخاب رسم نمودار جريان داده فيزيكي سيستم جديد ( و انت - 4

  شده) به منظور تعيين مشصات فيزيكي سيستم جديد( نحوه پردازش و ابزار مورد استفاده)

  ديكشنري داده ها: -2

در رسم نمودار جريان داده ها، نامهاي با معني به هريك از جريانهاي داده، ذخاير داده ها و 

اينكـه تحليـل گـران، برنامـه نويسـان و اسـتفاده كننـدگان        شود. براي  پردازشهاي سيستم داده مي

سيستم درك كامل، صحيح و مشتركي از اجزاي سيستم داشته باشند، بايستي هر يك از موارد فوق 

  دهد.  به طور كامل تعريف و تشريح شود. كه اين خود محتويات يك ديكشنري داده ها را تشكيل مي

هتر، ديكشنري سيستم، با رسم اولين نمودار جريـان  تهيه ديكشنري داده ها يا به عبارتي ب

گيرد. در  شود و مورد استفاده قرار مي داده  سيستم موجود آغاز و به مرور در طول چرخه تكميل مي

  مورد جزييات هر يك از موضوعات و تكنيك هاي مذكور تفسيرهاي مختلفي شده است.

  نمودار ارتباط موجوديتها:-3

جريان داده ها ديديد يك سيستم براي انجام عمليـات خـود داده    همان طور كه در نمودار

كند. اين ذخاير داده ها، عناصر يا موجوديتهايي كه سيستم با آن سروكار  هايي را در خود ذخيره مي

شود و نمودار ارتبـاط   كند. در يك سيستم ذخاير داده هاي متعددي نگهدراي مي دارد را تشريح مي
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كند. ايـن   قي بين عناصر مذكور را فارغ از نحوه نگهداري از آنها مشخص ميموجوديتها، ارتباط منط

 (Date in motoin)دهـد   نمودار  برخالف جريان داده ها كه داده هاي در حال حركت را نشان مي

كند. نمودار ارتباط موجوديتها در  را بررسي مي (Data at rest)ارتباط بين داده هاي درحال سكون 

تجزيه و تحليل سيستم به منظور تعيين مدل منطقي ذخاير داده هاي سيستم جديد مراحل پاياني 

شود و در مرحله طراحي (طراحي فيزيكي سيستم) مبناي تهيه پايگاه داده ها  يا بهينه شده تهيه مي

  گيرد. يا فايلهاي سيستم قرار مي

اصـر يـا   ) مستطيل مربوط به واحـدهاي درسـي، دانشـجو، برنامـه درسـها عن     2-6درشكل (

كند. لوزيها نشان دهنده ارتباط بين  موجوديتهايي است كه سيستم در مورد آن اطالعات ذخيره مي

  موجوديتهاست. پيكانهاي دوسر يا يك سر نشان دهنده نوع ارتباط موجوديتها با يكديگراست.

  

  ) نمودار موجوديتها و ارتباط آنها2- 6شكل (

  

  

  نمودارساختار برنامه: -4

  گيرد: امه ساخت يافته كامپيوتري در دو مرحله صورت ميتهيه يك برن

  طراحي ساختار برنامه (نمودارساختار برنامه) - 1

واحدهاي 

  برنامه درسها

انتخا

ب 

فهر
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  برنامه نويسي و تست آن - 2

به طور كلي نمودار ساختار برنامه، نمايشي تصـويري از سلسـله مراتـب مـدولهاي برنامـه و      

بايد نوشته شود. اين نمـودار   ارتباطات كنترلي آنهاست و در واقع ساختاري است براي برنامه اي كه

دهـد. بـا اسـتفاده از ايـن      همچنين تصميمات عمده و مدارهاي برنامه كامپيوتري را نيز نشـان مـي  

شود به طوري كه هر يك به طور مستقل  ساختار، سيستم به گروهي از مدولهاي مستقل تقسيم مي

  منشا يك برنامه يا تعدادي از برنامه ها قرار گيرد.

  ساخت يافته و مزاياي آن نسبت به چرخه تكاملي سنتي: چرخه تكاملي

  درمقايسه با روش سنتي مزاياي عمده زير در اين روش قابل بررسي است:

  تكيه برمدل منطقي سيستم. - 1

  طراحي و اجراي از باال به پايين. - 2

  همزماني و اجراي مراحل مختلف چرخه تكاملي. - 3

  كل مراحل چرخه.دخالت مستقيم و مؤثر استفاده كنندگان سيستم در  - 4

  سهولت تهيه مستندات نهايي سيستم. - 5

  تكنيكها و روشهاي عمومي مورد استفاده در تجزيه و تحليل  -بخش پنجم

يكي از روشهاي عمومي مورد استفاده در تجزيه و تحليـل جمـع آوري اطالعـات در مـورد     

سيسـتم جديـد يـا     سيستم موجود، اظهار نظرها، پيشنهادها، نيازهاي استفاده كنندگان و نيازهـاي 
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گيرد. منتها هر بـار بـراي    بهينه شده است كه در كليه مراحل تجزيه و تحليل مورد استفاده قرار مي

تاكيد بر يك جنبه خاص، به عنوان مثال: در مطالعه مقدماتي بـراي شـناخت و تعريـف مسـئله، در     

يازها براي تعيـين  مطالعه تفصيلي براي شناخت دقيق سيستم موجود و در بررسيها براي تشخيص ن

  شود. نيازهاي سيستم جديد به كار برده مي

  سياستها و روش هاي جمع آوري اطالعات:

جمع آوري اطالعات وسيله اي است كه در مرحله تجزيه و تحليـل سيسـتم اعـم از اينكـه     

زيه گيرد. زيرا در اين مرحله يعني تج مقدماتي باشد يا در مرحله تفصيلي باشد مورد استفاده قرار مي

و تحليل، تحليلگر به دنبال درك مسئله و شناخت سيستم موجـود اسـت و همچنـين مـي خواهـد      

نيازهاي سيستم جديد را تشخيص دهد و برآن اساس مشخصات سيستم جديد را تعيين كند. براي 

اينكه تحليل گر چنين شناختي دست پيدا كند بايستي با افراد مختلف مصـاحبه، اسـناد و مـدارك    

مطالعه و احيانا از نزديك عمليات سيستم را مشاهده كند و نظاير آن. مسئله اساسي براي موجود را 

آيد كه چه اطالعاتي را بايد جمع آوري كند و از كجا  و بـا اسـتفاده از    تحليل گر اينجا به وجود مي

  چه روشي اين كار را آغاز كند.

  اشته باشد:در جمع آوري اطالعات تحليل گر بايد موارد زير ار مدنظر د

  تعيين منابع و نوع اطالعات مورد نياز. - 1

  تعيين روشهاي جمع آوري اطالعات. - 2
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  مدل سازي سيتسم، بالفاصله بعد از جمع آوري اطالعات مربوط به هر بخش. - 3

  انواع روشهاي جمع آوري اطالعات:

جمع آوري اطالعات برخالف آنچه به نظر مي رسد كار ساده و كم اهميتي نيسـت. روشـي   

كند، در موفقيت يا عدم موفقيت پروژه تاثير بسزايي  ليلگر براي جمع آوري اطالعات اتخاذ ميكه تح

دارد. اين كه چگونه و از كجا اطالعـات را بايـد دريافـت كـرد چگونـه مسـئله را از نشـانه هـاي آن         

تشخيص داد عقايد شخصي را از واقعيتها جدا كرد مقاومت درمقابل تغييـر را بـه همكـاري تبـديل     

مود و نظاير آن همه اينها نياز به تجربه، دانش، شـعور متعـارف، قضـاوت شخصـي و آمـوزش دارد.      ن

  تحليل گر بايد قدرت تشخيص و جداسازي اطالعات مربوط و نامربوط به مسئله را داشته باشد

براي جمع آوري اطالعات روشهاي متعددي وجود دارد كه برحسب نياز در مواقع خاص و با 

  توان تركيبي از روشها را به كار بست. ط ميتوجه به شراي

  روشهاي متداول جمع آوري اطالعات عبارت است از:

  مطالعه اسناد و مدارك سيستم موجود. - 1

  مصاحبه - 2

  پرسشنامه  - 3

  مشاهده - 4

  نمونه برداري. - 5
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معيار انتخاب يك يا تركيبي از روش هاي فوق بستگي به نوع و ماهيـت اطالعـات (از نظـر    

عيت مكاني افراد (دور يا نزديك بودن اطالع دهنـدگان و پراكنـدگي آنـان)    كمي و كيفي بودن) موق

نوع فعاليت مورد بررسي (از نظر پيچيدگي يا ساده بودن)، دانش فنـي، و تخصصـي اطـالع دهنـده،     

  سهولت دسترسي به اطالعات و همچنين مزاياي و معايب هر يك از روشهاي مذكور دارد.

  تم:مطالعه اسناد و مدارك موجود سيس

توانـد از طريـق مطالعـه اسـناد، مـدارك و       در مراحل اوليه تجزيه و تحليل، تحليل گر مـي 

اطالعات به روز سيستم، شناخت نسبتا خوبي نسبت به سيستم بدست آورد. اساسا يك تحليـل گـر   

خوب همان طور كه گفتيم قبل از اين كه براي جمع آوري اطالعات به افراد مراجعه كند، كار را بـا  

  كند. لعه مستندات سيستم شروع ميمطا

تواند تحليلگر را بـا   معموال در اغلب موسسه ها، اطالعات مدون و متنوعي وجود دارد كه مي

موسسه، عمليات و واحدهاي آن آشنا سازد و مبناي خوبي است براي آنكه ما آنچه عمال در واحـدها  

اولـين مـدركي كـه در ايـن زمينـه      مي گذرد با آنچه در مستندات آمده است با هم مقايسه كنـيم.  

تحليل گر بايد به دست آورد، نمودار سازماني است كه معموال به روز نيست و بايد آخرين تغييـرات  

ودار سازماني ممكن اسـت مـداركي كـه منجـر بـه      شود. عالوه بر نم درسازمان يا موسسه پي گيري 

  بررسي سيستم شده باشد نيز وجود داشته باشد. به عنوان مثال:
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يادداشتها، صورت جلسات مديران، شكايات مشـتريان، گزارشـهاي حسابرسـان و بازرسـان،     

ه و گزارشهاي مشاوران قبلي، گزارشات حاكي از عملكردها و نظاير آن.  غير ازمدارك فوق كه مسـئل 

  كند. مدارك زير نيز بايد جمع آوري شود: مشكل را براي ما مو شكافي مي

  مستندات مربوط به سياستها، اهداف و خط مشي ها - 1

  مقررات و دستورالعملهاي اجرايي. - 2

  فايلهاي دستي، كامپيوتري و مستندات سيستم. - 3

  گزارشهاي دستي و كامپيوتري - 4

  فرمهاي سفيد و تكميل شده سيتسم. - 5

  به مطالعات قبلي سيستم توسط سيار مشاوران. مستندات مربوط - 6

دهد. مستندات كامپيوتري در  دستور العملها و مقررات، روشهاي اجراي عمليات را نشان مي

صورتي كه وجود داشته باشد معموال شامل انواع فلوچارتها، داده هاي مربوط به سيستم، برنامه ها و 

  عمليات كامپيوتري است.

دهد كه فرمها چگونه بايـد   دستورالعملهاي تكميل فرمها، نشان مي مطالعه فرمهاي سفيد و

پرشود. مقايسه فرمهاي تكميل شده با دستورالعمل هاي مربوط به تكميل آن، مغايرتهاي موجـود را  

آشكار مي سازد. بعضي فرمها ممكن است با داده هايي مغاير با آنچه كه روي فرم قيـد شـده اسـت    

به واحدهايي مغاير با آنچه كه در دستورالعمل ها آمده است ارسال شود  تكميل شود. پاره اي فرمها
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يا اصال فرستاده نشود. تحليلگر ممكن است با انتخاب مجموعه اي از فرمها به عنوان نمونه و مطالعه 

آنها به نتايجي برسد كه به طور آماري بتواند وضعيتي را توجيه كند، يا اسناد را بر حسب استفاده يا 

  استفاده از آنها طبقه بندي كند.عدم 

تحليل گر درخالل جمع آوري اسناد و مدارك كه د رباال تشريح شد بـا يادداشـت بـرداري    

رسم تصاويرو با استفاده از تكنيك هاي تجزيه و تحليل به ارتقاء درك خود از سيستم رسم تصاوير و 

  كند. سيستم كمك مي با استفاده از تكنيك هاي تجزيه و تحليل به ارتقاء درك خود از

  مصاحبه:

يكي از مهمترين روش هاي جمع آوري اطالعات كـه بـه تحليـل گـر فرصـت جمـع آوري       

  مستقيم اطالعات از افراد را مي دهد، مصاحبه است.

  در بررسي يك سيستم، اطالعات كيفي و كمي هر دو اهميت دارد.

يا مسائل نظيـر آن اسـت و   اطالعات كيفي مانند اظهار نظرها، خط مشي ها، شرح فعاليتها، 

اطالعات كمي نظير تعداد، تناوب رويداد، شماره و مانند آن است. از مصاحبه اغلب به عنوان بهترين 

شود. به عنوان مثال چنانچـه الزم باشـد اطالعـاتي در     منبع جمع آوري اطالعات كيفي استفاده مي

مشتريان، يا رشد فروش و نظاير آن  مورد برنامه ريزي محصول جديد، تغيير در سياستهاي ارتباط با

جمع آوري شود يا عقايد و اظهارنظرها، پيشنهادات مسئوالن و مجريـان در مـورد چگـونگي انجـام     

كارها پرسيده شود، موثرترين روش، مصاحبه است. بسياري از افراد هستند كه نمي توانند بسـياري  
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توانند در مورد آن بحث كننـد. عـالوه    ياز مقاصد خود را به صورت نوشتن بيان كنند ولي ساعتها م

تواند سريعا به تصحيح و برطرف نمودن سـوء تفاهمهـا و    برآن با استفاده از اين روش، تحليل گر مي

  برداشتهاي غلط بپردازد و حتي مخالفتهاي احتمالي با سيستم جديد از بين ببرد. 

نوان مصاحبه كننـده و از  اما بايد در نظر داشت كه در مصاحبه از يك طرف تحليل گر به ع

طرف ديگر مديران و كاركنان سيستم با ارزشها، عقايد، انگيزه ها ، اولويت ها و شخصيهاي متفـاوت  

خود به عنوان مصاحبه شونده شركت دارندو بنابراين تحليل گر براي استفاده از اين روش تجزيـه و  

اد داشته و حتما آموزشهاي الزم را ديده تحليل بايد مهارت زيادي در برقراري ارتباط و برخورد با افر

  تواند مسئله ساز باشد. باشد. هر گونه تعصب در جمع آوري اطالعات و تفسير آن مي

از طرفي اين روش نيز مانند ساير روشهاي جمع آوري اطالعـات داراي معـايبي اسـت. دور    

عدم مهارت تحليل گر و بودن مكان مصاحبه شوندگان وقت گير بودن، در نتيجه آن پرهيزينه بودن، 

  آيد. از قبيل آن از معايب روش مصاحبه به شمار مي

  انواع مصاحبه:

  شود: مصاحبه عمدتا به دو روش انجام مي

  روش آزاد مصاحبه - 1

  روش ساخت يافته مصاحبه - 2
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به طور كلي در صورتي كه منظور از مصاحبه، به دست آوردن اطالعات كلي مانند عقايـد و  

شـود. در ايـن حالـت     در رابطه با موضوعي ، مصاحبه به صورت آزاد برگزار مـي اظهار نظر هاي افراد 

مصاحبه گر انتظار دارد كه مصاحبه شونده چهارچوبي براي جهت دادن به بحث فراهم كند و معموال 

اولين نشست تحليل گر با مديران سطوح باالي موسسه و به منظور آشنايي با مسـئله ، از ايـن نـوع    

  مصاحبه است.

انچه منظور از مصاحبه مطلع شدن از جزئيات سيستمي خـاص يـا حصـول اطمينـان از     چن

درست بودن و صحيح بودن اطالعات بدست آمده باشد، مصاحبه بايستي بـه صـورت سـاخت يافتـه     

تواند بـه صـورت    شود كه پاسخ آن مي شود. دراين روش از پرسشهاي مشخصي استفاده مي انجام مي

  باز يا بسته ارائه شود.

در پرسش با پاسخهاي باز، مصاحبه شونده فرصت پاسخگويي به ميل، سـليقه و بـا كلمـات    

  خود را دارد. به عنوان مثال:

  چرا از نتايج حسابهاي دريافتني ناراضي هستيد؟

  نظر شما نسبت به تغيير سيستم از دستي به كامپيوتري چيست؟

مشخص، پاسخهاي خـاص،   در پرسش با پاسخهاي بسته، مصاحبه شونده بايد به پرسشهاي

  كوتاه، يا مستقيم بدهد. در ذيل دو نمونه ازاين پرسشها را داريم:

آيا گزارش مربوط به انبار مواد را به موقع دريافت مي كنيد؟
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  آيا اطالعات ذكر شده در گزارشهاي مربوط به موجوديتها قابل اطمينان است؟

  نقاط قوت و ضعف مصاحبه آزاد و مصاحبه ساخت يافته:

  نقاط قوت مصاحبه ساخت يافته:

  حصول اطمينان از طرح و پرسشهاي يكسان براي كليه مصاحبه شوندگان. - 1

  سهولت اداره و ارزيابي نتايج - 2

  ارزيابي هدفمند تر از مصاحبه شونده و همين طور از پاسخهاي داده شده به پرسشها - 3

  كوتاه بودن زمان مصاحبه - 4

  نقاط ضعف مصاحبه ساخت يافته:

  هزينه آماده سازي اين نوع مصاحبه. باالتر بودن - 1

  پذيرا نبودن مصاحبه شونده براي پاسخ گفتن به پرسشهاي سطح باال و خشك  - 2

محدود كردن آزادي مصاحبه شونده د راظهار نظر،  پاسـخ گفـتن و همچنـين محـدود كـردن       - 3

  مصاحبه گر در پيگيري اظهار نظرهاي مصاحبه شونده.

  نقاط قوت مصاحبه آزاد

  انعطاف مصاحبه گر براي طرح پرسشهاي متناسب با مصاحبه شونده داشتن قابليت - 1

  شود. باز بودن دست مصاحبه گر براي پيگيري مواردي كه خود به خود طرح مي - 2

  نقاط ضعف مصاحبه آزاد:
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  امكان استفاده غير مؤثر از وقت مصاحبه شونده و مصاحبه گر. - 1

  نامكان اعمال تعصب هاي مصاحبه گر در پرسشنامه و نتايج آ - 2

  صرف وقت بيشتر براي جمع آوري اطالعات ضرورري - 3

  امكان جمع آوري بيشتر اطالعات اضافي و خارج از موضوع  - 4

  صرف وقت بيشتر براي تحليل و تفسير نتايج. - 5

  اداره صحيح مصاحبه توسط تحليل گر

  نتيجه گيري -3    متن  -2    مقدمه  -1

ناسب و قابل اعتمـاد، سـعي   در بخش مقدمه مصاحبه، تحليل گر بايد با ايجاد يك محيط م

در ترغيب و جلب همكاري مصاحبه شونده كند. سپس با شرح مختصري از مسئله و مشكل و نظـر  

  خواهي از وي، به طرح سئواالت مورد نظر بپردازد.

متن مصاحبه كه وقت گيـر تـرين بخـش مصـاحبه اسـت. بـراي بـه دسـت آوردن نظـرات           

در اين مرحله تحليل گر بايد قبـل از هرچيـز شـنونده    وپاسخهاي مصاحبه شونده به سئواالت است. 

خوبي باشد. عالوه بر آن مودب، جستجوگر، صـبور و خـوددار بـوده و سـعي در  نگهـداري موضـوع       

مصاحبه در جهت مطلوب كند. از طرح موارد غيرضروري، يادداشت برداري ممتـد، پـيش داوريهـا ،    

ط صوت كه نشانه ضعف در مهارت شـنيدن  جدل كردن، حرف زدن به جاي شنيدن، استفاده از ضب

  است و نظاير آن بايد خودداري كرد.
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تحليل گر بايد همواره متوجه جوابهاي ناقص و گمراه كننده باشد و از طريق ساير روشهاي 

  جمع آوري اطالعات موضوع را كنترل و بررسي كند.

  د:در حين مصاحبه شخص تحليل گر مرتبا بايد به خود آمده و از خود بپرس

  مصاحبه  شونده به من چه مي گويد؟ -

  چرا اين را مي گويد؟ -

  چه چيز از قلم افتاده است؟ -

  آيا شخص مصاحبه شونده حقايق را مي گويد يا عقيده و تصورات شخصي را؟ -

اگر تحليل گر اين عمل را انجام دهد نه تنها درك  و شـناخت بهتـري از اطالعـات بدسـت     

  نيز در مي يابد. كند بلكه اهميت آن را آمده پيدا مي

در بخش نتيجه گيري مصـاحبه، تحليـل گـر ضـمن قـدرداني از همكاريهـا و مسـاعدتهاي        

مصاحبه شونده بايد مهياي پاسخگويي به هر گونـه پرسـش يـا ابهـامي از جانـب وي باشـد. بعـد از        

مصاحبه بايد كليه مطالب دريافتي به طور رسمي نوشته شـود و يـك نسـخه از ايـن نوشـته هـا در       

ت لزوم براي مصاحبه شونده جهت بازنگري، تصحيح يا اضافه كـردن مطالـب، ارسـال و امكـان     صور

  مراجعات  بعدي را بررسي كرد.

  مشكالتي كه د رضمن مصاحبه ممكن است روي دهد:
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وقتي كه شخص مصاحبه گر متوجه شد كه مصاحبه شونده جواب را حدس مي زند تـا خـود را    - 1

لت شخص مصاحبه گر بعد از خاتمه مصاحبه زيـر پاسـخهايي   قانع كند كه نمي داند در اين حا

  كه مشكوك به نظر مي رسد خط بكشيد.

وقتي تحليل گر متوجه مي شود كه مصاحبه شونده احتماال آنچه را كه مصاحبه گر مايل اسـت   - 2

بشنود را مي گويد تا حقايق را. در اين حالـت جوابهـاي مشـكوك از طريـق ديگـري بررسـي و       

  كنترل كنيد.

دهد يا قصه مي گويـد.   تي كه مصاحبه شونده اطالعات زياد ولي بي ربطي به مصاحبه گر ميوق - 3

  بهتر است شخص به شكلي دوستانه و بدون قطع بحث موضوع را در جهت مطلوب سوق دهد.

كند شخص مصاحبه شـونده صـحبت خـود را قطـع      زماني كه مصاحبه گر يادداشت برداري مي - 4

تي شخص تحليل گر ، كاغذ و قلم را كنار بگذاريد و توجه خود را كند. كه در اين حالت بايس مي

  به سئواالتي كه بيشترين اهميت را دارد معطوف كند.

زماني هست كه شخص مصاحبه شونده به هنگام مصاحبه عجله دارد. در اين حالت بهتـر اسـت    - 5

  گر.شخص مصاحبه گر پيشنهاد موكول كردن زمان مصاحبه را مطرح كند براي موقعيت دي

وقتيكه شخص مصاحبه شونده از وضع موجود احساس رضايت دارد بهتر است مصاحبه گر او را  - 6

  تشوق در جهت موشكافي وضع موجود كند.
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وقتي شخص مصاحبه شونده از مصاحبه تفره مي رود بهتر است از او سئوال شود كه آيا تحليل  - 7

  .تواند اطالعات مورد نيازش را از شخص ديگرطلب كند گر خود مي

وقتي كه شخص مصاحبه شونده درباره كار، دستمزد، همكاران، مدير وي و رفتـار غيرمنصـفانه    - 8

كند. بهتر آن است كه با همدردي به سخنان او گوش دهيد و  شود با وي، صحبت مي اي كه مي

هرچيزي را كه واقعاً با اهميت به نظر مي رسد يادداشت كنيد. تا وقتي كـه در درد و دلـش بـه    

تمام نشد صحبت او را قطع نكنيد. بعد با جمالتي دوستانه ولي بدون جهـت گيـري    طور كامل

شخصي سعي كنيد فرد مصاحبه شونده را قانع كنيد كه نتايج مصاحبه اي كـه در حـال انجـام    

  تواند مؤثر باشد. است در بهبود شرايط زندگي و مشكالت وي مي

شـها و تكنيـك هـاي جديـد خيلـي      هنگامي كه شخص مصاحبه شونده در مورد ايـده هـا، رو     - 9

مشتاق و هيجان زده به نظر مي رسد. بهتر آن است كه تحليل گر يا همان مصاحبه گر با دقـت  

به حقايق مطلوب و ايده هاي با ارزش گوش دهد و خيلي احساساتي در اين گونه مـوارد نبايـد   

  اقدام كرد.

  پرسشنامه:

است كه مانند مصاحبه بايد به دقت  يكي ديگر از روشهاي جمع آوري اطالعات، پرسشنامه

طرح ريزي شود. در اين روش با تهيه و تكثير فرمهايي كه شامل پرسشهاي از پـيش طراحـي شـده    

توان اطالعات زيادي جمع آوري كرد. در واقع هر گاه تعداد  است و توزيع آن بين افراد مختلف ، مي
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ها از نوع مشابه باشد موثرترين راه استفاده واحدها و بخش هاي مورد مطالعه زياد باشد و اطالعات آن

  از پرسشنامه است.

  شود: پرسشنامه در موارد زير به عنوان بهترين روش جمع آوري اطالعات محسوب مي

وقتي كه مصاحبه شونده از نظر مكاني با تحليل گر فاصله دارد و سفر براي هر دو امكـان پـذير    - 1

  نيست.

  است وقتي كه تعداد مصاحبه شوندگان زياد - 2

  وقتي كه اطالعات منابع مختلف يكسان و مشابه است. - 3

  كند متعدد است: داليلي كه استفاده از پرسشنامه را محدود مي

  دليلي وجود ندارد كه افرا دبه كليه پرسشها پاسخ دهند. - 1

  امكان تصحيح سريع جمالت ناقص و مبهم وجود ندارد. - 2

  تهيه يك پرسشنامه خوب معموالً مشكل و وقت گير است. - 3

  انواع پرسشنامه:

شـود و   برحسب شرايط پرسشنامه نيز مانند مصاحبه به دو صورت باز و بسته ، طراحي مـي 

  شود. غالباً از هر دو شكل در مطالعه سيستم استفاده مي

شود و انتظار مي رود كه شخص در محلهـاي   در پرسشهاي با پاسخ باز، سئواالتي مطرح مي

سخ گويد. اين نوع پرسشنامه براي دست يابي به اطالعـاتي نظيـر   خالي در نظر گرفته شده به آنها پا



اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد .براي خريد فايل ورد اين پايايان نامه و گزارش 

 تومان به سايت علمي و پژوهشي اسمان مراجعه كنيد . 7000كارآموزي با قيمت فقط 

 

عقايد، تجارب كلي، بررسي مسائل و مراحل انجام عمليات قابل استفاده است و به شـخص مصـاحبه   

دهد تا نوع ديگر. در زير نمونـه از ايـن سـئواالت را     شونده فرصت اظهار نظر و استدالل بيشتري مي

  داريم:

  يرا دريافت و از آنها به چه شكل استفاده مي كنيد؟چه نوع گزارشهايي اخ - 1

گزارشهاي فوق چه مشكالتي دارد (مثال صحيح نيست، اطالعات آنها كافي نيست يا بـا اشـكال    - 2

  شود)؟ خوانده و استفاده مي

براي اينكه از اين نتيجه گيري پاسخها يك جدول بسـازيم كـار مشـكل در پـيش خـواهيم      

سشها مطابقت نداشته باشد و تحليل گر براي اينكـه بتوانـد پاسـخ    داشت و ممكن است پاسخها و پر

  مناسبي را دريافت كند بهتر است كه :

پرسش را با جمالتي ساده و روشن بيان كنـد و از بـه كـار بـردن كلمـاتي كـه از آن        -الف

شود خودداري كند مثال كلمه گزارش خوب ممكن است از نظـر افـراد مختلـف     تفسيرها مختلف مي

  هاي گوناگون داشته باشد.تفسير

  سطر باشد. 3تا  2پرسش به گونه اي باشد كه پاسخ آنها كوتاه و حداكثر  -ب

پرسش هاي با پاسخ بسته، پرسشهايي است با پاسـخهاي از پـيش طـرح ريـزي شـده كـه       

پاسخگو بايد از بين آنها يكي را انتخاب كند. تنظيم اين گونه پاسخها به صورت جدول سـاده اسـت   
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سخگو فرصت دادن اطالعات اضافي كه ممكن است بسياربا ارزش باشد را ندارد. جدول شـماره  اما پا

  نمونه اي از پرسشنامه با پاسخهاي بسته است. 3

  مواردي كه در طراحي پرسشنامه بايد مد نظر قرار گيرد:

  هدف پرسشنامه مشخص شود. - 1

قداري از جزئيـات بايـد از   دقيقا مشخص شود كه چه اطالعاتي بايد جمع آوري شود و تا چه م  - 2

  طريق پرسشنامه تأمين شود.

دريافت كنندگان پرسشنامه تعيين شود و در صورتي كه گروهي ديگر، اطالعات و ديد متفاوتي  - 3

  نسبت به مسئله دارند نيزمشخص شود.

نوع پرسشنامه انتخاب شود  و در صورت لزوم براي بدست آوردن اطالعات مـوثرتر و بيشـتر، از    - 4

  روش بسته و باز استفاده شود.تركيب دو 

  ابتدا عناوين پرسشها و سپس خود پرسش ها نوشته شود. - 5

پرسشنامه را به منظور رفع نارساييها و اشتباهات، يا برطرف نمودن تعصـبات احتمـالي بررسـي     - 6

  كنيد.

  پرسش نامه را در گروه كوچكي از افراد آزمايش كنيد. - 7

ات، فضا، حجم كلمات و روشهاي ثبت پاسخها مشخص اين عمل نه تنها نارساييهاي آن از لحاظ كلم

دهـد. در ايـن مرحلـه چنانچـه تعـداد پاسـخهاي        كند بلكه نوع پاسخهاي ممكن را نيز نشان مي مي
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غيرمنتظره زياد باشد مشخص شود. البته بايد مطمئن شد كه اين آزمايش در گـروه كوچـك قابـل    

  كنند هست. مقايسه با گروه بزرگتري كه پرسشنامه را دريافت مي

آخرين ويرايشها، تصحيحهاي تايپ و اصالحات الزم را در فـرم انجـام داده، سـپس بـه صـورتي       - 8

  تميز، ساده و خوانا تايپ شود.

پرسشنامه توزيع شود در صورت امكان، پرسشنامه به نام افراد ارسـال شـود و از بـه كـار بـردن       - 9

  ري شود.كلماتي نظير كاركنان ، كارگران توليدي و نظاير آن خوددا

  نمونه از پرسشنامه با پاسخهاي بسته -3جدول شماره 

  بله/ نه

  دهد: كنيد درثبت شماره حساب در فرم فروش، اشتباه زياد رخ مي آيا فكر مي

  بله 

  نه 

  موافق / مخالف

  دهد؟ اشتباهاهي زيادي در مورد ثبت شماره حساب در فرم فروش رخ مي

  مخالف

  موافق 

  درجه هاي مختلف

  دهد. ات زيادي در ثبت شماره حساب در فرم فروش رخ مياشتباه

  كامالً موافقم
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  موافقم

  مطمئن نيستم

  مخالفم  

  كامالً مخالفم         

  تعداد

  شود چند فرم داراي اشتباه است؟ ) فرم فروش كه پردازش مي100آيا فكر ميك نيد از هر (

          *  *  *    

  تعداد بگذاريد      

  دامنه

  شود چه فرم داراي اشتباه است؟ ) فرم فروش كه پردازش مي100( كنيد ازهر فكر مي

  0000000000            5تا  0

  50تا  41           10تا  6

  بيشتر  50از           15تا  11

  

  مشاهده:

يكي ديگر از روش هاي جمع آوري اطالعات براي تجزيه و تحليل مشاهده است كـه بـراي   

  ساير روشها به دست نمي آيد.كند كه از  تحليل گر حقايقي را روشن مي
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مصاحبه، پرسشنامه و مطالعه اسناد و مدارك هيچ يك اطالعاتي كامل در رابطه با فعاليتهـا  

به ما نمي دهد. درست مثل خواندن درباره سفر با هواپيماي جـت كـه بـا احسـاس واقعـي از پـرواز       

  درسي هزارپايي برابرنيست.

كننـده نكـات و مـوارد مبهمـي باشـد كـه در       تواند به عنوان مكمل و تصـحيح   مشاهده مي

مصاحبه مطرح شده است. اين روش بيشتر در سطوح عمليـاتي قابـل اسـتفاده اسـت تـا درسـطوح       

  تصميم گيري و اطالعات مربوط به سطوح تصميم گيري بايد از ساير روشها جمع آوري شود.

العـاتي در رابطـه بـا    شود كه تحليل گر الزم بدانـد اط  استفاده از اين روش زماني انجام مي

چگونگي تكميل و جريان فرمها، چگونگي انجام عمليات و اين كه آيا اقدامات خاصي طبق آنچـه در  

دستورالعملها آمده است انجام ميشود يا نه، كسب كند. مشاهده به نوبه خود يك هنر است و نياز به 

  چه حد است، نياز به تجربه دارد.تجربه  دارد. اين كه چه چيزي را بايد مشاهده كرد و اهميت آن تا 

يك تحليل گر با تجربه در مشاهده چگونگي تكميل و جريان فرمها، افـرادي كـه فرمهـا را    

تنظيم كرده و اين كه آيا مشكالتي در اين رابطه ايجاد مي كنند يا نه و همچنـين فرمهـاي كـه در    

  كند. جريان كار مورد استفاده قرار نمي گيرد را به دقت بررسي مي

به طور مثال در يك سيستم فروش، چنانچه فروشنده در تنظـيم يـك ليسـت بلنـد بـاالي      

ازحافظه خود استفاده كند، ايـن امـر از نظـر     -به جاي استفاده از ليست مشتريها -تقاضاي مشتري

تحليل گر قابل تأمل است. چرا كه اين شخص ظاهراً به حافظه اش متكـي اسـت و حافظـه ممكـن     
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شايد همين امر باعث بروز مشكل در سيستم شده باشد. همچنين تحليل گـر در   است اشتباه كند و

ضمن مشاهدات خود، بايد متوجه اقدامات غيرمعمول در سيستم باشد مواردي همانندآنچه در ذيـل  

  آمده است:

شود ؟ چرا؟ چـه اطالعـاتي در اداره موجـود     آيا براي هر سفارش يك تماس تلفني انجام مي −

  نيست؟

  توان از طريق طراحي يك سيستم بهتر حذف كرد؟ تلفني را ميآيا تماس  −

  آيا فرمها، نسخ اضافي بال استفاده دارند؟ −

  آيا فرمها بايد دوباره طراحي شود؟ −

شود كه افراد مرتبا اشتباه كنند و همچنين وظايفي كه  وظايفي كه مشكل زاست  وباعث مي −

  شود بايد شناخته  و مشخص شود. باعث كندي كار مي

  الت احتمالي در مشاهده:مشك

مشاهده فعاليتهاي سطوح مختلف يك موسسه، مشكالت خاص خود را دارد. وقتي شـخص  

كند كه مورد مشاهده قرار مي گيرد، اين حالت در رفتارش اثرگذاشته و ممكن است  احساس مي

 در روش كارش تغيير بدهد. البته اين امر طبيعي است ولي نتيجه آن ممكن است باعث قضـاوت 

اشتباه تحليل گر شود و نتواند بين واقعيت و آنچه در دستورالعمل آمده است، قضـاوت درسـتي   
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كند. تحليل گر با تجربه بايد اين تغييرات موقتي دركارها را تشخيص داده و نحـه عـادي انجـام    

  كارهاي روزانه را دريابد.

ثير منفي داشته باشد. انتخاب حجم زياد يا كم فعاليتها و  زمان نامناسب نيز ممكن است تا

گاهي طبيعت كار چنان است كه تا تحليل گر خودش كار را انجـام ندهـد، از وضـعيت شـناخت     

  كند. كامل پيدا نمي كند. در اين صورت ازروش مشاهده از طريق مشاركت در كار استفاده مي

بـارت  آورد كه اهم آنهـا ع  پس از اتمام مشاهدات، تحليل گر اطالعات با ارزشي به دست مي

  است از:

  آنچه واقعاً در سيستم اتفاق مي افتد، در مقابل آنچه بايد اتفاق بيفتد. - 1

  تأخير در انجام كارها. - 2

  نقاطي كه افراد  به حافظه خود تكيه مي كنند، كمبود اطالعات، يا روش غلط. - 3

  شود برخالف آنچه كه در دستورالعلمها آمده است. مراحلي كه انجام نمي - 4

  ز فرمها.نسخ اضافي مورد نيا - 5

  كنترلهاي اضافي مورد نياز. - 6

  فقدان اطالعاتي خاص در پرونده ها. - 7

  شود. فرمها چنانكه انتظار مي رود تكميل نمي - 8

  عدم اطالع كاركنان از وجود دستورالعملها و رويه هاي موجود درسيستم. - 9
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  ساير اطالعات.-10

  نمونه برداري:

، هزينـه هـا، دوره هـاي كـاري و     ممكن است الزم باشد تحليل گر اطالعاتي در مورد تعداد

ساير داده هاي مربوط به سيستم جمع آوري كند، مثال چه تعداد سفارش مشتركين بـه وسـيله   

چقدر  Nكارمند مربوط دريك ساعت انجام مي گيرد؟ بهاي تمام شده قطعات مصرفي در موتور 

  است؟ چقدر طول مي كشد تا كارمند داروخانه يك نسخه بپيچد؟

جمع آوري اطالعات در خصوص هريك از اجزاء اين چنيني سيستم فقـط از  اين كار يعني 

طريق نمونه برداري از كار بهترين نتيجه را خواهد داد. در اين فرآيند نيازي نيست كه اطالعـات  

آن كـه نماينـده    مربوطه به صورت كامل و تفصيلي جمع آوري شود. بلكه فقط بخش كوچكي از

نفركارمندي كه  100گيرد. مثال به جاي مشاهده همه  قرار مي يك مجموعه است. مورد استفاده

نمونه را انتخاب كرده  8تا  5سفارشهاي مشتركين را در يك ساعت فايل مي كنند، ممكن است 

يا در مواردي كه حجم صورتحسابهاي يك سيستم زياد است ممكن است تعـدادي را بـه عنـوان    

  نمونه انتخاب كرد.

گيرد كه حجم داده ها زياد و  مونه برداري معموالً زماني صورت مياستفاده از تكنيك هاي ن

  بررسي تمامي آن هزينه زيادي در بر داشته باشد. اما چه تعداد نمونه كافي است؟ 
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معموالً تعيين تعداد نمونه هاي الزم، كار متخصصان آماري است  و تكنيكهاي آن خـارج از  

راي اين كار خاص آموزش مي بينند. و غالباً با يك محدوده بحث ما است. بعضي از تحليل گران ب

  متخصص آماري دائماً در حالت مشورت هست.

در پايان اين فصل الزم به ذكر است كه گر چه تكنيكها و روشهاي مؤثر تجزيه و تحليـل و  

طراحي از عوامل مهم موفقيت پروژه است اما به تنهايي كافي نيست. بنابراين ابـزار ديگـري الزم   

كه به موازات آنها، فعاليتها پروژه تجزيـه  و تحليـل و طراحـي سيسـتم را برنامـه ريـزي و       است 

هدايت كند. از جمله اين ابزارها تكنيك هاي مديريت پروژه است كـه بـه منظـور برنامـه ريـزي      

گيرد. تكنيكهاي بررسي عملي  هدايت و كنترل پروژه در كليه مراحل چرخه مورد استفاده قرا مي

ي پروژه از جنبه هاي عمليـاتي تكنيكـي، انسـاني و اقتصـادي كـه اصـطالحا بـه نـام         بودن اجرا

شود نيز از تكنيـك هـاي عمـومي تجزيـه و تحليـل محسـوب        مطالعات امكان سنجي ناميده مي

  شود. مي
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  فصل سوم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مروري بر فرآيند فروش شركت ايران خودرو ديزل:

نوع فروش دارد كه يك نوع فروش داخلي و يك  شركت خودروسازي ايران خودرو ديزل دو

  باشد. نوع فروش خارجي مي
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واحد فروش شركت ايران خودروديزل واقع در دفتر مركزي اين شركت براي فروش داخلي 

محصوالت خود با در نظر گرفتن تعداد توليد كارخانه و ظرفيت ممكن اقدام بـه فـروش محصـوالت    

  كند. خود مي

  حصوالت خود از چهارسياست بهره مي جويد كه عبارتند از: دفتر فروش براي فروش م

  به صورت فروش نقدي. - 1

  به صورت فروش اقساطي. - 2

  به صورت پيش فروش با تخفيفات و تسهيالت ويژه. - 3

  به صورت پيش فروش با تخفيفات و بدون تسهيالت ويژه. - 4

  فروش اقساطي نيز به اشكال زير انجام ميشود:

  فروش اقساطي توسط خود شركت. - 1

  روش اقساطي توسط شركتهاي وام دهنده (ليزينگ).ف - 2

فروش محصوالت خود را از طريق رسانه گروهي و روزنامه هاي كثيراالنتشار نوع فروش آنها 

را اعالم مي دارد. كه البته اين شركت از طريق نمايندگيها فروش و خدمات پس از فروش و گاهي به 

  كند. وش محصوالت خود ميطورمستقيم توسط دفتر فروش مركزي اقدام به فر

شركت درفش  براي فروش محصوالت خود يك سري مراحـل را بـه صـورت بخشـنامه بـه      

نمايندگيها ابالغ كرده و نحوه فروش شركت نيز به طور عمده از طريـق نماينـدگيها و رسـانه هـاي     
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كند. خريدار بعد  گروهي و روزنامه هاي كثير االنتشار اعالم كرده و اقدام به ثبت نام از متقاضيان مي

از مطلع شدن از نحوه فروش به يكي از نمايندگيها مراجعه كرده و مدارك مورد نياز را همراه با مبلغ 

باشد را ارائه داده و نمايندگي بعـد از صـحت مشخصـات و     تعيين شده كه به صورت چك بانكي مي

نام سفارش خريد خودرو كه كند و در فرمي سه برگي به  مدارك خريدار اقدام به ثبت نام از وي مي

در آن در قسمت باال كه نمايندگي و شماره قراردارد قيد شده و در زيـر آن مشخصـات خريـدار يـا     

شود و مبلغ پرداختي كه حداقل مبلغي است كه نمايندگي تعيين كرده را نيـز در   خريداران قيد مي

يـدار تقاضـاي آن را   شود  و در يك جدول ديگر مشخصات خودروي كه خر جدول ديگر مشخص مي

شود و در آخر امضاء خريدار و مهـر و   ) ثبت مي…كرده (نوع خودرو، مشخصات خودرو، نوع رنگ و 

شود. كه يك برگ از آن به متقاضي(خريدار) و يك برگـه از آن   امضاي نمايندگي در زير آن قيد مي

شود. و در پرونده  رسال ميدر نمايندگي مي ماند و يك برگه از آن نيز به شركت ايران خودرو ديزل ا

  شود. اي با شماره خاص خود مشتري بايگاني مي

  نمونه فرم سفارش خريد خوردو

بعد از ثبت نام خريدار در نمايندگي ها در برگ از فرم خريد مشتري و چكهاي دريـافتي از  

 شود كه شركت يـا واحـد فـروش    مشتري به دفتر واحد مركزي فروش ايران خودرو ديزل ارسال مي

تعداد مشتريان خود را با توجه به نوع خودرويي كـه بـه هـر مشـتري تخصـيص داده اسـت تعيـين        
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دهد كه نشان دهنده نوبت  كند و به آنهابا توجه به تاريخ تكميل مالي يك كد تعهد اختصاص مي مي

  باشد. مشخص نيز مي

مشتريان قسمت فروش بعد از آنكه تمام فرمهاي سفارش خريد مشتري متعلق به هر يك از 

را جمع آوري كرد به طور عمده براي آنها دو كد تحـت عنـوان كـد مشـتري و كـد تعهـد در نظـر        

كند فرد در چه تاريخي تقاضاي چه نوع خودرويي را و با چه شرايطي  گيرد. كد تعهد مشخص مي مي

ري داشته است  وتعهدات فرد در مقابل خريد خودرو ازشركت چه بوده است و تعهد شركت در واگذا

خودرو به شخص چگونه بوده است  واين كدي است كه واحد فروش كارخانه تا تحويل نهايي خودرو 

  تخصيص داده شده به مشتري سروكار دارد.

و اما كد مشتري، كدي است كه واحد فروش به هر يك از مشتريان خود كه اقدام به ثبـت  

گيـرد. يعنـي اگـر يـك      ي تعلـق مـي  دهد و اين كد فقط يك بار به هر مشـتر  نام كرده اند تعلق مي

مشتري چندين بار از شركت خودرو خريداري كند كد مشتري او همان كـدي اسـت كـه در اولـين     

شود كـه نشـان دهنـده     خريد به او تعلق گرفته و دفعات بعد همان كد قبلي به او تخصيص داده مي

  سابقه نيز هست.

از خريداران شركت تخصيص داد  بعد از آنكه واحد فروش كه تعهد و كد مشتري به هر يك

حال نوبت به تشكيل پرونده براي مشتري و جمع آوري اطالعات مدارك هر مشـتري براسـاس كـد    

باشد. تا وقتي كه موعد تحويل خودروي هر مشتري فرا برسد. بعـد از   نمايندگي و شماره قرارداد مي
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يق اولويـت دعوتنامـه كـه از    فرا رسيدن زمان تحويل خودروي مشتري، به هر يك ازمشتريان از طر

طرف دفتر فروش به آدرس هر كدام از مشتراين فرستاده ميشود با درج تـاريخ مراجعـه مشـتري و    

تكميل مبلغ باقي مانده قيمت خودرو و مقدار سودي كه به مبلغ پيش پراخـت هـر مشـتري تعلـق     

در وجه شـركت ايـران   گيرد و مقدار مبلغي كه بايد پرداخت كند در بانك، به صورت چك بانكي  مي

خودرو ديزل و تاريخ مهلت مراجعه هرمشتري به دفتر فروش قيد در ايـن دعوتنامـه آمـده اسـت و     

همچنين مدارك مورد نياز كه هر مشتري بايد به همراه خود هنگام مراجعه داشـته باشـد نيـز درج    

  گرديده است.

  بخش هاي تشكيل دهنده واحد فروش:

كنان واحد فروش در آن انجام وظيفه مي كنند به ترتيـب  به طور عمده بخش هايي كه كار

  عبارتند از:

  بخش تكميل مالي / وديعه. - 1

  قسمت دريافت حواله و سند. - 2

  قسمت تغيير (نام/ تيپ/ شريك). - 3
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  بخش تكميل مالي / وديعه

از اينكه دعوتنامهن را دريافت كرد و مدارك مورد نياز را نيـز تهيـه   متقاضي يا مشتري بعد 

كنـد. اگـر وي بعـد از وام بـراي      كرد از جمله چك بانكي در موعد مقررر به واحد فروش مراجعه مي

خريد خودرو بهره جويد بهتر آن است كه قبل از هر اقدامي براي تكميل مدارك و دريافت تائيديه از 

دهنده مانند: ليزينگ خودروكار، ليزينگ خودرو صنعت و معدن، ليزينگ خودرو ؟؟؟؟ شركتهاي وام 

غدير اقدام نموده و مقدار وامي كه از آن شركت ليزينگ مي خواهد را در نامـه اي رسـمي دريافـت    

كند. (نماينده هر كدام از شركت هاي ليزينگ وام دهنـده در محـل دفتـر مركـزي فـروش خـودرو       

دريافت نامه تائيديه مشتري به قسـمت فـروش ايـران خـودرو ديـزل واحـد        باشد) بعد از مستقر مي

دهد تا دبيرخانه  كند و نامه اي كه از شركت ليزينگ دريافت كرده را به آنجا مي دبيرخانه مراجعه مي

براي آن شماره تعيين كرده و مهر تائيد بر روي آن الصاق كند و مـدارك خـود (بـرگ سـبز يـافرم      

دعوتنامه، نامه ليزينگ كه مرقوم به مهردبيرخانه است، مبلغ باقي مانـده بـه    سفارش خريد مشتري،

) را …صورت چك يا فيش بانكي، فتوكپي از چك و شناسنامه و كارت ملي مشتري يا مشـتريان و  

دهد. مسئول آن واحد مدارك متقاضي را كنتـرل كـرده و اگـر مـدارك      به مسئول آن واحد ارائه مي

دهد از جمله فرم درخواست صـدور اسـناد    رمهايي در اختيار متقاضي قرار ميمشكلي نداشته باشد ف
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كنيد كه تك برگ بوده و بـر روي آن   شماره گذاري كه در صفحه بعد نمونه اي از آن را مشاهده مي

  شماره چاپ شده است.

  نمونه برگ درخواست صدور اسناد شماره گذاري

يخ آن را نوشته و در سطر بعد مشخصـات  كه در سطر اول آن شماره درخواست خريد و تار

شود. وقتي دو يا چند نفر خريدار باشند در رديف اول آن نام شخصي  خريدار يا خريداران نوشته مي

شـود. در سـطر بعـد مشخصـات خـودروي       شود كه به پالك ماشين به نـام او صـادر مـي    نوشته مي

ي اعالم شده و نوشته ميشـود و بعـد از   خريداري شده با نوع كاربر ي كه از طرف راهنمايي و رانندگ

آن آدرس دقيق مشتري با كد پستي و تلفن و كد ملي و در آخر امضاء و اثر انگشت شخص مشتري 

باشد و متصدي واحد فروش مسـتقر در قسـمت تكميـل مـالي نيـز بعـد از اطمينـان از صـحت          مي

ارك الزم را از جمله برگ كند. سپس متصدي تكميل مالي مد اطالعات نوشته شده مهر و امضاء مي

سبز، چك بانكي كه دعوتنامه، كپي شناسنامه و چك، فرم پرشده درخواسـت صـدور اسـناد شـماره     

گذاري، را از خريدار دريافت كرده و بعد از اطمينان از كامل بودن پرونده و مبلغ چك پرفـراز شـده   

از آن متصـدي تكميـل مـالي     باشد. و نيزحتما بايستي در وجه شركت ايران خودرو ديزل باشد. بعد

كنـد كـه نـام مشـتري را نوشـته و تيـپ        فرمي را به نام فرم تحويل حواله را به مدارك اضـافه مـي  

خودرويي كه خريداري شده و قرارداد وي را ثبت كرده و يك برگ از آن را بـه مشـتري و دو بـرگ    

  شود. يكند و به خريدار موعد تحويل خودرو ابالغ م ديگر را ضميمه پرونده مي



اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد .براي خريد فايل ورد اين پايايان نامه و گزارش 

 تومان به سايت علمي و پژوهشي اسمان مراجعه كنيد . 7000كارآموزي با قيمت فقط 

 

  نمونه برگ تحويل حواله

بعد از آن در فرم ديگري به نام فرم رسيد دريافت وجه از مشتريان كـه در ذيـل نمونـه آن    

درج شده است. تاريخ و كد تعهد و نام نمايندگي و شماره قرارداد و نام مشتري و مبلغ دريافت شده 

شود و در آخر  دريافتي ثبت مي و اطالعات مربوط به چك و فيش (چكها و فيشها) و جمع كل مبلغ

شود كه مشـتري تكميـل    ستوني وجود دارد به نام تاريخ مبناي محاسبه كه در آن تاريخي ثبت مي

مالي كرده است. و بعد از آن خالي مي ماند تا موقعي كه خودرو تحويل شود، اگر تسويه كننده خود 

ه باشد و اگر از نمايندگي به جاي مشتري باشد مبناي محاسبه روزي است كه فرد تكميل مالي كرد

خود خريدار آمده باشد روزي كه چك صادر شده است به عنوان تاريخ مبناي محاسبه سود در نظـر  

شود و بعد از آن نيز ستوني وجود دارد كه نوع دريافت را در آن ثبت مي كنيم كه بـه دو   گرفته مي

گر مشتري خريد خود را به صـورت چنـد   شود. كه ا قسمت پيش دريافت و بهاء باقيمانده تقسيم مي

پيش پرداخت انجام داده باشد در آن قسمت پيش دريافت تيك مي خورد و اگـر شـخص متقاضـي    

براي تكميل پرونده خود مراجعه كرده باشد و بخواهد تكميل مالي كند قمست مانده بهاء تيك مـي  

  كند. هر خودرا مندرج ميخورد و باالخره در آخرين قسمت تنظيم كننده يا متصدي امضاء و م

  نمونه فرم رسيد دريافت وجه از مشتريان

كند كه در فرمي به نام  فـرم تقاضـاي    بعد از اين مرحله متصدي درخواست پرونده را از بايگاني مي

كند كه در آن فرم حتما بايستي تاريخ، نام متصدي و علت دريافـت و از   باشد تكميل مي پرونده  مي
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شـود .   ه نمايندگي  و شماره قرارداد و سفارش و تيپ محصول در آن ثبـت مـي  همه اينها گذشته ك

كند ولي هميشـه چنـد    باشد كه كمتر تك، تك پرونده را درخواست مي البته اين نكته قابل ذكر مي

  باشد. پرونده را با هم درخواست مي كنند و در انتهاي برگه امضاء متقاضي پرونده مي

  نمونه فرم تقاضاي پرونده

بعد از آنكه فرم را تكميل مي كنند آن را به متصدي مربوطه ارائه مي دهند كه او به ترتيب 

از روي كد نمايندگي ، شماره قرارداد و تيپ محصول، پرونده درخواستي را جدا كـرده و در اختيـار   

ي آن دهد و او نيز مدارك مربوطه آن پرونده را كه قبال ذكـر شـد را بـر رو    متقاضي مربوطه قرار مي

باشد كه در قسمت وجـوه   كند و برگه سفارش ديگري از خريد خودرو بر روي پرونده مي پيوست مي

كند و بعد اصل چك و اصل نامه وام (اگر وام  دريافتي مشخصات چك و مبلغ واريز شده را ثابت مي

عـد در  گرفته باشد) نامه ليزينگ و فرم رسيد دريافـت وجـه از مشـتريان را در پرونـده گذاشـته و ب     

ليستي شماره قرارداد و كد نمايندگي و ساعت ارسال پرونده به مالي را نوشته و پرونده را در اختيار 

دهد. بعد از اينكه پرونده در اختيار قسمت مالي قرار گرفت متصدي مالي اصل چـك و   مالي قرار مي

درسيسـتم تمـام   اصل نامه وام و يك برگـه از فـرم رسـيد دريافـت وجـه ازمشـتريان را برداشـته و        

مشخصات چك و مبلغ چك  و تاريخ مبناء محاسبه را به اضافه مشخصات كامل وام را از جمله نـام  

شركت وام دهنده ، مبلغ وام و تاريخ آن را ثبت مي كنند و فرم رسيد دريافت وجـه از مشـتريان را   

ي مربوطـه قـرار مـي    كنترل كرده و اگر تمام موارد صحيح باشد آنرا امضاء كرده و در اختيار متصـد 
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دهند. البته اين نكته قابل ذكر است كه اگر پرونده مشكلي داشته باشد يا حتي تاريخ نخورده باشـد  

  آنرا به متصدي مربوطه برگشت مي دهند تا آنرا تكميل كند.

بعد ازاينكه پرونده از قسمت مالي برگشت و در اختيـار متصـدي قـرار گرفـت، متصـدي از      

شده بر روي كامپيوتر به قسمت مشتري و تعهدات وارد شده كد نماينـدگي و  طريق نرم افزار نصب 

شود و بعد مشخصات خريدار، آدرس، كد پستي، كـد   شماره قرارداد وارد فايل مشتري مورد نظر مي

  كند. كند و اگر اشكالي در آنها باشد اصالح مي ملي خريدار، تلفن تماس وي را كنترل مي

به نوع پرداخت خريدار وجود دارد كه در چند مرحلـه و مبلـغ   در سيستم اطالعاتي مربوط 

باشد و تاريخ پرداخت چك و مقدار وام دريافت شده و نام شـركت وام   پرداختي هر مرحله چقدر مي

دهنده و تاريخ پرداخت وام در آن ثبت شده است. البته اين نكته قابـل ذرك اسـت كـه اگـر مبلـغ      

شـود و قتـي وام    بانكي) باشد در جدول نام چك ثبـت مـي  پرداختي نقدي خريدار (به صورت چك 

شود. در سيستم جدول ديگري وجود دارد كه  باشد به صورت ، صورت حساب تكميل مالي ثبت مي

نوع و مشخصات وسيله نقليه و تيپ آنرا ثبت كرده است و عالوه بر آن تعـداد دعوتنامـه اي كـه بـه     

خريداري شده را نام  و مشخصات خريدار و كد تعهد  مشتري فرستاده شده و تعداد وسيله نقليه كه

مشتري درآن ثبت شده است. جدول ديگري كه متصدي تكميل مـالي بـا آن سـروكار دارد جـدول     

سـهم بـه نـام خريـدار ثبـت       6باشد كه اگر خريدار يك نفرباشد و به صورت نقـدي باشـد    سهم مي

وارد كرده و سهم خريدار را صفر كرده و سهم شود و اگر وام گرفته باشد نام شركت وام دهنده را  مي
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سهم ثبت ميشود و اگـر وام   3نفر خريدار باشد  2سهم قرار مي دهند و اگر  6شركت وام دهنده را 

داشته باشد باز هم نام شركت وام دهنده را وارد كرده و سهم خريداران را صفر كرده و سهم شركت 

  كند. سهم مي 6وام دهنده را 

شود. بايگاني بعد از انجام مراحلي كـه   شود و به بايگاني ارسال مي بندي مي پرونده ها جمع

كند و آنجا حواله تحويل و صورت  دربخش بعد توضيح داده خواهد شد آنرا به بخش مالي ارسال مي

  شود. شود و به قمست دريافت حواله و سند ارسال مي حساب فروش خودرو تكميل مي

  قسمت دريافت حواله و سند:

ل از اينكه حواله دريافت و صورت حساب فروش خودر صادر شود از طرف كنترل كيفيت قب

كارخانه ليست خودروهايي كه از خط توليد گذشته  وتكميل شده و اشكالي در تحويل وجود نـدارد  

كند كه بـه آن ليسـت    و خودروهايي كه وارد پاركينگ شده را به دبيرخانه قسمت فروش ارسال مي

شود و دبيرخانه بعد از مهر و ثبت آن، آنرا كپي كرده و يك برگ از آن در اختيار  ميمهر سبز گفته 

شود و يك برگـه از   شود و برگ ديگري از آن به قسمت حواله و سند تحويل مي بايگاني قرارداده مي

شود. قسمت صدور سند طبق ليست سبز و از روي نوبت پرونده هـا و   آنرا در دبيرخانه نگهداري مي

كنـد و بـه قسـمت دريافـت      خودروها حواله تحويل و صورت حساب فروش خودرو را صادر ميتيپ 

  كند. كند و قسمت حواله و سند آنرا وارد سيستم مي حواله و سند ارسال مي
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درليست مهر سبز كه نمونه آن را خواهيد ديـد. در آن تـاريخ مـي خـورد و ازهفـت متـون       

شد و تعداد خودروهاي كـه از خـط توليـد گذشـته را     با تشكيل شده كه در ستون اول كه رديف مي

  دهد.  نشان مي

باشـد. در سـتون سـوم  و     دهد كه نوع خودرو مـي  در ستون دوم تيپ محصول را نشان مي

باشـد كـه از آن بـراي صـدور حوالـه اسـتفاده مـي شـود و          چهارم شماره شاسي و شماره موتور مي

  همچنين صورت حساب فروش و سند فروش خودرو.

باشـد و در سـتون ششـم رنـگ      باشد كه خـالي مـي   ستون پنجمن شماره اتاق/ بدنه ميدر 

باشد كه اگر هر رديفـي توضـيحي دربـاره     شود و توضيحات در آخرين ستون مي خودرو مشخص مي

  خودرو باشد آن را در ستون درج مي كنند.

  نمونه ليست مهرسبز

  باشد: رح ذيل ميفعاليتهاي تست دريافت حواله و سند به طور عمده به ش

قسمت حواله و سند بعد از دريافت حواله تحويل و ؟؟؟؟ حساب فروش خودرو كه به حواله خـام   -1

شـود كـه دريابـد     معروف است و نمونه آن را خواهيد ديد، از طريق تلفن به مشتري اطالع داده مـي 

  مراجعه كند.باشد تا به دفتر فروش بخش دريافت حواله و سند  خودروي او آماده تحويل مي



اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد .براي خريد فايل ورد اين پايايان نامه و گزارش 

 تومان به سايت علمي و پژوهشي اسمان مراجعه كنيد . 7000كارآموزي با قيمت فقط 

 

پس از مراجعه مشتري اگر خودروي خريداري شده توسط وي به صورت نقدي باشد بـه او نامـه    -2

شود و به وي گفته ميشود كه به كارخانه مراجعه كند و حواله خام خـودروي خريـداري    اي داده مي

  شود. شده توسط مشتري به قسمت تحويل خودرو ارسال مي

سط قسمت دريافت حواله و سـند انجـام شـد. خـودرو پـالك      بعد از آنكه دو مرحله فوق تو

باشد. البته قبل ازمراجعه خريدار بايد خودرو خود را بيمه كند  شود و آماده تحويل به مشتري مي مي

و بيمه نامه را همراه با نامه شركت به كارخانه برده و به قسمت تحويـل مراجعـه كـرده و خـودروي     

  گيرد. خود را تحويل مي

رو خريداري شده ليزينگي باشد يعني وام به آن تعلق گرفتـه باشـد بـه وي يعنـي     اگر خود

شود تا تاييديه دوم ليزينگ را گرفته و در اختيار قسمت دريافـت حوالـه و    مشتري نامه اي داده مي

سند قرار دهد. براي گرفتن تاييديه دوم ليزينگ به متقاضيان كه ساكن تهران هستند دو روز كاري 

شود تا نامه يا تاييديه دوم را از ليزينـگ   ن شهرستان باشند پنج روز كاري مهلت داده ميو اگر ساك

دريافت كنتد و تحويل دهد و اگر در موعد مقرر خريدار نتواند كارهاي وام را انجام دهـد و تاييديـه   

ميگيرد. دوم را از ليزينگ بگيريد واحد فروش براي هر روز تأخير مبلغي جريمه براي خريدار در نظر 

نمونه نامه براي تأخير در تحويل خودرو را در زيرمشاهده خواهيد كرد. اين عمل به اين خاطر انجام 

شود كه محوطه پاركينگ شركت محدود بوده و شركت نمي تواند خودروي توليد شده را بيش از  مي

شود بالفاصـله   اندازه در پاركينگ شركت نگهداري كند. چون خودروهايي كه از خط توليد خارج مي
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شود وچون اين روند هميشه ادامـه دارد و خودروهـاي توليـداتي     بعد ازتست به پاركينگ منتقل مي

بايد در پاركينگ جايگزين خودروهاي ديگر شود و بدين خاطر است كه خريدار بايـد سـريعا بعـد از    

  تكميل مالي به هنگام آنكه نوبت او شد براي دريافت ماشين خود اقدام نمايد.

  نمونه فرم حواله تحويل و صورت حساب فروش خودرو

  نمونه نامه به خريدار براي تأخير تحويل خودرو

  صدور سند و حواله:

بعد از تكميل حواله و شماره گذاري خودرو از طرف شركت (از طرف راهنمايي و راننـدگي  

ود) شـماره  شـ  مستقر در داخل شركت، خودروهايي كه بايد تحويل مشتري شود شماره گذاري مـي 

شود و دفتر فروش از روي اطالعات حواله خام و شماره پالك خودرو  پالك به واحد فروش اعالم مي

كند كه صدور حواله براي تحويل و صدور سند فوق  اقدام به صادر كردن سند فروش وسيله نقليه مي

  شود. هر دو توسط بخش صدور سند و حواله انجام مي

كامل وسايل نقليه، پـالك و تـاريخ نصـب آن و مشخصـات      تمام اطالعات اعم از مشخصات

شود و اگر توضـيحات داشـته باشـد در قسـمت      كامل ملك خودرو مشخصات كامل خريدار ثبت مي

شود. بعد ازصدور سند خودرو آنرا در اختيار خريدار قرار مي دهنـد تـا خـودروي     توضيحات ثبت مي

تن حواله خام يا سند فروش وسيله نقليـه بـراي   خريداري شده خود را بيمه كرده و با در دست داش

  تحويل گرفتن خودروي خود به كارخانه مراجعه ند تا خودروي خود راتحويل بگيرد.
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  نمونه سند فروش وسيله نقليه

  بخش تغيير (نام/ تيپ/ شريك)

در اين قسمت همان گونه كه از اسم آن پيداست كسـاني كـه مـي خواهنـد حوالـه خريـد       

به كس ديگري واگذار كنند يا مي خواهند خودروي مورد نظر را با شخص ديگـري  خودروي خود را 

شريك شوند يا اينكه سهم شريك خود را خريـداري كننـد يـا اينكـه بخواهنـد نـوع تيـپ خـودرو         

خريداري شده را تغيير دهند به اين قسمت مراجعه مي كنند. البته بعضـي از حوالـه هـا (سـفارش     

  باشد كه آن را در هنگام ثبت نام به اطالع خريدار مي رسانند. ير ميخريد خودرو) غير قابل تغي

كساني كه مي خواهند تغيير نام دهند ابتدا بايد درخواست كتبي بدهند. كه اين درخواست 

شود اگـر مـدير فـروش بـا      كتبي توسط متصدي بخش تغيير نام به خدمت مديريت فروش ابالغ مي

ضي مربوط بايد مبلغي را كه از طرف واحد فروش براي تغيير نام تغيير نام متقاضي موافقت كرد متقا

تعيين شده را به حساب شركت واريز كند و به همراه مدارك الزم اعم از كپي شناسنامه تغيير نامـه  

دهنده و به نام شونده و كپي چك يا فيش بانكي و كپي فرم سفارش خريد خودرو را تهيه كرده و با 

اگذار كننده و تحويل گيرنده يا وكيل قانوني طرفين اين عمل به انجـام  حضور هر دو شخص يعني و

  مي رسد.

 نمونه فرم درخواست كتبي تغيير نام
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متصدي قسمت اول تمام مدارك متقاضيان را بررسي كرده و وقتي از صحت آنها اطمينـان  

يـار  حاصل كرد فرم ديگري تحت عنـوان فـرم درخواسـت تغييرنـام سـفارش ثبـت شـده را در اخت       

شود  وسـپس در   دهد. كه در ابتدا آن اول از شخص واگذار كننده تعهد گرفته مي متقاضيان قرار مي

  شود. قسمت ديگري از فرم از اشخاص حقيقي صاحب خودرو يعني تحويل گيرنده تعهد گرفته مي

بعد از اين مرحله همان طور كه در  قسمت تكميل مالي هم گفته شد، فرم دريافت وجه از 

يان را متصدي تكميل خواهد كرد و بعد از آنكه درخواست پرونده كردن آن را ضميمه پرونـده  مشتر

  شود. كند و بعد ازانجام مراحل مالي به بايگاني دوباره ارجاع مي مي

  نمونه فرم درخواست تغيير نام سفارش ثبت شده

سـمت قبلـي   براي تغيير تعداد شركاء يعني اضافه يا كم كردن شـريك بايـد بـاز هماننـد ق    

درخواست كتبي نوشته شود كه اين درخواست كتبي به مـديريت فـروش ابـالغ شـده و اگـر مـدير       

فروش با درخواست مشتري موافقت كرد، متصدي قسمت فرم ديگري تحت عنوان فـرم درخواسـت   

كند كه قسمتهاي تشكيل دهنده در فـرم مـورد نظـر هماننـد فـرم       تغيير تعداد شركاء را تكميل مي

  تغيير نام سفارش ثبت شده است.درخاست 

  نمونه درخواست كتبي تعداد شركاء

  نمونه درخواست تعداد شركاء
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سومين و آخرين مسئوليت اين قسمت تغيير نوع و تيپ و در صـورت برخـورداري از رنـگ    

باشد و هر خودرو توليد  باشد. البته رنگ خودرو بر اساس روند توليد مي هاي متفاوت رنگ خودرو مي

شود. براي تغيير  با رنگ مشخص بعد از بيرون آمدن ازخط توليد به متقاضي مربوطه تحويل ميشده 

نوع  وتيپ خودرو دايره فروش مبلغي را در نظر گرفته كه متقاضي تغيير نوع و تيپ آنرا به صـورت  

چك بانكي تهيه كرده و بعد از تحويل مدارك به متصدي آن قسمت، متصدي فرمي را تحت عنـوان  

  كند. درخواست تغيير نوع / تيپ/ رنگ خودرو را با توجه به اطالعات خريدار تكميل مي فرم

  نمونه فرم درخواست تغيير نوع/ تيپ/ رنگ خودرو

  قسمت دبيرخانه:

اين قسمت مسئوليت ثبت نامه هاي ارسالي و نامه هاي رسيده و يكسري مدارك ديگر كـه  

  كند. يباشد همانند نامه وام متقاضيان را ثبت م مي

تمام نامهايي كه از طرف كارخانه به شركت ايران خودرو ديزل ارسال ميشـود و تمـام نامـه    

هايي كه از واحد فروش به كارخانه فرستاده مي شود و تمام فكس هاي مربوط بـه واحـد فـروش و    

شـود تـا تكميـل مـالي      ارسال فكسهاي واحد فروش و نامه هايي كه از ليزينگ به مشتريان داده مي

نند از اين دسته هستند. روند اين قسمت به اين صورت است كه نامه ها و فكسهاي كه بـه واحـد   ك

شود اول به دبيرخانـه مـي رود و در    روش فرستاده شده يا از واحد فروش به جاهاي ديگر ارسال مي

و شـود و بعـد مهـر     دبيرخانه مشخصات آن را در كامپيوتر وارد كرده و شماره اي روي نامه درج مي



اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد .براي خريد فايل ورد اين پايايان نامه و گزارش 

 تومان به سايت علمي و پژوهشي اسمان مراجعه كنيد . 7000كارآموزي با قيمت فقط 

 

تاريخ بر روي آن مي خورد و بعد از آن نامه ها بايد ارسال شود و نامه هايي كه بـراي واحـد فـروش    

شود قبـل از   شود. اما نامه هايي كه از ليزينگ به مشتراين داده مي است به قسمت مربوطه ابالغ مي

سيسـتم   تكميل مالي به دبيرخانه مراجعه مـي كننـد و دبيرخانـه مشخصـات نامـه ليزينـگ را وارد      

  كنــد و شــماره اي كــه روي سيســتم ثبــت شــده اســت روي نامــه مــي زنــد و مهــر و تــاريخ   مــي

  مي زند و به قسمت تكميل مالي مي فرستد.

  

  قسمت كامپيوتر و قسمت بايگاني:

اين دو قسمت دريكديگر ادغام شده است. در اين قمست يعني بايگاني اسناد ساير قسـمتها  

  آيد. كنترل كننده آخر نيز به شمار مي طبقه بندي مي شود و به عنوان

قبل از انجام بايگاني اسناد ابتدا بايد مدارك پرونده ها سورت شـود. منظـور از سـورت  آن    

است كه مدارك تفكيك شوند و به ترتيب شماره قراردادها طبقه  بندي شوند. حاصـل سـورت چـه    

صـدور اسـناد شـماره گـذاري،     عملي است. طي اين عمل ما ابتدا سه برگه اصلي يعنـي درخواسـت   

قرارداد خريد خودرو، برگه سبز سفارش خودرو و كپي شناسنامه صاحبان حقيقي و حقوقي و چـك  

هاي مربوط به آنها و در صورت درخواست تغيير نام ثبت شده بعد از ايـن مـدارك ذكـر شـده قـرار      

  خواهد گرفت و بقيه مدارك ترتيب خاصي ندارد.
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ن قسمت دو قفسه براي طبقه بندي پرونده ها موجود است يكي الزم به ذكر است كه در اي

قفسه هاي مربوط به تكميل مالي است كه در اين قسمت پرونده مشترياني كه تكميل مـالي كـرده   

شـود. در قسـمت    اند و در نوبت براساس تاريخ تكميل مالي اولويت بندي شده اند طبقه بنـدي مـي  

شده و سند خودرو زده شده و تحويل خودرو به پايان رسيده  ديگر پرونده هايي كه حواله آنها صادر

  شود.  است طبقه بندي پرونده ها انجام مي

در قسمت كامپيوتر نيز اطالعات مربوط به دريافت پرونده و تاريخ تكميل مالي و مشخصات 

ر شـود. د  مربوط به مشتري از قبيل: نام  و نام خانوادگي و آدرس به صورت دقيق و غيره چـك مـي  

  شود: قسمت كامپيوتر اطالعات مربوط به موارد ذيل گنجانده مي

مشتري: كه در اين قسمت نوع تعهد به مشتري از نظـر خـودرو تخصـيص داده شـده و ليسـت       - 1

مشتريان ايجاد شده و اصالح بر روي آنها و عمليات نوبت بندي كه به صورت يكپارچـه و چنـد   

  شود گنجانده شده است. پارچه انجام مي

  : كه در اين قسمت اطالعات مربوط به وضعيت خودرو گنجانده ميشود: فروش - 2

  اعالم وضعيت خودرد در حالت بيمه شده -الف

  اعالم وضعيت خودرو جهت شماره گذاري خودرو تحويلي. -ب
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تخصيص و صدورفاكتور درخصوص خودروهاي تحويل شده اماني (به ايـن صـورت كـه     -ج

راي بردن خودرو به نمايشگاه از شركت خارج شـده ولـي   خودرو جهت خواسته خاص مشتري مثال ب

  مجدد خودرو براي شماره گذاري به شركت برمي گردد)

تحويل: در اين قمست ليست خودروهايي كه سند خورده اند و بايد تحويل شوند گنجانده شده  - 3

و شود و اطالعات روي يك نوار مغناطيسي ذخيره شـده   است. كه اين كار هر روز آمارگيري مي

شود البته در صورتي كه نيـاز باشـد ايـن عمـل      به شركت يعني كارخانه اداره تحويل ارسال مي

  شود. انجام مي

  گزارشات : كه اين قسمت شامل گزارشهايي به شرح زير است: - 4

گزارش تعهدات كه اين دسته شـامل: گـزارش وضـعيت تعهـدات شـركت بـر مبنـاي         -الف

  تعهدات شركت براساس تفكيك خودرو است. نمايندگي ، موعد تحويل، مشتري و خالصه

  ريز حواله هاي برگشتي تحويل به ترتيب شماره فاكتور با ذكر دير كرد. -ب

گزارشات فروش خودرو شامل خودروهـاي آمـاده فـروش، خودروهـاي فـروش رفتـه و        -ج

  خودروهاي تحويل شده اماني.

اي فروخته شـده بـه   خودروه -گزارشات تحويل خودرو شامل خودروهاي تحويلي قطعي -د

  ترتيب نوع و شماره شاسي. گزارش ريز خودروهاي فروخته شده.
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در پايان پرونده هايي كه برگه درخواست شماره گذاري ندارند يعنـي داراي بـازخور مثبـت    

هستند يعني تقاضا كننده مي خواهد كه ماشين تحويل به او كه آمـاده سـند زدن اسـت سـند زده     

  تا صاحب خودرو شخص ديگري را براي سند زدن معرفي كند.نشود و در انتظار بماند 

  امور مالي:

كند قراردارد كه چـك هـاي دريـافتي توسـط      يك قسمت دربخشي كه مشتري مراجعه مي

واحد فروش روي پرونده از طرف مشتري كه از سوي نمايندگي يا با مراجعه مستقيم خود مشـتري  

شخصات شخص در سيستم نرم افزاري و بـا توجـه بـه    باشد را تحويل گرفته بعد از وارد كردن م مي

رعايت اين نكته كه چك مورد نظر از لحاظ مشخصات اشكالي نداشته باشد بـراي اسـناد دريـافتني    

شود. يك واحـد مـالي در    رسيد صندوق صادر مي شود و در اينجاست كه اولين سند مالي صادر مي

ي دريافتني بررسي شده و به حسابهاي بـه  قمست صدور حواله موجود مي باشد كه در آنجا چك ها

  نام حساب رابط تحت عنوان حساب دريافتني خزانه بدهكارمي شود.

كه بعد از اعمال فوق اگر شخصي نسبت به خريد خودرو تكميل مالي كرده باشـد و تعـداد   

شـود   دفعات پرداختي داشته باشد در واحد مالي واقع در صدور حواله و سند اين فرآيند بازنگري مي

و اگر مشتري قصد انصراف داشته باشد حسابهاي دريافتني تحت عنوان دريافتي خزانه بدهكار شده 

شود و در صورت انصراف خريـد   و مشتري بستانكار مي شود ودر صورت خريد سند فروش صادر مي

ها شود. حواله هايي كه اسناد دريافتني آن حواله فروش و كد شناسايي و كد تعهد شركت مسدود مي
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ثبت شده است تا زماني كه در حساب دريافتني خزانه از وصولي آنها مطمئن نشويم به عنوان وجـه  

نقد در سيستم فروش به حساب آوريم. بعد ازاينكه از ناحيه وصولي اسناد دريافتني مطمئين شديم 

 ريم.مي توانيم در كد شناسايي يا كد تعهدات مشتري مورد نظر فروش را انجام شده به حساب آو

  

  

  

  

  فصل چهارم
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  مشكالت:

بعد از تجزيه و تحليل و مطالعه اسناد و مدارك موجـود و بـا اسـتفاده از شـيوه مشـاهده و      

  مصاحبه مشكالت ذيل خود را نمايان ساخت:

  سردر گمي مشتري. - 1

  عدم ايجاد كار مفيد روزانه بعضا. - 2

  عدم نظارت بردرستي نحوه انجام كار. - 3

  .نبود مديريت كارآمد - 4

  پيشنهادات:

در راستاي بهينه سازي فرآيند مزبور يعني فروش بـا همـاهنگي انجـام شـده بـا سرپرسـت       

  شود: كارآموزي پيشنهادات ذيل جهت فعالتر گشتن اين واحد ارائه مي

  سيستم مشاوره اي ايجاد شود براي مشتري. - 1

  در نظر گرفتن يك مامور حراست جهت نظارت. - 2

  تهيه گزارش كار روزانه. - 3



اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد .براي خريد فايل ورد اين پايايان نامه و گزارش 

 تومان به سايت علمي و پژوهشي اسمان مراجعه كنيد . 7000كارآموزي با قيمت فقط 

 

  وظايف مديريتي به شخص مدير.تفهيم  - 4

  

  

  ايجاد سيستم مشاوره اي براي مشتري: -1

اگر چنين بخشي در اين واحد مستقر شود افراد يا مشتريان در صورت بروز ابهـام بـه ايـن    

شود تـا از ايـن طريـق     قسمت مراجعه كرده و ابهام مورد نظر توسط اين قسمت براي آنها توجيه مي

  جاد نشود.دركار ساير بخش ها وقفه اي

  

  در نظر گرفتن يك مامور حراست جهت نظارت: -2

اغلب افراد كار خود را به صـورت صـحيح و كامـل انجـام نمـي دهنـد و بـه نـوعي فـرار از          

توان با در  مسئوليت دارند كه مشكل مزبور را براي باال بردن سطح كارايي كاركنان و بازده كاري مي

  سيستم پيشرفته دوربين مدار بسته مرتفع ساخت.نظر گرفتن مامور حراست يا به كارگيري 

  

  تهيه گزارش كار روزانه: -3
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توان به وسيله يك جدول طراحي شده كليه كارهايي كه شخص در طـول   از اين طريق مي

زمان انجام داده است را مالحظه كرد و با استاندارد مربوطه مقايسه كرد و تذكرات الزم رابه شخص 

  مشتري اعالم كرد.

  

  فهيم وظايف مديريت به شخص مدير:ت -4

توان متوجه شد كه مديريت علمي تيلور پـا برجاسـت. چـون     در اين قسمت با يك نگاه مي

مدير به فكر پيشبرد اهداف واحد فروش يعني سود بيشتر است و رضايت كاركنان بـراي او اهميتـي   

طريـق آمـوزش و يـا از    كند ولـي بايـد از    ندارد و فقط حفظ منصب مديريتي براي وي هم جلوه مي

شـود. چـون    طريق برگزاري جلسات و سمينارها وظياف مديريتي بـراي شـخص مـدير تفهـيم مـي     

  مديريت با شيوه مديريتي علمي تيلور مدت زيادي دوام نخواهد داشت و موقتي و زودگذر است.

  

  منابع :

www.sid.ir 

www.noormags.com 

 

  

http://www.sid.ir/
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