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 سضشکت سسب تذبیش پبسآهَصش هشکض  – ٍ احتشام بب تطکش
 

 دوره پیشنیاز  :   --- 

 

 : اهذاف دوره 
 

 آضٌبئی بب طشاحی آصهبیطْب ٍ ًحَُ اجشا  بِ عٌَاى یک ابضاس هٌْذسی کیفیت 

  آصهبیطْب بجبی دیذگبُ تئَسی ٍ آهبسیتَسعِ دیذگبُ کبسبشدی طشاحی 

 تغییش دیذگبُ ّبی کبسضٌبسبى ًسبت بِ فعبلیتْبی قبلی اضبى 
 

 

  محتوای دوره : 

 بشسسی دیذگبُ ّبی کیفیت  .1

چشا آصهبیص اًجبم هی دّین؟ .2

 بشسسی سٍضْبی اًجبم آصهبیص .3

 طشاحی آصهبیطْب چیست؟ .4

 اّذاف طشاحی آصهبیطْب  .5

 چگًَگی اجشای طشاحی آصهبیطْب  .6

 هشاحل اجشای طشاحی آصهبیطْب .7

 قَاعذ طشاحی .8

 طشح عبهلی کبهل )دٍ عبهلی( .9

 تجضیِ ٍ تحلیل ّذف/ اثشات 

 طشح عبهلی کبهل )سِ عبهلی( .10

 تجضیِ ٍ تحلیل ّذف/ اثشات

 تجضیِ ٍ تحلیل تغییشات 

 طشح عبهلی کسشی .11

 تذاخل اثشات /  آهیختگی اثشات 

 تجضیِ ٍ تحلیل ّذف/ اثشات 

 تجضیِ ٍ تحلیل تغییشات 

 بشسسی هَاًع اجشای طشاحی آصهبیطْب .12

Minitab هعشفی ًشم افضاس  .13

 

 

 

  و واریس وجه شهریه دوره نحوه ثبت نام: 

 بب سبپکَ حسبة فی هببیي تبهیي کٌٌذگبى ٍ سبپکَ ضشکت ّبی طشف قشاسداد .1

ًااضد ببًااک پبسساایبى  بااِ ًاابم آقاابی                         800 -1102228-7 ساابیش ضااشکتْبی هت بهاای بااِ ضااوبسُ حساابة هشکااض آهااَصش .2

 فکس فشهبییذ. 0511- 6097243ٍاسیض ًوَدُ ٍ سسیذ پشداخت سا بِ ضوبسُ  "دادگش فشٍغی   "

 هشکض آهَصش ضشکت سسب تذبیش پبسس توبس حبصل فشهبییذ.   0511- 6097243 جْت ّوبٌّگی ٍ اطالعبت بیطتش بب ضوبسُ تلفيلطفب 

ٍ   آهَصشِ یپیطشٍ دس اسائِ دٍسُ ّبی تخصص"رسا تدبیر پارس  "فٌی خذهبت هذیشیت  هطبٍسِ ضشکت باب سابب ِ    تَاًوٌذسابصی کبسکٌابى 

 .هی ببضذ سبصهبًْبکلیِ بِ آهَصضی ٍ هطبٍسُ ای آهبدُ اسائِ خذهبت سبب ِ، هذسسیي ببکبسضٌبسبى ٍ بب بْشُ هٌذی اص طَالًی دس اهش هطبٍسُ 

 DOE  طراحی آزمایش ها                 : یبشگضاسی دٍسُ آهَصض

  workshopبه همراه 

 (TR14  -) کذ دٍسُ 

 آرسهبُ  8ٍ  7    تبسیخ بشگضاسی :
 آقبی هٌْذس جاللی     هذسس دٍسُ :
 سٍص  2    : هذت دٍسُ        

 

تَهبى    000/50     : ّضیٌِ سشهبیِ گزاسی   
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