موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
گروه مهندسی صنایع

طرحریزي واحدهاي صنعتی

پروژه
استاد درس:

یاسر خسرویان 
تکالیف دانشجویان برايانجامپروژه
 -1معرفی محصول
 .aتاریخچه تولید
 .bشرکتهاي تولید کننده حال حاضر
 .cمشخصات عمومی
 .dنقشه انفجاري
 .eلیست قطعات (خریدنی و ساختنی)
 -2شرح فرایند تولید محصول
 .aلیست مواد اولیه مصرفی
 .bلیست ماشینآالت
 .cلیست ابزارآالت و تجهیزات
 .dبرگه عملیاتی (یا جدول فرایند عملیات)
 .eنمودار مونتاژ
.f

نمودار فرایند عملیات ()OPC

 -3تعیین میزان تولید کارخانه (این قسمت حتما باید با استاد درس هماهنگ شود ،با آدرس ایمیل زیر میتوانیدد هماهندگ
نمایید)yaser_khosravian@yahoo.com :
 -4محاسبه تعداد ماشینآالت و نیروي انسانی مورد نیاز تولیدي
 -5طراحی ایستگاههاي مونتاژ و تعیین تعداد تجهیزات و نیروي انسانی مورد نیاز مونتاژ
 -6تعیین مساحت مورد نیاز براي ایستگاههاي کاري تولید (برگه احتیاجات فضا آماده شود)
 -7فضاي مورد نیاز براي انبار مواد اولیه و محصول نهایی را بدست آورید (کروکدی و نحدوه چیددن کاالهدا ،و مددت
زمان سفارشدهی بیان شوند)
 -8تعیین مساحت مورد نیاز براي ایستگاههاي کاري مختلف مونتاژ (برگه احتیاجات فضا آماده شود)
 -9جمعآوري اطالعات الزم براي بخش دریافت و ارسال و تهیه فرم فضا براي آنها

 -11بخشهاي خدماتی ،اداري و پشتیبانی را مشخص نموده و تجهیزات ،نیروي انسانی و مسداحت مدورد نیداز بدراي هدر
قسمت را برآورد نمایید.
 -11به کمک نرم افزار  ، ALDEPمحل قرارگیري بخشهاي قسمت  11را در کنار قسمت تولیدي مشخص نمایید.
 -12به کمک نرم افزار  CRAFTچیدمان بخشهاي تولیدي را ارائه نمایید.
 -13با تعیین تجهیزات مورد نیاز براي حمل و نقل و تخصیص نیروي انسانی بدراي حمدل ،بده چیددمان قبلدی راهروهدا را
اضافه نمایید.
 -14چیدمان کلی کارخانه را ارائه نمایید.
 -15چیدمان تفصیلی بخشهاي مختلف کارخانه را با در نظر گرفتن راهروها ارائه نمایید (چیدمان تفصیلی شامل نحوه
قرارگیري تمامی تجهیزات و نیروي انسانی میباشد.


فرمت گزارش
گزارشهاي تحویلی میبایست فرمت یک گزارش تحقیقاتی کامل را داشته و شامل موارد زیر باشد
صفحه جلد :شامل نام و آرم موسسه ،نام پروژه ،نام دانشجویان و استاد راهنما
فهرست مطالب
مطالب اصلی گزارش (شامل مواردي که در قسمت محتواي گزارش آمده است)
مراجع مورد استفاده :همه مراجع مورد استفاده اعم از کتاب ،مقاله ،مصاحبه با افراد ،سایتهاي اینترنتی و

را در این قسمت

ذکر نمایید
میگیرد
براي نحوه نگارش نکات زیر مورد تاکید قرار 
 -1قلم (فونت) هاي انتخاب شده باید مناسب باشند .ترجیحاً قلمهاي انتخاب از نوع  Bمانند  B Nazaninیا  B Mitraیدا ...باشدند.
تفاوت این قلمها با قلمهایی مانند  Nazaninیا  Mitraدر این است که قلمهاي نوع  Bبده هنگدام تبددیل فایدل بده  pdfمشدللی
ایجاد نمیکنند؛ این در حالی است که برخی از نرمافزارها در تبدیل قلمهایی مانند ( Nazaninقلمهاي بدون  )Bمشلل دارند.
 -2اندازه قلمها مناسب باشند .قلمهاي بیش از حد بزرگ یا کوچک انتخاب نشوند( .اندازه  13بدراي مدتن و  11بدراي جدداول مناسدب
میباشند)
 -3در نگارش متون از قسمت  paragraphدر نوار ابزار ،حالت  justifyرا انتخاب نمایید.
 -4عناوین شمارهگذاري شوند و زیر عناوین نیز با توجه به عناوینی که در زیر آنها قرار میگیرند ،شمارهگذاري شوند.
 -5تا جایی که املان دارد آیین نگارش فارسی را رعایت کنید و واژههاي فارسی را مورد استفاده قرار دهید.
 -6دقت داشته باشید که در گزارش پیش از استفاده از عالیمی مانند نقطه ( ،).ویرگول ( ،)،دونقطه ( ):و  ...هدیچ فاصدلهاي بدین مدتن و
آنها نباید باشد .همچنین پس از این عالیم باید یک فاصله قرار داده شود و سپس متن نوشته شود .به عنوان نمونه "باشد .همچندین"
درست است؛ اما "باشد.همچنین" و "باشد  .همچنین" نادرست میباشند.
 -7بددراي نگددارش کلمددات دو قسددمتی از کلیددد  spaceبددراي قددرار دادن فاصددله اسددتفاده نلنیددد و بجدداي آن از ترکیددب کلیدددهاي
" "Ctrl+Shift+2اسددتفاده نماییددد .بدده عنددوان م ددال "نمددی باشددد"" ،گددزارش هددا" و "فاصددله هددا" نادرسددت بددوده و صددحی آن
"نمیباشد"" ،گزارشها" و "فاصلهها" است.
 -8صفحه اول تا قبل از صفحه فهرست شماره صفحه ندارد .شماره صفحات فهرست تا صفحه اول گزارش را با حروف الفبدا مشدخص
نمایید .شماره صفحات از صفحه اول متن گزارش تا آخر را با اعداد مشخص نمایید.

نحوهتحویلگزارشها 
گزارشهاي تحویلی باید روي  CDتحویل داده شوند .روي  CDدو فایل  pdfو  docگزارش خود را قرار دهید.
تمام فایلهاي اضافی دیگري که استفاده نمودهاید را در یک پوشه (فولدر) با عنوان  Materialقرار دهید .این موارد اضافی ،شامل هر گونده
مرجع یا گزارش یا فایل است که در جستجوهاي خود با آنها برخورد نمودهاید.
در ضمن بهتر است در پایان گزارش (در قسمت پیوست) فایلهاي داخل این پوشه را معرفی نمایید.
توجه:
 )1نام فایلها و پوشهها را فارسی انتخاب نلنید.
 )2زمان تحویل گزارش روز چهارشنبه 96/14/28 ،میباشد.
 )3براي آموزش نرمافزارهاي مورد نیاز ،بعد از تعطیالت اطالعرسانی خواهد شد.
 )4براي رفع اشلال میتوانید بعد از تعطیالت حضوراً به موسسه مراجعه نمایید.
موفقباشید 
خسرویان 


