


 

 
 

 

 سیما نگر سهند تدبیرگران آتی
 (90673ثبت  -سهامی خاص)

 معرفی شرکت      
با توجه به . صنایع آغاز نموده استفعالیت خود را با ماموریت طرح و توسعه  2931از تابستان سال ( سیما نگر سهند تدبیرگران آتی)شرکت تسکو 

ترین مرکز طرح و توسعه صنایع  های مختلف مدیریت و مهندسی صنایع در شرکت، این شرکت را به قوی حضور افراد متخصص و مجرب در زمینه

های  روند ایجاد و توسعه بنگاههای مدیریت و مهندسی صنایع،  های حوزه اند با استفاده از علوم و تکنیک متخصصین ما در تالش. تبدیل کرده است

 .نفعان را تامین نمایند اقتصادی را بهینه و رضایت کلیه ذی

نفعان  گیرد تا ریسک ذی های مشاوره، آموزش، پژوهش و بازرگانی انجام می های شرکت در دو بخش طرح و توسعه صنایع  با محوریت فعالیت

 .حداقل رسیده و مسیر رشد و توسعه هموارتر گرددها و موسسات را در امر ایجاد یا توسعه به  شرکت

مدیریت و اعضای شرکت امید دارند با ارائه خدمات مناسب در حوزه مدیریت و توسعه بنگاه و سازمان گام کوچکی در توسعه اقتصادی کشورمان 

 .داشته باشیم

 (صالحی، اکبری، رضایی -هیئت مدیره شرکت تسکو)

 چارت سازمانی شرکت 

 

                
 برخی از مشتریان ما

 (آذربایجان شرقی و غربی) های صنعتی شرکت شهرک 

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

 سازمان منطقه آزاد ارس 

 سازمان بسیج مهندسین  

 شرکت ترک پترو 

 شرکت آذرفدک شبستر 

  آکپا ایران کیششرکت 

 شرکت آرنیکا تجارت سماء 

 شرکت مبنا ماشین آذربایجان 

 شرکت هستی صعود آریا 

 شرکت آرتان 

 انجمن مبلمان چوبی تبریز 

 انجمن سنگ تبریز 

 انجمن کفش تبریز 

 انجمن لوازم خانگی تبریز 

 شرکت سرین آپ 

 شرکت جهان قالب 

 شرکت ناب صنعت 

 کاران برتر شرکت بازرگانی الستیک 

 رچوبشرکت آذ 

 شرکت تجارت صنعت آذربایجان 

 شرکت تولیدی مبلمان والسا 

 سازان های خارجی چیت موسسه زبان 

 مدیریت

 ثبت شرکت و 

 مالکیت معنوی
 مشاوره آموزش مطالعات و پژوهش

 طرح و توسعه صنایع تحقیق و توسعه بازار
 تحقیق و توسعه

(R&D) 
 مدیریت پروژه تجاری سازی

 امکان سنجی طرح ها

(طرح توجیهی)  

سیستم های مدیریت 
 و بهره وری

 مالی و اداری



 

 
 

 :ها ها و عضویت تاییدیه
  خدمات فنی و مهندسی از سازمان صنعت،معدن و تجارتپروانه 

 مهندسی از سازمان صنعت، معدن و تجارت و جواز خدمات فنی 

 کنندگان نیروهای مسلح پروانه همکاری سازمان تامین 

 شرقی عضو انجمن خدمات مهندسی صنعتی استان آذربایجان 

  نماینده انحصاریIQS در شمالغرب ایران 

      



  

 

 وری  های مدیریتی و بهره سازی سیستم پیاده

رسد اما مفهوم نوین کیفیت  گرچه سابقه آن به ابتدای تاریخ نیز می. باشد های مدیریتی می سیستم در زمینه تولید و خدمات مهمیکی از بحثهای 

جاد اطمینان از مطابقت ای برای خدمت/محصول تولید و ساخت فرآیند بر نظارت یعنی کیفیت مدیریت: این مفهومبر طبق . است 12محصول قرن 

این نظارت از مرحله دریافت و سفارش مواد اولیه تا خدمات پس از فروش را شامل . با آنچه مورد نظر طراح یا مشتری بوده است خدمت/محصول

ای تخصصی کشور، آماده ارائه  های مشاوره ز واحدشرکت تسکو به عنوان یکی ا. گردد ها را شامل می بدین ترتیب طیف وسیعی از فعالیت.شود می

 .باشد زیر می  ها طبق رویه ها و سازمان ای به شرکت انواع خدمات مشاوره

 

 انواع سیستم های مدیریتی
  سیستم مدیریت کیفیتISO 9001 

  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیOHSAS 18001 

  سیستم مدیریت محیط زیستISO 14001 : 2004 

  سیستم تائید صالحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیونISO/IEC 17025 : 2005 

  سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تامین مواد غذاییISO 22000 : 2005 

  سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیستHSE-MS 

  سیستم یکپارچه مدیریتIMS 

  مدیریت فرآیند شکایات مشتریISO 10002 : 2004 

 دستیابی به منافع مالی و اقتصادی  سیستمISO 10014 

  سیستم خاص تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی و آزمایشگاهیISO 13485 

  سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو سازیISO/TS 16949 

  سیستم مسئولیت اجتماعیISO 26000 : 2010 

  سیستم مدیریت امنیت اطالعاتISO 27001 : 2013 

 ه صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی سیستم مدیریت کیفیت ویژISO/TS 29001 

  ( بحران ) مدیریت ریسکISO 31000 

  سیستم مدیریت انرژیISO 50001 

  سیستم ارزش گذاری برندISO 10668 

  مدیریت تعالی سازمانEFQM 

 مدیریت زنجیره تامین 

تصمیم و تعهد 
مدیریت به 
پیاده سازی 

 سیستم

آموزش 
کارکنان و 

 مدیران

طرح ریزی 
 سیستم

تدوین 
مستندات 
مورد نیاز 

 سیستم

اجرای سیستم 
و رفع 

مشکالت و 
 عدم انطباق ها

ممیزی 
داخلی و رفع 

عدم 
 انطباق ها

ممیزی خارجی 
و صدور 
 گواهی نامه



  

 

 وری های بهره ها و سیستم تکنیک
 مدیریت منابع انسانی 

 نظام پیشنهادات 

  5نظام آراستگی محیط کارS 

  تکنیک های حل مسئلهProblem Solving 

  نگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیتPDM / CBM 

 مهندسی همزمان 

  تولید چابک –تولید ناب 

  بهبود مستمر فرآیندCIP 

  بهینه کاویBenchmarking 

  تکنیک های حل مسئله به روشTRIZ 

  نگهداری و تعمیرات بهره ورTPM 

  تولید به موقعJIT 

  فرآیند( آدیت)ممیزی 

  کنترل تولیدبرنامه ریزی و 

 انبارداری و کنترل موجودی 

 مدیریت زمان 

 مهندسی ارزش 

  برنامه ریزی احتیاجات مواد(MRP) 

 ارزیابی عملکرد کارکنان و سازمان 

 مدیریت ارتباط با مشتری 

 تجزیه و تحلیل مشاغل 

 تمدیریت تولید و عملیا 

  خطا ناپذیر سازی فرآیندها با تکنیک(POKA YOKA) 

 

 المللی های بین اخذ گواهینامه
 ISO 

 HACCP 

 CE 

 HSE 

 IMS 

 حالل

 

 سازی و ارائه مشاوره استانداردهای پیاده
 API (American Petroleum Institute) 

 ASTM (American Society for Testing Materials) 

 ASME (American Society of Mechanical Engineers) 

 ISO (International Organization for Standardization) 

 AWS (American Welding Society) 

 IEC (International Electrotechnical Commission) 

 BSI (British Standards Institute) 

 DIN (Deutsches Institue Fur Normung) 

 EN (Europian UNION Standards) 

 ASME BPVC (ASME Boiler and Pressure Vessel Code) 

 NFPA (National Fire Protection Association) 

 ACI (American Concrete Institute) 

 ANSI (American National Standards Institute) 

 ASHRAE (Air Conditioning & American Society of Heating Refrigerating) 

 AASHTO (American Association of State Highway and Transportation) 

 IEEE (Electronics Engineers & Institute of Electrical) 

 ISA (Instrument society of America) 

 MIL & DOD (Military Standards/Department of Defense) 

 NACE (National Association of Corrosion Engineers) 

 SAE (Society of Automotive Engineers) 

 UL (Underwriters Laboratories) 
 

 



  

 

 

 مدیریت پروژه
 مورد تیفیک با تاخر و تقدم اساس بر پروژه یها تیفعال شود یم موجب که است ییها کیتکن و ابزارها از یا مجموعه ساده زبان به پروژه تیریمد

 .برسد انجام به نهیهز و زمان نیکمتر صرف با و نظر

 حیصح تیریمد آن، یها تیفعال تعداد شیافزا و ها پروژه شدن دهیچیپ با نکیا اما. بود آن یمال نیتام پروژه کی یاجرا در مسئله نیمهمتر یزمان

 کنترل و یزیر برنامه قدرتمند یبازو دو از مهم نیا یاجرا در پروژه تیریمد دانش. هاست آن زیآم تیموفق انجام در عامل نیمهمتر کارآمد و

 :ردیگ یم بهره پروژه

 و تیفعال هر یاجرا یبرا ازین مورد زمان گرفتن نظر در با پروژه کی یاجرا یبرا الزم یتهایفعال یتواز و یتوال نییتع شامل یزیر برنامه ندیفرآ 

 .است تیفعال آن یبرا شده نییتع تیفیک

 نیح در تیفیک و زمان نه،یهز عامل سه نیب موجه یاقتصاد تعادل کی به یابیدست یبرا پروژه ریمس حفظ جهت در است یندیفرآ پروژه کنترل

 یبرا شده نیتدو برنامه کامل و قیدق یاجرا کنترل واقع در. ردیگ یم کمک مهم نیا انجام در خود خاص یها کیتکن و ابزار از که پروژه، یاجرا

 ریمس در ممکن حالت نیکترینزد به را پروژه تها،یفعال نیتر یاقتصاد طرح و علل صیتشخ با بتوان برنامه از خروج هنگام که یطور به است، پروژه

 .گرداند باز خود یاصل و هیاول

 به دنیرس جهت در را شما مختلف، یها پروژه تیریمد و کنترل در روز دانش و افزارها نرم نیدتریجد از استفاده با ، مدیران پروژه شرکت تسکو

 :کند یم یهمراه ریز بیترت به پروژه کی مختلف مراحل در یور بهره نیباالتر

 

 

 .(WBS) کار شکست ساختار تهیه

  هافعالیت از یک هر وزنی درصد محاسبه
 (ریالی زمانی، فیزیکی،)

 کارفرمای نظر مورد زمانبندی برنامه تهیه
 نرم با اجرایی سطوح آخرین تا پروژه

 Primavera 7 (Primavera افزارهای

Enterprise)،  Microsoft Project. 

های ریزی انواع پروژه برنامه 
ساختمانی، نیروگاهی، نفت و 

 ...پتروشیمی، مطالعاتی و

 هایفعالیت موقع به انجام هفتگی پیگیری
 روز به و اولیه زمانبندی برنامه به توجه با پروژه
 همراه به هفتگی جلسات صورت تهیه و شده

Action Plan. 

 /مدیر به جدید فعالیتهای شروع تاریخ ابالغ
 .هفته هر پایان در پروژه سرپرست

 مصالح و مواد اعالم و پروژه منابع کنترل
 .آتی فعالیتهای شروع جهت موردنیاز

 .کارگاه به ورودی مصالح و مواد کنترل

 بصورت پروژه پیشرفت مراحل از عکس تهیه
 .هفتگی

 کنترل پروژه

 .گزارش دوره در پروژه مهم وقایع

 .گزارش دوره در شده انجام کارهای احجام تجمعی گزارش

 ماه در انجام قابل و گزارش دوره در شده انجام فعالیتهای شرح
 .بعد

 گزارش دوره در گرفته صورت مکاتبات لیست

 درصد دهنده نشان پروژه شده روز به زمانبندی برنامه
 .گزارش دوره پایان تا پروژه واقعی و ایبرنامه پیشرفت

 تفکیک به تاخیرات میزان گزارش زمانبندی، برنامه کامل تحلیل
 .تاخیرات بروز دالیل و اجرایی سطوح کلیه

 S-curve همراه به پروژه پیشرفت به مربوط هایمنحنی و جداول

 .آن

 .حل راه ارائه و مشکالت موانع، اهم

 .کارگاه به وارده مصالح و مواد شرح

 .کارگاه در شاغل انسانی نیروی آمار

 .کارگاه در موجود تجهیزات آمار

 .گزارش دوره در پروژه پیشرفت روند از تصاویری

 تهیه گزارشات ماهانه



  

 

 

 تحقیق و توسعه بازار
ها در ایران و ورود رقبای ریز و درشت داخلی و خارجی به میدان تولید، تجارت و خدمات،  های اخیرهمراه با رفع بساری از انحصارها و رانت در سال

در این فضا، توجه . بازیگری تنها و بدون رقیب نیست بازار ایران تا حد زیادی تبدیل به یک بازار رقابتی شده است و در این میدان تقریبا هیچ

سرعت میدان را به نفع رقبا از دست   ها یک امر ضروریست و کسانیکه در این مورد غفلت کنند به جدی به تحقیق و توسعه بازار برای تمام شرکت

ها به  ز امری تخصصی شده است اتکای مدیران شرکتهای دیگر امرو از آنجاییکه تحقیق و توسعه بازار مانند بسیاری از دانش. خواهند داد

های جدید تحقیق و توسعه  های قبلی کافی نیست و باید به مالحظه عوض شدن شرایط رقابت، از شیوه های سنتی گذشته و پیروی از تجربه روش

 .بازار استفاده نمود

ها  ارائه خدمات مشاوره تحقیق و توسعه بازار در محورهای زیر به شرکتشرکت تسکو با اساتید مجرب و متخصصات حوزه بازرگانی و بازاریابی آماده 

 .باشد ها می و سازمان

 شناسایی و تحلیل بازارهای هدف در داخل و خارج از کشور 

 گذاری محصوالت و خدمات در بازارهای داخلی و خارجی قیمت 

  ایجاد مرکز تجارت الکترونیک 

  کشورمعرفی محصوالت شرکت در داخل و خارج از 

 های تازه کسب و کار یابی و تحلیل فرصت فرصت 

 سازی محصوالت و خدمات تجاری 

 ریزی استراتژیک بازار برنامه 

 المللی خدمات و محصوالت های ملی و بین تحلیل روند 

 های داخلی و خارجی بررسی و تحلیل شرکت در نمایشگاه 

 مطالعه و تحلیل ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشور 

 های بازاریابی و توسعه بازار ی و اجرای سیستمطراح 

 سازی لیست سبد محصوالت شرکت بهینه 

 

  



  

 

 طرح و توسعه صنایع
 یا مدیران ، ریزی بنگاه برنامه روند ، است ضروری اما برای توسعه صنعتی و بقاء بنگاه ، پردردسر امری و یا توسعه آن واحد صنعتی یک ایجاد

ترین رکن در جلوگیری از اشتباهات یا  های رقابتی، مهم استفاده از مزایت. نماید های مطلوبشان وادار می مورد خواستهبه تفکر در  را کارآفرینان

گذار خواهد  های جبران ناپذیری را برای سرمایه باشد که عدم آگاهی به این موضوع در طرح یا توسعه صنایع، آسیب های پنهانی می تشخیص فرصت

باشد که الزم هست قبل از  ترین راهکار در کاهش ریسک سرمایه گذاری می تحلیل عوامل زیر در طرح و توسعه صنایع، مهم مطالعه، بررسی و. شد

 .نفعان طرح باشد یابی در دستان ذی شروع به کار، به عنوان ابزار جهت

  های فیزیکی، اجرایی،  زیرساخت)ها  اختو زیرس( منابع طبیعی، منابع انسانی، منابع مالی)شرایط عاملی شامل هزینه و مقدار منایع

 ...(اطالعاتی، فنی و علمی و 

 المللی ای و بین شرایط تقاضا شامل مشتریان محلی، منقطه 

 کنندگان بومی و شایسته، صنایع وابسته و مرتبط رقابتی صنایع پشتیبان  و مرتبط با صنعت شامل تامین 

 بنگاه  فضای رقابت و استراتژی 

 :های صنعتی خواهد داد گذاران برای ایجاد طرح های زیر دید کلی به سرمایه نواع خدمات توسعه صنعتی در حوزههمچنین آگاهی از ا

 

 

 زیرساخت

 ذخیره و انبارداری

 حمل و نقل

 مرکز رشد کسب و کار

 ارتباطات

 تامین ورودی

 بهبود ظرفیت عرضه کنندگان

 تاسیس واحد های خرید عمده

 تامین مالی

 وصول مطالبات

 لیزینگ

 اجاره تجهیزات

 توسعه محصول و تکنولوژی

 انقال فناوری

 تجاری سازی

 تامین دانش فنی

 تضمین کیفیت

 خدمات طراحی

 بسته بندی

 تعمیر ماشین آالت

 بهبود فرآیند تولید

 طراحی لی اوت  

 آموزش و پژوهش

 مشاوره

 مطالعات امکان سنجی

 طرح تجاری

 مدیریت وبهره وری

 خدمات حقوقی

 حسایداری

 دسترسی به بازار

 تحقیقات بازار

 نمایشگاه های تجاری

 نمایشگاه های محصوالت

 تبلیغات

 تورهای تجاری

 سیستم های فروش

 تنظیم استراتژی



  

 

 مهندسی کیفیت
به عبارت دیگر مهندسی کیفیت تمام . حوزه ای است که به اصول و عملکرد تضمین و کنترل کیفیت محصوالت و خدمات می پردازد مهندسی کیفیت

از اینرو هر تغییری در فرایندها و محصوالت باید با . مراحل سیستم تولید را به منظور بهبود کیفیت فرایند تولید و خروجی آن تحلیل می کند

یفیت صورت پذیرد و این بیانگر اهمیت مباحث این حوزه در بخشهای مختلف صنعتی و خدماتی است که تحت شرایط رقابتی مشورت یک مهندس ک

از آنجا که توجه کمتری به اصول و روشهای مباحث مهندسی کیفیت در صنایع تولیدی و خدماتی . امروز ناگزیر به بهبود فرایندهای خود هستند

هندسی ارائه خدمات مشاوره ماقدام به  دپارتمان مهندسی کیفیتبرجسته و فعال در این حوزه تحت  سان و استاتیدمهندکشور شده است جمعی از 

دستاوردهای قابل توجهی را برای حوزه مهندسی کیفیت در کشور به همراه داشته  دپارتمانامید است بستر فراهم شده در این . کیفیت نموده اند

 .باشد

 اهداف دپارتمان
  گسترش دانش مهندسی صنایعنشر و 

 توسعه و ترویج نگرشی تخصصی، علمی و کاربردی در حوزه مهندسی کیفیت 

 های مختلف ها در سازمان پژوهشی مهندسی کیفیت و کاربرد آن -معرفی آخرین دستاوردهای علمی 

 های مهندسی کیفیت ی تکنیکساز کارگیری و پیاده تعامل پژوهشگران و متخصصین در راستای تبادل تجربه پیرامون توسعه، به 

 

 :های مهندسی کیفیت تکنیک
 ها  طراحی آزمایشDOE 

 شش سیگما 

 ابزارهای هفتگانه کیفیت 

 گیری و بازرسی نمونه 

  توسعه عملکرد کیفیتQFD 

 های کیفیت  مدیریت هزینهCOQ 

  تجزیه و تحلیل حاالت خرابی بالقوه و اثرات آنFMEA 

 گیری  های اندازه تجزیه و تحلیل سیستمMSA 

  فرآیند تایید قطعه تولیدPPAP 

  کنترل آماری فرآیندSPC 

 ریزی پیشاپیش محصول  طرحAPQP 

 

 
 



  

 

 سازی محصوالت و خدمات تجاری
انتقال فناوری از »عنوان  های تحقیقاتی به عرصه بازار و تولید است که با بی اغراق یکی از پیچیده ترین مراحل نوآوری، مرحله انتقال یافته

های  سازی فناوری فرایند تجاری. واقعیت این است که هیچ الگوی قطعی و عمومی در این زمینه وجود ندارد. شود شناخته می« تحقیقات به تولید

 .های خاص خود را دارد جدید، فرایندی پیچیده، نامنظم و تصادفی است و برای هر فناوری جدید مشکالت و ویژگی

نابع سازی موفق فناوری حداقل نیازمند به تقاضای کافی، برتری بالقوه فناوری برای پاسخگویی به آن تقاضا و یک سازمان یا فرد کارآفرین با م ریتجا

ی، بازاریابی ترین ارکان فرایند تجاری سازی فناور یکی از مهم. های مدیریتی و بازاریابی مناسب برای تحویل محصول نهایی به بازار است و توانمندی

بازاریابی فناوری از نوع بازاریابی تعاملی است، بدین معنی که کیفیت فناوری تا حد زیادی به کیفیت تعامل فروشنده و خریدار بستگی . فناوری است

 .دارد

ی نداشتن به بازار مناسب جز مساله تامین مالی، با مشکالت دیگری همچون نداشتن تجربه، دسترس بنیان به دلیل نوپا بودن به های دانش شرکت

برای رفع این مشکالت  شرکت تسکو. کنند دست و پنجه نرم می... برای محصوالت خود، نبود امکان استفاده از خدمات بانکی همچون ضمانت نامه و 

 .بنیان است از جمله این خدمات، بازاریابی محصوالت دانش. نماید خدمات متعددی ارائه می

بنیان عمومًا ارتباط چندانی با بازار محصول خود  های نوپای دانش شرکت. خلی و خارجی آرزوی هر شرکت تازه تاسیس استدسترسی به بازارهای دا

سازی و بازاریابی به  های تجاری با بروزکردن استراتژی شرکت تسکو. پذیری آن مدنظر ایشان بوده است نداشته و صرفاً مقوله تولید و امکان

با ارائه خدمات تخصصی مختلف، این امکان را دارد تا ضمن ارائه مشاوره بازاریابی به  کند و زی محصوالت کمک میسا ها برای تجاری شرکت

 .ها را نیز با همکاری مشاوران بازاریاب خود انجام دهد های نوپا، خدمات بازارسازی و جلب مشتریان جدید برای محصوالت این شرکت شرکت

و معرفی محصوالت و خدمات  های طرف قرارداد خود اندازی وبگاه شرکت ز بستر فضای مجازی، برای تسهیل راهبا استفاده ا همچنین شرکت تسکو

های تخصصی آن بازارها را  های موجود به بازارهای هدف، نیازمندی ها و ظرفیت شان اقدام کرده تا ضمن ارائه توانمندی تخصصی قابل ارائه

 .های دانش بنیان بوجود آورد ری را بین صنایع و بازارهای هدف و شرکتشناسایی کند و ارتباط سازنده و پایدا

  

 

  



  

 

 ها سنجی طرح ارزیابی و امکان
سنجی؛ با اهداف مختلفی تهیه می گردند، اهدافی چون ارائه به موسسات مالی جهت دریافت وام و تسهیالت، معرفی طرح به سرمایه  های امکان طرح

 : ها صورت گیرد ها و پروژه سنجی می تواند برای انواع طرح همچنین مطالعات امکان... ها و  تلفیق شرکتگزاران جدید، اخذ مجوزها، 

 برای راه اندازی کارخانه های صنعتی و تولیدی( توجیهی)سنجی  های امکان طرح. 

 برای راه اندازی کسب و کارهای خدماتی( توجیهی)سنجی  های امکان طرح. 

 های عمرانی برای پروژه هایی که یک بار اتفاق می افتند نظیر اجرای پروژه( یهیتوج)سنجی  های امکان طرح. 

 ی مختلف سرمایه گذاری به منظور تصمیم گیری و انتخاب بین چند گزینه( توجیهی)سنجی  های امکان طرح. 

فصل و با  0در ( توجیهی ) گذاری، طرح امکان سنجی اقتصادی پیش از سرمایه  -با عنایت به مطالب اشاره شده و کاربرد وسیع و لزوم مطالعات فنی

 : مشخصات زیر آماده می گردند

 چکیده طرح (2

 مقدمه (1

 معرفی مجری طرح (9

 پروژه/خدمت/معرفی محصول (4

ی  ، مشخصات ماشین آالت، نحوهFPC و OPC در این فصل اطالعات فنی شامل شرح روش و فرآیند تولید، نمودارهای فنی) مطالعات فنی (5

، شیوه های کنترل کیفیت، محاسبه ظرفیت تولید و عملکرد واحد، محاسبه مواد اولیه مورد نیاز، تجهیزات و (layout) ین آالتاستقرار ماش

 .(، میزان انرژی های مصرفی و سایر اطالعات فنی به دقت آورده می شود(Gant Chart) تاسیسات، نیروی انسانی، زمان بندی اجرای طرح

آورده می شود، و برآورد مربوط به رشد بازار ... صل اطالعات مربوط به بازار شامل میزان مصرف، واردات، صادرات و در این ف) مطالعات بازار (6

 (.در سالهای آتی مورد بحث قرار می گیرد

گیری پروژه به دقت مورد محاسبه قرار می گیرد و شاخصهای زیر که مالک تصمیم /در این فصل شاخص های مالی طرح) مطالعات مالی (0

 (.گزار می باشند، گزارش می شود سرمایه

 محاسبه قیمت تمام شده محصول

 هزینه استهالک

 هزینه تعمیرات و نگهداری

 هزینه های عملیاتی

 5)پیش بینی عملکرد سود و زیان طرح 

 (ساله

 پیش بینی گردش وجوه نقد

 (ساله 5)ش بینی ترازنامه پی

 منابع مالی مورد نیاز طرح

 محاسبه ارزش افزوده

 محاسبه دوره بازگشت سرمایه

وش تحلیل حساسیت نسبت به قیمت فر

 محصول 

تحلیل حساسیت نسبت به قیمت خرید مواد 

 اولیه

 برآورد سرمایه در گردش مورد نیاز

 برنامه تولید سالیانه

 نیاز مقدار و ارزش مواد اولیه مورد

 هزینه تامین انرژی

 هزینه خدمات نیروی انسانی

 برآورد سرمایه ثابت

 هزینه ماشین آالت و تجهیزات خط تولید

 هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی

 هزینه زمین و ساختمان سازی

 هزینه وسایط حمل و نقل

 هزینه های ثابت

 هزینه های متغیر

  (شوند آورده می... ها و  فاکتورها، نقشه ها، پیش در این بخش، مجوز)ضمیمه  (8



  

 

 آموزش
آموزش و بهسازی نیروی انسانی اجرای . رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد

بنابراین . شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط، بطور مؤثر فعالیتهایشان را ادامه داده و برکارایی خود بیفزایند سبب می

 .عملکرد سازمانی استریزی شده به وسیله مدیریت برای بهبود سطوح شایستگی کارکنان و  آموزش و بهسازی، کوشش مداوم و برنامه

طوری که اقتصاددانان معتقدند آنچه در نهایت  واقعیت این است که در جهان امروز آنچه بیش از همه دارای اهمیت است، نیروی انسانی است، به

این منابع . مادی دیگرکند، منابع انسانی آن کشور است، نه سرمایه و یا منابع  خصوصیت روند توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور را تعیین می

های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را به وجود  کنند، سازمان برداری می سازند، از منابع طبیعی بهره ها را متراکم می انسانی هستند که سرمایه

صاد ملی به نحو مؤثری را توسعه دهد و از آن در اقت مردم کشورکشوری که نتواند مهارتها و دانش . برند آورند و توسعه ملی را پیش می می

 .برداری کند، قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد بهره

 :، به قرار ذیل دسته بندی کردترین دالیل نیاز به آموزش در حوزه صنایع مهمبا توجه به آنچه ذکر شد، 

 ها شتاب فزاینده علوم بشری در تمام زمینه 

 پیشرفت روز افزون تکنولوژی 

  دلیل ماشینی شدنپیچیدگی سازمان به 

 تغییر شغل یا جابجای شغلی 

 روابط انسانی و مشکالت انسانی 

 ارتقاء و ترفیع کارکنان 

 اصالح عملکرد شغلی 

 کارکنان جدید االستخدام 

 وری کاهش حوادث کاری بهره 

 ای نیروی انسانی نیازهای تخصصی و حرفه 

 : باشد های زیر می های در حوزه ها و نهاد باری از تجربه آماده ارائه خدمات آموزشی به سازمان در این راستا دپارتمان آموزشی شرکت تسکو با کوله

 وری مدیریت و بهره 

 بازرگانی 

 مالی و حسابداری 

  کنترل پروژهمدیریت و 

 مدیریت انرژی 

 مهندسی کیفیت 

 حفاظت فنی و بهداشت کار 

 افزاری نرم -پژوهشی 

 SMEs 

 
  .باشد های آموزشی در حوزه صنایع می ها، سمینارها و کارگاه ها، کنفرانس همچنین این دپارتمان آماده برگزاری همایش



  

 

 پژوهش
ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعة همه جانبة یک کشور است و قدرت و استقالل هر کشوری بر پژوهش و تولید  پژوهش یکی از اساسی

 .شود های اصلی توسعه و پیشرفت محسوب می های پژوهشی یکی از شاخص بنابراین نوع و سطح فعالیت. علم استوار است

پژوهش یکی از . های پژوهشی بستگی دارد خدمات به نحوی به گسترش فعالیت و های مربوط به توسعه از جمله صنایع فعالیتموفقیت در تمام 

اگر پژوهشی صورت نگیرد، دانش بشری افزایش نخواهد . آید محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعة پایدار در هر کشور به شمار می

ازاین رو یکی از عوامل . بدون انجام پژوهش، امور آموزشی نیز از پویایی و نشاط الزم برخوردار نخواهد بود. هد شدیافت و دچار سکون و رکود خوا

اصوالً پیشرفت و توسعه، ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد و . اساسی پیشرفت در کشورهای توسعه یافته، توجه خاص به امر پژوهش است

های علمی در کشورهای توسعه  حجم وسیع پژوهشبه طوری که  گذاری در بخش پژوهش است ته در نتیجة سرمایهرشد و توسعة کشورهای پیشرف

 .یافتة صنعتی گویای این واقعیت است

ست و تحوالت ناشی از نفوذ علم و فناوری در دنیای امروز بر کسی پوشیده نی. توسعه پایدار نیز با ساختارهای علمی و پژوهشی ارتباط مستقیم دارد

 .توان به عنوان یک نکته مسجل در آیندنگری  بر پایه تحقیق دانست این تحول را می

 

تسکو با رویکرد طرح و توسعه صنایع عبارتند   با توجه به موارد فوق و اهمیت پژوهش در طرح و توسعه صنایع محورهای اصلی پژوهشی در شرکت

 :از

 صنعتی -پژوهش های علمی 

 (های پارامتریک و ناپارامتریک آزمون)های آماری  تحلیلپردازی و  داده 

 ها ها و فرآیند سازی سیستم مدل 

 استاندارد سازی 



  

 

 


