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 زیُ هٌْذعی صٌایغ، عالي عوؼی ٍ بصداًؾکذ

 بیَگزافی4

دکتزی در رؽتِ هٌْذعی هکاًیک بِ ٍ عپظ بزای اخذ حغیي ًیک ًضاد کارؽٌاعی ٍ کارؽٌاعی ارؽذ خَد را اس داًؾگاُ ؽزیف دریافت کزدُ دکتز 

پظ اس اخذ دکتزی ٍ ٍرٍد بِ گزٍُ خَدرٍ عاسی تَیَتا، ّن اکٌَى بز رٍی تَعؼِ خَدرٍّای بذٍى  2002کؾَر صاپي ػشیوت کزدُ اعت. در عال 

ّای بیي الوللی ارایِ کزدُ ٍ  راًٌذُ، عیغتن ّای پیؾزفتِ عٌغَر ٍ کٌتزل هؾغَل فؼالیت هیباؽذ. ٍی هقاالت ػلوی سیادی در ًؾزیات ٍ کٌفزاًظ

 ؽذُ اعت.  2012ّوچٌیي تؼذادی اختزاع را بِ ثبت رعاًذُ اعت ٍ در ایي رابطِ هَفق بِ کغب هحقق بزتز اس ؽزکت تَیَتا در عال 

 

 15الی  413430    عاػت   ارائِ اٍل 16430الی  15 4    عاػت  ارائِ دٍم

 

 يکیفیت مدیریت َای ازسیستم دیکسو مشاَدات

 شاپه خًديرسازی َای درشرکت

 

 -درخًدريَا سىسًريکىترل پیشرفتٍ سیستمُای

 راوىدٌ بدين خًدريَای

عال اعت کِ در  2ارایِ دٌّذُ ّن اکٌَى بِ هذت بیؼ اس 

گزٍُ خَدٍرعاسی تَیَتا درکؾَر صاپي هؾغَل تحقیق ٍ 

تَعؼِ بَدُ ٍ اس ًشدیک ٍ بطَر هلوَط با عیغتوْای 

آؽٌا ؽذُ اعت. هتاعفاًِ در بخؼ هذیزیت ٍ کیفیت صاپٌی 

صٌؼت ٍ آکادهیک ایزاى، ًگاُ صحیح ٍ ٍاقؼی ًغبت بِ 

عیغتوْای کارآهذ هذیزیت ٍ کیفیت صاپٌی ٍجَد ًذارد ٍ 

کتابْا ٍ هقاالت اًگلیغی ًَؽتِ ؽذُ در ایي رابطِ ًیش، با 

ٍاقؼیت چٌذاى هٌطبق ًویباؽذ. تجزبِ عالیاى دٍر اعتفادُ اس 

صٌؼت کؾَرهاى ًیش ًؾاى هیذّذ کِ  عیغتوْای صاپٌی در

هتاعفاًِ ػلیزغن صزف سهاى ٍ ّشیٌِ گشاف، ایي عیغتوْا 

تاکٌَى گزّی اس هؾکالت صٌؼت ًگؾَدُ ٍ بجش افشایؼ 

ّشیٌِ ٍ اتالف ٍقت ٍ ًیزٍی اًغاًی ًتیجِ خاصی بزای صٌؼت 

کؾَرهاى دربزًذاؽتِ اعت. در ایي ارایِ عؼی هیؾَد 

عیغتوْای هذیزیت ٍ کیفیت هؾاّذات ٍاقؼی ٍ هلوَط اس 

صاپٌی تؾزیح ؽذُ ٍ دالیل ٍاقؼی هَفقیت آى ّا در کؾَر 

 .صاپي هَرد بزرعی قزار گیزد

در ایي ارایِ عیغتن ّای پیؾزفتِ پؾتیباًی راًٌذُ ٍ 

ؽَد. ایي ّوچٌیي خَدرٍّای بذٍى راًٌذُ هؼزفی هی

ّا ًقؼ ػوذُ ای در کاّؼ هیشاى تصادفات، افشایؼ عیغتن 

س راًٌذگی ٍ اتَهاعیَى ٍ خَدکار کزدى راًٌذگی رضایت ا

 خَدرٍ دارد. ایي عیغتوْا هتؾکل اس عٌغَرّای گًَاگَى

کِ اطالػات پظ اس پزداسػ بِ ًظیز لیشر، دٍربیي ٍ رادار بَدُ ،

کٌتزلْای هزبَطِ بزای کٌتزل ٍ ّذایت خَدرٍ ارعال هی

خَدرٍّای بذٍى راًٌذُ ٍ  ؽَد. در ایي ارایِ ّوچٌیي

ای هزبَط بِ آى هؼزفی ؽذُ ٍ بطَر اجوال عٌغَر تْپیؾزف

ّا، عیغتن ّای پزداسػ ٍ تصوین گیزی ٍ کٌتزل ایي ربات 

 .گیزدّای َّؽوٌذ هَرد بزرعی قزار هی

 


