
 (مقدماتی) هاطراحی آزمایش
 

 از برگزاري این دوره چیست؟ هدف دوره

 نترلیک متغیرهاي تعیین فرایند، تغییرات کاهش هدف با تولیدي و طراحی فرایندهاي براي DOE کارگیري به توانایی 
  هاهزینه کاهش و دلخواه به میانگین جابجایی

  آموزشی مثال چندین همراه به هاآزمایش تحلیل و تجزیه و طراحی براي MINITAB  افزار نرم با کار توانایی 

  ؟ستا ساعت چنددوره  تمد

 باال سکال انگیراعلمی فر سطح تیکهرصودر  لبته.  و استا هشد حیاطر ساعت 16 ايبر هیوگر رتصو بهدوره  ینا
 یاو  پیشرفته مباحث به سکال تساعا باقیو  میشوند متما يترهکوتا تمددر  سرفصل مطالب که ستا طبیعی باشید

 . هد یافتاخو صختصاا ،نددار زمال نهایشازنیا به توجه با انگیرافر دخو که مباحثی

 د؟میشو ودمحد نفر چند به سکال هر انگیرافر ادتعد

 ندامیتو سکال يفضا به توجه با ادتعد ینا لبتها که میباشد نفر 15 تا 10 معموال هاطراحی آزمایش يکالسها اردستاندا
در  نهآزادا ندابتو دستاا تا باشد ايگونه به سکال نچیدما که نستآ همیتا حائز ربسیا عموضو. یابد یشافزا هم نفر 20 تا

 ريیا نهاآ به حتیرا به شکالیا با جهامو مهنگاو در  باشد شتهدا فیزیکی سترسید انگیرافر تک تک یانهرا به سکال
  .  ساندر

 است؟ نیاز مورد چیزهایی چه دوره برگزاري براي

  .است الزم تاپ لپ یا و کامیپوتر یک حداقل نفر دو هر براي
  .است نیاز پروژکتور ویدئو به اینصورت در که گردد برگزار جلسات اتاق در تواندمی درس کالس

 
 نحوه هماهنگی براي برگزاري دوره:

پایگاه  با شماره همراه مدیریت	روزها و ساعاتی که براي شما مناسب است را مشخص کنید و سپس
فقط در محل  آموزشی هايد. توجه داشته باشید که دوره) تماس حاصل نماییمصطفی دستمردي(	09125446045

  سازمان و یا شرکت شما قابل اجراست.

 

 



 محتواي دوره (سرفصل مطالب دوره مقدماتی)

 هاطراحی آزمایش اي برمقدمه 

 ها چیست؟طراحی آزمایش 

 هااهداف طراحی آزمایش 

 آشنایی با مفاهیم پایه 

 ها را اجرا کنیم؟چگونه طراحی آزمایش 

 مثالها بهمراه یک تشریح مراحل اجراي طراحی آزمایش 

 هاموانع اجراي طراحی آزمایش 

 ها با روش تک عاملی؛طراحی آزمایش 

 هاافزارهاي مورد استفاده در طراحی آزمایشمعرفی نرم 

 ها با نرم افزار طراحی آزمایشMinitab 16 

 ها با نرم افزار ِطراحی آزمایش Design Expert 8  

 ها با روش چند عاملی؛طراحی آزمایش 

 ها با روش فاکتوریل؛طراحی آزمایش 

  


