
  

  همايش نخستين 
  نگهداري و تعميرات زمينه الگوبرداري از بهترين تجربيات در 

  
  
  
 

ك شركت براي سازماندهي واحد نت ، يرات ، داستاني واقعي از اقداماتي است كه در يو تعم يتجربه نگهدار
محاسبه شاخصها ، برون سپاري ، تدوين برنامه نت تجهيزات ، تحليل خرابيها ،  TPMيا  PMاستقرار سيستم 

  . انجام گرفته است ... در نت و 
بوده و ... تجربه شامل سير تاريخي انجام كارها ، وقوع حوادث ، تصميم گيريها ، برخورد با چالشها و يك 

مخاطب  خود را  تاشود  يباعث م مواردنگونه يباز گويي ا وده مربوط به فعاليتهايي است كه در گذشته رخ دا
  . احساس نمايدر در آن تجربه يدر نقش شخص درگ

يداستان گم نم يكند ، خط كليمات را ذكر ميات رفتارها و تصمييگونه دارد؛ جزحالت داستانيك تجربه 
 . بخشديو جذاب به تجربه م يواقع يرنگ ،... نظرات و  االجلها، اختالفشود، ضرب

  
 " در زمينه نگهداري و تعميراتالگوبرداري از بهترين تجربيات  "ارائه در همايش نت براي در تدوين تجربه 

  .  فرمائيدمطابق دستورالعمل مشروحه زير اقدام 

  
  
  

  

  شود استفاده   Times New Romanاز فونت  و براي متن انگليسي BMitra ي از فونت براي متن فارس -1
و از حاشيه هاي چپ و راست صفحه  3cmبه ميزان  A4ميزان فاصله متن از حاشيه باال و پايين صفحه  -2

  . رعايت گردد 2.5cmبه ميزان 
 15حداكثر تعداد صفحات براي ارائه تجربيات . درج و ارسال گردد word2003تجربيات در برنامه  -3

  . استصفحه در نظر گرفته شده 
  
  

  
  

  : عنوان تجربه 
نام . عنوان تجربه بايد اشاره به محتوي تجربه داشته و خواننده با مطالعه آن از موضوع تجربه اطالع يابد

بايد حداكثر شامل عنوان تجربه . عنوان تجربه ذكر گرددشركتي كه تجربه نت متعلق به آن است نيز بايد در 
  . كلمه باشد 15تعداد 

  

  :نويسندگان يا نويسنده و  مشخصات
  : درج گردد ارائه كننده تجربه براي معرفي در اين قسمت بايد اطالعات مشروحه زير 

  نام و نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان  -
  در شركت نويسندگان نويسنده يا كاري سمت  -
  ايميل آدرس  -

  : توجه 
درصورتيكه نويسنده يا نويسندگان تجربه مشاور يا پيمانكار شركت مورد بحث در تجربه ميباشند ، مي 

 دبيرخانهالزم به توضيح است كه . اخذ نموده باشندبايست اجازه ارائه مطالب از سوي شركت مزبور را 
  . نداردقبال اين موضوع  مسئوليتي در  يچههمايش 

  

 تدوين تجربياتراهنماي 

 : قواعد نگارش 

نت تجربه محتوي تدوين 
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  :كليد واژگان 
  . باشد تجربهاستفاده گرديده و بيانگر محتوي بيشتر كلمه كليدي كه در متن تجربه  6شامل حداكثر 

  

  : چكيده 
داليل خالصه اي از گونه بصورت داستان چكيده بايد . ارائه گردداز تجربه  ياجمال يحيتوضدر اين قسمت 

اين بخش . آنرا ارائه دهدو نتايج حاصله از ، مدت زمان انجام كار مات انجام گرفته شرح اقدا،  انجام كار
  . سطر تهيه گردد 7حداكثر در بايد چكيده تجربه .  در جذب مخاطب دارد يدينقش كل

  

  :  معرفي شركت 
صنعت شرايط درك درستي از تا  ، درج گرديدهشركت معرفي در اين قسمت بايد اطالعات كافي در زمينه 

  . شودفراهم  مخاطبانبراي  مورد نظر
پرسنل ، تعداد و خدمات محصوالت نام شركت ، سابقه تاسيس ، نوع مالكيت ، و محل  شامل نام اطالعات بايد

نسخه نمايشي تجربه ، الزمست تا در (. باشد... و شركت و تامين كنندگان مشتريان تعداد تجهيزات ، ، 
   ). درج گردد نيز تصاويري از كارخانه 

  

  : تجربه يمتن اصل
متن اصلي تجربه بايد بصورت . ب شده ارائه گرددموضوع انتخادر اين قسمت شرح كاملي از تجربه در زمينه 

آنچنانكه سير تاريخي اقدامات انجام شده  ي كار تدوين گردددقيق و صحيح از ابتدا تا انتهاتوصيفي ،داستاني 
  . باشد كامال مشخص

چالشها  ،، بيان مشكالت شريح وضعيت قبل و بعد از انجام كار در تو شاخصهاي مطرح نت استفاده از آمار كمي 
  . درج گردد اين قسمتبايد در در طي مدت زمان انجام كار از جمله موارديست كه و تصميمات اخذ شده 

افراد   يو سازمان يفرد يمات و قضاوتهايرنده هنجارها، تصميد در برگيتجربه با يمتن اصلاينكه نكته آخر و 
 )تجربه نويسنده فقط نه ( .درگيرباشد

  

  :  ليتحل
و تحليل به جمع بندي  بازگشت مجدد به مساله و تبيين دوباره آنبا در اين قسمت بايد نويسنده تجربه 

و بيان عوامل كليدي موفقيت يا ، نتايج حاصله ذكر خالصه اي از نكات كليدي . شده بپردازد ارائه  تجربه 
  . گردد تشريحموارديست كه بايد در اين قسمت شكست از جمله 

  

  :  منابع
 شده است بايد در اين قسمتاستفاده از منابع خاصي و يا در مراحل انجام كار  درصورتيكه در تدوين تجربه

  . به آنها اشاره گردد
  

  :  يادداشت
داريد در اختيار جي شركتهاي خار و تعميرات درنگهداري  تجربيات برترمطلب جامعي در زمينه در صورتيكه 

اقدام نموده و در قسمت معرفي با رعايت دستورالعمل فوق الذكر تجربه نسبت به تدوين ميتوانيد 
ستفاده ضروري در اينحالت ذكر كامل منابع مورد ا. نويسنده ، مشخصات خود را بعنوان مترجم ذكر فرمائيد 

  . ميباشد
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