بسمه تعالي

آغاز فعاليت انجمن :
انجمن صنفي شركتهاي خدمات پس از فروش خودرو در سال  6731تحت شماره  611در
وزارت كار و امور اجتماعي جمهوري اسالمي ايران ثبت و فعاليت خود را آغاز كرده است .

شركتهاي خدمات پس از فروش خودرو عضو انجمن عبارتند از :
 6ايساكو
 2سايپا يدك
 7مزدا يدك
 4مديران پارس
 5مرتب خودرو
 1زامياد
 3گواه
 1رنا
 9امداد خودرو ايران
 61امداد خودرو سايپا
 66ديزل الكتريك
 62شهاب يار
 67پخش تندر
 64بهمن ديزل
 -65ماموت ديزل
این شرکتها هم اکنون با بیش از  0222نمایندگي مجاز؛ 3022عاملیت مجاز و  1422خودروی
امداد سیار به خدمت رساني مشغولند.

كميته هاي تخصصي انجمن عبارتند از :
 - 1کمیته طرح و برنامه
 - 0کمیته تدوین قوانین و مقررات
 - 3کمیته آموزش و پژوهش
 - 4کمیته کاهش آالینده های زیست محیطي خودرو و رانندگي
(درحال حاضر فعالیتهای این کمیته به حالت تعلیق درآمده است لیینن فعالییت هیای زیسیت
محیطي انجمن از طریق حضور در سازمان محیط زیست و سازمان های مربوطه ادامه دارد)
 - 5هیات کارشناسي
هیات کارشناسي با حضور  15نفر از کارشناسان و اساتید خیدمات پیا از فیروش خیودرو بیر
حسب مورد تعیین دستور جلسه به عنوان هیات مشاور دبیر انجمن تشنیل و نسبت بیه میوارد
مطروحه اتخاذ تصمیم مي نماید .

كميته طرح و برنامه
کمیته طرح و برنامه با حضور کارشناسان شرکتهای عضو تشنیل مي گردد .
و با توجه به اهداف و شرح وظایف کمیته در خصوص طرح و برنامه های ارجیا شیده از سیوی
شرکتهای عضو

دبیر انجمن و  ...بررسي های کارشناسانه انجیا و نتیایح حاهیله را بیه دبییر

انجمن اعال مي نماید .
تدوین استاندارد عاملیت های مجاز تعمیراتي و فروشگاهي و نحوه ارزییابي اسیتاندارد میرکور و
تهیه دستور العمل اجرایي نحوه انجا هزینه  %3فروش از جمله اقدامات این کمیته بوده اسیت
که به تایید و تصویب وزارت هنایع رسیده است .

كميته تدوين قوانين و مقررات
کمیته تدوین قوانین و مقررات به موجب موارد اعال شده از سوی هییات میدیره انجمین و ییا
وزارت هنایع و معادن بطور فیو العیاده بیا حضیور کارشناسیان ارشید ( میرتبط بیا موضیو )
شرکتهای عضو و دیگر کارشناسان و اساتید دانشگاهي ( بر حسب مورد ) تشنیل خواهید شید .
الحاقیه بخش خدمات پا از فروش خودرو در سند ملي خودرو توسیط ایین کمیتیه تیدوین و
تقدیم هیات مدیره و مراکز ذیربط گردیده است .

كميته آموزش و پژوهش انجمن در سه واحد فعاليت دارد
الف  :كميته آموزش و پژوهش
این واحد با حضور اساتید و کارشناسان خبره تجربي در خصوص محتوای دوره هیای آموزشیي
تحقیق و با توجه به رشد روز افزون تننولوژی و هنعت محتیوای کلییه دوره هیای آموزشیي را
مورد بازبیني قرار مي دهد و همچنین نسبت به انجا نظر سنجي کیفیت خدمات و تیدوین دو
رشته کارداني دانشگاه جامع علمي

کاربردی که در سیال  1331بیه تصیویب آمیوزش عیالي

رسیده است  اقدا نموده است .

بعضي از فعاليتهاي پژوهشي :
-1

نظر سنجي از مرد در ارتباط با کیفیت خدمات پیا از فیروش خیودرو در محیل
نمایشگاه بین المللي خودرو

-0

نظر سنجي از مشتریان تعمیرگاه های مرکزی در خصوص نحیوه اراییه خیدمات و
کیفیت خدمات پا از فروش خودرو

-3

ارزیابي عاملیتهای مجاز تخصصي شرکت هیای ایسیاکو ( اییران خیودرو ) و سیای ا
یدك

-4

طرح جامع خدمات پا از فروش خودرو 

-5

ارزیابي وضعیت کیفیت خدمات گارانتي ایساکو (ایران خودرو) و شرکت گواه

-6

تهیه  11استاندارد تخصصیي تعمیرگاه هیای يییر وابسیته بیه شیرکتهای عضیو بیا
همناری موسسه استاندارد و تحقیقات هنعتي ایران

-7

اثر بخشي اجرای دوره های کارداني ناپیوسته در دو رشته «تعمیر و نگهداری خیودرو»
و «خدمات پا از فروش خودرو»

-3

اهالح سیالبا ها و سرفصل های مربیوط بیه دوره کیارداني خیدمات پیا از فیروش
خودرو 

ب  :واحد آموزش كوتاه مدت
واحد آموزش کوتاه مدت  برگزار کننده سمینارهای آموزشي و دوره های کوتاه مدت در انجمن
مي باشد .
دوره های آموزشي کوتاه مدت و سمینارهای آموزشي انجمن که تا پایان سال  1312در تهیران
و شهرستانها توسط واحد آموزش کوتاه مدت به اجرا گراشته شده است بالغ بیر  075/222نفیر
ساعت برنامه آموزشي مي باشد .

ج  :واحد آموزش بلند مدت
واحد آموزش و پژوهش انجمن در سال  1373در راستای اهداف عالیه انجمن و بیا هیدف برگیزاری
دوره های آموزشي بلند مدت برای تسریع در آماده سازی نیروی انساني به منظور سرعت بخشییدن
به اف زایش سطوح کیفي و کمي خیدمات پیا از فیروش خیودرو بیه میوازات حجیم عظییم تولیید
محصوالت متنو و نسل امروزی شرکت های خودروساز داخلیي و خیارجي بیا انجیا نیازسینجي از
مجموعه هنعت تولید و خدمات پا از فروش خیودرو در سراسیر کشیور تیدوین دو دوره کیارداني
ناپیوسته در دو رشته :
 -خدمات پس از فروش خودرو

 تعمير و نگهداري خودرورا با بهره مندی از نظرات ارزشمند متخصصین  ،محققین و اعضای محتر هیات کارشناسي انجمین
آياز نمود .
در سال  1332با همت  ،تالش و پیگیری مستمر عالقمندان به ارتقای سطح علمي شايلین و دیگیر
عزیزان در هنعت خدمات پا از فروش خودرو اجرای دو رشته تعمیر و نگهداری خودرو و خیدمات
پا از فروش خودرو توسط انجمن هنفي به مراجع ذیربط پیشنهاد گردید .
در سال  1331دو رشته فو توسط وزارت علو  ،تحقیقات و فناوری تصویب شید  .مرکیز آمیوزش
علمي – کاربردی انجمن به عنوان اولین مرکز پریرش دانشیجو در ایین دو رشیته و تحیت نظیارت
دانشگاه جامع علمي – کاربردی از سال  1331به دنبیال ننیدین سیال تجربیه موفیق در برگیزاری
دوره های کوتاه مدت آموزشي فعالیت رسمي خود را در ارایه آموزشهای بلند مدت آياز نمود .

مركز آموزش علمي – كاربردي انجمن صنفي شركت هاي خدمات پس از فروش خودرو
با کسب تجربیات ارزشمند و فراهم کردن امنانیات و تمهییدات الز در نیمیه نخسیت سیال 1336
درخواست اجرای دوره های پودماني در مقطع کارداني رشته های خدمات اجتماعي :
 بازاريابي خدمات مشاوره در خريد و فروش خودرو سرپرستي شبكه توزيع كاال و خدماتو نیز اجرای دوره ترمي کارداني به کارشناسي رشته :
 مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرورا به دانشگاه جامع ارایه کرد که با بررسي موضو در شورای عالي گسترش مراکز آموزش عالي و با
توجه به سوابق مطلوب مرکز انجمن  ،با این درخواست موافقت بیه عمیل آمید و از اواسیط آذر میاه
تعداد محدودی دانشجو در رشته های خدمات اجتماعي به مرکز معرفیي شیدند و از فیروردین میاه

 1337دانشجویان مقطع کارشناسي ناپیوسته مهندسیي تننولیوژی منانییو خیودرو جیرب مرکیز
شده اند .
این مرکز در اردیبهشت ماه سال  37درخواست پریرش دانشجوی ترمي دوره کارداني در سه رشته :
 -1تعمیرات منانیني
 -0تعمیر و نگهداری خودرو
 -3خدمات پا از فروش خودرو
را به دانشگاه جامع ارایه کرده است که با موافقت دانشیگاه از اسیفند میاه سیال  37اولیین گیروه از
دانشجویان در این سه رشته پیریرش شیده انید و همچنیین بیرای جیرب دانشیجویان پودمیاني در
رشته های «تعمیرات منانیني» و «حسابداری هنعتي» نیز مجوز الز اخر گردیده است  .ضمناً بیا
توجه به تعداد اندك داوطلبیین در رشیته هیای «خیدمات مشیاوره در خریید و فیروش خیودرو» و
«سرپرستي شبنه توزیع کاال و خدمات» درخواست پریرش دانشجو در ایین رشیته هیا را نخیواهیم
داشت .

رشته هاي تحصيلي :
در حال حاضر مرکز آموزش علمي – کاربردی انجمین هینفي شیرکتهای خیدمات پیا از فیروش
خودرو در  1رشته مقطع كارداني و  2رشتته كارشناستي ناپیوسیته اقیدا بیه جیرب دانشیجو
مي نماید .
تعداد دانشجويان در حال تحصيل (در نيمسال اول : )96
مقطع کارشناسي

 034نفر

مقطع کارداني

 513نفر

جمع دانشجویان

 320نفر

تعداد فارغ التحصيالن (تا پايان سال : )91
مقطع کارشناسي

 313نفر

مقطع کارداني

 1135نفر

جمع فارغ التحصیالن

 1453نفر

انتشارات واحد آموزش و پژوهش
الف  -چاپ كتاب
1

سرویا و نگهداری خودرو

0

مدیریت نمایندگیها ( یو )

3

کاربرد النترونیو در خودرو

4

مدیریت نمایندگي ها ( دو )

ب  -جزوه هاي آموزشي :
تعداد  13جزوه آموزشي مربوط به دوره های کوتاه مدت به شرح لیست عناوین دوره ها .

عناوين دوره هاي آموزشي كوتاه مدت انجمن صنفي شركت هاي خدمات پس از فروش خودرو
رديف

نام دوره

كد دوره

رديف

نام دوره

كد دوره

1

اهول خدمات پا از فروش خودرو

111221

45

کنترل کیفیت عمومي

111245

0

پریرش نوین

111220

46

سرویا و نگهداری خودرو

110220

3

مشتری مداری

111223

47

شناخت و کاربرد روين موتور در خودرو

110223

4

مدیریت تعمیرگاهها

111224

43

شناخت و کاربرد انوا تایر

110224

5

مدیریت نمایندگي ها

111225

41

سیستم تعلیق و ترمز

110225

6

نظا آراستگي در نمایندگي ها

111226

52

حفاظت و تعمیرات خوردگي

110226

7

انبارداری قطعات یدکي در نمایندگیها

111227

51

کاربرد النترونیو در خودرو

110227

3

خدمات گارانتي خودرو

111223

50

گیربنا اتوماتیو خودروهای سنگین

110223

1

برنامه ریزی و گردش عملیات تعمیر خودرو در تعمیرگاه

111221

53

سیستم سوخت رساني و جرقه

110221

12

ایمني و بهداشت در محیط کار تعمیرگاه

111212

54

سیستم سوخت رساني دیزلي

110212

11

کیفیت در خدمات

111211

55

سیستم سوخت رساني (انژکتوری) خودروهای سبو و سنگین

110211

10

ایزو  1222در نمایندگي ها

111210

56

بهینه کردن مصرف سوخت در خودروها

110210

13

کارشناس فني

111213

57

سیستم ترمز ABS

110213

14

کایزن (بهره وری در کار و محیط کار)

111214

53

سیستم تهویه و کولر

110214

15

مدیریت منابع انساني

111215

51

سیستم مولد قدرت

110215

16

رفتار سازماني و ارتباطات

111216

62

سیستم انتقال قدرت

110216

17

قانون کار و بیمه تامین اجتماعي

111217

61

قطعه شناسي

110213

13

مهندسي فروش و بازاریابي

111213

60

هافناری و شاسي کشي

110211

11

قوانین مالیاتي ویژه نمایندگي ها

111211

63

مباني رنگ آمیزی خودرو

110202

02

مدیریت زمان

111202

64

بر خودرو

110201

01

کلیات اهول حسابداری نمایندگي ها(1و)0

111201

65

بر پیشرفته خودرو (مالتي پلنا)

110200

00

اهول گزارش دهي در نمایندگي ها

111200

66

عیب یابي با دستگاه

110203

03

نظا پیشهادات و خالقیت فردی

111203

67

بازرسي نشمي جوش

110204

04

آشنایي با الزامات آخرین بازنگری دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پا از فروش خودرو

111204

63

مدیریت ابزار

110205

05

کمنهای اولیه و فوریت های پزشني

111205

61

نر افزار ICDL

113221

06

نظا آراستگي و اهول پیاده سازی 5S

111206

72

شهروند النترونیني e Citizen /

113220

07

ایمني و بهداشت محیط کار و نظا آراستگي

111207

71

نر افزار  Excelکاربری حرفه ای سازماني (سطح )1

113223

03

ایمني انبار و 5S

111203

70

نر افزار  Excelکاربری حرفه ای سازماني (سطح )0

113224

01

سیستم سفارش گراری و موجودی انبار

111201

73

نر افزار مهندسي ( Accessسطح )1

113225

32

مشتری مداری و مهارت های ارتباطي

111232

74

نر افزار مهندسي ( Accessسطح )0

113226

31

بهداشت رواني محیط کار

111231

75

نر افزار مهندسي CATIA

113227

30

مهارت های ارتباطي مدیران

111230

76

کمنهای اولیه و امداد

111212

33

فنون کار با مدیران مافو

111233

77

مدیریت استرس

111211

34

اهول و روش های مدیریت موثر سازمان

111234

73

مدیریت کیفیت فراگیر ()TQM

111210

35

اهول فروش حرفه ای

111235

71

روان شناسي برخورد

111213

36

روش های تبلیغات موثر

111236

32

روان شناسي هنعتي

111214

37

بازاریابي موثر در بازارهای رقابتي

111237

31

آشنایي با استاندارد ISO 9001:2008

111215

33

مدیریت جامع فروش

111233

30

آشنایي با سبو های رهبری

111216

31

بازاریابي خدمات

111231

33

آشنایي با تنظیم و عقد قراردادها

111217

42

مدیریت ارتباط با مشتری ()CRM

111242

34

مدیریت ارتباطات انساني و رفتار سازماني و NLP

111213

41

ارگونومي محیط کار

111241

35

گزارش نویسي

111211

40

مدیریت و سرپرستي

111240

36

حفاظت و ایمني در اسناد و گفتار

111202

43

مدیریت برنامه ریزی استراتژیو

111243

37

اهول و فنون مراکره

111201

44

مدیریت خرید

111244

33

هوشمندی بازاریابي و هوشمندی رقابتي

111200

عناوين دوره هاي آموزشي كوتاه مدت انجمن صنفي شركت هاي خدمات پس از فروش خودرو
رديف

نام دوره

كد دوره

31

تننیو های موفقیت

111203

12

هنر ایجاد انگیزه

111204

11

کار تیمي

111205

10

کاربرد  Excelدر حسابداری

113224/1

13

کنترل فرایند آماری ()spc

113223

14

SPSS

113221

15

MS_Project
آشنایي با نر افزار خدمات پا از فروش

113212
113211

17

دبیرخانه النترونیني و مناتبات بدون کاير

113210

13

WINdows SERVER 2008

113213

16

رديف

نام دوره

كد دوره

كميته كاهش آالينده هاي زيست محيطي
در تیر ماه  1371همزمان با تشنیل اولین نمایشگاه بیین المللیي محییط زیسیت در اییران بیر
حسب تصمیمات توسط هیات مدیره انجمن با حضور نمایندگان بییش از  05سیازمان و ارگیان
مرتبط با محیط زیست فعالیت کمیته کاهش آالینده ها آياز شد .

هدف از تشكيل كميته كاهش آالينده ها
 1ارتقای فرهنگ زیست محیطي در خصوص کاهش آالیندگي های خودرو و رانندگي
 -0اشاعه و افزایش دانش زیست محیطي مخاطبین
 3ارتقای آگاهي و دانش و فرهنگ متخصصین ذیربط
 -4ایجاد بستر مناسب جهت جوانان با آالینده های خودرو
 -5تنویر افنار عمومي جوانان و خانواده ها
 6ایجاد حساسیت در بین دارندگان خودرو و خانواده آنان

فعاليتهاي آموزشي كميته كاهش آالينده ها
اجرای  6طرح آموزشي در مناطق0و3و6و7و12و11
آموزش و پرورش تهران

انتشارات كميته كاهش آالينده ها :
-1

جزوه بیست سئوال و بیست پاسخ زیست محیطي

-0

جزوه آالینده های خروجي از اگزوز خودرو نیست ؟

-3

جزوه نقش انسان و خودرو در نارسایي محیط زیست 

-4

جزوه الیه ازن و منواکسید کربن نیست و نه اثراتي بر انسان دارد ؟

-5

جزوه «هشدار» خطر مسمومیت سرب سالمت همه را تهدید مي کنید ( مجموعیه 12
سئوال و  12پاسخ )

-6

جزوه نه قسمتهایي از خودرو باعث آلودگي هوا مي شود ؟

-7

جزوه منابع آلودگي هوا کدامند ؟

-3

جزوه مشارکت در حفظ محیط زیست و کاهش آالینده ها (کنفرانا محیط زیست)

مخاطبين اجراي طرح :
الف  :دانش آموزان پايه چهارم و پنجم دبستان
ب  :دانش آموزان پايه دوم راهنمايي

ديگر طرحهاي آموزشي اجرا شده توسط
كميته كاهش آالينده
طرح شماره : 26
عنوان طرح  :آموزش عمومي از طریق درج تصاویر با بهره برداری از اتوبوسهای شرکت واحد

هدف از اجراي طرح :
الف  :هشدار و ایجاد حساسیت در بین دارندگان خودرو
ب  :نگونگي استفاده هحیح از خودرو و نحوه رانندگي
ج  :روش کلي نگونگي کاهش آالینده های خودرو

طرح شماره : 23
عنوان طرح  :وضعيت شمع خودروهاي سواري و تاثير آن بر كاهش آالينده ها

مخاطبين  :متخصصان تنظیم موتور خودروهای سواری در نمایندگي های مجاز تهران و
شهرستانها
هدف از اجراي طرح  :آشنایي متخصصین با وضعیت و شرایط شمع خودرو در مراحل مختلف
و میزان اثر گراری آن در آالینده های خودرو

بعضي از عوامل موثر در ضرورت اجرا و توسعه دوره هاي آموزشي خدمات پس از
فروش خودرو توسط انجمن
-1

انجمن تنها مرکز تشنل هنفي شرکتهای خدمات پا از فیروش خیودرو میي باشید و
بدین جهت کلیه آمار و اطالعات و برنامه های کلي خدمات پا از فروش خودرو را در
اختیار دارد .

-0

انجمن با سابقه یو دهه در اجرای برنامه های آموزشي خدمات پا از فیروش خیودرو
تنها تشنل هنفي است که آموزشهای عمومي

فني و تخصصي را در بخش خیدمات

پا از فروش خودرو اجرا نموده است .
-3

همناری بیش از  122نفر از اساتید و مربیان آموزشي بخیش خیدمات پیا از فیروش
خودرو که دارای تجربیات ارزنده کاربردی و علمي مي باشند به همراه بیش از  72نفیر
از اساتید مباحث نظری واحد آمیوزش و پیژوهش انجمین را از تمیا مراکیز آموزشیي
عمومي و فني متمایز نموده است .

-4

نون انجمن اهمیت ویژه به کیفیت برگزاری دوره های آموزشي و میزان کسب دانش و
مهارت دانش پژوهان مي دهد لرا گواهینامه های هادره توسیط انجمین باعیث ایجیاد
تسهیل در هدور جواز هینفي هیادره توسیط اتحادییه هیا و همچنیین ارتقیای رتبیه
نمایندگیهای مجاز شرکتهای خدمات پا از فروش بر حسب ممیزی بازرسین شیرکت
بازرسي و کنترل کیفیت وزارت هنایع مي گردد .

-5

طبق آمار پایان سال 12

تعداد افراد شايل در تعمیرگاههای خودرو در سطح کشور که تحت پوشش انجمن
نیستند  :حدود  102222نفر
تعداد افراد شايل کل تعمیرگاههای تحت پوشش شرکتهای خدمات پا از فروش
خودرو  :حدود  50222نفر
 -6با توجه به پیشرفت و تغییرات تننولوژی و فناوری جدید در هنعت خودرو و باالخص بر و
النترونیو  ،سیستمهای سوخت رساني و   ....اجرای دوره های آموزشي کوتاه مدت برای بیش
از  00222واحد تعمیرگاهي کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

