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برای رسیدن به . پذیر و رقابتی  است  هر  مشتری خواهان کارائی ،کیفیت و قابلیت اطمینان با کمترین هزینه امکانWCMEدر 
 را انجام دهند تا تصمیم بگیرند که ترکیب کارائی ،کیفیت و قابلیت اطمینان این مقصود، مهندسان باید مطالعات تجاری چرخه عمر محصول

 .به منظور ساخت بهترین محصول چه باشد
 امروزه رقابت در سطح جهانی بصورت گسترده ای تمام شاخه های تولید محصول از مرحله طراحی تا ورود به بازار مصرف را در بر 

ها مثل تحقیقات بازار ،توسعه   هزار فعالیت کسب و کار و مشتمل بر محدوده وسیعی از فعالیت ها ای دهاین رقابت مبتنی بر تقاض. گرفته است
 موفق به نیازهای شرکت    به منظور پاسخNPD و رقابتی بکارگیری فرایند  در چنین محیط پیچیده. محصول و فرایند تولید و خدمات است

. پذیرد شود پایان نمی های مهندسی هنگامی که محصول برای تولید آماده می الً تالشمعمو. ها در حوزه کسب و کار جهانی الزم است
 هدف اصلی این تحقیق توصیه .است WCMEمسائل زیادی وجود دارد که نیاز مند به طراحی مجدد و تحلیل مهندسی در فضای 

ولید کالس جهانی یک متدولوژی مدیریت موثر برای طراحی موفقیت آمیز توسعه محصول جدید در محیط ت
(WCME)است .  

  
  چرخه عمـر محـصول،      ،)NPD(  توسعه محصول جدید   ،)WCME(  محیط ساخت کالس جهانی    ) :ها(کلیدواژه

  ، مزیت رقابتی
  

  آزاد اسالمی کرمانشاهکارشناس ارشد مهندسی صنایع و مدرس دانشگاه :فرزاد امیری .1
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 دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه: نوشین مهرابی .2
  دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه:راحیل محمدی .3
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 :مقدمه .1

 
 .در جهان اقتصادی امروزه بیشتر شرکتها در جستجو برای یافتن  عوامل ایجاد مزیت رقابتی هستند بدون شک

 NPDود به  این مرحله می باشد، مقدمه ای برای ور  
   اغلب شرکتهای پیشرو در سراسر جهان به این حقیقت کامال واقف هستند که مهمترین عاملی که باعث تفوق و برتری آنها در بازار 

 NDP.ی باشدرقابت جهانی می گردد، داشتن قابلیت استمرار در طراحی و عرضه محصول جدید به بازار ، سریع تر و موثرتر از سایر رقبا م
شکی نیست که استاندارهای  ایده . و بهبود محصول موجود نقش خون برای ادامه حیات بسیاری از تولید کنندگان موفق را ایفا می نمایند

ولید از این رو  فلسفه عمومی بهبود و اصالح تولید که عموما به ت.ال و سودمند امروز در اینده نمی تواند تضمینی بر مطلوبیت محصول باشد 
 اشاره دارد، به منظور تطبیق تجارب متدولوژیهای سازماندهی شده موجود که بطور معنا داری روی )WCM (در کالس جهانی

  . . در تجارت رقابتی امروز تاکید دارد، بکار گرفته می شود NDPموفقیت
  

   WCM: و NPDتاریخچه  .2
  

 سازی ساده  از درسهایی"   عنوان  خود را تحت  بحث1986   در سالی کرد و تفادهرا اس   واژه  این  بود که  کسی اولین) 1982( برگر  شونی 
 و تولید   ساخت  شرکتها اهمیت این.  است کار رفته   به  در جهان کنندگان تولید   بهترین  توصیف  برای  که  است ای واژه WCM  .  کرد ارائه "
   ابعاد رقابتی  ازطریق  مشتری  رضایت  و تحقق توسعه  و تولید در  ساخت دانند که د و میکنن  می  درک  استراتژیک  سالح  یک عنوان به را

   تولیدی، شرکتهای بیمارستانها، شرکتهای  بانکها،  ازقبیل  تجاری  واحدهای  انواع  امروزه  بدانیم  که  است  مهم این .  دارد  اساسی  نقش محصول
   اولین  هستند که ه الگوییمروزا ی در کالس جهانیشرکتها  . کنند  می استفاده WCM اصول از.. . و  کیفیت  تضمین توزیع، شرکتهای

 این در حالیست که اغلب مفاهیم بکار گرفته شده .ها مشاهده کردتوان در آن میرا ...  جدید و  محصول  عرضه  زمان  کیفیت، کاهش های نمونه
 فرایندی بسیار مهم برای تضمین بقای  (NDP)توسعه محصول جدید. نمود پیدا می کنددر این حوزه در راستای توسعه محصول جدید 

 کنترل فرایند و توسعه ، پاسخگویی به مشتری،امروزه کیفیت محصول جدید. شرکت در راستای تامیین رفاه و توسعه اقتصاد ملی است
در جهانی که . ری و شایستگی محصول جهانی شده است که تبدیل به شاخص میزان برخوردا،چابکی ، از مهمترین مولفه هایی است

حرکت در جهت نیل به مفهوم ضایعات صفر و قابلیت اطمینان باال را در دستور کار خود می بیند، تولید محصوالت می بایست از مرحله 
 تولید و ،راحی موفقیت آمیز فرایند بنابراین نیازمند توجه دقیق و موشکافانه برای ایجاد محیطی مناسب جهت ط،مهارت به علم تبدیل شود

در خصوص متدولوژی توسعه محصول ) Hart) 14 و Craigمطالعات گسترده ای که توسط . بازاریابی و توسعه  محصول جدید است
  تنها عامل مورد توجهNPD مورد از شرکت های پیشرو دارای کالس جهانی صورت گرفته، نشان داده است که 40جدید  بر روی بیش از 

در واقع تعریفی که باید از آن استفاده کرد بسته به دامنه و محیطی که می خواهیم از آن . در پروسه توسعه یک محصول جدید نیست
، تحقیقات و توسعه در جهت نوآوری، حوزه مهندسی و )14 و 13( در مواردی از جمله مدیریت بازاریابی NPD. استفاده کنیم، متغیر است

  .اگر چه این موارد کامال از هم تفکیک نمی شوند . تطراحی مورد توجه اس
  

  :چرخه عمر توسعه محصول جدید در کالس جهانی .3
   

برای رسیدن . پذیر و رقابتی  است  هر  مشتری خواهان کارائی ،کیفیت و قابلیت اطمینان با کمترین هزینه امکانWCMEدر   
صول را انجام دهند تا تصمیم بگیرند که ترکیب کارائی ،کیفیت و قابلیت به این مقصود، مهندسان باید مطالعات تجاری چرخه عمر مح

هزار فعالیت کسب و کار شامل  ها امروزه رقابت در سطح جهانی امروزه تقاضای ده. اطمینان به منظور ساخت بهترین محصول چه باشد
 و رقابتی یک  در چنین محیط پیچیده.  خدمات استها مثل تحقیقات بازار ،توسعه محصول و فرایند تولید و محدوده وسیعی از فعالیت

  :نظیر موفق به نیازهای  کسب و کار جهانی الزم است؛ نیازهایی    به منظور پاسخNPDنگرشی از 
  پذیری و تنوع محصول افزایش پیچیدگی طراحی،انعطاف •
  رشد تقاضا برای توسعه محصوالت در نصف زمان و با نصف هزینه •
  راحی محصول برای چرخه عمرآگاهی کامل از اهمیت ط •
  های توسعه محصول جدید پذیری به مواد و فرایند ساخت و تکنولوژی دسترس •
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 رقابت در سطح جهانی  •
یافته   عناصر طراحی ساختMolinaبه گفته . باشدهای خارجی  از دست دادن سهم بازار به شرکتد موجب نمی توانمجموعا که 

  : ست ازمحصول با نگرش چرخه عمر محصول عبارت ا
 مثالی در مورد تخصیص 1جدول . تعاریف ملزومات،طراحی منطقی،طراحی جزئی،تست و ارزیابی و تولید و پشتیبانی مهندسی است

  ملزومات و تغییرات برای تولید اقتصادی سوخت است
 

 
Customer Preference                     Product Concept                   Product Requirement            System Design             Subsystem 
Requirement                         (automobile)                         Requirement Design    (carburetor)          
Increased  economy                        Good mileage                  35 mile per gallon           .o3 gal./min.                  
.o3gal./min 
                                                                                                            Using govt. testing              at 400 rpm                   Tol. .001 at
  
                       Producers 2000 lb.           Producing 200hp          4000 rpm 
at 
       vehicle                               torque           30 C @ 
285  ft.  
Measure customer                       Measure customer                   Measure fuel            Measure fuel            Measure 
fuel  
Satisfaction       perception                                consumption                        consumption             consumption  
 
 
Through using      In laboratory customer        In  laboratory and                    In laboratory                         
Interviews; test of                                                                            field                                           and field 
Product success                                 
 

 طراحیملزومات / صولمح/ مشتری  -1جدول 
  

مسائل زیاد وجود دارد که نیاز به طراحی . پذیرد شود پایان نمی های مهندسی هنگامی که محصول برای تولید آماده می معموالً تالش
 در نظر گرفتن چرخه کامل عمر محصول هنگام طراحی (DFE)طراحی برای محیط.  داردWCMEاضافی و تحلیل مهندسی در 

  ::دشو  اینگونه بیان میWentz بوسیله DFEله مراتب اولویت محصوالت است، سلس
  حذف •
  استحاله •
  بازیافت •
  استفاده مجدد و بازیاب •
  تعمیر •
 مصرف-استفاده •

 
  : عبارت است از DFEتصمیمات طراحی 

  شود نوع موادی که در ساخت محصول استفاده می •
  حیط؛ مقدار انرژی ساخت و مونتاژ محصوالت لحاظ بازیافت یا استفاده مجدد مواد، ماندگاری طوالنی مدت مواد در م •
  های ساخت مجدد مطابقت با دمونتاژ ساده برای ساخت؛ لحاظ طراحی محصول شامل ویژگی •
  های مصرف آن  لحاظ طراحی با دوام محصوالت و ویژگی •
  ؟ بهتر است کدام ،های مختلف، برای مثال گزینه زایدات سمی پایین بیشتر یا زایدات سمی باال کمتر پیچیدگی بین گزینه •

های صنعتی مجبور به   است، بهرحال بیشتر کمپانیWCME تحت NPDیکی از اهداف این مطالعه توسعه یک روش برای 
 موفق باید بتواند NPDشوند  گیرتر می المللی هستند ، سال به سال این قوانین و مقررات سخت اطاعت از قوانین محلی، ایالتی و ملی و بین

  : ، عوامل زیادی باید در نظر گرفنه شود WCME عضویت دربا عوامل محیطی برسد ، به منظور جمع بمدی  و یک توافقبه 
  رعایت قوانین محیطی •
 OSHAمقررات  •
  مقررات بازیافت •
  مقررات اروپا •
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   عمر محصوالت پذیری چرخه مسئولیت •
  فشارهای رقبا در مورد برچسب سبز و خطر افشاگری •
  ها هاو روغن ها،الکترولیتها،اسید کننده استفاده از پاک •

  
 WCMEدر .  تخمین چرخه عمر محصوالت، فرایند و سیستم صنعت استISO 14000یکی از ملزومات کلیدی استاندارد سری 

.  نمایش داده شده است1 باید پیروی کند از تخمین مواد ، باال و پایین شدن انرژی در کل سیستم اقتصاد صنعتی در شکل NPDفرایند 
  ؟نمود منطبق  WCME در NPD شرایط با می توان یک صنعت فرضی رااست که چگونه سوال اینج

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )Molina 1998 مرجع (جریان مواد و انرژی : اکوسیستم صنعتی -1شکل 
  

  :توسعه محصول جدید و مفهوم چابکی در محیط تولید با کالس جهانی .4
  

قادر ازگاری با محیط جدید ، به سیستم عملکرد نوینی نیز نیاز دارند سیستمی که سازندگان محصول جدید توسعه یافته به منظور س
  .  تا با هر نرخ افزایش تغییرات وضعیت خود را حفظ نماید باشد

چنین سیستمی متضمن چابکی جهانی است که بدین وسیله چنین سیستمی قادر است تا تحت شرایط تغییرات ساده و غیر قابل پیش 
 قابلیت خلق و ایجاد راه حلهای ثابت و ه در شرایط تغییرات ثابت و غیر قابل پیش بینی  ، عمدتا بمنطقیپیشرفت . ماید بینی پیشرفت ن

 در مورد چابکی وجود دارد که برخی از سازندگان پایه ایتعدادی اصول .غیره قابل پیش بینی در مورد چالشها و فرصتها بستگی دارد 
ورده و همچنین آنها باید ساختار عملکردی انعطاف پذیری را پدید آ فعالیت می کنند باید در نظر بگیرند محصول جدید که در کالس جهانی

 بر مبتنی (د که با بهره گیری از تولیدات خوبنآنها باید فعالیتهایی را  ادامه ده. د نان باید مفهوم هدف از چابکی در تولید را درک نمایکنکار
  . ایجاد کند افزوده  سود و ارزش )قتصادیمعیارهای انه نیاز مشتری و 

گیری از تکنیکهای طراحی مجدد و مهندسی مجدد کاهش داده  با بهرهرا یند آهمچنین این شرکتها باید قادر باشند تا زمان چرخه فر
  .کیفیت محصوالت را افزایش دهند ) بهبود مستمر ( وش کایزن رواز 

ها و جانمایی دستگاهها و تجهیزات باید به اندازه ه مهارت نیاز است ساحتار فیزیکی دستگا یک ساختار تولید با ،منظور چابکی تولیدب
 در اسرع وقت محصول جدید را تولید و جایگزین و افزایش یا کاهش نیاز مشتری پاسخ داده هد سریعا بنکافی انعطاف پذیر باشد تا بتوان

  . د با واحد ماه اندازه گیری میشود اغلب چرخه عمر سالم یک محصول جدی. محصول قدیمی نماید 
 یا موجودی انبار تمام شده می باشد WIP  و یک منبع ثابت تلفات ، شامل افزایش موجود انبار ، مواد خام ، یدمانع عمده چابکی تول

هاد دهد یعنی اینکه  انبار پیشنیذف موجودح بمنظور کاهش و یا را ی چابک آن است که قویا راهیدو یکی از ارزشمنترین سیستمهای تول
 تفاوتهای بین محصوالت دسته ای 16جدول .  نامیده میشود JIT نمایند این مفهوم یدکارخانجات بر اساس تقاضای مشتریان اقدام به تول
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ی داخلی جائیکه برای ایجاد چابگی ، برنامه خود ارزیاب. شان میدهد برای یک شرکت تولیدی را نموجودی هفتگی  و تولید بهنگام را برا ی
  . کارخانجات در مورد الگو برداری از بهترین ها اجرا میشود 

  
 روزهای تولید بهنگام روزهای تولید دسته ای عوامل

 3 0 ارسال سفارش کاال به انبار
 5 0 چیدن مواد

 PCB 0 1جابجایی مواد به مناطق 
 5 0 ممیزی و چیدمان و صف بندی مواد

 1 0 زمان تنظیم مجدد توسط اپراتور
 5 / .5 ساخت سفارش کار

 2 0 جابجایی به انبار ، زمان چیدمان
 22 / .5 جمع کل

  JIT و تولید بهنگام Batch تفاوتهای زمانی بین تولید دسته ای – 2جدول 
   عمر   در چرخه  پیشرفت روزهای = 5/21

22 =  درصد پیشرفت
521 /

 = 98%  
 

   (NPD):جدید مراحل چرخه عمر طراحی محصول  .1
  

تیم توسعه محصول باید در یک .  برگیرنده اثرات عوامل محیطی در استراتژیهای ارزیابی باشد درفرآیند طراحی محصول جدید باید 
  :نمونه محصول ساخته شده ، تمام مراحل چرخه های عمر محیطی را لحاظ نماید این مراحل شامل موارد ذیل می باشد

در برگیرنده تامین کنندگان مواد خام و قطعاتی که عمدتا بصورت منبع دست نخورده :  مجدد ساخت و تولید) مرحله اول  
  .استفاده میشوند

این مرحله . شامل مصرف انرژی ، ضایعات فرآیندهای ساخت و تولید می باشد : عملکردهای ساخت و تولید ) مرحله دوم  
  . بهترین درک و مهمترین مرحله در توسعه محصول میباشد 

در برگیرندۀ بسته بندی مواد ، ظرفیت بسته بندی در واحد حجم و روشهای متفاوت  :بسته بندی و حمل )  مرحله سوم  
  . حمل و مصرف یا استفاده مجدد از مواد بسته بندی شده میباشند 

ولید و طراحی این مقوله مستقیما توسط سازنده کنترل نمیشود اما چگونگی ساخت و ت: استفاده مشتری ) مرحله چهارم  
ن سازگار آمحصول ، خدمات پس از فروش و تعمیر و نگهداری عمدتا توسط دولتها وضع شده و سازندگان باید خود را با 

  . نمایند 
هنگامیکه محصولی بدلیل کهنگی و قدمت کیفیت پائین قطعات یا  :مرحله مصرف یا پایان ساخت مجدد ) مرحله پنجم  

چنین محصولی یا باید اصالح شده و بروز . میتواند رضایتمندی مشتریان را جلب نماید تغییرات در فضای کسب و کار ن
  . گشته و یا از رده خارج شود 

ها ، نتایج این آسیبها روبرای خودمثال . ر تولیدات در بیش از یک مرحله به محیط زیست آسیب وارد می آورند کثتردیدی نیست که ا
هنگامیکه .  می باشند …ده هوا ناشی از سوخت موتور ، روغنها و روانسازها و ضایعات الستیک و شامل رها سازی گازهای آلوده کنن

ی باید مشکالت فوق الذکر بر نطراحی یک محصول جدید تحت شرایط عنوان نشده بخواهد صورت پذیرد بر اساس تولید در کالس جها
  .  یک محصول توسعه یافته جدید نشان میدهد ئولیتهای تولید کننده را برای چرخه عمرس م2شکل . طرف گردند 
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   مسئولیتهای تولید کننده برای چرخه عمر یک محصول– 2شکل 
  
  

  : جدیددر کوتاه نمودن چرخه توسعه محصول عوامل کلیدی .2
  

 ) NPD   (ه محصول جدید  اجرای فرآیند توسعدر مرحله (WCM) کالس جهانی درتولید با قابلیت  صنایع بهمنظور دستیابی ه ب
 ید ، روشهای زیر بمنظور دستیابی به تولABPS بر اساس طرح نظارتی .بکار گرفته شودضروری است تا روشهای و استراتژیهای متفاوتی 

  .  می گردند یهدر کالس جهانی و دستیابی به صنایع برتر در دنیای امروز توص
 ساده سازی فرآیندهای ساخت – توسعه نقش و اهمیت آموزش –ختیارات کارکنان  قدرت و ا–اشتغال و درگیری سریع تامین کننده 

  .  جریان – برای بهینه سازی زمان د مدلهای شبیه سازی ساخت و تولی– و مونتاژ ، کالیبراسیون و تست اتوماتیک محصوالت دو تولی
 کاربری برخی از مواد – برای آزمایشات  طراحیCAD/CAM ابزارهای طراحی –مدلهای پارامتری و هزینه چرخۀ عمر محصول 

 مدل سخت – درگیری و اشتغال سریع مشتری – فرآیند سیستماتیک مرور دوباره طراحی –موجود در انبار برای اجزاء تولیدی 
CAD – فرآیندهای انعطاف پذیر CNC – طراحی برای – جلسات تمرکز بر روی محصول توسعهۀ مصرف و بکارگیری مجدد 

  - مهندسی همزمان - توسعه متمرکز فرآیندها و محصول – توسعه شبکه محلی بمنظور بهبود جریان ارتباطات – قابلیت تست
ستم بدون مبادله کاغذ را فراهم آورده و سبب ی مستند سازی فوری کامپیوتری که س–کاربردهای بازاریابی و مشخصات فنی آن 

 توافقات طویل – تغییرات الکترونیکی اطالعات طراحی - شبیه سازی ابزارهای–بهینه شدن و جدید شدن محصوالت می گردد 
 ورودی مشتری در طول تعیین محصول و توسعه آن مهندسی بر –تخصیص تیم چند وظیفه ای محصول -المدت با تامین کننده 

 –د وظیفه ای محصول  اجرا و پیاده سازی تیمها چن- مهندسی کاربردی– توسعه نرم افزاری و سخت افزاری –مبنای کامپیوتر 
 فعالیت CAD/CAM/CIM جریان کار موازی و – همزمان با ساختار مهندسی از باالبه پائین د تولی-ساختارهای تیم پروژه ای

  . با مشتری بمنظور توسعه برنامه های استاندارد شده 
  :عالوه بر این موارد فاکتورهایی زیر می تواند بسیار مورد توجه قرار گیرند

  . تیم استراتژیک چند وظیفه ای بمنظور پیاده سازی ملزومات محصولاستقرار •
 تریس بهره گیری از ما- نمونه سازی سریع–تیمهای چند وظیفه ای در برگیرنده مشتریان و تامین کنندگان طراحی  •

  . (QFD)گسترش وظیفه ای کیفیت 
 انعطاف پذیری در فرآیندهای تولید –ابی  تحلیل اثر خر– آنالیز المان محدود – در مرحله تعریف محصول DFMمرور  •

  .تا بدینوسیله تغییرات طراحی را اجازه دهد
  .  در مسائل خرید ، مهندسی ، مدیریت و بکارگیری منابع انسانی در مرحله نمونه سازی ماریبکارگ •
  .افزایش سرعت فرآیند انجام تست بمنظور کاهش سیکل نهایی تست •
  ی تا تحویل نهاییتمرکز توسعه محصول از مرحله طراح •
  روشهای ارزیابی تحلیلی از مرحله طراحی تا ساخت نمونه  •
   CNC با نرم افزارهای پیشرفته و تجهیزات ساخت و تولید CADسیستمهای جدید  •
  وتری و تقسیم بانکهای اطالعاتی یتیمهای طراحی چند وظیفه ای همکار با بهره گیری از سیستمهای کامپ •
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  کارخانه و تکنسینهای تست در طراحی مشغله اپراتورهای مونتاژ  •
  ی تامین کننده در فرآیندهای طراحی محصوالت جدیدماربکارگ •
  استفاده از شبیه سازی و مدلسازی مهندسی در فرآیند طراحی •
  بهره گیری از شبیه سازی نرم افزاری بمنظور بهبود جریان مواد از کارخانه  •
  .سعه مشخصات مربوطه بهبود وضعیت تیم چند وظیفه ای اداری بمنظور تو •
  استفاده از یک سیستم ردگیر مهندسی پروژه •
 استفاده از یک طراحی آزمایش بمنظور توسعه فرآیندهای تولیدی مورد نیاز –استفاده از مدلهای تزریقی و گردشی سریع  •

   .CAD/CAM/CAE تاکید بر روی طراحی مطابق اندازه افزایش تمرکز ابزارهای –
  .ریق فرآیندهای توسعهفصل مشترک مشتری از ط •

 واگذاری اختیارات به تیمهای مهندسی همزمان تا بدینوسیله تصمیم –مدلسازی سخت بمنظور ارزیابی هندسه محصول همچنین 
  . گیری ، تخصیص منابع و صرف سرمایه ها با کمترین مرور مدیریت ارشد سازمان صورت پذیرد 

  
 :جمع بندی و نتیجه گیری .3

  
ین کاربرد مفهوم مدیریت مهندسی ارزش را برای توسعه محصول جدید در محیط ساخت کالس جهانی در بر پیشنهادی نو متدلوژی

از . دراین متدولوژی ما بدنبال شناسایی کارامدترین و موثر ترین سازمان ممکن با کمترین هزینه و ضایعات صفر هستیم. می گیرد
)(ABPS این در حقیقت نمایش . محصول در کالس جهانی استفاده شده است بعنوان الگویی برای نمایش کمی شاخصهای تولید

تصویری بی مانندی از تعالی است که در رویکرد این تحقیق تحت عنوان یک منبع و یک روش مقابله برای شرکتها مورد استفاده قرار 
 تجهیزات و بخصوص دانش ومهارتهای ،تکنولوژی،در واقع این رویکرد نیاز شرکت ها برای استفاده هوشمندانه از منابع. گرفته است

. کارکنانشان در جهت حذف مجموعه ضایعات و تلفات نه تنها در تولید و فرایند بلکه در ساختار و اصول مدیریتی کل سازمان می باشد
ممکن است بسته به استفاده از متدولوژی پیشنهاد شده تنها هشداری منطقی است نسبت به اینکه اعداد ممکن است نادرست باشند و نتایج 

 نمایانگر باالترین استاندارد ها در تولید امروزیست ABPSنوع عملیات کامال تغییر کند لیکن بعنوان یک چالش، موفقیت های آماری در 
  که می تواند بعنوان معیاری برای ارزیابی سیاری از شرکتها قرار گیرد
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