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 توانایی برای آینده

 مانند جدید های چالش برای همچنین پرسنل این شرکت. کرد خواهد کمک آیندهدر  حرکت نوین گیری شکل به واگن فولکس

 یادکار با عینکهای واقعیت مجازی را  آنها. توانایی کسب می کنند مدرن تحرک خدمات و خودکار رانندگی ، الکتریکی خودروی

سرتاسر این شرکت بزرگ ارتباط برقرار می  در خود همکاران با شبکهدر یک  و کرده استفاده دیجیتال ابزارهای از ، گیرند می

 .کنند

 

 و ها استراتژی تدوین با که نیست مدیریت تنها این. است روبرو شدن دیجیتالی و سازی جهانی های چالش با واگن فولکس

 فن و پذیرفته را تغییرات که داند می تیمی را خود پرسنل کل ، بلکهاست جدید های زمینه گشودن حال در مناسب اقدامات



                    

5 

 

 پیوسته گروه این به تازگی به که جوانی کارآموزان تنها نه ، دلیل همین به .کند می ادغام روزمره کارهای در را مدرن های آوری

 آموزش رو پیش وظایف برای نیز کارکنان با سابقه طوالنی بلکه ، بینند می آموزش ها نوآوری و ها روش جدیدترین مورد در ، اند

 Educationتحت عنوان  را ای جایزه حتی 2016 سال از گروه اینبه منظور ارج نهادن به امر آموزش ، . بینند می بیشتری

Award ارج  می نهد آموزشی برجسته های به پروژه که کند می اعطا. 

 در یادگیری دیجیتالی روشهای مقوله های در را ها پروژه بهترین  المللی، بین داورانه از نفر 100 هیئت یک ، امسال ژانویه

 .کردند انتخاب فرهنگی و فنی تحول و های تکمیلی آموزش در یادگیری دیجیتالی روشهای ، ای حرفه آموزش

 بود خواهد آمیز موفقیت صورتی در تنها خودرو صنعت در تحول"گونار کیلیان ، مدیر پرسنلی شرکت فولکس واگن می گوید: 

 نیزرا  ها روش بلکه ، نیست محتوا مورد در فقطموضوع  این. دنباشمهارت داشته  خود جدید وظایف برای دقیقاً کار نیروی که

 های پروژه روی شدت به ما کارشناسان و است برخوردار صالحیت توسعه زمینه در باالیی دانش از واگن فولکس. شامل می شود

 ". کنند می کار آینده

 

 (ترکیبی) 12.9-13.8: کیلومتر 100 در ساعت کیلووات به برق مصرف : ماشین گلف ای

  :+ A کارایی درجه ؛( ترکیبی) صفر: کیلومتر/  گرم به CO2 انتشار
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 .است کرده تبدیل الکتریکی تولید خودروی کارخانه پیشرو در زمینه به را( خود  Zwickau سویکاو) کارخانه واگن فولکس

 الکتریکیپیشروی در زمینه تولید خودروی  شروع

 با. است(  Zwickauو)یکاسو در واگن فولکس کارخانه آموزش مرکز الکترونیکی حرکت اتاقطرح  ، طرحهای عالی این از یکی

 گرفته فرا جدید الکتریکی مدارات با کار برای اساسی های مهارت ، مجازی واقعیت و یفیکیشنمگ مانند یادگیری ابزار از استفاده

 توانایی و تمایل بارز نمونه کارخانه سویکاو کلی طور به .شود می منتقل آنها بهتولید  فرآیند و محصولمرتبط با  دانش و دهش می

کارکنان  همه تقریباً. افتد می اتفاق آنجا در واگن فولکس تاریخ در پیشروی مهارتی بزرگترین زیرا ، است یادگیری برای کارکنان

 .از خط تولید بگذرانند 2019 سال اواخر از برقی را تمام خودروهای اولین تا آماده می شوند نفر ( 7700)مجموعاً 

 موسسه عامل مدیر ، نادوشوسکی هولگر. شود می اجرا واگن فولکس آموزش موسسه همکاری با آموزشی اقدامات

به این  ممکن حالت بهترین در را کارکنان همه که است این ما هدف": گوید می سویکاو در واگن فولکس آموزشی

 ".کنند و در تعداد زیاد تولید کیفیت باالترین با الکتریکی خودروهای مهارت برسانیم تا

 سراسر در جوان مهندس 100 ، بلکهدارد سویکاو کارخانه در خاصمهارتهای  به نیاز تنها نه در زمینه تولید خودروی الکتریکی

مهارت الزم را کسب می  ،تولید برتر متخصصان عنوان به( FEEP) "آینده الکترونیک مهندس برنامه"طرح  عنوان تحت جهان

در چارچوب  جدید الکتریکی های اتومبیلجهت به بازار آمدن  دییار تول ، عنوان به ااصطالح ،FEEP طرح التحصیالن فارغ .کنند

 برند مدیره هیئت سرپرست ، اولبریش توماس. کمک می کنند واگن فولکس در تولید خودروهای برقی بزرگ پیشروی

 اندازی راهخط  27 مجموع در واگن فولکس ، سال سه حدود طی": دهد می توضیحاین طرح  ابعاد درباره ، الکتروموبیلیتی

برند  سه از هایی مدل ، سویکاو کارخانه در تنها .کرد خواهد مدیریت جهان منطقه سه در در چهار برند را یکیالکتر اتومبیل

 سراسر در خود الکتریکی های سایت در جوانی مهندسین به ما ، آینده در. شوند می خارج تولید خط از کارخانجات خودروسازی

 تکنسین " ". باشند زیادی عملی تجربه دارای همچنین و بوده آشنا خودرو جدید معماری دانش به که داشت خواهیم نیاز جهان

 .خواهند کرد کار نیز الکترونیکیی کمکوسایل  و ابزارها ترین مدرن با FEEP طرح های
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 CO2 انتشار ؛ 4.0 ترکیبی -3.8 شهری برون -4.3 شهری: کیلومتر 100 در بر حسب لیتر سوخت مصرف :TDI SCR (85kW) ماشین گلف مدل

 A کارایی درجه ؛ کیلومتر در گرم 104: ترکیبی

  صنعت برای مدرن آموزش

 دیجیتالی دنیای برایخود  سازی آماده حال در پرسنل که نیست خودرو تولید تخصصی بخش از کارخانجات فوق این در تنها

 ایجاد واگن فولکس در انقالبی ،یادگیری و آموزش در شدن دیجیتالی بلکه در حرف آموزشی کالسیک نیز ،هستند 4.0 صنعت

 .خواهد کرد

 مربیان. هسررتیم باال سرررعت با ای حرفه آموزش تجدید حال در ما»: می گوید واگن فولکس گروه آکادمی رئیس ، هلیند رالف

. دهند می ارتقا را شررده تعیین خود یادگیری و را بکار گرفته دیجیتال های رسررانه و ها روش انواع ، یادگیری در راهنمابعنوان 

 های رسانه ها پروژه در خودشان آنها ، مثال عنوان به .کنند می استفاده خود ای رسانه های مهارت از خود نوبه به ما کارآموزان

در  خود کارآموزی دوره در کارآموزان ، مثال عنوان به". منتقل می کنند را خود دانش نتیجه در و کنند می ایجاد یادگیری

 را آموزشرری محتوای ، دهآور بدسررتآموزشرری را  اطالعات مسررتقل طور به بتوانند تا کنند می دریافت iPads فولکس واگن، 

 واقعیت هایعینک اصرررطالح یا به ، داده ویژه پردازش های عینکهمچنین .  .را تهیه نمایند یجدید مطالب و کنند ویرایش
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سترس در کارآموزان برای نیز( AR) مجازی ست د شی  دوره روند ارائه امکان ها عینک این. ا  فراهم دیجیتالی صورت به راآموز

سط این عینکها  .کنند می صله توان میتو ستقیماً را اطالعات توان می بنابراین. کرد فراخوانی را آنها زمان هر در و بالفا  به و م

 قادر را کارآموزان این .کرد درخواسررت ، دهد می ارتقا را خودآموزی های مهارت که ، واقعی کار جریانهمانند یک  خاص طور

شی رفتار جداگانه طور به تا سازد می سکارپینو. دهند تطبیق محل آموزش در موجود شرایط با را خود آموز  رئیس ، جراردو ا

 نوع ،سررازی دیجیتالی. نیسررت عملی بازی یک آموزش دیجیتالی کردن": گوید می اختصررار به  واگن فولکس آموزش کمیته

 .است در ارتباط حرف فناوری پیشرفته مباحث با تنگاتنگ که سازد می میسر را آموزشی

 

 ها زمینه همه در سازی دیجیتالی

 توسعه بخشهایحذف آنها از  تصور اما ، کنند می آسان را روزمره کارهای ها پردازنده که است واضح ، تولید با مرتبط مشاغل در

. است متکی دیجیتال کار به کارآمدتر کارهایجریان  در بخش طراحی فولکس واگن نیز. غیر ممکن است دیگر خالقبخشهای  و

به پیش می برد.  را دیجیتالی تحول ، مجازی واقعیت در همکاری و تعاملی طراحی ، LED نمایش صفحه از استفاده بخش با این

 طراحیبخش  رئیس ، بیشوف کالوس. است داده تغییر کامالً  را خود کار روش گذشته سال دو طیبخش طراحی فولکس واگن 

باالتر  افزایش رضایت کارکنان در کنار منجر به هاافزار نرم سازی بهینه و کارکنان مداوم ارتقاء مهارت": گوید می واگن فولکس
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 از نیز کارکنان و  است طراحی درنهفته  سازی دیجیتال ، واگن فولکس در" ".گردد می محصول کیفیت سعه ووت سرعترفتن 

 ".دنکن می ایجاد شخصی پیشرفت برای را توجهی جالب اندازهای چشم جدید فرایندهای: شوند می مند بهره آن

 برای متر 18 باال وضوح با LED نمایش صفحه مانند - شده ارائه پیشرفته گسترده های سیستم روی دیزاین واگن فولکس

، بطور  پیشرفته گسترده های سیستم رویبر  واگن فولکسبخش طراحی  .است کرده گذاری سرمایه مجازی های مدل پذیرش

 ، جمله از .است کرده گذاری سرمایه مجازی های مدل پذیرش برای باال وضوح و یمتر 18با پهنای  LED نمایش صفحه مثال

 واقعی بصورت را مدلها توان می اکنون زیرا ، یابد می کاهش شدت به فرآیند طول در صوتی مدلهای گیر وقت و پرهزینه تولید

 وضوح با داده های عینک از استفاده با :کاربرد پیدا می کنند مجازی واقعیتدر اینجا نیز عینکهای . کرد سازی بهینه و داد نشان

کرده ، پردازش  ایجاد هم با را جدید محصول اندازهای چشم توانند می حضور دارند، مختلف های مکان در از که نفر چندین ، باال

 .نمایند ارزیابی واقعی عکس کیفیت با را آنها و کنند
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 یک ها نوآوری و پیشرفته های رسانهبا این وجود . است بوجود آمده آن کارکنان و واگن فولکس برای موفق ای آینده زمینه

 به شرکت برایکه  آنچهکارکنان هستند با  خود ، شرکت موفقیت کننده تعیین. می باشند آینده درتوانایی  برای سازنده عنصر

 فنی نظر از که داریم کنانیکار ما": گوید می انسانی منابع کیلیان مدیر.  .برند می آموزش از که را بهره ای و آورند می ارمغان

 اتمام از پس حتی توانند می و دارند انگیزهتوانایی و ، کنند عمل مستقل طور به توانند می آنها. کار می کنند تیمی و باال سطح

 متوقف هرگز یادگیری: نیزاین گفته معتبر است واگن فولکس در بنابراین ". بطور مداوم آموزش ببینند ،خود آموزش دوره

 .شود نمی

 

 خود ربات همکاران دست در دست و کنند می بازی را اصلی نقش انسانی نیروی کار نیز دیجیتالی اتومبیل تولیدخط  در حتی

 .اند شده متخصص و دیده آموزش تولید های سایت در آنها ، ربات و انسان همکاری این برای. کنند می کار
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