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 مطالعه روش

 .اندازه گيری پيش نياز بهبود عملکرد است 

 عملکرد عالی در فرآیندهای         صنعت هميشه دنبال دستيابی و تطبيق با

 ست.تجار ت ا

   جهت شناسایی عملکرد عالی ،در ابتدا باید عملکردهای فرآیندهای

 سازمان اندازه گيری و سنجيده شود 

 اهداف مطالعه روش

 بهبود فرآیند ها و روش های توليد 

 بهبود استقرار تجهيزات در كارگاه و مناطق كاری 

  و تجهيزات از نظر فاكتورهای انسانیبهبود در طرح ماشين آالت 

 استفاده بهتر از مواد اوليه، تجهيزات نيروی كار 

 صرفه جویی در نيروی كار و كاهش كارهای طاقت فرسا و غير ضروری 

 اهداف زمان سنجی

 بهبود برنامه ریزی و كنترل 

 برنامه ریزی مفيد نيروی انسانی و ماشين آالت 

  سنجش عملکرد پرسنلبدست آوردن شاخص های مطمئن برای 

 مراحل مطالعه کار:

 انتخاب 

 ثبت 

 تجزیه و تحليل 

 بهبود و توسعه 

 مقياس گذاری 

 تعریف 

 اعمال 

 نگهداری و ابقاء 

 جستجوی بهبود 

 انتخاب

 انتخاب كار بمنظور تجزیه و تحيل 

 بهبود در زمينه های فنی ،اقتصادی یا انسانی 

  وجود داشته كاری انتخاب شود كه از نظر فنی امکان بهبود در آن

 باشد

 

 

 

    ثبت

  ثبت كليه جزئيات واقعی روش موجود انجام كار از طریق مشاهده

 مستقيم

 ثبت هر آنچه كه مربوط به روش فعلی انجام كار است 

 تجزیه و تحلیل

 بررسی دقيق و منتقدانه اطالعات جمع آوری شده 

 تجزیه و تحليل آنچه كه ثبت شده 

 استفاده از چک ليست 

 بهبود و توسعه

 طراحی و توسعه روش 

  ایده آلطرح و تدوین مناسب ترین روش با در نظر گرفتن شرایط واقعی و 

  ایجاد روش جدید انجام كار با رعایت نکات فنی، اقتصادی، انسانی و

 محيطی

 مقیاس گذاری

 مقياس گذاری استاندارد برای روش جدید 

  اندازه گيری حجم كار مورد نياز در روش جدید 

  استاندارد انجام روش جدیدمطالعه زمان 

 زمان سنجی 

 تعریف

  تعریف روش جدید با توجه به تعين زمان مربوطه 

  تعریف و تشریح روش جدید انجام كار به گونه ای كه قابل شناسایی و

 تشخيص باشد

  تعریف مواردی نظير : فرآیند مواد كيفيت تجهيزات ،آموزش، شرایط كار

 ، استانداردها ...

 اعمال

  جدید بر مبنای استانداردهای تعين شده در زمان مجاز اناعمال روش 

 استقرار عملی و فيزیکی روش جدید و استانداردهای ان 

 ابقاء و نگهداری

  ابقاء روش جدید بوسيله روشهای صحيح كنترل 

  ارزیابی استانداردهای جدید انجام كار 

 ر برابر تغيير و عادت به روش قدیمحل مشکالتی مانند مقاومت د 

 

 تضمین کیفیت
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ISO ممیزی تایجن

 در گزارشی کوتاه از 

 نسرین صالحی پور سرکار خانم 

سرپرست تضمین کیفیت

  

برای اثبات انطباق با سه استاندارد بین  در روز هشتم تیر ماه جاری، فوالد پایا

مدیریت  ISO 14001-2004مدیریت کیفیت و ISO 9001-2008المللی 

مدیریت بهداشت حرفه ای و ایمنی   ISO 18001-2007محیطی و   زیست

مورد ممیزی مراقبتی  QSCERTتوسط گروه ممیزین شرکت 

(Surveillance)  قرار گرفت خوشبختانه نتیجه ممیزی بسیار موفقیت آمیز

بود به نحوی که در خالل ممیزی که اکثریت به اتفاق بخش ها ، واحدها و قسمت 

نفر روز مورد ممیزی قرار گرفت هیچگونه مغایرت از نوع  2های گروه به تعداد 

وسط ممیزین مشاهده نگردید. و ت (Minor)و کوچک  (Major)بزرگ 

و اثر بخشی  (PI)خروجی ممیزی فقط به تعدادی توصیه برای بهبود سیستم ها 

بیشتر آنها در سازمان منجر گردید. از نکات حائز اهمیت و افتخار آمیز این 

 Closing)در گزارش ممیزین در جلسه اختتامیه ممیزی ها این بود که 

Meeting)  عملکرد تعدادی از بخش ها ، واحد ها و قسمت ها مثبت و مطلوب

می توان به عملکرد نیروی انسانی در تحقق              تلقی گردید که از جمله 

واحد  ،در موضوع آزمایشات ادواری کارکنان و H.S.Eروند فعالیت ها و واحد 

 ،جوشکاری دستگاه های کالیبراسیون تضمین کیفیت در پیگیری و تاییدیه 

وسایل اندازه گیری و تعیین نیازهای آموزشی بر اساس تولید می توان اشاره 

 نمود.

بنابراین شایسته است که این موفقیت ارزنده و مهم را به تک تک کارکنان 

فوالد پایا و مدیریت محترم ارشد سازمان بدلیل رویکرد مشتری مداری و 

ام آنان از اجرا و پیاده سازی از ارتقای سطح سالمت کارکنان ، تکریم و احتر

طریق سیستم های نوین مدیریتی و ایجاد فضای مناسب کاری برای تولید 

 اقتصادی و رقابتی تبریک و تهنیت گفت و امید به آینده بهتر را برای سازمان انتظار داشت. 

 

 

 

 

 

 

  

 موفقیتی دیگر برای شرکت فنی و مهندسی فوالد پایا
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 لبـخــــند
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 گفتگویی کوتاه با :

 ـدس مهرداد سلحشورمهن
 

 سرپرست واحد کنترل کیفیت

         

 

 

 

 

 

 

 

و  نمائید؟ تان را به طور کامل معرفی آقای مهندس لطفاً در ابتدا خود

خالصه ای از فعالیت های واحد کنترل کیفی توضیح دهید.

متولد ایذه در شهرستان  1351مهرداد سلحشور دوركی هستم در سال 

اخذ  از دبيرستان شهيد بهشتی ایذه 1369شدم. دیپلم خود را در سال 

تکنولوژی جوشکاری وارد دانشگاه شدم و رشته  1390نمودم . در سال 

و در این  به استخدام فوالد پایا در آمدم1387. در سال دریافت كردم را 

  وده و هستم.مشغول به خدمت بكنترل كيفيت مدت نيز در واحد 

تکنسين مجرب با جمع  3كارشناس و  2این واحد با در اختيار داشتن 

سال یکی از مجرب ترین واحدهای كارگاه را تشکيل داده  80كلی سوابق 

و قاعدتأ این تجربه در كنترل و باال بردن كيفيت ساخت در كارگاه كمک 

آماده سازی های خرید متریال،  STEPشایانی نموده است. این واحد در 

و مونتاژ، جوش، عمليات حرارتی، تست فشار یا نشتی، سند بالست و 

بوده كه تا تأیيد بازرسان این  HOLD رنگ دارای بازرسی با اولویت

واحد مراحل بعدی اجرا نخواهد گردید لذا كليه فعاليت های اجرایی در 

STEP  های ذكر شده بصورت دقيق و كامل كنترل و نتيجه در فرمت

مربوط به خود و تکنولوژی ساخت درج می گردد. نتيجه این كنترل  های

ها نيز تبدیل به گزارشات كيفی شده و برای واحد تضمين كيفيت و 

كنترل پروژه ارسال می گردند. گزارشات هفتگی و ماهانه این واحد برای 

بخش های متریال، مونتاژ، جوش، آزمون های غير مخرب و رنگ خود 

خصوص بهبود مسایل كيفتی در سطح كارگاه می بهترین شاخص در 

باشد. بازخورد این گزارشات نه تنها باعث می شود تا فرآیندهای خرید، 

تکنولوژی و ساخت اصالح و بهينه گردند بلکه نياز سنجی های آموزشی 

پرسنل اجرایی را نيز سنجيده و باعث شده است تا دوره های برای ارتقاء 

اجرایی توسط واحد تضمين كيفيت و واحد  سطح دانش و كارایی پرسنل

آموزش در برنامه های شركت گنجانده شود. در نهایت ماحصل این كنترل 

ها و گزارشات منتج به بهتر شدن وضعيت كيفيت در بخش اجرایی 

شركت شده و مطابقت و مقایسه این گزارشات با گزارشات قبلی خود 

طح كارگاه می بهترین شاخص برای سنجش بهتر شدن كيفيت در س

 باشد.

با توجه به اینکه در این كارگاه طيف وسيعی از تجهيزات و قطعات مربوط 

به صنایع فوالد، پتروشيمی، نفت و گاز ساخته و یا درحال ساخت می 

باشد استانداردهای مختلف و گسترده ای نيز مورد استفاده قرار می 

رفته و درخواستی گيرد. این استانداردها با توجه به طراحی های صورت گ

از سوی كارفرما و یا پيشنهادی این واحد مورد استفاده قرار می گيرند 

كه ممکن است از كشورهای مختلفی شامل امریکا، آلمان، اتحادیه اروپا، 

استاندارهای داخلی كه بطور مثال شامل و ژاپن، ایتاليا، انگلستان 

AWS, ASME, API, ANSI, IPS, ISO, EN, DIN, GIS, BS, 

 می باشند. …

منبع استانداردی مورد استفاده با توجه به توضيحات باال در این شركت 

قرار داده شده است  STANDARD MANAGERكه در بخش 

بوده  IHS (INFORMATIONHANDLING SERVICE)منبع

 RAYAN JOOSH COMPANYكه توسط شركت تحت ليسانس
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بوده كه در حال حاضر مورد استفاده قرار می گيرد.  5.3.1با بازنگری 

شركت جهت بروز آوری و تکميل این مجموعه بی نظير مذاكراتی را با 

شركت رایان جوش انجام داده تا در آینده منبع استانداردی شركت با 

 استانداردهای روز دنيا كامل تر و بروز آوری گردد.

 شاور مقيم در كارگاه میاین شركت هم اكنون دارای پنج بازرس و م

 باشد كه همانند بازرسين این واحد بنا به سطح بازرسی تعيين شده

 ,HOLDهای بازرسی متعدد با اولویت های  STEPدارای 

WITTNESS, SPOT WITTNESS  بوده و همه مراحل ساخت

ها با رعایت ترتيب های داده شده در  STEPدر این 

INSPECTION TESTING PLAN  منتج كيفیكنترل به 

بازرسان تحویل داده می شود. همين مراحل برای پروژه هایی كه بازرس 

مقيم نداشته باشند نيز با رعایت اولویت های تعيين شده تحویل داده 

می شود. ماحصل فعاليت ها و كنترل های صورت گرفته توسط بازرسان 

مشاورین به اعتماد سازی و اطمينان هر چه بيشتر سازمان های بازرسی، 

و نمایندگان كارفرما به این واحد شده و سطح مطلوبی از رضایت در 

 پروژه های ساخته شده و درحال ساخت بوجود آمده است.

یکی از نيازمندی های اساسی كه هم اكنون در كارگاه احساس می گردد 

 stainless   steelsایجاد فضای مناسب برای متریال های ضد زنگ 

شامل جداسازی و تفکيک مناسب در انبارش و ساخت می باشد. این فضا 

در كارگاه می باشد و نيازمند همت مدیریت و پرسنل برای این كار مهم 

می باشد. البته اینکار نيازمند برنامه ریزی و زمان مناسب می باشد تا 

بتوان از حداقل فضا و محيط بيشترین استفاده با بينش بهتر نسبت به 

و به انجام رساند. مورد بعد اصالحات در بخش سند آینده را پایه ریزی 

بالست و رنگ آميزی می باشد كه برنامه و كارهای مربوط به این 

اصالحات دیده شده و در فاز اجرایی شدن اصالحات كار متوقف شده 

 است.

 

 همکاران ما در واحد کنترل کیفیت
 به ترتیب از راست به چپ:

 کنترل ابعادی پور بازرسـالیـانوش عــکی

 رس جوش و تست های غیر مخربس آبادی بازـشمرضا محمد

 و بازرس کنترل متریال لحشور سرپرست کنترل کیفیـرداد سـمه

 کنترل ابعادیی بازرس ـا بابایــــرض

 بازرس سندبالست و رنگ و کارشناس کنترل کیفیی ـوحدتا ـاحمدرض
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 خانواده تان و بر ما مبارک باد ،رویت هالل سبز میالدتان بر شما 

 روح اله کیانی نیما آرپناهی رسول آلبوغبیش

 عارف آلبوغبیش خلیل حمادی

 کاظم فضلی مهدی حسن پور محمد علی منجزی
 نواصر علی

 علی حمیدی

 نوید منصوری

 روح اله عظیمی

 علی عابدی
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 آلودگی هوا چیست؟
 

و ذراتی تشکيل می آلودگی هوا از تجمع انواع گازها، قطرات كوچک، 

شود كه كيفيت هوا را پایين می آورند. هوا می تواند هم در شهرها و 

در شهرها، ماشين ها، اتوبوس ها و  .هم در روستاها آلوده شود

هواپيماها، و همچنين صنعت و ساخت و ساز می تواند منجر به آلوده 

يون ها در روستاها، گرد و غبار ناشی از تراكتورها، كام .شدن هوا شود

و ماشين ها كه روی زمين های خاكی حركت می كنند، معادن سنگ 

 .و دود چوب و آتش زدن محصوالت می تواند موجب آلودگی هوا شود

 .اوزون سطح زمين مهمترین بخش آلودگی هوا در شهرهاست

این اوزون زمانی ساخته می شود كه موتورها و گازهای سوختی كه در 

ر خورشيد به آنها می تابد، فعل و انفعاالتی هوا پخش شده اند، وقتی نو

وقتی هوا راكد باشد، خورشيد روشن و دمای هوا گرم  .انجام می دهند

است، رد این حالت سطج اوزون باال می رود. این اوزون را نباید با آن 

الیه اوزون اصلی كه در اتمسفر قرار دارد و ما را از اشعات مضرخوردشيد 

 .گرفت محفوط می كند، اشتباه
 

 عالئم آلودگی هوا ●

 
آلودگی هوا می تواند چشم ها، گلو و ریه را ناراحت كند. سوزش چشم، 

سرفه و تنگی نفس از جمله مشکالت متداولی است كه با قرار گرفتن 

افراد مختلف ممکن است واكنش  .در معرض آلودگی هوا ایجاد می شود

ممکن است دچار  متفاوتی به آلودگی هوا داشته باشند. برخی افراد

تنگی نفس یا سرفه شوند، درحاليکه دسته ای دیگر ممکن است هيچ 

عالمتی را حس نکنند. از آنجا كه ورزش نياز به تنفس عميقتر و سریعتر 

دارد، ممکن است منجر به تشدید این عالئم شود. افرادیکه دچار بيماری 

سم یا های قلبی مثل انژین )گلو درد( یا بيماری های ریوی مثل آ

 .امفيزم هستند، به آلودگی هوا حساسيت بيشتری دارند

 

 

 

 

 

 آیا آلودگی هوا برای سالمتی ضرر دارد؟

 
 خوشبختانه برای اكثر افراد سالم، عالئم آلودگی هوا به محض اینکه 

كمی كيفيت هوا بهتر می شود، از بين می رود. اما، برخی از افراد 

كودكان ممکن  .آلودگی هوا دارندحساسيت بيشتری نسبت به تاثيرات 

است حتی تاثير سطح های پایينتر آلودگی هوا را هم حس كنند. 

همچنين ممکن است دچار بيماری های بيشتری مثل برونشيت و گوش 

افراد مبتال به بيماری های قلبی و ریوی هم واكنش  .درد نيز شوند

هوا شدید شدیدتری به آلودگی هوا دارند. در زمان هایی كه آلودگی 

است، بيماری آنها تا جایی بدتر می شود كه ممکن است فعاليت های 

خود را محدود كرده یا حتی به پزشک مراجعه كنند. در گذشته، تعداد 

زیادی از مرگ و مير ها را ناشی از قرار گرفتن در معرض آلودگی هوای 

 تاثيرات طوالنی مدت قرار گرفتن در معرض آلودگی .شدید دانسته اند

 .هوا همچنان در دست تحقيق و بررسی است

 

آیا کسانی هستند که وضعیت آلودگی هوا را کنترل  ●

 کنند؟

آژانس محافظت محيطی در كشور وظيفه كنترل و گزارش وضعيت و 

كيفيت هوا را دارد. این آژانس به همراه هيئت كيفيت هوای محلی، 

ن شهر كوچک ميزان آلودگی هوا را در خيلی از شهرهای بزرگ و چندی

اندازه گيری ميکند. طی بيست سال گذشته، به خاطر تالشهای بی 

 .وقفه این سازمان، كيفيت هوا پيشرفت قابل مالحظه ای داشته است

روزنامه ها، تلویزیون و رادیو معموالً وضعيت آلودگی هوا را گزارش می 

نيز معياری است برای اندازه گيری (AQI) كنند. شاخص آلودگی هوا

درجه بندی شده است و در خيلی از  500تا  0يت هوا كه از كيف

   .گزارشات هوایی ازآن استفاده می شود

 

 برای محافظت از خود و خانواده مان چه باید بکنیم؟ ● 

كنترل كنيد. دقت كنيد كه این  AQI ميزان آلودگی هوا را برحسب

هوایی باالتر باشد. همچنين مراقب وضعيت های  100ميزان نباید از 

پر خطر مثل گرما، روزهای آفتابی و اینها یا عالئمی مثل تنگی نفس، 

  .سوزش چشم و سرفه در خودتان باشيد
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برابر  می توانيد باانجام اقدامات زیر خودتان و خانواده تان را در

 :آلودگی هوا مراقبت كنيد

طی روزهایی که آلودگی هوا باالست، حتماً در  -

آالینده ها در داخل خانه  منزل بمانید. خیلی از

 بسیار کمتر از بیرون هستند

 

اگر محبورید که بیرون بروید، فعالیت خارج از   - 

منزلتان را به صبح های زود محدود کنید و یا تا 

غروب آفتاب صبر کنید. دلیل آن این است که نور 

 .خورشید سطح اوزون را افزایش می دهد

 

هیچ عنوان در وقتی آلودگی هوا باالست، به   - 

خارج از منزل ورزش نکنید. هرچه تنفس شما 

سریعتر باشد، آلودگی بیشتری وارد ریه هایتان 

 .خواهد شد

 
به بيماری اما اگر در نزدیکی منابع آلودگی شدید زندگی می كنيد، یا مبتال  این قدم ها از بروز عالئم در كودكان و بزرگساالن جلوگيری می كند.

 .های قلبی یا ریوی هستيد، حتمًا با پزشکتان در این باره مشورت كنيد

 

 

 

  

از آلوده شدن زخم به گرد و غبار و یا تماس با ابزار کار 

 خودداری کنید
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 علیرضا قربانیجناب آقای 

  معرفی می گردد. 1395ماه  تیردر فرد برتر به دالیل زیر به عنوان 

 وجدان کاری و کارکرد عالی -

 کارگاهی و انضباط رعایت نظم -

  رعایت اصول و قوانین شرکت -

 HSE همکاری با واحد -

بدین وسیله مراتب سپاس خود را از تالش و زحمات ارزشمند صادقانه جنابعالی در زمینه پیشبرد اهداف 

 محیط کار تقدیم میداریم. بهداشتی و ایمنی در

 

 

 

  

  سرکار خانم مینا مودب و آقای رضا اسالمی

  معرفی می گردد. 1395تیرماه  در کاران نمون  ایمن برتر اتبه دالیل زیر به عنوان نفر

 رعایت نظم،انضباط و پاکیزه سازی کارگاه-

 VIPکسب نمره قابل قبول در دو دوره متوالی گشت   -

بدین وسیله مراتب سپاس خود را از تالش و زحمات ارزشمند صادقانه جنابعالی در زمینه پیشبرد اهداف 

 بهداشتی و ایمنی در محیط کار تقدیم میداریم.

 منان دوام عزت و سالمت ،تداوم حضور برایتان خواستارم از درگاه ایزد
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  ایجاد فضایی مناسب از نظر فيزیکی جهت رفاه پرسنل  .1

 قابل قبول بودن آن از نظر مركز بهداشت جهت رستوران .2

 ارتقای بازدهی كولرها جهت تسریع در خنک نمودن سالن  .3

عدد  5كاهش هزینه برق به گونه ای كه كولرهای سالن ) .4

جهت هزار ایستاده(  42هزار پنجره ای و یک عدد  18

خنک نمودن محل، روزانه سه ساعت كمتر كار می كنند 

كيلو وات در ساعت  15، به عبارتی كاهش مصرف برق 

ساعت می توان گفت،  3كمتر شده كه با احتساب روزی 

كيلو وات در مدت سه ساعت، كاهش برق  45 روزانه 

 مده است .بوجود آ
 



 

 1395  تیر / سهشماره  -کارگاه اهواز  -پایاماهنامه داخلی شرکت فنی و مهندسی فوالد 

          15 
 

 

 

30/04/1395پایا در تاریخ  از شرکت فوالد استاندار محترم خوزستان و هیات همراه  شریعتیآقای دکتر جناب بازدید   

 

  

 .... چــــه خبـــــر
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   مناطق نفت خیز جنوبمدیر عامل بازدید 

 
 ،دگان ـبود که بازدیدکنن 10اعت ـتقریبا ً س

و چند تن از   مناطق نفت خیز جنوب مدیر عامل 

تشریف فرما شدند که از  بخش های هیات همراه 

مختلف تولید بازدید به عمل آوردند ، در این 

ال و راهنمایی مدیر عامل ـبازدید که با استقب

شرکت جناب آقای مهندس لقمانی صورت گرفت 

، توضیحات و معرفی کامل بخش های تولید به 

مع و نظر بازدیدکنندگان قرار داده شد و در ـس

میان بخش ها تجهیزات استاندارد داخل  شرکت 

 نظرشان را بیشتر جلب کرد.
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     دوربیـن تـالش
شما خواهد باليد. دست مریزاد....  الش تان را پاس می داریم. تالش شما شاید از لنز دوربين ماهنامه ما دور بماند اما قطعاً كسی از آن باال تالش شما را خواهد دید و بهت

ز دوربين ماهنامه جاودانه سازیم. در این شماره دوستان سعی می كنيم گاه گاهی در هر فرصتی در محل كار شما حضور یابيم و تصویر تالش شما  را از دریچه لن

 همکاران زیر ميهمان لنز دوربين تالش شدند

 

  

 احمد مهر محمدی )مونتاژ( روح اله شهماروند )آماده سازی(

 علی نوری) تکنسین آماده سازی( فردین محمدی )ماشینکاری(

 قاسم حزباوی )جوشکاری(
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 ... چاله ای افتاد و بسیار دردش آمدروزی مردی داخل                           

 

 !او را دید و گفت :حتما گناهی انجام داده ایکشیش یک                      

 

 !یک دانشمند عمق چاله و رطوبت خاک آن را اندازه گرفت 

 

 !یک روزنامه نگار در مورد دردهایش با او مصاحبه کرد 

 

 یک یوگیست به او گفت : این چاله و همچنین دردت فقط در ذهن تو هستند در 

  

 !!!واقعیت وجود ندارند    

 

 !یک پزشک برای او دو قرص آسپرین پایین انداخت 

 

 !یک پرستار کنار چاله ایستاد و با او گریه کرد 

 

 آماده را او مادرش و پدر که را دالیلی تا کرد تحریک را او روانشناس  یک 

 !افتادن به داخل چاله کرده بودند پیدا کند    

 

 !است توانستن خواستن:  که کرد نصیحت را او فکر  یک تقویت کننده 

 

 !!!یک فرد خوشبین به او گفت : ممکن بود یکی از پاهات رو بشکنی 

 

 !...سپس فرد بیسوادی گذشت و دست او را گرفت و او را از چاله بیرون آورد 

 
 

 آنکه می تواند انجام می دهد و آنکه نمی تواند انتقاد می کند              
 

 جرج برناردشاو                                                                                                                                                                  

  



 

 1395  تیر / سهشماره  -کارگاه اهواز  -پایاماهنامه داخلی شرکت فنی و مهندسی فوالد 

          19 
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