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زمان سنجی چیست؟

اپراتور  سنجی عبارتند ازتكنيك هاي مختلف به منظور تعيين زمان الزم براي يكزمان 
.واجد شرايط كه كار مشخصی را درسطح كارايی معين انجام می دهد

نافع به عبارتی می توان گفت كه زمانسنجی روشی است كه از طريق آن می توان به م
فزونی توليد  ارتقاي عملكرد انسانی،هزينه ها،بهتر، كاهش بسياري مانند ارائه خدمات 

دا  موثر آن جاز زمان مديريت كمك می كند كه زمان غير موثر توليد را به ودست يافت 
د كند و در واحد هايی كه از اين فرايند استفاده نمی شود مقدار زيادي زمان غير مفي

وجود دارد كه می توان آن راحذف نمود و در نهايت بهره وري نيروي انسانی و ماشين 
.دادآالت را افزايش 



انتخابكارمستقيممشاهدهباهاروشايندر:مستقیممشاهدههایروشـالف
.می شودتعييناستانداردزمانشده،
:ازعبارتندكهمی گيردانجاممتفاوتكامالًتكنيكدوبامشاهده ايهايروش

كرونومترازاستفادهبازمان سنجیـ1
كارازبردارينمونهروشـ2

یزمان سنجعملياتمستقيم،مشاهدهبدونهاروشاينگونهدر:ترکیبیروشـب
م هايسيستوقبلیآمارهاياستاندارد،اطالعاتازاستفادهباحقيقتدرمی شود،انجام

ايند،وشمی تعيينعملياتاستانداردزمانشده،تعيينپيشازهايزمانبين المللی،
:ازعبارتندهاروش

MTMحركاتشدهتعيينپيشازهايزمانسيستم-1

Basicاستانداردداده هايسيستم-2 Most



:زمان سنجی با استفاده از کرونومتر

با اندازه گيري زمان الزم براي انجام فعاليتی مشخص در سطح عملكرد تعريف شده
.مستقيماستفاده از كرونومتر و مشاهده 

.، استفاده می شودتكرارياز اين روش فقط براي فعاليت هاي 



:زمان سنجی با استفاده از کرونومتر

است كه در طی آن و در حين سنجی زمان، يكی از عمده ترين سيستمهاي اين روش

ن پذيرد، زمابا توجه به مشاهده مستقيمی كه از سيكل كاري صورت می كار انجام 

جام می از اين روش فقط براي فعاليتهايی كه بصورت تكراري ان. انجام می گرددسنجی 

، هر چه آن است كهزمان سنجی خصوصيات مهم اين سيستم . پذيرد بايد استفاده نمود

.  دتعداد مشاهده سيكل كاري افزايش يابد دقت نتايج بدست آمده بهبود می ياب



:کرونومترسنجی با استفاده از زمان 

:استاهميتحائزمطلبدواستفادهموردكرونومتردر

كرونومتردقتوبنديدرجه1.

كرونومترحركتمكانيزم2.
حسببرياودقيقهاعشارودقيقهحسببراستممكنهاكرونومتردقتوبنديدرجه
.باشدساعتاعشار

دكمهباكهباشدمینوعترينسادهازنومتروكراستممكننيزمكانيزمنظراز
باو(اشندبكجاهردرهاعقربه)متوقفبعديفشارباوافتادهبكارآنسيستمكرونومتر،

كمهدبهباراولينفشارباديگرنوعدر.گرددمیبازصفربههاعقربهمجددافشار،
كهجارهازهاعقربهدوباره،فشارباومتوقفبعديفشارباوافتادهكاربهآنمكانيزم

ودكهاستصورتاينبههاكرونومترديگرنوع.دهندمیادامهجلوبهمجدداباشند
بهراكیيمكانيزمبهفشاركهصورتاينبهكنندمیعملاجدمكانيزمبامجزاصفحه

درحركتبهصفرازدومیومتوقفباشدكجاهردراولیبعديفشارباوانداختهكار
.يابدمیادامهگيريزمانترتيبهمينبهوآيدمی



:زمان سنجی با کرنومترمراحل 

انتخاب كار1.

مطالعه كار براي بدست آوردن اقتصادي ترين روش انجام كار2.

تدارک و ثبت كليه اطالعات مربوط به كار، كارگر و شرايط محيطی3.

تشريح كامل روش انجام كار و تقسيم كار به عناصر كوچك4.

تعيين دفعات زمان سنجی5.

مشاهده وثبت زمان مشاهده شده6.

تعيين ضريب عملكرد7.

تعيين زمان نرمال8.

تعيين بيكاري هاي مجاز9.

تعيين زمان استاندارد10.



:الزم برای زمان سنجیتجهیزات 

:وسايلی كه بايد همراه فرد زمان سنجی باشد-الف
ساعت زمان سنجی1.
زير دستی مناسب2.
مداد و ساير وسايل ثبت3.
فرم هاي زمان سنی4.
:وسايلی مربوط به بخش زمان سنجی-ب
ساعت ثانيه شمار قابل اعتماد1.
ماشين حساب2.
:انواع ساعت هاي زمان سنجی-ج
LAPساعت هاي خاص زمان سنجی پيوسته 1.

SPLITساعت هايی خاص جهت زمان سنجی عناصر بصورت جداگانه 2.



:درنظر داشتکه باید قبل از زمان سنجینکاتی 
شودمطلعكارازسركارگروسرپرستدبايسنجیزمانكارشروعازقبل.
روبروكارگراننمايندهوسركارگربارااوبايدشرايطواجدكارگرانتخابازپس

.شوددادهشرحدقيقاًبايدالزممواردتماموهدفوكرده
فظحراخودسرعتهميشگیروال،كارهنگامدركهشودخواستهكارگرازبايد
.ايدنماستراحتاست، كردهمیاستراحتكاردرحالبهتاكهميزانهمانبهوكند
استگرفتهخوآنبهكارگركهاستراحتزمانمقدارهركهداشتتوجهبايد،
داردكهمشكلیگونههركهشودخواستهاوازوشود،گرفتهنظردراوبرايبايد

.دهدتوضيح
یطبيعسرعتبهكوتاهزمانمدتازپسكارگراناكثراًزمان سنجیهنگامدر

كنندركاسريعغيرطبيعیطوربهدارندتمايلعصبیكارگرانولیمی رسندخود
ايدبسنجزمانوضعيتی،چنينوقوعشرايطدر.می شوداشتباهموجبامراينكه

.بازگرددكارعاديروالبهتادهداجازهفردبهونمايدمتوقفراارزيابی



درنظر داشتکه باید قبل از زمان سنجینکاتی 

يزيادپراكندگیكارانجامزمانزمان سنجی،متوالیدوره هايدركهصورتیدر
ی،مصرفوادمتغييربه دليلتغييراتاينكهشودمعلومبررسیازپسو،باشدداشته
اقدامدليلبهشده،مشاهدههايزماندراختالف،استنبوده آالتماشينوابزارها
سركارگرازوشدهمتوقفزمان سنجیبايدصورتايندر.استدادهرخكارگر

يحصحصورتبهرسدمینظربهكهكار،جريانبهوبرود،كارگرنزدتاخواست
.كردرسيدگینمی شودانجام
ارزيابفردكهكردبرقراردوستانهوصميمیرابطهگونه ايبهكارگرانبابايد

.شودفتهپذير
هسادزبانیبهكارگرانبابايدمطلبهرايداليلارائهوصحبتهنگامدر

.شودصحبت
اركنايكهشوندمطمئنرهگذراينازتانمودهجلبخودبهراكارگراناعتماد

ازاستفادهوكارشدنراحت ترموجببلكهنمی آورد،بوجودیمشكلآنهابراي
.شدخواهدزمان سنجیمزاياي



:درنظر داشتباید قبل از زمان سنجیکه نکاتی

گرسركاربه،می كندكارندكگركاركهشديممتوجهزمان سنجیهنگاماگر
ظرنسركارگرازخودمانقضاوتدرستیمورددرمی توانيمبلكهنكنيماعتراض
.بخواهيم

می شودبدگمانیباعثمخفی كاري.نيستمخفیوسريامريزمان سنجی.



:دالیل زمان سنجی

شود،می انجامكارخانهدرباراولينبرايزمان سنجی1.

است،نشدهزمان سنجیًقبالواستجديدشدهانتخابكار2.

د،شوتعيينآناستانداردبايدوآمدهبوجودكارروشيامراحلدرتغييري3.

،استآمدهبوجودتغييراوليهموادنوعدر4.

.دارندشكايتشده،محاسبهقبالًكهياستانداردزمانازكارفرمايانوكارگران5.

شدهتوليدبرنامه ريزيدراختاللموجبكهتوليدخطدرگلوگاهآمدنبوجود6.
است،

تشويقی،هايسيستمتهيه7.

وتاسپايينخروجینرخآندركهكارخانهازبخشیبررسیبراي8.

.باشيمداشتهافزايشكاريكانجامهزينهدركههنگامی9.



:اهداف زمان سنجی

.تعيين هزينه نيروي انسانی درگير در ساخت محصول1.

.  يازتعداد كارگران توليدي و غير توليدي مورد نتعيين 2.

.تعيين تعداد ماشينهاي توليدي مورد نياز3.

.يتعيين حجم و مقدار تحويلی مواد به ايستگاههاي كار4.

.و برنامه ريزي زمانی كل توليدات كارخانهتعيين 5.

بررسی امكان ساخت يك محصول با توجه به امكانات 6.

.موجود

.توليديتعيين اهداف 7.

.و تحليل نتايج بدست آمدهتجزيه .   8



: زمان سنجیاهداف 

.كارايی بخشها و يا نيروي انسانی كارخانهبررسی 9.

.هزينه واقعی توليددانستن 10.

حقوق مالی و حقوقی به افراد و تعيين سيستمهاي تشويقی و پرداختپرداختهاي 11.

.  بر اساس بهره وري

.آلترناتيوهاي مختلف انجام كار از نظر زمانی و انتخاب بهترين آنهامقايسه 12.

.كردن خطوط مونتاژ، ساخت و فعاليتهاي اعضاي يك گروهباالنس 13.

از زمان در نمودارهاي آناليز روشها، روابط انسان و ماشين و ساير  استفاده 14.

.نمودارهاي مهندسی



:سنجیاهداف زمان 

.طراحی خط توليد و ايستگاههاي كاري قبل از نصب فيزيكی آنها15.

.ابزار و وسايل و تجهيزات طراحی 16.

رنامه استفاده از كارشناسان در برنامه ريزي تعميرات و نگهداري، كنترل پروژه، ب17.

.ريزي و مديريت ظرفيت و ديگر سيستم هاي مهندسی صنايع

انها و در بسياري از فعاليتهاي اداري پروژه هاي عمرانی و خدماتی، بيمارستكاربرد 18.

غيره



:  سنجیزمانمراحل اساسی فرایند 

.انتخاب كار مورد عالقه1.

.ثبت كليه اطالعات مربوط به شرايطی كه در آن شرايط، كار انجام می پذيرد2.

اده بررسی روش ثبت شده جهت حصول اطمينان از آنكه از كاراترين روشها و حركات استف3.

. شده و كليه عناصر خارجی وغير مفيد از عناصر مفيد تفكيك شده اند

زه  اندازه گيري زمانی كار موجود در هر يك از عناصر، با استفاده از مناسب ترين روش اندا4.

.گيري كار

.كاريتعيين زمان استاندارد براي عناصر 5.

و زمان براي آنها صورت پذيرفته استزمان سنجی ثبت روش عمل و كليه فعاليتهايی كه 6.

.يكاستاندارد مربوط به هر 



: سنجی با کرونومترزمان معایب 
سيكلدادتعرفتنباالدليلبهباشد،زيادعملياتانجامزمانتغييراتكهمواقعیدر1.

خواهدگيروقتزمانمحاسبه(زمانهاواريانسبودنباالدليلبه)مشاهدهمورد
.شد
ازپسوتادهايسكارگرسربااليكرونومترباطوالنینسبتامدتبرايبايدسنجزمان2.

وستنيخوشاينداصالكارگربرايكاراينونمايدثبتآنرازمانعمليات،مشاهده
ردجنجالبروزباعثوداشتهدنبالبهراآنهادوستانهغيروتندخوردبرغالبا

.شودمیكارخانه
كردعملتعريف،طبق.باشدمیعملكردضريبتعيينروش،نآدرديگرمشكل3.

واهدخكارسرعتآنباطبيعیبطورشرايطواجدكارگركهاستسرعتیطبيعی
بارااركوباشدداشتهكاملآگاهیعملياتانجامروشبهنسبتآنكهشرطبهكرد

دهدانجامعالقه



.شاد و پیروز باشید


