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 کارسنجی 
 تفکیک عوامل واجزای تشکیل دهنده -1

 

 

 

 طریقه اندازه گیری وثبت زمان عناصر تشکیل دهنده -2

 

 

 

 عوامل متوازن کننده -3

 

 

 
 m.t.mروش  -4



 :بررسی وسنجش زمان اجرای کار

 

 سنجش برنامه کار واحدها -1

 تعیین مدت زمان مورد نیاز برای تحویل کار  -2

 برآورد وسنجش هزینه عملیات ازنظرزمان صرف شده -3

 موازنه خطوط تولید  -4

 براورد تعدادماشین االت  -5

 وغیره -6

 

 :اجرای فن زمان سنجی متضمن

 

 جمع اوری اطالعات الزم درزمینه کار -1

 تشریح اهداف زمان سنجی برای کارکنان -2

 تجزیه کار به حرکات -3

 تعیین زمان اجرایبرهریک از حرکت ها -4

 وغیره -5



 :عوامل واجزای کار 

 

 تشریح نحوه اجرای هرکاری  -1

 

 اندازه گیری عناصر تشکیل دهنده -2

 

 ماهیت تغییرات الزم درجهت بهتر به اجرا دراوردن -3

 

 وغیره -4



 :طریقه اندازه گیری وثبت زمان عناصر

 

 روش مداوم  -1

 

 روش منقطع -2

 

 :خطاهای مشهود درزمان سنجی

 

 نحوه متفاوت اجرای یک کار -1

 شرایط متفاوت محیط فیزیکی کار-2

 تفاوت درمهار کارکنان -3

 مشابه نبودن وسایل وابزار کار -4

 .اشتباهاتی که کارشناس ناظر مرتکب می شود -5



 :عوامل متوازن کننده

 

 

 مهارت وکوشش -1

 تبحر یا مهارت (الف

 تالش وجدیت (ب

 وضعیت فیزیکی محیط کار(ج

 ثبات یا مداومت (د

 

 .برای هریک از عوامل فرعی  ضرایبی درنظر گرفته می شود: توجه 



 دقیقه وضرایب عوامل فرعی چهرگانه 4مثال درصورتی که زمان سنجیده شده برای اجرای کار 

 :عامل مهارت وکوشش کارگری که کار وی زمان سنجی شده است بدین شرح است 

 
 0/02(                                 cخوب)تالش وجدیت  -1

 +     0/08(                                            bعالی )تبحر-2

 0/03(                               bعالی ()مداومت )ثبات -3

 0/04(                  bعالی )وضعیت فیزیکی محیط کار -4

 

 0/17جمع ضرایب فرعی چهارگانه                            

 

 

 سریع تر کارمی کند 0/17دقیقه انجام داده است ازکارگر متوسط  4یعنی کارگرمزبور که کار را در

 .اکنون باید زمان اجرای همان کار یک کارگر متوسط ودروضعیت عادی محاسبه می شود

 

 4(+4*0/17=)4/48دقیقه                                                

 

          



 نیازها وکارهای شخصی (ب

 دقیقه بسته  24تا  10یعنی 0/05تا0/02ساعت کار بین  8برای کارکنان درهر

 به دشواری ووضعیت کار 

 

 رفع خستگی (ج

 

 دقیقه وقت برای استراحت کارکنان  15تا 10دردونوبت قبل ازظهر وبعدازظهر هرباربین 

 ورفع خستگی 

 

 تاخیر(د

 اشکاالتی نظیر فقدان یا اماده نبودن وسایل ولوازم کار ومواداولیه یا خرابی ماشین 

 

 زمان حاصله اززمان سنجی فرض کنیم زمان متوسط 0/06مثال اگرضرایب را 

  4/68(+4/68*0/06=)4/96یا متعارف انجام کار               



 پایان


