هدف از این پرسشنامه
این پرسشنامه ،که معتبر ترین پرسشنامه بین المللی در زمینه نگهداری و تعمیرات (نت) است ،نوع نگاه سازمان شما به مدیریت دارایی های فیزیکیی و تههییزات
سازمان را نشان می دهد و نه تنها به ارتباط میان سازمان و تیم ارزیابی  PAMAWARDکمک می کند ،بلکه در ایهاد و توسعه یک برنامیه بهبیود در راسیتای
پیاده سازی مدیریت نگهداری و تعمیرات بهینه در مهموعه شما یاری خواهد رساند.
با توجه به اینکه این پرسشنامه باید توسط تمامی رده های سازمان ،از اپراتور ها و تکنسین ها تا مدیر عامل و معاونین ،و نیز تمامی پست هیای سیازمانی کیه بیه
نوعی درگیر تههیزات سازمان هستند(از مسئوالن بهره برداری تا مدیر مهندسی ،منابع انسانی و برنامه ریزی) تکمیل گردد ،لذا تالش شده است تا این پرسشینامه
با استفاده از کمترین اصط الحات فنی ممکن تنظیم شود تا حداکثر مشارکت سازمان صورت پذیرد .از این رو اظهیارنظر و مشیارکت جنابعیالی جهیت اامینیان از
دستیابی به برنامه ای که تا حد امکان جامع و فراگیر باشد ،دارای اهمیت است.

استفاده از این پرسشنامه
از آنها که این پرسشنامه توسط بخش های مختلف سازمان تکمیل خواهد شد ،لطفا ااالعات مربوط به عنوان شغلی و گروه سازمانی خیود را بیه صیورت د یی
وارد نمایید .پس از تکمیل  ،نتایج هر کدام از پرسشنامه ها محرمانه خواهد بود و نزد هیچ فردی خیار از گیروه ارزییابی فیاش نخواهید شید .در پاسین بیه ایین
پرسشنامه لطفا راحت و صادق بوده و نگران نباشید که ممکن است افراد دیگری در سازمان به محتوای این پرسشنامه ها دسترسی یابنید .بیه بییان دیگیر ،نتیایج
پرسشنامه در خار از گروه ارزیابی فقط بصورت خالصه شده و بدون هیچ نشانه ای از پاسن های فردی ارائه خواهند شد.

** الزم به ذکر است که در تکمیل پرسشنامه ها با پنج گزینه روبرو خواهید شد .گزینه ی نمیدانم (با امتیاز صفر) بدین معنی است کیه اصیال آن
سؤال برای شما ابل درک نیست و هیچ آشنایی با آن موضوع ندارید.

گروه سازمانی و عنوان شغلی
سمت:

واحد مربوطه:
مدیران ارشد (مدیرعامل ،معاونین و مدیر کل)

مدیر واحد یا سرپرست

تعمیرات
بهره برداری
مهندسی و HSE

اپراتور و تکنسین

تدارکات و انبار
کارشناس

منابع انسانی
اداری
سایر (لطفا ذکر نمایید)

...........................

پرسشهای ارزشیابی استراتژیهای سازمان
ردیف

1.1

اهداف سازمانی ما موجب رفتارهایی در گروهمان می شود که برای کل سازمان مفید است.

1.1

اهداف سازمانی ما برای تعیین اولویت های کاری و فرایند تصمیم گیری در گروهمان مفید است.

1.1

پروژه ها و سیستم های جدید در راستای اهداف سازمانی هستند.

1.1

کارهایی که در بخش ما انهام می شوند ،در راستای اهداف کلی سازمان هستند.

1.1

کار بیشتر بخش ها در راستای اهداف کلی سازمان است.

1.1

سازمان ما بطور منظم عملکرد خود در رسیدن به اهدافش را ارزیابی می کند.

1.1

جهت تدوین بودجه های سازمان و سمت های مختلف از برنامه ریزی بلند مدت استفاده می شود .برآورد بودجه های ما
نوعاً  1تا  1سال آینده را در بر می گیرند.

1.11

استراتژی و اهداف سازمان ما با شرایط محیطی و ا تصادی کنونی متناسب است.
مجموع قسمت استراتژی

نمی دانم

اهداف سازمان هستند.

هرگز،به ندرت

1.1

رفتار مدیران ،معاونان و سرپرستان با استراتژی ،ماموریت ،نگرش و اهداف سازمانی ما سیازگار بیوده و متعهید بیه انهیام

گاهی

گفتگو شده و همه این موضوعات را درک نموده اند.

اغلب

در تمام سمت های سازمان درباره ماموریت ( نگرش  ،خط مشی  ،چشم انداز) ،استراتژی  ،اهداف سازمانی میان بخیوبی
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تقریباً همیشه

1.1

امتیاز

پرسشهای ارزشیابی نیروی انسانی
ردیف

امتیاز

داریم.
1.1

کارکنان و مدیریت  ،شایسته و توانا هستند و در انگیزه دادن به یکدیگر خوب عمل می کنند.

1.1

نیروی کار راردادی در واحد های کاربر و نگهداری و تعمیرات (تأسیسات) در سازمان ما با انگیزه ،توانا ،و الی تلقیی
می شوند.

1.1

وظایف و مسئولیت های کاربر و نگهداری و تعمیرات (تأسیسات) مکتوب است و کامال روشن است چه کسی چه میی
کند و چه مسئولیتی دارد.

1.1

الزامات آموزشی بر اساس ابلیت های الزم برای انهام وظایف و مسئولیت های مورد نیاز تدوین می شیوند و کارکنیان
ما آموزش می بینند تا برای انهام وظایفشان توانمند بشوند.

1.1

کاربر و نگهداری و تعمیرات (تأسیسات) سازمان ما چند مهارته بوده و ادر هستند مهارتهای خود را به نحیو شایسیته
ای به کار گیرند.

1.11

کارکنان بهره برداری و نگهداری و تعمیرات ما مسئول کارشان بوده ،و در مورد نتایج فعالیت تحت کنترلشان پاسن گو
هستند؛ همچنین سازمان آنها را برای استفاده از ضاوت شخصیشان در تصمیمگیریها تشوی می کند.
مجموع قسمت پرسنل

نمی دانم

1.1

پیشنهادات ما برای بهبود ،مورد تشوی مدیریت رار گرفته و بکار گرفته می شوند .در این باره فرهنگ سازمانی مثبتی

هرگز،به ندرت

نگهداری و تعمیرات (تأسیسات)) ،و همچنین درون معاونت ها میان مدیریت و کارکنان خوب است.

گاهی

1.1

ارتباط (به معنی گفتگو و انتقال ااالعات) میان گروه هایی که الزم اسیت بیا هیم کیار کننید (برنامیه رییزی ،کیاربر و

اغلب

1.1

سمت های مختلف سازمان با یکدیگر بخوبی کار می کنند و اختالف و درگیری کاری میانشان بسیار اندک است.

تقریباً همیشه

1.1

سیستم های کاری جدید که روش انهام کارها در سازمان را تغییر می دهند با موفقیت پیاده سازی می شوند.
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پرسشهای ارزشیابی کیفیت مدیریت کار
ردیف

امتیاز

1.1

پس ازاتمام کارهای نگهداری و تعمیرات (تأسیسات) ،ااالعات الزم در مورد کارانهام شده(شامل میدت زمیان کیار،موادو طعیات ییدکی
مورد استفاده وجزئیات کار) فبت می شود.

1.1

زمانی که در فعالیت های نگهداری و تعمیرات (تأسیسات) مشکالتی وجود داشته باشد ،امکان انهام بهتیر کیار بررسیی میی شیود تیا در
موارد بعدی کار به نحو صحیح تری انهام گیرد (بهبود مستمر روش انهام فعالیت ها).

1.1

نیازمندی های فعالیت های آینده پیش بینی می شوند و برنامه هایی جهت بهبود های مورد نیاز تیدوین میی شیوند تیا در هنگیام نییاز،
بهبود های الزم با برنامه اجرا شوند.

1.1

فعالیت ها وکارهای حساس و مهم مانند تو ف کامل یک تههیز( ،)shutdownبه عنوان مثال سیستم گرمایشیی سیاختمان ،تعمییرات
اساسی و کارهای پروژهای بخوبی از بل برنامهریزی میشوند و فعالیتهاو کارها تقریباً اب برنامه اجرا میشوند.

1.11

کارها و پروژه های بزرگ در سازمان ما مطاب با زمانبندی و بودجه شان تکمیل میشوند و هنگام شیروع و در تمیام ایول زمیان اجیرای
خود دچار مشکالت اندکی میشوند.
مجموع قسمت مدیریت کار

نمی دانم

1.1

گروه های کاربر و نت (تأسیسات) ما ااالعات ،ابزار ها و منابع ضروری و الزم (مانند سیستم میدیریت کیامویوتری نگهیداری و تعمییرات
) (CMMSمناسب ،انبار مواد و طعات یدکی ،ارتباط میان واحدهای مختلف) جهت برنامهرییزی و زمانبنیدی میوفر فعالییت هایشیان را
دارند و از آنها به اور صحیح و کامل استفاده می کنند.

هرگز،به ندرت

1.1

فعالیت های کاربر و نگهداری و تعمیرات (تأسیسات) به مو ع و براساس زمانبندی متناسب با نیازهای سیستم انهام میی شیوند .فعالییت
های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پیش بینانه در همان هفته ای که اجرایشان زمانبندی شده ،اجرا می شوند.

گاهی

1.1

پس از برنامه ریزی کار(اینکه برای کار چه ابزار ،مواد ،نیروی انسانی و غیره الزم است) ،آن را بر اساس اولویتهای وا عیی زمانبنیدی میی
کنیم.

اغلب

1.1

کار پرسنل نگهداری و تعمیرات ما به ندرت بعلت انتظار برای طعیات ییدکی ،میواد ،ابیزارآالت ،تههییزات نیت ،دسیتورالعملهیای کیار،
ااالعات فنی یا تاًخیر در بخش برنامهریزی و غیره برای گرفتن اجازه تعمیر دچار و فه میشود.

تقریباً همیشه

1.1

بهز در موارد اضطراری ،فعالیتهای بهره برداری و نگهداری و تعمیرات تههیزات حدا ل  11ساعت پیش از انهیام کیار برنامیهرییزی میی
ریزیها جهت اامینان از عدم رخداد تأخیرات ابل پیش بینی به دلیل نبود طعات یدکی ،مواد ،ابزار ،تههیزات ،الزامیات
شود .این برنامه 
ایمنی ،زمانبندیهای تولید یا ااالعات در هنگام انهام کار صورت میگیرد.
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پرسشهای ارزشیابی تکنیکهای نگهداری و تعمیرات (نت)
ردیف

امتیاز

1.1

تکنیکهای نگهداری و تعمیرات ما خرابی های بالقوه تههیزاتمان و حساسیت آنها را بیه ایور صیحیح و مناسیب در نظیر
گرفته است.

1.1

سیستم های بک آپ(موازی) و ابزار های محافظ (ایمنی)جهت اامینان از کارکردشان (در زمیان نییاز) ،میورد آزمیایش و
بازرسی منظم رار میگیرند.

1.1

تههیزات بطور منظم تمیزکاری ،روغنکاری(در صورت نیاز) و تنظیم میشوند تا از کارکرد موفرشان مطمئن باشیم.

1.1

اگر "کارکرد تا شکست" (استفاده از دستگاه بیدون تعیویپ پیشیگیرانه تیا زمیان خرابیی ییا  )Run to Failureبعنیوان
مناسب ترین تکنیک برای یک تههیز تعیین شده ،یک برنامه کاری نییز از بیل تیدوین گردییده کیه بتیوان آن خرابیی را
مدیریت نمود؛ و این برنامه در زمان های رخداد خرابی مورد استفاده رار می گیرد.

1.1

پس از تعمیرات اساسی و تعمیرات بزرگ در سیستم ،بندرت هنگام شروع به کار مهدد دستگاه ها (و یا در میدت کوتیاهی
پس از آن) سیستم خراب شده و یا نیاز به تعمیر پیدا می کند.

1.1

درک درستی از این موضوع وجود دارد که "خرابی چه تههیزاتی به عمر کارکردشان ربطی ندارد (به عبیارت دیگیر صیرفاً
تصادفی است) و اینکه درباره چنین تههیزاتی چه باید کرد".

1.11

سیستمی که برای ایهاد و توسعه تکنیکهای نگهداری و تعمیرات مورد استفاده رار میگیرد موفر است و خرابیهای غیر
منتظره بندرت رخ میدهند .تکنیک های نت (پیشگیرانه ،ا تضایی ،پایش وضعیت) بصیورت مینظم (میثال سیاالنه) جهیت
بررسی د ت و سطح تأفیرشان بازنگری میشوند.
مجموع قسمت تکنیکهای نگهداری و تعمیرات

نمی دانم

به تعمیرات متعدد و دوباره کاری برای رفع همان مشکل پیش می آید.

هرگز،به ندرت

1.1

در زمانی که انهام تعمیر الزم باشد ،تعمیر به صورت کامل و با موفقیت در همان مرتبه اول انهام می شود و بنیدرت نییاز

گاهی

های غیر مخرب و غیره) استفاده می کنیم؛ و روشهای مورد استفاده متناسب با خرابی های سیستم هستند.

اغلب

1.1

ما از روشهای مختلف پایش وضعیت و نت پیشبینانه (مانند آنالیز ارتعاشات ،گرمانگاری (ترموگرافی) ،آنالیز روغین ،تسیت

تقریباً همیشه

1.1

تمرکز ما بر نت پیشبینانه و پیش گیرانه است و در موارد معدودی به انهام تعمیرات اضطراری در حین تولید نیاز داریم.
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ردیف

1.1

نظرات ما در تدوین شاخص های عملکرد و کارائی موفر است و مورد استفاده رار می گییرد .میی دانییم کیه عملکیرد
فردی ما چگونه بر سنهش عملکرد گروهمان و سازمان تافیر گذار است.

1.1

رابطه بین استراتژی ها ،ماموریت و نگرش سازمانی با شاخص های کارائی و عملکرد ما معلوم و مشخص است.

1.1

فرایندارزشیابی عملکرد ،موجب رفتارهایی می شود که برای کل سازمان سودمند هستند و با اهداف کلیی سیازمان در
تضاد نیست .

1.1

ارزشیابی عملکرد ؛هم شامل ارزیابی کیفیت فرایند های کاری (مثال درصد نگهداری و تعمییرات اضیطراری در مقابیل
کل کارها) بوده و هم مشمول نتایج این فرایندها (مثال تافیر آن بر کاهش تولید محصول )می باشد.

1.1

فرایندارزشیابی عملکرد ما اهداف وا عگرایانه گروهمان که باید به آنها برسیم را در بر می گیرد.

1.1

و تی سایر گروه های موجود در سازمان تالش می کنند که به اهداف عملکردشان برسند ،عمل ایشیان هییچ تیافیری
منفی بر کارائی گروه ما ندارد.

1.1

با استفاده از ااالعات حاصل از اندازه گیری شاخص های عملکرد ،برای درک مواردی که در آنها نیاز به بهبود عملکرد
داریم تحلیل هایی انهام می دهیم.

1.11

می دانیم که عملکردمان در مقایسه با سایرینچگونه است.
مجموع قسمت سنجش کارائی

پرسشهای ارزشیابی فرایندهای ارزشیابی عملکرد

نمی دانم

ایمیل ،خبرنامه یا گزارشات) ،مورد بازنگری و بحث با کارکنان مربواه رار می گیرد.

هرگز،به ندرت

1.1

عملکرد فعلی سازمان و کارکنان ای جلساتی با مدیران و معاونان ،و یا ااالعات روی تابلو اعالنات ،یا مستقیما (توسط

گاهی

سنهش.

اغلب

هدف و تمرکز سیستم ارزشیابی عملکرد ،برای ارتقای کارائی کلی سازمان است نه فقیط بهبیود ظیاهری اعیداد میورد
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تقریباً همیشه

1.1

امتیاز

پرسشهای ارزشیابی سیستم های کامپیوتری مدیریت و پشتیبانی
ردیف

صحیح است ،به مو ع تولید شده و برای ایهاد بهبود مورد استفاده رار میگیرد.
1.1

فرایندهای موجود در سیستم ها (مانند نت ،حسابداری ،انبارداری ،خرید و غیره) جهیت کیاهش خطیا ،کیاهش نییاز بیه ورود دسیتی
ااالعات ،کاهش کلی زحمت و ارتقای کلی فرایند ،بهینهسازی شدهاند.

1.1

سیستم های ااالعاتی جهت دادن بازخورد و انهام تحلیل برای بهبود فرایند ها و نتایج کاربران و نگهداری و تعمییرات میورد اسیتفاده
رار میگیرند.

1.1

داده های مربوط به کاربران و نگهداری و تعمیرات (تأسیسات) ،هر جا که از نظر فنی مورد نیاز بوده و از نظر ا تصادی به صیرفه باشید
بصورت خودکار جمعآوری شده و وارد سیستمهای ااالعاتی میشوند.

1.1

سیستم ااالعاتی مورد استفاده تمام نیازهای کاربران تههیزات و کارکنان تأسیسات را تأمین میکند و نیازی به استفاده از روشیهای
دیگر مدیریت ااالعات مانند صفحات گسترده کامویوتری (ماننید  ،(Excelبانیک هیای ااالعیاتی) ماننید  )Access, Fox Proو
غیره نیست.

1.1

سیستم های ااالعات کاربران تههیزات و نت (تأسیسات) ،به فراخور نیاز با سایر سیستمهیا (ماننید حسیابداری ،انبیارداری ،خریید و
غیره) تلفی و مرتبط شده و نیازی به ورود دستی ااالعات به چند سیستم نیست.

1.1

کاربران تههیزات و کارکنان تأسیسات به حد کافی آموزش دیدهاند تا بصورت صحیح و مؤفر از سیستمهای ااالعاتی مورد نیاز بیرای
وظایف محوله و مسئولیتهایشان استفاده نمایند.

1.1

پشتیبانی از سیستم های ااالعاتی بهنگام و موفر است .می دانیم که برای دریافت کمیک بیه کهیا بایید مراجعیه نمیوده و در چنیین
موا عی پاسن های مفیدی دریافت می کنیم.

1.11

سیستم های خبره و هوشمند یا برنامههای تخصصی شده برای تحلیل دادههای کاربران و نت (تأسیسات) بکار گرفته مییشیوند و بیه
فرایند تصمیمگیری کمک مینمایند.
مجموع قسمت سیستمهای کامپیوتری مدیریت و پشتیبانی

نمی دانم

1.1

داده های سیستم ااالعاتی ما برای سازمانمان صحیح و ابل استفاده هستند .گزارشهای تولید شده توسط سیسیتم ااالعاتیمیان نییز

هرگز،به ندرت

نگهداریشان میگردد.

گاهی

تلقی میشوند .منافعی که بواسطه استفاده از این سیستمها متوجه ما میشود بیش از هزینه و تالشیی اسیت کیه صیرف اسیتفاده و

اغلب

سیستم های ااالعاتی ما (مانند سیستم مدیریت کامویوتری نگهداری و تعمیرات  )CMMSبرای کاربران و نت (تأسیسیات) سیودمند
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پرسشهای ارزشیابی مدیریت مواد ،قطعات یدکی وابزارآالت  ( MROدر زمینه نگهداری و تعمیرات  ،تعمیرات اساسی و کاربران تههیزات )
ردیف

وجود دارد.
1.1

پیدا کردن مکان د ی و موجودی طعات و مواد مورد نیاز برای تعمیرات با در دست داشتن ااالعات صحیح (مثال سازنده
و شماره طعه یدکی و یا شرح طعه) نسبتاً ساده است.

1.1

بطور منظم (مثال ساالنه) طعات و موادی که در انبار نگهداری می شوند مورد بازنگری رار می گیرند و مواردی که منسوخ
شده و یا دیگر احتیاجی به آنها نیست از انبارها حذف می شوند.

1.1

در انبار هیچ کاالیی برای مدت اوالنی بالاستفاده نمانده و خاک نمی خورد به جز طعات حسیاس و کلییدی کیه ریسیک
سازمان را کاهش می دهد.

1.1

تمام طعات و مواد تعمیراتی که ما برای نت استفاده می کنیم در دستور کار فبت می شوند و این فراینید فبیت دشیوار ییا
زمان بر نیست.

1.1

مواد و طعات تعمیراتی که در انبار نگهداری می شوند ،هنگام نیاز در شرایط مطلیوب بیوده و ایی دوره انبیارداری دچیار
آسیب (شکستگی ،خوردگی ،آلودگی با غبار و غیره) نمی شوند.

1.1

فرایند خرید مواد و طعاتی که معموال در انبار نگهداری نمی کنیم ،در مو ع نیاز ساده بوده ،زمان کمی نیاز دارد ،می توان
انتظار داشت که طعات بسرعت برسند ،و همچنین رسیدنشان به سرعت به ااالعمان برسد.

1.11

طعات و مهموعههای ابل تعمیر بصورت مؤفری مدیریت میشوند و میتوان فهمید که چه زمانی تعمیرشان تمام شیده و
بهعنوان یدکی دوباره در دسترس هستند.

مجموع قسمت مدیریت مواد ( MROنگهداری و تعمیرات و تعمیرات اساسی)

نمی دانم

1.1

ااالعات کامل و صحیح مربوط به طعات و مواد ( یکسانی مشخصات فنی با کاال ی درون انبار) بههمراه تعداد و مکان آنها

هرگز،به ندرت

1.1

انبار بخوبی ومنظم چیده شده و مواد و طعات یدکی مورد نیاز را می توان در جایی که باید باشند یافت.

گاهی

انبار کمتر از یک در بیست مورد مراجعه به سیستم/انبار است.

اغلب

در انبار مواد یا طعات یدکی مورد نیاز برای نگهداری و تعمیرات وجود دارد و عدم وجود طعات یدکی یا مواد مورد نیاز در
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ردیف

بررسی رار می گیرند.
1.1

خرابی های حساس یا تکراری جهت تعیین اینکه آیا تغییراتی در تکنیک های نگهداری و تعمییرات الزم اسیت ییا نیه
بررسی میشوند.

1.1

ما از یک تحلیل ساختار یافته علیل ریشیهای شکسیت ماننید  FMEA / FMECA, RCA, RCFAو غییره بیرای بررسیی
شکستهای حساس یا تکراری استفاده میکنیم .یافتههای این آنالیزهای شکست به همیراه سیواب تههییزات مسیتند
میشوند.

1.1

کاربران و پرسنل نگهداری و تعمیرات (تأسیسات) در تحلیل هیا و بررسییهیای سیاختار یافتیه علیل ریشیهای خرابیی
مشارکت دارند؛ و افراد حاضر در این فعالیتها آموزش دیدهاند که چگونه بطور مؤفری از این روشها استفاده کنند.

1.1

تکنیکهای نگهداری و تعمیرات بطور منظم (مثال ساالنه) مورد بررسی رار میگیرند تا اامینان حاصل شود کیه ایین
تکنیک ها و زمانهای اجرا و تکرارشان برای حاالت شکست و خرابی بالقوه مناسب هستند .تکنیکهایی که دیگر نییازی
به آنها نیست حذف می شوند و زمانهای اجرا نیز به فواصل مناسب تری تبدیل و تعدیل میشوند.

1.1

میدانیم کدام تههیزات ما حساستر و دارای اولویت هستند.

1.1

پیامدهای شکست (خرابی)های احتمالی از نظر تأفیرات بر محیط ،سالمتی ،ایمنی و هزینه مورد ارزیابی رار میگیرند.

1.1

تکنیکهای نگهداری و تعمیرات جهت اامینان از امکانپذیری فنی و صرفه ا تصادی ارزیابی میشوند.

1.11

اگر نتوانیم تکنیک نگهداری و تعمیرات مناسبی پیدا کنیم و شکست دارای پیامدهای ابل تیوجهی باشید ،تههییز ییا
سیستم جهت کاهش پیامدها یا احتمال رخداد شکست احتمالی مورد بازنگری و بازاراحی رار میگیرد.
مجموع قسمت رویکرد های مبتنی بر قابلیت اطمینان تجهیزات

پرسشهای ارزشیابی رویکرد های مبتنی بر قابلیت اطمینان تجهیزات
 : RCFA / RCAتحلیل ریشه ای علت اهمیت خرابی
 :FMECA / FMEAتحلیل حالتهای بالقوه خرابی

نمی دانم

1.1

در زمان رخداد شکست ،سواب تههیز جهت تعیین اینکه آیا بال نیز خرابیهای مشابه یا مرتبط رخ دادهاند یا نه مورد

هرگز،به ندرت

شکست (خرابی) را پوشش میدهند.

گاهی

بر ابلیت اامینان  ) RCMایهاد شده و توسعه یافتهاند که الزامات کارکردی تههییز ،حیاالت ،تیأفیرات و پیامیدهای

اغلب

تکنیک های نگهداری و تعمیرات در سازمان ما بر اساس یک رویکرد ساختار یافته (مثال نگهداری و تعمیرات مبتنیی
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پرسشهای ارزشیابی روشهای مبتنی بر کار گروهی

ردیف

1.1

جهت انهام تعمیرات و نگهداری تههیزات ،کاربران و پرسنل نت (تأسیسات) با هم کار میکنند.

1.1

ممکن است انهام فعالیتهای تمیزکاری ،روغنکاری ،تنظیمات ،بازرسی و یا حتی تعمییرات سیبک تههییزات تولیید بیه
کاربران تههیزات واگذار شود.

1.1

کاربران و پرسنل نت به اور مناسب آموزش دیده اند تا اامینان شود ایشان ابلیت و توانایی انهام تمام کارهای مربوایه
را دارند.

1.1

کاربران یک حس مالکیت وی نسبت به تههیزاتی که با آنها کار میکنند دارند ،ایشان با د ت بوده و مواظب هستند کیه
درحین کار به تههیزاتشان آسیبی وارد نشود.

1.1

کاربران بر روی چگونگی ارتقا و بهبود تههیزات کار میکننید تیا نیرخ خیرو (کمّیی و کیفیی) و ییا عملکیرد تههییزات
(بازاراحی برای کاهش تنظیمات یا نت) بهبود یابد.

1.1

سازمان به کاربران و پرسنل نت راهها و اهداف را نشان داده ،و ایشان مسئول تعیین چگونگی دسیتیابی بیه ایین اهیداف
هستند.

1.1

کاربران و پرسنل نت پیشرفت فرایندهای مرتبطخود را اندازهگیری و بازنگری مینمایند.

1.11

مدیریت بطور فعال از تالشهای کاربران و پرسنل نت در بهبود فرایندهای تولید و عملیات پشتیبانی میکند.
مجموع قسمت روشهای مبتنی بر کار گروهی

نمی دانم

وا ع نگهداری و تعمیرات تههیزات فقط توسط گروه نت انهام نمیشود.

هرگز،به ندرت

1.1

پس از تدوین تکنیک نت ،بر اساس سطح مهارت مورد نیاز ؛مناسب ترین افراد ومنابع برای انهام نت تعیین میشیوند .در

گاهی

با کمک منابع فنی ( سمت مهندسی و تأمینکنندگان تههیزات) است.

اغلب

رویکرد ما برای ایهاد و توسعه تکنیکهای نت شامل جلسات گفتگوی گروهی با کاربران و سرپرستان نت (تأسیسیات) ،و

0

1

2

3

4
تقریباً همیشه

1.1

امتیاز

ردیف

11.1

هر کها که از نظر فنی امکانوذیر بوده و صرفه ا تصادی داشته باشد ،فرایندهای کاری از اریی اتوماسییون ارتقیا داده
میشوند.

11.1

اجرای فرایندهای ما بی نیاز به کاغذ بازی زاید اداری و کنترل و سختگیری مدیریت برای اجرا شدن است.

11.1

برای بهبود راندمان بصورت منظم و موف از روشهای ارتقای فرایند (مانند شیش سییگما ،تولیید نیاب TQM ،و غییره)
استفاده میشود.

11.1

سازمان به ارزیابی فرایندهای موجود جهت یافتن امکان بهبود و ارتقاآنها عال مند است .همه واحدها بدون استثنا مورد
ارزیابی و تحلیل عملکرد رار می گیرند.

11.1

فرایندهای کاری مربوط به گروههای خار از سازمان (پیمانکیاران ،تیأمینکننیدگان طعیات و ماشیین آالت و غییره)
بدرستی تعریف شده و بطور منظم بازنگری میشود .در این فرایندها سیستم کنترلی و میدیریتی مناسیب تعبییه شیده
است.

11.1

در زمانی که بصورت کوتاه مدت حهم کار از ظرفیت منابع موجودمان بیشتر میشود (در زمان انهام تغییرات اساسیی،
پروژه های بزرگ) از تأمینکنندگان /پیمانکاران (خار از سازمان) استفاده میشود .چنین منابع خارجیای بطور موفر و
با کمترین تالش اضافی مدیریت میشوند.

11.1

در زمینههایی که به دانش تخصصی و منابعی نیاز است که داشتنشان در سازمان غیرعملیی اسیت ،از تیأمینکننیدگان
خارجی استفاده میشود.

11.11

مکان کارگاههای نگهداری و تعمیرات (تأسیسات) ما مناسب با کار مورد نیازشان تعیین ،بخوبی تههیز (ابزار و تههیزات
الزم) و دارای چیدمانی با فضای مناسب برای کار موفر می باشند.
مجموع قسمت بهینه سازی فرایند

پرسشهای ارزشیابی روشهای بهینهسازی فرایندهای نگهداری و تعمیرات

نمی دانم

اصالح فرایندهای کاری بدست میآید به مراتب بیش از هزینه و زحمتی است که صرف میشود.

هرگز ،به ندرت

11.1

فرایندها بطور منظم بازبینی میشوند تا هر چه بهینهتر باشند و مراحل غیر مفید فراینید حیذف شیوند .سیودی کیه از

گاهی

های مدیریت مواد (مسائل انبار ،بازگشت به انبار و خرید)تدوین شده و موجود هستند.

اغلب

نمودارهای گردش کار (راه اندازی و تنظیم تههیزات و  ،)...نگهداری و تعمیرات (برنامهریزی دسیتور کارهیا) ،و فراینید
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