
 فرآیند انجام کار در واحد فنی 11.

و ابزار تولید و یا ساختمان  آالتماشینمشخص به  زمانکیآمده است که در  به وجوداین واحد برای این  اساساً

 آن را برطرف کرد. وقتدراسرعمشکل  ایخطاان در صورت بروز وبتوان رسیدگی کرد و بت

 :شودمیقسمت تقسیم  3انجام کار این واحد به 

 آالتنیماشی از ادورهنگهداری و سرویس : آالتنگهداری ماشین (1

 :آالتنیماش تعمیرات (2

 در حین بررسی و نگهداری مشاهده ت )آالنیماشروی هر یک از  ازیموردنی تعمیرات نیبشیپ

 (.شودمی

 کندمی بروزناگهانی  صورتبه. 

 –گاز  –سرمایش  –گرمایش  –: سیستم باد و وسایل مربوط به ساختمان ابزار تولیدنگهداری و تعمیر  (3

 هافتراکیل – وژهایفیسانتر – موتورخانه – ساتیتأسو  یکشلوله –آسانسور باری  – نفربرآسانسور  –برق 

 در هر مکان باال نیز مراحل زیر وجود دارد:

 در حال اجرا (1

 نیاز به قطعات (2

 اعالم به مدیریت (3

 پایان (4

 آالت و ساختماننگهداری ماشین 1.11.

ی کامل برچسرر  هاسرراختمانآالت و وسررایل مرتبط با ای ماشرریناین بخش مرتبط با نگهداری و سرررویس دوره

شدیم شامل دوره سیسرو. با شدیمی هفتگی و ماهانه هاسیسروی هرروزه و هاسیسروای  سرویس با . برای 

 فنی بازدید شوند: صبح قبل از شروع ساعت کاری باید توسط کارشناس هر روزی زیر هادستگاههرروزه 

 بامپشتکمپرسور باد در  (1

 بامپشتچیلر  (2



 (21الی  16.5واقع در حیاط ساختمان کامل برچس  )درجه  F4چیلر دستگاه  (3

 (22الی  19واقع در حیاط ساختمان کامل برچس  )درجه  F6چیلر دستگاه  (4

 واقع در حیاط ساختمان کامل برچس  3-و  2-و  1-چیلر طبقات  (5

 (کوئلفنی و کولرگاز) 1-اتاق پست برق طبقه  (6

 (هادستگاه) 3-و  2-ی تهویه هوا طبقات وژهایفیسانتر (7

 ی چیلر(هاپمپموتورخانه ) (8

 ها(نشانی و ساختمان )پمپی آب آتشهامخزن (9

 ی آسانسور باری و نفربرهابرقتابلو   (10

 واقع در ساختمان قدیم موتورخانهنشانی و های آتشپمپ  (11

 کمپرسور باد واقع در ساختمان قدیم  (12

و سرپرست فنی آخر هر  پرکردهرا در  59کارشناس فنی هر روز حین بازدید از موارد گفته شده باید فرم شماره 

ساعات  کندیم دییتأروز اطالعات فرم آن روز را  ساعات حضور کارشناس فنی برای بازدید در  ضافهتا  ی وی کارا

 محاسبه شود.

 آالت و ساختمانینتعمیرات ماش 2.11.

شود. و مدیران انبارها صادر می واحدهای تولید چاپ و پس از چاپ، مدیران هاسالندرخواست برای این واحد از 

ست، فرم تعمیر و نگهداری شاهده درخوا ست فنی پس از م شماره ) سرپر شخص 60شکل  ( را تکمیل کرده، م

، نیاز به قطعه برای تعمیر و نگهداری وجود دارد یا خیر و کند که نیاز به تعمیرکار خارجی وجود دارد یا خیرمی

ستم ثبت می سی سرویس را در  ستم باتوجهزمان موردنیاز برای تعمیر یا  سی سپس  شده از کند.  به زمان اعالم 

دهد. سوی سرپرست فنی و فوریت انجام کار، برنامه تعمیر و نگهداری را تولید کرده و برای سرپرست نمایش می

 باشد. مدیر فنی امکان ویرایش برنامه را دارد.روزرسانی مینامه همواره در حال بهاین بر



برای تولید این برنامه نیاز به اطالعاتی از جمله علت خرابی هر دسرررتگاه و همننین زمان موردنیاز برای تعمیر و 

اطالعات بیان شده  30-21زمان موردنیاز برای تعویض قطعه خراب شده در دستگاه داریم که در جداول شماره 

 ها بیان شده است.به تفکیک ماشین

. همننین اقالم مرتبط با هر ماشررین نیز شرروندیمی کدگذارتمامی خطاهای مرتبط با هر ماشررین و دسررتگاه 

 .شوندیمی کدگذارمشخص شده و هرکدام 

بندی را یر در برنامه و زمانصورت خودکار، تغیآالت تولید باشد سیستم بهاگر تعمیر و نگهداری مرتبط با ماشین

ستم برای تعمیرکار داخلی اعالم ریزی اعالم میبه واحد برنامه سی سپس اگر نیاز به تعمیرکار خارجی نبود  کند. 

سال می شین موردنیاز به تعمیر را ار صات قطعه یا ما شخ کند. اگر نیاز به تعمیرکار خارجی بود نیاز به تعمیر و م

کند و تا زمان ی خارجی اعالم نیاز به هماهنگی با تعمیرکار خارجی را ارسرررال میسررریسرررتم برای واحد بازرگان

 ماند.رسیدن تعمیرکار خارجی منتظر می

شناس فنی باید کد خطای هم سرپرست فنی یا کار ستم ثبت  گرفتهصورتزمان با بررسی این موضوع  سی را در 

خودکار با استفاده از جدول کدگذاری خطاها و قطعات صورت کند. اگر برای تعمیر نیاز به قطعه باشد، سیستم به

مربوط به هر خطا قطعه ی مرتبط با رفع خطای دسررتگاه را به همراه عکس قطعه و بارکد آن به سرررپرسررت یا 

 .دهدیمنحوه تعمیر دستگاه را نیز نمایش  30-21و همننین با استفاده از جداول  دهدیمکارگر نمایش 

موردنظر را در سیستم ثبت کند و برای انبار فنی درخواست نیاز به قطعه را ارسال کند و  باید نام قطعه رکاریتعم

 شود.تا زمان رسیدن قطعه منتظر بماند. اگر نیاز به قطعه نباشد با حضور تعمیرکار در محل تعمیرکار انجام می

شود و پس از د، تعمیر انجام میزمانی که همه اقالم و قطعات موردنیاز فراهم و تعمیرکار در محل تعمیر حاضر ش

شماره  سرویس تعمیرکار موظف به تکمیل فرم گزارش کار تعمیرکار )فرم  شکالت به  (61پایان تعمیر یا  ثبت م

 باشد.وجود آمده برای تعمیر یا نگهداری در سیستم می

گرفته )شکل شماره همننین بعد از انجام شدن تعمیر، واحد درخواست دهنده باید فرم ارزیابی تعمیرات صورت

 ( را تکمیل کند.62

، کنندهدرخواستاز واحد مالی،  زمانهم صورتبهگزارشاتی که در پایان یک تعمیر و نگهداری باید گرفته شود *

 ابزار و واحد فنی خواهد بود. کنندهاستفادهاپراتور یا 



بهای قدار مبلغ و کاالی خریداری شده و تحلیل رسید که از لحاظ زمان اجرای کار، م به این هاگزارشباید در این 

 آن جلوگیری کرد.مجدد از اتفاق افتادن  ،تمام شده تعمیرات و ذکر دالیل خرابی

 کهیطوربهی انجام شده برای هر دستگاه در سیستم ثبت شده باشد. هایادوره*تاریخنه تمام تعمیرات و بازدید 

ی انجام شده برای آن دستگاه در چه دهایبازدبا انتخاب هر دستگاه در سیستم بتوان مشاهده کرد که تعمیرات و 

ای آن دستگاه نیز مشخص باشد. همننین تعداد دفعات تعمیر هر یی بوده است و برنامه آینده بازدید دورههاخیتار

 قطعه در هر دستگاه نیز مشخص باشد.

 است: شدهدادهنمایشدر شکل زیر  فنیام کار واحد فرآیند مربوط به انج

 

 

 فرآیند واحد فنی 1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فرم تعمیر و نگهداری 2شکل 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 فرم گزارش کار تعمیرکار فنی 3شکل 

 

 

 

 

 

 

 گرفتهفرم ارزیابی تعمیرات صورت 4شکل 

 



 

 اطالعات تعمیر و تعویض ماشین اسلیتر 1جدول 



 

 اطالعات تعمیر و تعویض ماشین پلیسی 2جدول 

 

 



 

 اطالعات تعمیر و تعویض ماشین اسلیتر رول به رول 3جدول 











 

 اطالعات تعمیر و تعویض ماشین دایکات 4جدول 

 

 



 

 

 اطالعات تعمیر و تعویض دستگاه رومیزی 5جدول 

 



 

 اطالعات تعمیر و تعویض ماشین سیلک 6جدول 

 



 

 اطالعات تعمیر و تعویض ماشین شیرینگ 7جدول 

 



 

 اطالعات تعمیر و تعویض ماشین طال بر 8جدول 

 



 

 اطالعات تعمیر و تعویض  ماشین لوله بر 9جدول 

 

 

 

 

 

 اطالعات تعمیر و تعویض ماشین لیفتراک 10جدول 

 



 

 حلراه دلیل شکایت یا عدم رضایت بندیدسته

 

 

 یعمومروابط

  نحوه برخورد پرسنل

 

 

 صحبت با مشتری و جل  رضایت مشتری

 نحوه اخذ سفارش و پاسخگویی

 در دسترس نبودن پرسنل سفارش

 نحوه عقد قرارداد

 نحوه رسیدگی به شکایات و انتقادات

 

 تحویل محصول

  تحویلعدم رعایت زمان 

 صحبت با مشتری و جل  رضایت مشتری

 اضطراری هاییلتحونحوه برخورد سازمان در 

  قیمت محصول قیمت محصول

 

در برابر  یریپذانعطاف

 مشتری هایدرخواست

نداشتن انعطاف در مقابل تغییرات مشخصات 

 سفارش

 

  سرعت واکنش سازمان

 

 کیفیت محصول

، استفاده ارفاقی از QCارجاع شکایت به واحد  نبودن نوع کاغذ مصرفیمرغوب 

اصرررالی کیفیت در  شررررطبهطرف مشرررتری 

آتی، اعمال تخفیف روی فاکتور،  هایسررفارش  کیفیت نامطلوب چسبندگی کاغذ مصرفی



 

 

 

 

 

 

 کیفیت محصول

ستفادهقابلکردن محصول در صورت  مرجوع کوبنقرهطالکوب و   ا

 نبودن آن

، استفاده ارفاقی از QCارجاع شکایت به واحد  چاپ و رنگ

اصرررالی کیفیت در  شررررطبهطرف مشرررتری 

آتی، اعمال تخفیف روی فاکتور،  هایسررفارش

مرجوع کردن محصول در صورت اختالف زیاد 

نه درخواسرررتی از طرف  با نمو چاپ  نگ و  ر

 مشتری

، استفاده ارفاقی از QCارجاع شکایت به واحد  قال  و برش

اصرررالی کیفیت در  شررررطبهطرف مشرررتری 

آتی، اعمال تخفیف روی فاکتور،  هایسررفارش

صورت  صالی محصول در  صالیا بودن و  یرپذا

 بازفرستادن به مشتری 

صورت  بندیبستهلفاف و  صالی محصول در  صالیا بودن و  یرپذا

 بازفرستادن به مشتری.

 است. یرپذاصالی*در اکثر مواقع 

  سرعت و راحتی در مصرف

 دالیل شکایت و عدم رضایت و راه حل ها11جدول 

 

 


