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 چکیده

بدیهی است که در این راستا، استفاده از . تصمیم گیری در مورد روش برتر در تولید محصوالت، الزمه رشد و پویایی سازمان های تولیدی است

شاخص های مناسب         تعریفاز سوی دیگر تدوین و . الگویی به منظور ارزیابی جامع عملکرد روش های مختلف تولیدی اهمیت فراوانی دارد

در پژوهش جاری محقق به دنبال شناسایی روش های مختلف تولید  .تصمیم گیری، الزمه اجرای صحیح یک سیستم ارزیابی عملکرد می باشد

        ارا از ناکارا نشیمنگاه و صفحه شیر نفتی دروازه ای در شرکت پترو تجهیز سپاهان و سپس ارزیابی این روش ها به منظور تفکیک روش های ک

در این راستا ابتدا شاخص های ارزیابی کارایی بر اساس رویکرد مهندسی ارزش انتخاب شده و در ادامه با بهره گیری از تکنیک تحلیل  .می باشد

ه شناسایی گشت که روش مختلف جهت تولید این قطع 16بر این اساس  .پوششی داده ها به ارزیابی روش های مختلف تولیدی پرداخته شده است

 .روش، کارایی کامل دارند 5نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان دهنده آن است که تنها 
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Evaluation of Different Methods of Gate Valve Seat & Disk Production Using 

Data Envelopment Analysis and Value Engineering Approach  

Mohammad Ziaei, Mehrzad Navabakhsh, Mehrdad Nikbakht 

ABSTRACT 

Deciding on the best methods of production, is essential to the growth and mobility of production 

companies. Obviously, in this regard, the use of a model to comprehensive  performance evaluation of 

various methods is so important. On the other hand, the formulation and definition of appropriate indicators 

to make decisions is necessary for the conduct of a proper performance evaluation system. In this study, 

researcher sought to identify the different ways of producing gate valve seat and disk in Petro Tajhiz 

Sepahan Oil Company and then evaluates these methods in order to separate efficient and inefficient ones. In 

this regard, firstly the performance evaluation criteria based on the value engineering approach selected and 

then by using data envelopment analysis different techniques have been evaluated. Accordingly, 16 different 

methods used to produce this plot were detected which the results of data analysis indicate that only 5 of the 

method,  have full performance. 
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 مقدمه  -1

     در شرایط کنونی، با توجه به تحوالت گسترده در عرصه بازرگانی و تجارت جهانی، سازمان ها و شرکت های تولیدی می بایست به کارگیری 

ولید محصوالت را با هزینه کم تر، کیفیت مطلوب تر و در مدت زمان کوتاه تر ت بتوانندروش های جایگزین را مدنظر قرار دهند تا از این طریق 

 و کیفیت کاالها بهبود امکان ترتیب، این به .آورند می وجود به را کاراتر هایی شیوه امور دادن انجام برای روش های تولیدی جایگزین. کنند

 (.1900انصاری و زارع، )شود  می فراهم بشر ناپذیر پایان نیازهای ارضای و ارباز به محصوالت ی عرضه زمان کاهش وری، افزایش بهره خدمات،

و شناسایی روش برتر، بایستی از شیوه های علمی ومعتبر استفاده نمود تا نتایج  ور ارزیابی روش های مختلف تولیدیناگفته پیداست که به منظ

بنابراین می بایست با توجه به هدف اصلی از سنجش کارایی و . حاصله برای اتخاذ تصمیمات و راه کارهای اصالح و بهبود، قابل اطمینان باشند

تخاب تکنیک مناسب، قابل اجرا و البته قابل اعتماد، جهت سنجش عملکرد پرداخت متناسب با مسئله پیش روی سازمان و متغییرهای دخیل، به ان

 (.1،1919آوکیران و پارکر)

ی در راستای ارزیابی روش های مختلف تولیدی و انتخاب کاراترین آن ها در مجامع صنعتی، مطالعات بسیاری انجام پذیرفته و مدل ها و روش ها

ست که از جمله آن مدل ها می توان به مدل های امتیاز بندی، رویکرد نقطه سر به سر، روش های سنتی برآورد متعددی مورد استفاده قرار گرفته ا

پژوهش های عمده انجام شده در این حوزه به همراه تکنیک . و شبیه سازی خطوط تولیدی اشاره کرد( AHP)مالی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

 .نشان داده شده است (1)و رویکرد مورد استفاده، در جدول های تولیدی مورد بررسی  مورد استفاده، هدف تحقیق، تعداد روش

 
 مطالعات انجام گرفته در راستای ارزیابی روشهای مختلف تولیدی  (:1) جدول

 
 

معایبی نیز دارند که مانع از تمامی مدل های مورد استفاده در راستای ارزیابی روش های تولیدی در مجامع صنعتی با وجود داشتن مزایای فراوان، 

از سوی (. 9،1993چنگ و ونگ)ارائه رویکردی کامل و جامع در ارزیابی همه جانبه روش های مختلف تولیدی و انتخاب کاراترین آن ها می گردد 

ابی کارایی روش های تولیدی نشان داده شده است، در بیشتر تحقیقات پیشین تنها بر مبنای یک رویکرد به ارزی( 1)دیگر همانگونه که در جدول 

   حال آنکه در پژوهش جاری برآنیم با بهره گیری از مهندسی ارزش که در واقع تلفیقی از سه رویکرد کیفی، کارکردی و . پرداخته شده است

 .هزینه ای است مدلی به مراتب جامع تر در راستای ارزیابی روش های تولیدی در مجامع صنعتی ارائه نماییم

 ت پژوهشادبیا -1

واحد های تولیدی و صنعتی می باشد  6یکی از مسائل مهمی که امروزه در ادبیات اقتصادی مورد توجه ویژه قرار گرفته است، انداره گیری کارایی

حث کارایی، مفهومی بسیار جامع و فراگیر است که بیشتر در سه حوزه مهندسی، مدیریت و اقتصاد  مورد ب(. 1903خوشرو و قاسمی،محمودی )

کارایی بیانگر این مفهوم است که یک سازمان به چه خوبی از منابع خود در راستای تولید نسبت به بهترین عملکرد، در مقطعی از . قرار گرفته است
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 (.5،1337پیرس)زمان استفاده کرده است 

بعضی موارد ممکن است اندازه گیری دقیق حتی در . باید گفت اندازه گیری کارایی یک سازمان تولیدی یا شرکت خدماتی بسیار دشوار است

این امر به دلیل این واقعیت است که نهادهای به کار رفته در خلق ستاده ها، اغلب از لحاظ ماهیت نامتجانس بوده و . کارایی غیرممکن باشد

به طور کلی . ری کارایی صورت گرفته استبا وجود این، تالش های بسیاری برای توسعه روش های اندازه گی. همچنین قابل اندازه گیری نمی باشند

 .(1909مهرگان،) تقسیم بندی نمود  7روش های ناپارامتریو  6روش های ارزیابی کارایی را می توان به دو دسته کلی روش های پارامتری

      ، یکی از روش های ناپارمتریک و چند معیاره به منظور تصمیم گیری و سنجش کارایی واحد ها می باشد 0تکنیک تحلیل پوششی داده ها

این تکنیک، از روش برنامه ریزی ریاضی استفاده می کند که می تواند تعداد زیادی متغییر و روابط را به کار گیرد و محدودیت (. 1907نیک نظر،)

از سوی دیگر، روش نوین به کار گرفته شده در تحلیل پوششی داده ها، برخالف روش های . روش ها را نداردتعداد ورودی و خروجی در سایر 

در (. 1907کوپر و همکاران،)معمول ارزیابی کارایی، نیازی به معرفی و تعیین وزن های از قبل تعیین شده برای عوامل ورودی و خروجی ندارد 

تصمیم گیرنده نسبت به کارایی سایر واحد های تصمیم گیرنده، با توجه به مقادیر ورودی و خروجی آن ها  تحلیل پوششی داده ها کارایی یک واحد

 (.1909مهرگان،)مشخص می شود 
 

ی عالوه بر اقدامات مربوط به سنجش کارایی، به کارگیری مهندسی ارزش از جمله موثرترین ابزارهای مدیریتی در راستای خلق مزیت رقابتی برا

مهندسی ارزش سعی دارد با کاهش دوباره کاری ها و جایگزینی روش های کم هزینه تر، سازمان را در نیل به اهداف خود . به شمار می رود سازمان

از میان این . این مطالعه منجر به یافتن راه های متفاوت جهت تولید محصوالت یا ارائه خدمات می گردد(. 1900صدیق و همکاران،)یاری دهد 

 (.1905حاجی زین العابدینی،)می گردد  متفاوت، روشی که عملکرد مورد نظر را با هزینه کمتر و کیفیت بیشتر ارائه نماید انتخاب روش های

 :این مولفه ها را می توان در رابطه زیر تفسیر کرد. کارکرد، کیفیت و هزینه: ارزش عبارتند ازمهندسی بر طبق تعاریف، سه مولفه اصلی 

 (1رابطه )

ارزش  
کیفیت کارکرد

هزینه
 

 کار مشخصی که یک محصول یا فرآیند باید انجام دهد: 3کارکرد. 

 نیازهای یک کارفرما یا کاربر که باید مطلوب و برای او راضی کننده باشد: 19کیفیت. 

 هزینه های مربوط به چرخه حیات یک محصول یا فرآیند: 11هزینه. 

موثرترین روش صرف هزینه در اجرای قابل اطمینان یک کارکرد است که نیازهای کاربر یا کارفرما را با مطلوبیت و  ،11بنابراین می توان گفت ارزش

 (.1900دل ایزوال،)جلب رضایت وی تامین کند 

 بیان مسئله -9

نظر به اینکه این شرکت . یدتاسیس گرد تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز پروژه های صنعتیبا هدف  1909شرکت پتروتجهیز سپاهان در سال 

جهت رسیدن به سود موردنظر سهامداران، شرکت باید روش . باشداز مهمترین اهداف آن می کند، سودآوریاز سرمایه بخش خصوصی استفاده می

به عنوان یکی از تولیدات عمده شرکت پتروتجهیز ( Gate Valve)یا گیت ولو  دروازه ایشیر  .بهینه ای در تولید محصوالت خود داشته باشد

برای شروع از آن که  بودهپتروشیمی است که دارای دیسکی با حرکت خطی  و یکی از انواع شیرآالت صنعتی پرکاربرد در صنایع نفت، گازسپاهان، 

 کالهک یا سرپوش ،Body)) قطعه بدنه 6، با بررسی نقشه انفجاری و با نظر مدیریت ارشد شرکت. شود یا قطع جریان در سیال استفاده می
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(Cover) ،نشیمنگاه و صفحه (Seat & Disk )و محور (Stem)،  به عنوان قطعات اصلی این شیر نفتی شناسایی گشت که هدف پژوهش جاری

 .شناسایی روش های مختلف تولید نشیمنگاه و صفحه این محصول و تفکیک روش های کارا از ناکاراست

 شاخص های تصمیم گیریتعیین  -9-1

   شیر نفتی دروازه ای با رویکرد مهندسی ارزش، در ابتدا نشیمنگاه و صفحه به منظور انتخاب شاخص های ارزیابی روش های مختلف تولید 

شاخص های عمده مورد استفاده در سنجش کارایی در فضای تولیدی، با استفاده از منابع و مآخذ معتبر علمی احصاء و در سه مولفه اصلی 

      سپس با تهیه و تنظیم . نشان داده شده است (1)بندی گردید که نتایج آن در جدول مهندسی ارزش یعنی کیفیت، هزینه و کارکرد دسته 

نقطه ای، این شاخص ها توسط پرسنل ستادی شرکت پتروتجهیز سپاهان و دو شرکت ریخته گری ابتکار و  3سشنامه با طیف لیکرت برگه های پر

 .ریخته گری رنگین ذوب به عنوان شرکت های زیر مجموعه آن، مورد ارزیابی قرار گرفت

      ن، شاخص های برتر هر مولفه که دارای باالترین میانگین ارزشی با تکیه به نتایج عددی حاصل از پرسشنامه ها و با نظر مدیریت ارشد سازما

بر این اساس، از . می باشند، به عنوان شاخص های حائز اهمیت در سنجش کارایی روش های مختلف تولید شیر نفتی دروازه ای انتخاب می گردند

شاخص موجود در مولفه هزینه، متغییرهای هزینه مواد اولیه و هزینه  19شاخص موجود در مولفه کیفیت، متغییر میزان تطابق با استاندارد، از  6

شاخص موجود در مولفه کارکرد، متغییر تعداد محصول خروجی، به عنوان متغییر های برتر حائز اهمیت در سنجش کارایی  7نیروی انسانی و از 

 .شیر نفتی دروازه ای شناخته شدندنشیمنگاه و صفحه روش های مختلف تولید 

 
 شاخص های عمده مورد استفاده در ارزیابی کارایی در مجامع صنعتی (: 1)جدول 

 
 

پس از شناسایی شاخص های برتر در ارزیابی روش های مختلف تولید نشیمنگاه و صفحه شیر نفتی دروازه ای و به منظور بهره گیری از تکنیک 

و از آنجایی که هدف غایی  1با عنایت به رابطه  .ا و خروجی ها تفکیک گردندتحلیل پوششی داده ها، الزم است شاخص ها به دو دسته ورودی ه

بال هر سازمانی نیل به ارزش بیشتر در تولید محصوالت و خدمات خود است لذا از یک سو به دنبال ارتقاء کیفیت و کارکرد و از سوی دیگر به دن

ت و کارکرد به عنوان خروجی تکنیک تحلیل پوششی داده ها در نظر گرفته بنابراین شاخص های دو مولفه کیفی. کاهش هزینه های موجود است

         می شود که سازمان به دنبال افزایش آنهاست و شاخص های مولفه هزینه به عنوان ورودی این تکنیک در نظر گرفته می شود که سازمان
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به عبارت دیگر شاخص های تطابق با استاندارد و تعداد محصول خروجی هر روش تولیدی به عنوان . می کوشد تا حد مقدور آن ها را کاهش دهد

مدل نهایی . خروجی و شاخص های هزینه مواد اولیه و هزینه نیروی انسانی به عنوان ورودی تکنیک تحلیل پوششی داده ها در نظر گرفته می شود

DEA آمده است (1) ده ورودی ها و خروجی هاست در شکله نشان دهنک. 

 

 
 DEAمدل  (: 1) شکل

 تبیین مدل پیشنهادی -9-1

با توجه به . پیشنهادی برای حل مسئله با توجه به ورودی محور یا خروجی محور بودن و نوع بازده به مقیاس آن انجام می پذیرد DEAتبیین مدل 

شاخص های تصمیم گیری و با عنایت به اینکه هر سازمان تولیدی در جهت کاهش هزینه های تولید به منظور دستیابی به سطح باالتری از 

ورودی محور برای حل مسئله در  نین نظر مدیریت ارشد سازمان مبنی بر داشتن کنترل بیشتر بر عوامل ورودی، مدلهمچ سودآوری می کوشد،

همچنین با توجه به سوابق تولیدی و نظر مدیریت ارشد و پرسنل ستادی، واحدها در این سازمان در مقیاس بهینه عمل نمی کنند، . نظر گرفته شد

 لذا نوع بازده به. های مواد اولیه و نیروی انسانی نمی تواند به همان نسبت منجر به افزایش عوامل خروجی گرددبدین معنا که  افزایش هزینه 

در حالت ورودی محور، برای  به عنوان مدل با بازده به مقیاس متغییر، BCCدر این حالت استفاده از مدل  .مقیاس متغییر در نظر گرفته شده است

 .تحل مسئله پیشنهاد شده اس

 شناسایی واحد های تصمیم گیرنده کارا در تولید نشیمنگاه و صفحه -9-9

سازمان یا موجودیتی است که ورودی ها را به خروجی ها تبدیل می کند و ارزیابی عملکرد آن مورد نظر است ( DMU)واحد تصمیم گیرنده 

عملکرد روش های مختلف تولید نشیمنگاه و صفحه شیر نفتی دروازه ای در این پژوهش محقق برآن است که به ارزیابی (. 1907کوپر و همکاران،)

         ماشین کاری آن و همچنین نحوه عملیات  بر اساس نوع ماده اولیه در ساخت بدنه، روش و ابزار .در شرکت پترو تجهیز سپاهان بپردازد

 .سوراخ کاری، روش های مختلف تولید این قطعه را می توان شناسایی نمود

استفاده نمود، که در هر دو حالت، قطعه وزنی معادل  A106و فورج   A105برای تولید نشیمنگاه و صفحه می توان از دو نوع ماده اولیه فورج 

. لیکن، استفاده از هر یک از مواد اولیه در ساخت نشیمنگاه و صفحه، هزینه متفاوتی را به سازمان تحمیل می کند. کیلوگرم خواهد داشت 65/9

تومان و خرید  6699از داخل کشور هزینه ای معادل   A105ررسی  فرم های سفارش و خرید شرکت نشان می دهد که خرید هر کیلوگرم فورجب

درصد  15تومانی و با در نظر گرفتن  9999سنت برای شرکت به همراه خواهد داشت که با توجه به نرخ ارز  01آن از بازار چین  هزینه ای معادل 

خرید  A106این نرخ برای فورج . تومان خواهد بود 9599درصد هزینه ترخیص کاال و حمل تا محل کارخانه، این هزینه معادل  19رک و هزینه گم

 .خواهد بود( تومان 9399برابر با )سنت  31تومان و خرید از بازار چین معادل  6099از داخل کشور معادل 

در توضیح این امر باید . نتخابی بر روی شاخص تطابق آن با استاندارد های کیفی تاثیر می گذاردهمچنین تصمیم گیری در مورد نوع ماده اولیه ا

ا گفت که هر ماده اولیه خریداری شده توسط شرکت به وسیله واحد کیفیت مورد آنالیز و تحلیل مواد قرار گرفته و درصد عناصر موجود در آن ب

چنانچه مقدار هر عنصر در حدود مشخص شده توسط استاندارد باشد، در خانه . قت داده می شوددرصد مجاز هریک از عناصر در استاندارد مطاب

Accept  جلوی آن عالمت زده می شود، و در غیر این صورت در خانهReject  شمارش تعداد عالمت های زده شده در . عالمت گذاری می شود

  A105بر این اساس، فورج . درصد تطابق آن ماده اولیه با استاندارد می باشد به نسبت کل عالمت های زده شده، نشان دهنده  Acceptخانه 



        
 

www.ncies.ir 

6 

 هادومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد -1931اسفند  7و  6

 گروه مهندسی صنایع 

 A106این عدد برای فورج . درصد را نشان می دهد 30خرید از بازار چین تطابقی معادل   A105درصد و فورج  39خرید از داخل تطابقی معادل 

 .درصد می باشد 35خرید از بازار چین معادل  A106درصد و برای فورج  00خرید از داخل معادل 

روش مختلف انجام پذیرد که مدت زمان آن با توجه به روش انتخابی،  1به عالوه، عملیات ماشین کاری قطعه نشیمنگاه و صفحه نیز می تواند به 

ن است که مدت زمان عملیات ماشین کاری بررسی فرم های زمان سنجی انجام شده توسط واحد برنامه ریزی نشان دهنده آ. متفاوت خواهد بود

 CNCساعت و با استفاده از ماشین تراش  6/9معادل  NCقطعه نشیمنگاه و صفحه، صرف نظر از نوع ماده اولیه انتخابی، با استفاده از ماشین تراش 

معادل  NCاعت اپراتور ماشین تراش س/به عالوه بر اساس فرم های حقوق و دستمزد واحد مالی، هزینه هر نفر. ساعت می باشد 15/9معادل 

 .تومان می باشد 99999معادل  CNCتومان و ماشین تراش  15599

بررسی فرم های . پذیرد روش استفاده از دریل ستونی یا دریل رادیال انجام 1و در آخر، عملیات سوراخ کاری نشیمنگاه و صفحه نیز می تواند به 

یزی نشان دهنده آن است که مدت زمان عملیات سوراخ کاری نشیمنگاه و صفحه با استفاده از دریل انجام شده توسط واحد برنامه ر زمان سنجی

به عالوه بر اساس فرم های حقوق و دستمزد در واحد مالی هزینه . ساعت می باشد 16/9ساعت و با استفاده از دریل رادیال برابر  0/9ستونی برابر 

داده های عددی روش های مختلف تولید . تومان می باشد 0599تومان و دریل رادیال برابر  0999ساعت اپراتور دریل ستونی معادل /هر نفر

 .نشان داده شده است( 9) نشیمنگاه و صفحه شیر نفتی دروازه ای در جدول

 داده های عددی روش های مختلف تولید نشیمنگاه و صفحه شیر نفتی دروازه ای  (:9) جدول

 

گردآوری شده، به تعیین مقدار عددی شاخص های هزینه مواد اولیه و هزینه نیروی انسانی به عنوان شاخص های  حال با توجه به داده های

     به عنوان شاخص های خروجی مدل تحلیل پوششی داده ها  ورودی، و شاخص های تطابق با استانداردها و تعداد محصول خروجی هر روش،

 :ت زیر می باشدروش محاسبه هر شاخص به صور. می پردازیم

 هزینه ماده اولیه هر روش با توجه به حاصلضرب هزینه هر کیلوگرم آن ماده اولیه و وزن نشیمنگاه و صفحه حاصل می گردد. 

 هزینه نیروی انسانی هر روش معادل مجموع هزینه های نیروی انسانی جهت انجام عملیات ماشین کاری و سوراخ کاری است. 

  هر روش معادل میزان تطابق ماده اولیه به کار رفته در آن روش استشاخص تطابق با استاندارد. 

  تعداد محصول خروجی هر روش در ماه نیز با توجه به تعداد ساعات کاری در هر ماه و مدت زمان انجام عملیات ماشین کاری و سوراخ کاری

با توجه به ) ساعت کار ماهانه 131، روش در ماه به این ترتیب که به منظور به دست آوردن تعداد محصول خروجی هر .مشخص می شود
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 .سوراخ کاری تقسیم می کنیم را بر مجموع زمان عملیات ماشین کاری و( ساعت کار در هر روز 0روز مفید کاری در هر ماه و  16وجود 

 . نشان داده شده است( 6)در جدول  عددی شاخص های ورودی و خروجی در هر یک از روش های تولیدی قطعه نشیمنگاه و صفحه، مقادیر

 عددی شاخص های ورودی و خروجی در هر یک از روش های تولیدی نشیمنگاه و صفحه مقادیر (: 6) جدول

 

ورودی محور، به ارزیابی روش های مختلف تولید نشیمنگاه و  BCCحال با توجه به مقادیر شاخص های ورودی و خروجی و با بهره گیری از مدل 

 BCCبا توجه به اینکه در روش . نشان داده شده است( 5)نتایج کارایی روش های مختلف در جدول . صفحه شیر نفتی دروازه ای می پردازیم

 16حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در میان داشته باشند، نتایج  1ورودی محور شرط کارایی روش های تولیدی آن است که عدد کارایی 

 .روش تولیدی کارا هستند 5روش تولیدی مختلف برای تولید این قطعه، تنها 

 مختلف تولید نشیمنگاه و صفحهعدد کارایی روش های  (: 5) جدول

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات -6

باید گفت . در این پژوهش به ارزیابی روش های مختلف تولید نشیمنگاه و صفحه شیر نفتی دروازه ای در شرکت پترو تجهیز سپاهان پرداخته شد

ر گرچه تاکنون مطالعات بسیاری در راستای ارزیابی روش های تولیدی در مجامع صنعتی انجام پذیرفته است، اما فقدان رویکردی جامع و کامل د

بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها  لذا در پژوهش جاری تالش گردید که با(. 1993چنگ و ونگ،)راستا همچنان احساس می گردد  این

و با استفاده از شاخص های احصاء شده از مهندسی ارزش مدلی به مراتب جامع تر نسبت به مدل های پیشین به منظور ارزیابی روش های مختلف 

شاخص های عمده مورد استفاده در در این راستا به منظور انتخاب شاخص های ارزیابی با توجه به رویکرد مهندسی ارزش ابتدا . ه شودتولیدی ارائ

یعنی ارزیابی عملکرد در مجامع صنعتی با استفاده از منابع و مآخذ معتبر علمی گردآوری و با نظر اساتید دانشگاهی در سه مولفه مهندسی ارزش 

در ادامه به منظور شناسایی شاخص های برتر در هر مولفه . نشان داده شد 1کیفیت و هزینه دسته بندی گردید، که نتایج آن در جدول  کارکرد،

با استناد به نتایج حاصل از . پرسشنامه ای تنظیم و در میان پرسنل ستادی شرکت پتروتجهیز سپاهان و دو شرکت زیر مجموعه آن توزیع گردید

بدان اشاره گردید، شاخص های هزینه مواد اولیه و هزینه نیروی  1ا و بر اساس رابطه موجود بین سه مولفه ارزش در که در رابطه پرسشنامه ه

در نظر گرفته  DEAانسانی به عنوان ورودی و شاخص های میزان تطابق با استاندارد و تعداد محصول خروجی هر روش به عنوان خروجی مدل 

روش مختلف تولید این قطعه پرداخته شد  16ورودی محور به عنوان مدل مناسب جهت حل مساله به ارزیابی  BCCخاب مدل سرانجام با انت. شد

بی شک پیروی سازمان از این روش های تولیدی در تولید نشیمنگاه و صفحه . صد در صد کارا شدند 11و  11، 19، 6، 9شماره  روش 5که تنها 

با نگاهی به روش های کارا تولید نشیمنگاه و صفحه می توان گفت که . خلق ارزش بیشتر برای در تولید آن  می گرددشیر نفتی دروازه ای منجر به 

درصد  199از بازار چین در تولید قطعه این قطعه، ، صرف نظر از نوع روش ماشین کاری و سوراخ کاری، کارایی  A105در صورت امکان تهیه فورج 



        
 

www.ncies.ir 

0 

 هادومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد -1931اسفند  7و  6

 گروه مهندسی صنایع 

. درصد نمی گردد 199در تولید قطعه نشیمنگاه و صفحه، در هیچ شرایط منجر به ایجاد کارایی  A106اده از فورج همچنین استف.حاصل می گردد

خرید از داخل کشور به عنوان ماده اولیه، تنها در صورتی منجر به حداکثر کارایی می گردد که در ماشین کاری و  A105به عالوه استفاده از فورج 

 .و دریل رادیال استفاده شود CNCترتیب از ماشین تراش سوراخ کاری این قطعه به 

 ذکر این نکته ضروری است که با توجه به اینکه این پژوهش در محدوده زمانی مشخصی انجام گرفته است، نمی توان از نتایج حاصل از تجزیه و

پژوهش در شرکت پتروتجهیز سپاهان، نتایج حاصل از همچنین با توجه به انجام . صورت قطعی و همیشگی استفاده کرد تحلیل یافته های آن به

ی ارزیابی روش های مختلف تولید نشیمنگاه و صفحه شیر نفتی دروازه ای، منحصر به جامعه مطالعاتی بوده و تعمیم یافته ها به سایر شرکت ها

به شاخص تطابق با استاندارد، در مورد روش های به عالوه عدم دسترسی به داده های مربوط . فعال در حوزه نفت و گاز، امکان پذیر نمی باشد

مختلف ماشین کاری و سوراخ کاری نشیمنگاه و صفحه، محدودیت دیگری در راستای ارزیابی همه جانبه روش های مختلف تولید این قطعه می 

 .باشد

نشیمنگاه و صفحه شیر نفتی دروازه ای از همان گونه که اشاره گردید به منظور انتخاب شاخص های ارزیابی کارایی روش های مختلف تولید 

حال آنکه می توان با در نظر . شاخص های برتر هر یک از مولفه های مهندسی ارزش که دارای باالترین میانگین ارزشی بودند استفاده گردید

. لید شیر آالت نفت و گاز ارائه نمودگرفتن شاخص های بیشتر در هر یک از مولفه ها، رویکرد جامع تری در راستای ارزیابی روش های مختلف تو

اری همچنین می توان الگوی پیشنهادی را در دوره های مختلف زمانی مورد استفاده قرار داد و نتایج حاصل از آن را با نتایج حاصل از پژوهش ج

یا تلفیق  BSCرهای ارزیابی عملکرد همچون به عالوه به منظور ارزیابی عملکرد روش های مختلف تولید سرپوش می توان از سایر ابزا. مقایسه نمود

 .چند روش مختلف، استفاده کرد

 منابع و مآخذ-5

 56 :صص. (1شماره )یی اجرا یریتپژوهشنامه مد ."خودرو یرانبدنه ا یدخط تول:یعوامل موثر بر انتخاب و انتفال تکنولوژ یینتع"(. 1900اول  یمهن). ع, زارع ،. م, انصاری-

97. 

 (6شماره ) 3جلد  .یو اطالع رسان یکتابدارنشریه . "مهندسی ارزش در کتابداری و اطالع رسانی با تاکید بر مدیریت اطالعات"(. 1905زمستان ) .م, ینیحاجی زین العابد .

 .91-66:صص

 (.تهران یکتکن یپل)یر کب یرام یانتشارات دانشگاه صنعت .تهران. "یو نگهدار یبردار ز،بهرهو سا ی، ساختارزش در طراح یمهندس یکاربرد عمل"(. 1900 ییزپا. )آ, دل ایزوال 

 بهبود "(. 1900تابستان ). آ, ، صدرنیا. ک, ، رحمانی .م, صدیقQFD یفراسو. "(یشرق یجاناستان آذربا یقطعه ساز یعصنا یرانمد یدگاهاز د) ارزش یبااستفاده از مهندس 

 .113-151 :صص. (3شماره )یریت مد

 (.تهران نیکتک یپل)یر کب یرام یدانشگاه صنعت .تهران. "مدل ها و کاربردها :داده ها یپوشش یلتحل"(.1907. )ک, ، تن. ل, ، سیفورد .و. و, کوپر 

 صنعتی  یریتفصلنامه مد. "داده ها یپوشش یلاستان کردستان با استفاده از روش تحل یها یشهردار ییکارا یبررس"(. 1903 ییزپا). ع, یقاسم ،. ا, محمودی خوشرو

 (.19شماره ). واحد سنندج یدانشگاه آزاد اسالم یدانشکده علوم انسان

 دانشکده مدیریت مؤسسه انتشارات و چاپ. تهران. "(تحلیل پوششی داده ها) عملکرد سازمان ها یابیدر ارز یکم یمدل ها:داده ها یپوشش یلتحل"(. 1909. )ر. م, مهرگان .
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