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درببرُ دٍهیي ّوبيش : RCA
ؽزايط اهزٍس صٌايغ كؾَر ها  ،تَجِ تيؾتز تِ تحليل ٍ ريؾِ ياتي ذزاتيْا
ٍ كاّؼ ّشيٌِ ّا را ايجاب

نمودار حضور صنایع مختلف کشور در نخستین همایش RCA

ًوَزُ ٍ زر ايي راعتا اعتفازُ اس رٍػ

Root Cause Analysisگام هْوي زر جْت تحقق ايي هَضَع
هيثاؽس.
پظ اس تزگشاري ًرغتيي ّوايؼ تحليل ٍ ريؾِ ياتي ذزاتيْا زر عال
 1389كِ تا اعتقثال زعت اًسركاراى صٌايغ هرتلف كؾَر هَاجِ گززيس
 ،زٍهيي ّوايؼ آهَسؽي  RCAتا تْزُ گيزي اس هسرعيي تاتجزتِ زر
هْز هاُ عال جاري تزگشار ذَاّس ؽس.

***
تحليل ٍ ريؾِ ياتي ذزاتيْا ّوَارُ هَضَع هَرز ػالقِ زعت اًسركاراى
اهَر ًگْساري ٍ تؼويزات تَزُ اعت  .الثتِ تْتزيي تجزتيات زر ايي سهيٌِ
هزتَط تِ صٌايغ َّاپيوايي هيثاؽس ٍ تحليل ذزاتيْا زر صٌايغ زيگز
تَيضُ صٌايغ تَليسي تا جسيت زًثال ًوي ؽَز.
زر ّوايؼ زٍم  ،ارائِ هطالؼات هَرزي زركٌار رٍيکزز آهَسؽي ٍ فزٌّگ
عاسي ايي هثحث هْن هسًظز قزار گزفتِ تا گاهي ّزچٌس كَچک جْت

دبیر ّوبيش :مهندس علی اکبر برزگر
دبیر اجرايي  :مهندس امیر آقایی
هذرسیي کبرگبُ ّب:

ًْازيٌِ ؽسى فزٌّگ تحليل ٍ ريؾِ ياتي ذزاتيْا زر صٌايغ هرتلف



هٌْسط ًاصز جاللي

كؾَر تززاؽتِ ؽَز.



هٌْسط ػلي اكثز تزسگز



هٌْسط حغيي فزاّاًي



هٌْسط جَاز علطاًياى



هٌْسط اعواػيل رٍحي پَر

ّسف ايي ّوايؼ كوک تِ ّوِ كغاًي اعت كِ تِ ًَػي زرگيز اهَر
ًگْساري ٍ تؼويزات زر صٌايغ هيثاؽٌس.



هٌْسط هحوس عثشي

هحَرّبي ّوبيش :
مباحث ارائه شده در همایش دوم براساس محورهای مشروحه زیر میباشد :


راّکارّاي ػولي زر تحليل ٍ ريؾِ ياتي ذزاتيْا (تزاعاط اعتاًسارزّاي هَجَز)



ًقس ٍ تزرعي تْتزيي تجزتيات زر سهيٌِ تحليل ذزاتيْا



اصالح فزايٌس ًگْساري ٍ تؼويزات زر عاسهاى تزاي جوغ آٍري اطالػات هٌاعة جْت تحليل ٍ ريؾِ ياتي ذزاتيْا

كافي نيست ساعي و كوشا باشيد  ،مورچه ها جملگي ساعي و كوشا هستند.مهم اين است :
در چه زمينه اي كوشا باشيد ؟

هنري ديويد تورئو
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اندکی درنگ :
َّاپيواي تَيٌگ  MD-83هزتَط تِ ذطَط َّايي آهزيکا زر تاريد عي ام صاًَيِ عال  2000هيالزي عقَط
كزز .
ػلت ظاّزي عقَط  ،ذَرزگي ٍ گيزپاص جک هارپيچ زر عيغتن هتؼازل كٌٌسُ عکاى افقي َّاپيوا اػالم ؽس.
تحقيقات ًؾاى زاز كِ ًقص زر تزًاهِ گزيغکاري هٌجز تِ تزٍس حازثِ ؽسُ اعت اها آيا ايي هَضَع ػلت
اصلي تزٍس ذزاتي تَزُ اعت.
كارؽٌاعاى تا تزرعي تيؾتز زر ايي سهيٌْسريافتٌس كِ ريؾِ تزٍسذزاتي تِ ترؼ ذزيس هزتثط اعت  .ترؼ
ذزيس ًَ ،ع گزيظ جسيسي را ذزيساري ًوَزُ كِ تِ زليل ػسم عاسگاري تا گزيظ قثلي هٌجز تِ ؽست يافتي
ذَرزگي قطؼات ٍ گيزپاص هجوَػِ گززيسُ اعت

 ،فزايٌس ًگْساري ٍ تؼويزات ًيش زر اعتفازُ اس گزيظ

ذزيساري ؽسُ  ،زقت ًساؽتِ اعت  .ايي هَضَع هٌجز تِ ايجاز اعتاًسارزّاي اجثاري تزاي پزٍعِ تاهيي ٍ
اصالح هزاحل گززػ كار فزايٌسّاي ذزيس ٍ ًت گززيس .

***
تزٍس يک اؽتثازُ زر فزايٌس ًت صٌايغ َّاپيوايي هوکي اعت تزٍس حازثِ تزاي َّاپيوا را تِ زًثال زاؽتِ تاؽس
تزايي اعاط تحليل ٍ ريؾِ ياتي ػيَب اس ترؾْاي تغيار هْن ايي صٌؼت هيثاؽس .اها زر صٌايغ تَليسي ٍ
ذسهاتي تِ ٍيضُ صٌايغ فؼال زر كؾَر ها چِ هيگذرز؟
هزعَم اعت كِ تؼويزكاراى زر ٌّگام ٍقَع ذزاتيْا تٌْا تِ رفغ ػية ٍ تؼويزاجشاء آعية زيسُ پززاذتِ ٍ
ػلت ٍقَع ذزاتي هؼوَال " ؽٌاعايي ًويگززز .تؼٌَاى هثال اقسام تؼويزاتي اًجام ؽسُ زر هقاتل ؽکغتي يک
ؽافت  ،هؼوَال تؼَيض ؽافت هذكَر تَزُ ٍ ػلل ٍقَع آى كِ هوکي اعت ؽل ؽسى پيچ ٍ هْزُ ّا ٍ يا تزٍس
لزسػ ّاي اضافي تؼلت عائيسُ ؽسى چزخ زًسُ ّا تاؽس  ،رزياتي ٍ تزطزف ًويگززز .
ػسم اًجام ايي كار هٌجز تِ ٍقَع ذزاتيْاي تکزاري ؽسُ كِ زر تزذي هَارز ًيشتِ عثة تؼسز تکزار تؼٌَاى
حالت ػازي تلقي هيگززز  .تزاي اثثات ايي ازػا تٌْا كافيغت هزٍري تز گشارؽات ٍ عَاتق تؼويز هاؽيي آالت
ؽزكت زاؽتِ تاؽيس.
تزايي اعاط « تحليل ٍ ريؾِ ياتي ذزاتيْا –  » RCAحلقِ هفقَزُ چزذِ ًگْساري ٍ تؼويزات زر صٌايغ
كؾَر ها هيثاؽس  RCA 0هيتَاًس زر كَتاّتزيي سهاى هوکي تاػث كاّؼ حجن تؼويزات تکزاري گزز يسُ ،
هست سهاى تَقف تجْيشات  ،هيشاى هصزف قطؼات يسكي ٍ ّشيٌِ ّاي تؼويزات را

تِ هيشاى قاتل تَجْي

كاّؼ زّس .

كشور پر از مربي خوب است  .اما براي اينكه برنده شويم به بازيكناني عالقمند احتياج داريم .
دٍى كَسيل
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برنامه زمان بندي ارائه مباحث در همایش دوم
رٍز دٍم  :پٌج شٌبِ 21هْر هبُ

رٍز اٍل  :چْبرشٌبِ  20هْر هبُ
 8الي  : 8:30پزيشؽ
ٍ-يظُ ثشًبهِ هشاػن افتتبحيِ

کبرگبُ :

ً-گبّي بِ اّذاف دٍهیي ّوبيش RCA

8:30

اهيشآلبيي – دثيش اجشايي ّوبيؾ

8:30

الي

-هفبّین پبيِ در : RCA

الي

10

-فشايٌذ تحليل ٍ سيـِ يبثي خشاثيْب

10

-اكالح فشايٌذ ثجت ػَاثك تعويشات

10 : 30
الي
12

يببي خرابیْب ( )RCA
ارائِ :

کبرگبُ :
10 : 30
الي
12

ارائِ :
هٌْذس ًبصر جاللي

 12الي  : 12:15پزيشايي

کبرگبُ :
12:15

علل ريشِ اي خرابي اجساء هشترک در تجْیسات

کبرگبُ :
12:15

الي

دٍار

الي

13:30

ارائِ :

13:30

هٌْذس حسیي فراّبًي

 13 : 30الي: : 14:30البهِ ًوبص ٍ كشف ًْبس

14:30
الي
15:30

هَرد کبٍي :

تحلیل ٍ ربشِ يببي خرابي يک دهٌذُ
ارائِ :
هٌْذس هحوذ سبسي

ابسارّبي کلیذي در تحلیل علل ريشِ اي خرابي
تجْیسات بْوراُ هثبلْبي عولي

هٌْذس علي اکبر برزگر

 12الي  : 12:15پزيشايي

ارائِ :

 10الي  :10 : 30پزيشايي

کبرگبُ :
ًقذ ٍ بررسي سِ هثبل عولي در تحلیل ٍ ريشِ

خرابیْببْوراُ دٍ هثبل عولي

هٌْذس اسوبعیل رٍحي پَر

علي اكجش ثشصگش – دثيش ّوبيؾ

 10الي  : 10 : 30پزيشايي

هفبّین اسبسي در تحلیل ٍ ريشِ يببي

رٍشْبي حل هسئلِ در شٌبسبئي ٍ تجسيِ ٍ تحلیل
علل خرابي تجْیسات بْوراُ Case Study
ارائِ :
هٌْذس جَاد سلطبًیبى

 13 : 30الي : 14:30البهِ ًوبص ٍ كشف ًْبس
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توضيحات بيشتر درباره كارگاه هاي همایش
ًقذ ٍ بررسي سِ هثبل عولي در تحلیل ٍ ريشِ يببي خرابیْب ( )RCA
اسائِ :هٌْذع علي اكجش ثشصگش
دس ايي كبسگبُ هشاحل تحليل ٍ سيـِ يبثي خشاثيْب ثِ كوک ػِ هثبل عولي تـشيح هيگشدد  .سٍؽ هَسد اػتفبدُ ثشای تحليل ٍ سيـِ يبثي دس ّش ػِ هثبل ثب
يکذيگش هتفبٍت اػت تب حبضشيي دس ّوبيؾ ثب ًحَُ اًتخبة سٍؽ هٌبػت جْت تحليل ًيض آؿٌب گشدًذ .هثبلْبی هٌتخت عجبستٌذ اص :
 ؿٌبػبيي علت ثشٍص حبدثِ ثشای تکٌؼيي ثشق دس ٌّگبم تعَيض فيَص تحليل ٍ سيـِ يبثي ًمق فٌي هَتَس َّاپيوب دس پشٍاص ؿوبسُ  1549خطَط َّايي آهشيکب ٍ ثشٍص  70هيليَى دالس خؼبست -تحليل ٍ سيـِ يبثي خشاثي دس يک ايؼتگبُ پوپبط ًفت خبم

علل ريشِ اي خرابي اجساء هشترک در تجْیسات دٍار
اسائِ :هٌْذع حؼيي فشاّبًي
دس ايي كبسگبُ ،علل سيـِ ای خشاثي اجضاء عوَهي تجْيضات دٍاس اص جولِ ؿفت ،ثيشيٌگ غلتـي ،ثيشيٌگ لغضؿي ،كَپليٌگ ٍ چشخ دًذُ فْشػت ؿذُ ٍ تـشيح
آًْب ،حبلتْبی خشاثي هشثَطِ ،سٍؿْبی اسصيبثي آًْب ٍ ًيض پتبًؼيلْبی هَجَد ثشای تـخيق ثِ هَلع آًْب اص طشيك تکٌيکْبی پبيؾ ٍضعيت ؿشح دادُ هي ؿَد.
همذهِ ای ثش تحليل سيـِ ای خشاثي ّب ٍ فلَچبست هشاحل آى  ،هعشفي اًَاع كلي تجْيضات دٍاس  ،هعشفي اجضاء عوَهي تجْيضات دٍاس ٍ حبلتْب ٍ علل سيـِ ای
خشاثي آًْب ٍ هعشفي تکٌيکْبی پبيؾ ٍضعيت ٍ چگًَگي ثکبسگيشی آًْب دس لبلت اػتشاتظی پيؾ الذاهبًِ (  )Proactiveهجبحث ايي كبسگبُ هيجبؿذ .

تحلیل ٍ ربشِ يببي خرابي يک دهٌذُ
ارائِ :هٌْذع هحوذ ػجضی
هَضَع ايي كبسگبُ ثِ تحليل ٍ سيـِ يبثي خشاثي يک دهٌذُ (دس يک پباليـگبُ ًفت ) اختلبف داسد  .سٍيکشد هَسد اػتفبدُ ثشای تحليل ؿبهل پٌج گبم ثِ
ؿشح صيش هيجبؿذ :

 )1ثشسػي يبفتِ ّب

 )2ػبخت هذل خشاثي

 )3ػبخت هذل فيضيکي

 )4ساػتي آصهبيي هذل خشاثي  )5ثجت ًتبيج ٍ تحليل دسخت خشاثي

هفبّین اسبسي در تحلیل ٍ ريشِ يببي خرابیْب بِ ّوراُ ارائِ هثبل
ارائِ :هٌْذع اػوبعيل سٍحي پَس
هذل هَسد ثحث دس ايي كبسگبُ دس لبلت چْبس گبم صيش ٍ ثب ركش هثبلي عبم ،دس پي اثجبت ػَْلت ٍ دس عيي حبل دلت ثبالی هَسد ًيبص جْت ثکبسگيشی  RCAدس توبهي
اهَس ثَيظُ دس اهَس ًگْذاسی ٍ تعويشات هي ثبؿذ.
هشحلِ :1جوع آٍسی اطالعبت  ،هشحلِ :2تشػين ًوَداس عبهل ػججي ثب ركش هثبلي اص يک اتفبق ػبدُ دس آؿپضخبًِ(كِ هٌجش ثِ آتؾ ػَصی دس آؿپضخبًِ ؿذُ) ،
هشحلِ  :3ؿٌبػبيي علت سيـِ ای ثب ثْشُگيشی اص يک ديبگشام تلوينگيشی ثِ ًبم ًمـِ علت سيـِای ٍ هشحلًِ :4تيجِ گيشی ٍ اسائِ پيـٌْبدات

ابسارّبي کلیذي در تحلیل علل ريشِ اي خرابي تجْیسات بْوراُ هثبل ّبي عولي
ارائِ :هٌْذع ًبكش جاللي
دس ايي كبسگبُ ػعي ثشآى اػت كِ پٌج اثضاس هَثش دس تجضيِ ٍ تحليل علل سيـِ ای خشاثي تجْيضات ثِ صثبى ػبدُ ٍ تلَيش تـشيح گشدد تب هخبطجبى ثذٍس اص
پيچيذگي ّبی خبف ايي اثضاسّب ثتَاًٌذ اص آًْب ثِ ساحتي دس حَصُ ًگْذاسی ٍ تعويشات تجْيضات ػبصهبى خَيؾ ثْشُ ثجشًذ.
تججيي سٍؿْب ٍ اثضاسّبی حل هؼئلِ ٍ تجضيِ ٍ تحليل علل  ،تـشيح  5اثضاس ثشتش دس حَصُ ًگْذاسی ٍ تعويشات  ،تشتيت اػتفبدُ اص اثضاسّبی تجضيِ ٍ تحليل علل
سيـِ ای ٍ هثبل ّبی كَتبُ ٍلي هفيذ ثشای آؿٌبئي ثيـتش ثب اثضاسّب هجبحث ايي كبسگبُ سا تـکيل هيذّذ.

رٍشْبي حل هسئلِ در شٌبسبئي ٍ تجسيِ ٍ تحلیل علل خرابي تجْیسات بْوراُ Case Study
ارائِ :هٌْذع جَاد ػلطبًيبى
دس ايي كبسگبُ يک سٍؽ علوي ٍ عولي جْت حل هؼبئل (خلَكبً دس حَصُ ًگْذاسی ٍ تعويش) اسائِ هي گشدد تب فشاگيشاى گشاهي ثب فشايٌذ آى آؿٌب گشدًذ.هعشفي
اجوبلي سٍؿْبی حل هؼئلِ  ،گبهْبی اػبػي حل هؼئلِ  ،ساُ ّبی كـف ٍ فْن هؼئلِ  ،پيؾ ًيبصّبی حل هؼئلِ ٍ هشٍسی ثش يکي اص هذلْبی هشػَم دس حل
هؼئلِ ثْوشاُ ثشسػي يک پشٍطُ ٍالعي هجبحث ايي كبسگبُ هيجبؿذ.
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هخبطببى ّوبيش
حضور در این همایش براي ارتقاء دانش و مهارت افراد مشروحه زیر در سازمانها مفیذ میباشذ :


هذيشاى فٌي ٍ ًگْذاسی ٍ تعويشات



سٍػبء ٍ كبسؿٌبػبى ثخؾ ثشًبهِ سيضی ًگْذاسی ٍ تعويشات



ًبظشاى فٌي ٍ ثبصسػيي ًگْذاسی ٍ تعويشات



سٍػبء  ،ػشپشػتبى ٍ كبسؿٌبػبى ثخـْبی اجشايي ًت ؿبهل هکبًيک  ،ثشق  ،اثضاس دليك  ،تبػيؼبت ٍ ...



هذيشاى  ،سٍػبء ٍ كبسؿٌبػبى ثخـْبی طشاحي ٍ هٌْذػي ػبصهبًْب
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