
 

 

 ISO_14224_2006فایل  KPI مثال هایی از

 

 پارامتر

 KPI 

 

رده بندی 

نسبی 

سلسله 

 مراتبی

پرسنل درگیر  هدف و ارزش شرح و محاسبات واحد ها

 شده

1 )MTBF 

هتَسط ظهاى تیي 

 شکست ّا

 8تا6

ظهاى)ساػات،ضٍظّا، 

ّفتِ ّا، هاُ ّا، 

 سالْا(

 

تطای اًَاع ٍ ضزُ 

ّای هرتلف 

 تجْیعات

 

طَل یک  ضًٍسّا زض

زٍضُ ظهاًی ًشاى 

 زازُ هی شًَس.

هتَسط ظهاى تیي شکست ّا 

 تطای اجعا،تجْیع یا ٍاحسّا

ظهاى  MTBFاستفازُ اظ 

اظکاضافتازگی/تؼویط ضا ًیع زض تص 

 هی گیطز.

ًشاًِ زٌّسُ زض حال 

افعایش یا کاّش 

تَزى لاتلیت اطویٌاى 

اجعا،تجْیع یا 

 ٍاحسّا/ترشْا

کاضشٌاس هطتَط 

 تِ تجْیعات

 

هٌْسس لاتلیت 

 اطویٌاى

 

 هسیطیت هیاًی

 

 تاظضسی



2 )MTTF هتَسط 

ذطای  تسٍى کاض ظهاى

 سیستن

 8تا  6

است تا ایي  MTBFهاًٌس  هاًٌس تاال

تفاٍت کِ ظهاى اظکاضافتازگی ٍ 

 تؼویط ضا زضًظط ًوی گیطز.

MTBF  هجوَعMTTR  ٍ

MTTF .است                        

MTTF  تا هؼکَس ًطخ شکست

 تطاتط است.

هاًٌس تاال             

زض ًظط زاشتِ تاشیس 

، ، زض اطلMTTFکِ 

هطتَط است تِ اٍلیي 

تاض شکست زض یک 

آیتن جسیس لثل اظ 

ایٌکِ ّطگًَِ فؼالیت 

ًگْساضی ٍ تؼویطات 

 اًجام گطفتِ تاشس.

 هاًٌس تاال

3 )MTBR 

هتَسط ظهاى تیي 

 تؼویطّا

 8تا  6

ضٍظ، ظهاى )ساػت، 

 ،  هاُ، سال(ّفتِ

تطای کالسْا ٍ اًَاع 

 هرتلف تجْیعات

زض طَل  ضًٍس کاض

یک تاظُ ظهاًی ًشاى 

 زازُ هی شًَس

هست ظهاى هتَسط تیي تؼویط ّا 

، اجعاء یا تجْیعاتضا تطای 

 ٍاحسّا ًشاى هی زّس.

تا ایٌکِ شکست ّا ًَػاّ تاػث 

تؼویط هی شًَس، ایي ّویشِ 

ویطات )تطای طازق ًیست. تؼ

هثال تؼویطات اساسی( هی تَاًٌس 

یک هثٌای ظهاًی تط اساس 

هستمل اظ شکست هَضز تَجِ 

 لطاض گیطًس.

هحاسثات تط اساس هجوَع ظهاى 

تیي تؼویطات تمسین تط  فؼالیت

تؼساز تؼویطات زض یک تاظُ 

ظهاًی ذاص یا تاضید اًجام هی 

 گیطز.

هی تَاًس تا  MTBRاظیي ضٍ  

MTBF .تفاٍت زاشتِ تاشس 

افعایش یا  ًشاًگط

لاتلیت کاّش 

اطویٌاى یا اجعا یا 

تجْیعات زض یک 

 ٍاحس یا کاضذاًِ

SME ّا 

RE ّا 

MM 

ًگْساضی ٍ 

 تؼویطات 

 تاظضسی



تطای تجْیعات ظیطآتی 

تِ  KPI)ظیطزضیایی( هوکي است 

MTBI ( هست ظهاى هتَسط تیي

 تساذل ّا( تغیط ًام یاتس.

4 )MTTR 

ظهاى هتَسط هست 

 تؼویط

 8تا  6

ظهاى، هؼوَال زض 

 ضٍظلالة ساػات یا 

تطای کالسْا ٍ اًَاع 

 تجْیعات هرتلف

زض طَل  ضًٍس کاض

یک تاظُ ظهاًی ًشاى 

 زازُ هی شًَس

ظهاى ططف شسُ تطای تؼویط یک 

 جعء ، ٍسیلِ، سیستن یا ٍاحس.

هجوَع ظهاى غیطلاتل استفازُ 

 تَزى تمسین تط تؼساز تؼویطات.

پاضاهتطّای تؼطیف کطزى 

غیطلاتل استفازُ تَزى 

 ضطٍضیست.

اظ اطَل ذط  MTTRپیطٍی 

 4ظهاى زازُ شسُ زض شکل 

 ضطٍضیست.

ًظاضت تط ظهاى ّوچٌیي اگط 

ّای آهازُ ساظی ٍ تاذیط هَضز 

هوکي است  تَجِ تاشس،

)هتَسط  MDT شاذظی تِ ًام

 هست ظهاى اظ کاض افتازگی(

 تؼطیف گطزز.

ٍ  ًشاًگط تْطُ ٍضی

هحتَای کاضی 

فؼالیت ّای 

 تؼویطاتی

SEM ّا 

RE ّا 

ًگْساضی ٍ 

 تؼویطات 



 ( تستطیي ػولگطّا5

لیست تجْیعاتی کِ 

 هکطضا ذطاب هی شًَس

 8تا  6

 لیست تجْیعات

لیست حاالت 

 ذطاتی هکطض

تٌاٍب شکست 

 )فطکاًس ذطاتی(

ایٌکِ چِ تؼطیفی ٍاضح اظ 

شکست ّایی تِ ػٌَاى ضطٍضی 

تحت پَشش ّستٌس ) تِ 

 ضجَع کٌیس(. Cپیَست 

لیست تجْیعاتی کِ هکطضا 

ذطاب هی شًَس ضا هی تَاى اظ 

 تٌاٍب شکست ًیع تسست آٍضز.

ساظهاًسّی هتفاٍت هاًٌس 

 تاثیطات.

 هسیطیت توطکع تطای

ٍ  لاتلیت اطویٌاى

آًالیع ػلت ضیشِ ای 

ضا  (RCFAشکست )

 هی آٍضز فطاّن

تَسؼِ هحظَل/ 

 کیفیت

 هاًٌس تاال

 

 

 

 

 

 

6 )Ao 

زستطسی هیعاى 

 ػولیاتی

 

 

 

 

6 

زضطس ظهاى هَجَز 

تطای فؼالیت 

تجْیطات ٌّگاهی 

کِ ّوِ ی ًگْساضی 

ٍ تؼویطات 

)تظحیحی ٍ 

پیشگیطاًِ( زض ظهاى 

اظکاضافتازگی لحاظ 

 شَز

هؼوَال تط ضٍی سطح  

 ٍاحس-تجْیعات

هیعاى ضًٍس کاض ضا زض 

زستطسی تجْیعات 

زض ٌّگام ًگْساضی ٍ 

تؼویطات تظحیحی 

ٍ پیشگیطاًِ ًشاى 

 هی زّس.

ٍضٍزی تطای ططح 

 ضیعی تَلیس

SMEٍREّا 

MM 

 ػولیات

ًگْساضی ٍ 

 تؼویطات

 تاظضسی

 



7 )AT 

 هیعاى زستطسی فٌی

 

 

 

 

6 

زضطس ظهاى هَجَز 

تطای فؼالیت 

تجْیطات ٌّگاهی 

کِ فمط ًگْساضی ٍ 

تؼویطات تظحیحی 

ظهاى زض 

اظکاضافتازگی لحاظ 

 هی شَز.

هؼوَال تط ضٍی سطح  

 ٍاحس-تجْیعات

کلیس ًشاًگط هیعاى 

 زستطسی فٌی

 توطکع ضًٍس کاض زض

ی هیعاى زستطس

تط لاتلیت تجْیعات 

اطویٌاى شاتی ضا ًشاى 

 هی زّس

SM  ٍMM 

 ػولیات

ًگْساضی ٍ 

 تؼویطات

 تاظضسی

SMEٍّاREّا 

( ًطخ ساػات کاضی 8

 ًگْساضی ٍ تؼویطات

 (PMپیشگیطاًِ)

 

 

 6تا  4

زضطس هجوَع 

ساػات کاضی 

ًگْساضی ٍ 

تؼویطات ططف 

 PMشسُ تط ضٍی 

)تسٍى لحاظ کطزى 

 اطالحات(

هَضز هجوَع ساػات کاضی 

( تمسین WO) PM زضذَاست

ٍ  WOتط هجوَع ساػات کاضی 

 زستِ تٌسی یا اًَاع تجْیعات

ًشاًگط هیعاى 

ًگْساضی ٍ تؼویطات 

پیشگیطاًِ ٍ 

proactive 

SMEٍّاREّا 

 ػولیات

ًگْساضی ٍ 

 تؼویطات

 

( ًطخ ساػات کاضی 9

ًگْساضی ٍ تؼویطات 

 تظحیحی

 

 

 

 6تا  4

زضطس هجوَع 

ساػات کاضی 

ًگْساضی ٍ 

تؼویطات ططف 

شسُ تط ضٍی 

ًگْساضی ٍ 

 تؼویطات تظحیحی

 CMهجوَع ساػات کاضی 

(WO تمسین تط هجوَع )

ٍ زستِ  WOساػات کاضی 

 تٌسی یا اًَاع تجْیعات

 

ًشاًگط هیعاى 

ًگْساضی ٍ تؼویطات 

 تظحیحی

SMEٍّاREّا 

 ػولیات

ًگْساضی ٍ 

 تؼویطات

 



10 )PM  ِّای هؼَل

 )اظ هَػس گصشتِ(

 

 

 

 

 6تا  4

 PMتؼساز زضطس 

WO  تط ّای هؼَق

 حسة طثمِ تٌسی

 هؼَقّای  PM WOتؼساز 

یا تطحسة طثمِ تٌسی تجْیعات 

تِ ػٌَاى زضطسی اظ هجوَع 

PM WO .ّا 

تطای تمسین تٌسی تِ گطٍُ ّای 

فمط هرتلف هوکي است 

تحطاًی یا -تجْیعات ایوٌی

 تحطاًی اًتراب شَز.-تَلیس

 تاضیرچِ ًشاًگط

PMهؼَق ّای 

 ػولیات

ًگْساضی ٍ 

 تؼویطات

 

ًگْساضی ٍ ( 11

تؼویطات پیشگَیاًِ 

(PdMُتکویل شس ) 

تکویل شسى ًگْساضی 

ٍ تؼویطات پیشگَیاًِ 

)هاًٌس تاظضسی ّا، 

آظهایشات، پایش 

 ٍضؼیت زٍضُ ای(

 

 

 

 

 

 6تا  4

 تؼساز یا زضطس

جوغ  فؼالیت ّای

آٍضی زازُ ّای 

 PdMتکویل شسُ 

تؼطیف کٌیس کِ کسام فؼالیت 

ّای ًگْساضی ٍ تؼویطات 

جساگاًِ یا تاّن پیشگَیاًِ تایس 

 پَشش زازُ شًَس.

تطای هثال، تؼساز ًماط زازُ ّا، 

جوغ ضیشِ ّا یا تجْیعاتی کِ 

اًجام  PdM NDTآٍضی زازُ 

زازُ اًس، تمسین تط هجوَع ًماط 

زازُ ّا، ضیشِ ّا یا تجْیعات زض 

 یک تاظُ ظهاًی ذاص.

)زازُ ّای آًالیع اضتؼاشات، 

تشریض ضراهت، اسکي ّای 

هازٍى لطهع، آًالیع هیعاى کاضایی 

 هَتَض (

هسیطیت پایش 

 ٍضؼیت

SMEٍّاREّا 

 ػولیات

ًگْساضی ٍ 

 تؼویطات

 تاظضسی



ًگْساضی ٍ ( 12

تؼویطات پیشگَیاًِ 

 (PdMهؼَق )

 

 

 

 

 6تا  4

تؼساز یا زضطس 

فؼالیت ّای هؼَق 

ًگْساضی ٍ 

تؼویطات پیشگَیاًِ 

(PdM) 

تؼطیف کٌیس کِ کسام فؼالیت 

ّای ًگْساضی ٍ تؼویطات 

پیشگَیاًِ تایس جساگاًِ یا تاّن 

 پَشش زازُ شًَس.

تؼساز یا زضطس ًمطِ زازُ ّای 

Pdm NDT  ضیشِ ّا یا ،

تجْیعات کِ زض یک زٍضُ ذاص 

 تِ تؼَیك افتازُ اًس.

ًشاًگط تاضیرچِ 

 PdMفؼالیت ّای 

 NDTهؼَق هاًٌس 

SMEٍّاREّا 

 ػولیات

 ٍ ًگْساضی

 تؼویطات

 تاظضسی

( هست ظهاى 13

 تاظگشت

 

 

 

 

 

 

 

4 

ظهاى، هؼوَال زض 

 لالة ضٍظ

ضطٍضیست کِ زض ضاتطِ تا ظهاى 

تاظگشت اظکاضافتازى ٍ تِ 

 کاضافتازى لحاظ شَز.

تاظگشت ّای طَالًی تِ ػلت 

هوکي است جْت اطالحات 

ػسم تطّن ظزًومایسِ ساالًِ 

تطای ًگْساضی ٍ تؼویطات 

اساسی، جساگاًِ زضًظط گطفتِ 

 شًَس.

ططح ضیعی ًگْساضی 

 ٍ تؼویطات 

فططت ّای 

 اطالحی

 ططح ضیعی هست زاض

 ططح ضیعی تَلیس

 ػولیات

ًگْساضی ٍ 

 تؼویطات

 

هست ظهاى تیي ( 14

 تاظگشت ّا
 5تا  4

تط یک تٌای ساالًِ 

ًساظُ گیطی هی ا

شَز )تؼساز هاُ ّا ٍ 

 سال ّا(

 هاًٌس تاال هاًٌس تاال هست ظهاى هیاى تاظگشت ّا



( ًطخ زٍتاضُ کاضی 15

 تؼویط

6 

زضطس هَاضز 

تؼویطی کِ هجسزا 

 ًیاظ تِ تؼویط زاضًس

ّا کِ زٍتاضُ کاض هی WOتؼساز 

شًَس تمسین تط هجوَع تؼساز 

WO.ّا 

تط اساس ًَع تجْیعات طثمِ 

 تٌسی هی شَز.

هوکي است تِ زٍ گطٍُ 

ًگْساضی ٍ تؼویطات پیشگشطاًِ 

 ٍ تظحیحی تمسین شَز.

ًشاًگط تْطُ ٍضی 

 ٍ کیفیت کاض

REّا 

 ػولیات

ًگْساضی ٍ 

 تؼویطات 

( سیکل کاضی 16

 تؼویطگاُ
 8تا  6

هؼوَال زض ظهاى، 

 لالة ساػت یا ضٍظ

ظهاى ططف شسُ اظ ٌّگاهی کِ 

لطؼِ هؼیَب تِ تؼویطگاُ تحَیل 

شسُ تا ظهاى آهازُ تِ کاض شسى 

 هجسز آى

ًگْساضی ٍ  هسیطیت تؼویط

 تؼویطات 

( هجوَع ّعیٌِ 17

ّای ًگْساضی ٍ 

 تؼویطات

 

 

 

 6تا  4

تط هثٌای ّط 

کاضذاًِ، ترش یا 

ٍسیلِ زض یک تاظُ 

 ظهاًی هفطٍع

 )هثال ساالًِ(

هجوَع ّعیٌِ ّا تطای ًگْساضی 

ٍ تؼویطات پیشگیطاًِ ٍ 

تظحیحی تِ ّوطاُ لطؼات 

 یسکی

شاهل ّعیٌِ ّای اظکاضافتازگی ٍ 

 تَلیسات اظ زست ضفتِ ًوی شَز

آًالیع ضًٍس کاض زض 

طَل یک تاظُ 

 ظهاًی

هسیطیت 

 کاضذاًِ

 ػولیات

ًگْساضی ٍ 

 تؼویطات 



( ّعیٌِ تؼویطات زض 18

 WOّط 

 

 

 

 

 

 

 6تا  4

ّعیٌِ ی اًَاع 

هرتلف تجْیعات 

تطای هکاى ّای 

جغطافیایی، ٍاحسّا 

یا کاضذاًجات 

 گًَاگَى

ّعیٌِ ّای جوغ آٍضی شسُ زض 

ًشاًگط ّای تجْیعات  WOلثال 

 تجْیعات.ّعیٌِ تؼویطات 

هؼوَال شاهل تِ 

کاضگیطی)استرسام ٍ اجاضُ( 

کاضگط )شطکتی یا پیواًی(، هَاز 

 است. تجْیعاتٍ هظالح ٍ 

تاضاضافی ًیع هوکي است لحاظ 

 شَز.

ضًٍس ّعیٌِ ّای 

تؼویط زض یک تاظُ 

 ظهاًی

شٌاسایی تستطیي 

ػولگطّا تِ ٍسیلِ 

ّعیٌِ تؼویط یا 

 ًَع ٍسیلِ

 هاًٌس تاال

 ّای زیگط/تیشتط تستِ تِ طٌؼت یا کاضتطز هی تَاًٌس هفیس تاشٌس.KPIالف( 

 ضجَع کٌیس. E2تِ جسٍل ب( 

 


