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 سخن ابتدايي
واژه اي است كه از اين پس زياد آن را خواهيد شنيد. سياست مجله اطمينان نيز در ايـن                      اطمينان

است كه اين واژه را در معنا و مفهوم بتواند به صنعت معرفي كند. ما از اين واژه فراتر خواهيم رفـت و بـه                             
دنبال فرهنگ قابليت اطمينان خواهيم بود، فرهنگي كه همانند چتري بزرگ سازمان شما را در بـر خـواهـد                      
گرفت و اين اطمينان را به شما خواهد داد كه اگر در مسير قابليت اطمينان گام برداريد سودآوري خـواهـيـد                      

ها راحت تر خواهيد بود و آرامش خواهـيـد            داشت، از تمام ظرفيت ها استفاده خواهيد كرد، در تصميم گيري          
 داشت.

ها تعريف خواهد شـد. شـمـا         ها و فرايندها و سطح دارايي       قابليت اطمينان در سه سطح سازمان، سطح سيستم       
 جهت بهبود وارد يك سازمان مي شويد.

 

براي اينكه بدانيد بهبود را از كجا شروع كنيد به نقشه راه اطمينان نگاه كنيد. ابتدا به بررسي ابعاد قـابـلـيـت                       
ها و فرايندها را باال ببريد و آنگاه به دنبال افـزايـش               اطمينان سازمان بپردازيد، سپس قابليت اطمينان سيستم      

ها باشيد. در پس اين نقشه راه فرهنگ قابليت اطمينان در تمام سطوح سازمان خود را     قابليت اطمينان دارايي 
 نشان خواهد داد. مدل قابليت اطمينان را در شماره بعدي مجله معرفي خواهيم كرد. 

 تاخير بيش از اين جايز نيست، شروع كنيد به خواندن مقاالت اين فصل مجله اطمينان.
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 شاخص هاي كليدي عملكرد نت 

 غالمرضا كاظمي
 CMمدرس و مشاور 

rkazemie@gmail.com  

اندازه گيري عملكرد يكي از اصول بنيادي مديريت است. اهميت           

گيري عملكرد به اين دليل است كه فاصله بين عملكرد                  اندازه

هاي   موجود و عملكردي كه بايد باشد را نشان داده و نشانه                  

 گذارد. پيشرفت به سوي كاهش اين فاصله را به نمايش مي

هدف بنيادي نت در هر تجارتي فراهم كردن ظرفيت الزم براي              

دليل وجود هر سازماني      »توليد«ترين قيمت است.      توليد در پايين  

هاي توليدي يا فرآيندي آشكار است،          است. توليد براي كارخانه    

هاي ديگري نظير ساختمان سازي، بيمارستان، ارتش و           اما سازمان 

گيري خروجي يا بهبود موثر خاص           حمل و نقل، نياز به اندازه        

. لذا  KPIsهاي كليدي عملكرد    خودشان دارند يعني همان شاخص     

را از نقطه نظر قابليت اطمينان سنجيد، نه به                بايد كاركرد نت     

 عنوان كاركردي تعميراتي.

اصلي، موفقيت نت در افزايش         KPIشود كه      چنين استنباط مي   

ظرفيت توليد در دسترس است كه بسته به هزينه در رسيدن به               

هايي نظير تعداد كارهاي مورد         KPIآيد. ديگر      آن بدست مي   

هاي مورد استفاده مفيد       افتاده يا تعداد بيرينگ      درخواست عقب   

هاي ثانويه براي رسيدن به هدف اصلي به               هستند اما شاخص   

 حساب مي آيند.  

اگر شاخص هاي كليدي عملكرد با ظرافت انتخاب شوند مي                 

توانند نقاطي كه براي بهبود عملكرد بايد روي آنها متمركز شد را             

 با دقت نمايان سازند.

اصل كليدي در مديريت عملكرد اينست كه شما چه چيزي را                 

خواهيد مديريت كنيد. براي نگهداري و بهبود عملكرد هر                مي

 فعاليتي در سازمان بايد روي اجزاي آن متمركز شد. 

 گيري كرد نمي توان كنترل كرد. آنچه را نتوان كنترل كرد نمي توان مديريت كرد وآنچه را نتوان اندازه

)Peter Drucker( 
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شاخص هاي كليدي عملكرد نت را بايد در دو بخش دنبال                 

 كنيم:

 شاخص هاي كليدي فرآيند نت-الف

 شاخص هاي كليدي نتيجه و خروجي عمليات نت-ب 

 شاخص هاي كليدي فرآيند نت -الف 

Performance Indicator Maintenance Process key  

فرآيند نت شامل اجزائي است. همه اين اجزا براي كامل شدن             

فرآيند نت مورد نياز مي باشند. شاخص هاي كليدي نت بايد               

 پاسخگوي اين سوال باشند:

ازچه چيزي بايد آگاهي داشته باشيم تا مطمئن باشيم كليه                 

 اجزاي فرآيند به خوبي انجام مي شوند؟

 شاخص هاي كليدي عملكرد اثربخشي نت ( نتيجه نت ) -ب 

Key Performance Indicators of Maintenance 

Effectiveness 

محصول نت قابليت اعتماد است. يك تجهيز قابل اعتماد،                 

اي كه نيازهاي مصرف       اش را به گونه      تجهيزي است كه وظيفه    

كننده را برآورده سازد، به انجام مي رساند. ميزان قابليت                 

 گيري خرابي ها ارزيابي كرد. اعتماد را مي توان به وسيله اندازه

اولين وظيفه نت كاهش يا حذف نتايج خرابي هاي تجهيزات مي           

باشد. اما قبل از هر چيز بهتر است تعريفي از خرابي داشته                  

 باشيم. خرابي را مي توان به صورت زير تعريف كرد:

 »ناتواني تجهيز در انجام وظيفه مورد انتظار«

به كار برده مي شود، شكست        »خرابي«در صنعت هرگاه كلمه     
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قطعات و از كار افتادن تجهيز در ذهن نقش مي بندد. اما با                   
تعريف فوق مي توان دريافت كه كاهش كارآيي تجهيز (در               

 محدوده طراحي آن) نيز به معني خرابي مي باشد.

بنابراين يكي از شاخص هاي كليدي عملكرد براي اثربخشي             

نت اندازه گيري خرابي هاي تجهيزات (به معني جامع كلمه) مي           

باشد. در يك نظام نت اثربخش، خرابي تجهيزات و نتايج                  

حاصل از آنها خصوصا براي تجهيزات حساس در چرخه توليد            

 بايد كاهش يافته و يا حذف گردد. 

با استاندارد سازي شاخص ها امكان مقايسه عملكرد در سطح             

بين المللي فراهم مي شود و اشتراك گذاري تجربيات در                 

 مديريت نت تسهيل مي گردد.

شاخص هاي كليدي عملكرد     «  En‐15341استاندارد اروپايي    

را به منظور كمك به مديران در رسيدن           »نگهداري و تعميرات  

به نت در حد عالي و بكارگيري تجهيزات فني در شرايطي                  

ها براي همه صنايع و       رقابتي ارائه مي كند. اكثريت اين شاخص       

ها، حمل و      تجهيزات تحت پوشش (ساختمان ها، زير ساخت         

 نقل، توزيع، شبكه و غيره) مي باشند.

اصولي جامع براي جمع آوري      ISO14224استاندارد بين المللي    

) در يك شكل استاندارد      RMداده هاي قابليت اطمينان و نت (       

براي همه شرايط و كاركرد تجهيزات در صنايع نفت، گاز و                

پتروشيمي در سيكل كاركرد بهره برداري شان ارائه مي دهد.            

اين استاندارد اصول جمع آوري داده ها و تعاريف و واژه هاي              

را   »زبان قابليت اطمينان   «مرتبط با آن را شرح مي دهد كه             

تشكيل مي دهند و مي توانند براي ارتباط تجربيات كاركردي             

 مفيد باشند.

خوشبختانه فعاليت هاي چشمگيري در صنايع كشورمان در             

راستاي پياده سازي شاخص هاي عملكرد ديده مي شود كه               

نويد آينده اي خوب در راستاي پياده سازي نت كالس جهاني             

 دارد.
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 و هاي فيزيكي  مديريت دارايياهميت 

 در مديريت داراييتعالي مناسب جهت مدلي نحوه انتخاب 
 سهند سبطي

طي چند دهه گذشته، با پيشرفت دانش در عرصه مديريت و               

كار در تمام دنيا با تغيير و تحول          و  فناوري اطالعات، فضاي كسب   

كارها كه    و  شگرفي روبرو بوده است. ديگر از بسياري از كسب          

شدند خبري نيست. در عين حال كه           به صورت سنتي اداره مي     

هاي توليدي توانستند با اقدامات               برخي از ابر شركت        

هوشمندانه، همچنان يكه تازي خود را در بازار حفظ كنند. چه              

گيري هوشمندانه از دانش      چيز عامل اين موفقيت است؟. بهره      

به ويژه مديريت، استفاده از فناوري هاي كارآمدتر و                      

ها به    تر و در نهايت هنر تغيير باعث شده اين شركت             اثربخش

وري باالتري نسبت به رقباي خود         نرخ بازگشت سرمايه و بهره     

وري باالتر، نه تنها       دست يابند. نرخ بازگشت سرمايه و بهره         

ها در    سودهي بيشتر به ازاي واحد سرمايه را براي اين شركت           

ها در جذب سرمايه را نيز به شدت              پي دارد، بلكه توان آن      

دهد. اين راز موفقيت در فضاي پر رقابت كنوني               افزايش مي 

 است. 

هاي مديريت كه بكارگيري آن نقشي پررنگ در            يكي از شاخه  

ِ   وري واحدهاي صنعتي، به ويژه واحدهاي صنعتي          افزايش بهره 

هاي فيزيكي است. مديريت      تجهيزمحور داشته، مديريت دارايي   

هاي فيزيكي مطابق با تعريف ارايه شده در استاندارد               دارايي

PAS55                 ها و    كه در اين زمينه تبيين شده، به معناي شيوه

ها   هايي منظم و هماهنگ است كه سازمان از طريق آن             فعاليت

ها را در طي      ها و عملكرد آن     ها و ريسك    ها و نيز هزينه     دارايي

ها، با هدف تحقق برنامة استراتژيك سازماني،  چرخة عمر دارايي

به طور بهينه  و پايدار مديريت مي كند. چرخه عمر دارايي نيز               

متشكل از سه دوره زماني است، زمان ساخت ( يا خريد تجهيز)             

و زمان راهبري ( بهره برداري و نگهداري و تعميرات) و زمان              

 فروش يا اسقاط كردن تجهيز. 

اما مديريت دارايي فيزيكي چگونه بر نرخ بازگشت سرمايه و             

گذار است؟ موضوعي كه باعث اهميت و توجه روز           وري اثر   بهره

 افزون بدان شده است.

تواند بر      هاي فيزيكي به طرق مختلف مي             مديريت دارايي  

وري و افزايش نرخ بازگشت سرمايه اثرگذار              افزايش بهره 

مشاور مهندسي قابليت اطمينان و مديريت دارايي هاي فيزيكي    

sahandseb @yahoo.com  
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هاي هوشمندانه تر      گيري از تكنيك     باشد. براي مثال با بهره      

جهت نگهداري و تعميرات از تجهيزات و مديريت كار درست،            

مي توان ظرفيت توليد، ميزان دسترس پذيري و قابليت اطمينان          

تجهيزات را با هزينه اي مقرون به صرفه افزايش داد كه منجر              

شود. يا در مثالي ديگر         به افزايش نرخ بازگشت سرمايه مي        

توان با بررسي شرايط عملياتي و آب و هوايي كه در يك                   مي

سايت صنعتي حاكم است تجهيزاتي را خريداري نمود كه از نرخ           

هاي   استهالك ثابت كمتري برخوردار هستند و در نتيجه هزينه          

گيري از    ثابت در مجموعه را كاهش داد. در صورت بهره               

توان از    هاي مديريتي صحيح در نگهداري و تعميرات مي           شيوه

منابع كمتر، بهره بيشتري گرفت و يا با حفظ عملكرد تجهيزات            

در سطوح مناسب منجر به افزايش كيفيت محصوالت توليدي و            

يا ارايه خدمات شد كه امكان افزايش قيمت فروش را ميسر                

سازد. با شناخت درست از نحوه عملكرد تجهيز و شرايط                مي

تواند بازدهي تجهيز به لحاظ مصرف مواد اوليه و           عملياتي آن مي  

يا انرژي را افزايش داد. با شناسايي حاالت خرابي تجهيز و راه              

توان مصرف قطعات يدكي      كارهاي مناسب جهت مواجه با آن مي      

را بهينه كرده و موجودي انبارهاي قطعه يدكي را بهينه نگاه                 

بخشي مديريت    هاي فوق نمونه اي از توان و اثر         داشت. تمام مثال  

هايي فيزيكي در افزايش نرخ بازگشت سرمايه است. اما            دارايي
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 توان چنين اهدافي را از اين طريق محقق ساخت ؟ چگونه مي

براي افزايش نرخ بازگشت سرمايه از طريق مديريت بهتر                

هاي فيزيكي، نياز به هماهنگي بين كاركردهاي مختلف در           دارايي

بايست به صورت هماهنگ در        يك سازمان است و سازمان مي       

هاي مختلفي توسعه يابد. تحقق اين هماهنگي و توسعه                جنبه

گيري از يك مدل عملكردي كارآمد و منطقي است.           نيازمند بهره 

چنين مدلي بايد ارتباط مناسبي را بين واحدهاي تعميرات،                 

برداري، مهندسي، سفارشات، انبار و .... جهت تحقق اهداف            بهره

 ها برقرار سازد. مورد نظر سازمان در زمينه مديريت دارايي

در دو سال گذشته، تب تند ايجاد يك سيستم مديريت                      

هاي كشور را فرا گرفته        هاي فيزيكي بسياري از مجموعه       دارايي

ها به دنبال انتخاب مدلي بدين منظور          است و بسياري از سازمان    

هايي داشته باشد تا با         هستند. اما چنين مدلي بايد چه ويژگي         

سازي شده و سازمان را در دستيابي به اهدافش              موفقيت پياده 

اصلي يك مدل كارآمد اشاره         ؟. در ادامه به دو ويژگي       ياري كند 

 شده است.

هاي فيزيكي،    اولين ويژگي يك مدل كارامد مديريت دارايي          

هاي موثر بر مديريت دارايي            توانايي مدل در شاخت جنبه        

فيزيكي در يك سازمان و ارايه الگويي منطقي جهت ارتباط                 

ها و    ها است. منظور از جنبه ها، ساختار   مناسب و هماهنگ بين آن 

سازوكارهاي مديريتي مختلف در يك سازمان مانند مديريت             

انبار و قطعات يدكي، مديريت نگهداشت، مديريت نيروي                

انساني، مديريت امور مهندسي و ديگر موارد مشابه است كه در             

هاي مجموعه نقش دارند. يك مدل مناسب              مديريت دارايي 

هاي مختلف غرق     آنچنان در جزييات مرتبط به ارتباط بين جنبه        

شود كه عمال پياده سازي آن غير ممكن باشد (سنگ بزرگ              نمي

 نشان نزدن است).

ويژگي دوم توان مدل در ارزيابي وضعيت فعلي يك مجموعه در            

ها و ارايه الگوهايي موفق جهت دستيابي به          زمينه مديريت دارايي  

چشم انداز مورد نظر است. يك پزشك بدون معاينه قادر به                 

پيچيدن نسخه نيست!. يك مجموعه نيز بدون درك درست از              

موقعيت فعلي، اهداف مورد انتظار، فرهنگ سازماني حاكم بر             

بايست   هاي باالدستي كه مي     مجموعه خود، مقررات و آيين نامه      

بر آن اساس عمل كند و در نهايت نقاط قوت و ضعف و طرح                  

هاي كالن خود قادر به ترسيم نقشه راهي جهت حركت به سوي             
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هاي مورد انتظار نيست. مدل مناسب بايد امكان يك           چشم اندازه 

مقايسه استاندارد بين عملكرد فعلي شما با عملكرد فعلي رقبا و            

عملكرد ايده آل فراهم كند. از طرف ديگر مدل به كارگرفته               

شده بايد از شناخت كافي نسبت به الگوهاي موفق و به روز                  

هاي   هاي مختلف موثر بر مديريت دارايي          مديريتي در جنبه   

ها باشد و امكان       سازي آن   برخوردار بوده و عمال قادر به پياده        

 ها را براي سازمان فراهم سازد. گيري از آن بهره

براي انتخاب مدلي با ويژگي ها مذكور و امكان پياده سازي                 

 موثر آن، مالحظات ذيل ضروري است:

هاي متعدد و صنايع مختلف به         مدلي انتخاب كنيد كه در سايت      

هايي كه در      سازي شده است. به ويژه مدل          طور موفق پياده   

اند و شما امكان       سازي شده   صنايع مشابه با صنعت شما پياده       

زني و مقايسه     بازديد از آن صنايع را داريد. اين امر امكان محك         

كند و اطالعات مفيدي در          وضعيت را براي شما تسهيل مي         

سازي مدل در اختيار شما          ها و مزاياي پياده       خصوص چالش 

گذارد. بدين ترتيب شما درك بهتري نسبت به توانمندي               مي

هاي فيزيكي    هاي موثر بر مديريت دارايي      مدل در شناسايي جنبه   

آوريد و از نحوه ارتباط بين            در مجموعه خود به دست مي         

كنيد. وقتي يك     تري كسب مي    هاي مختلف شناخت عميق     جنبه

مدل به طور رسمي و در سطح كالن در صنايعي چون نفت و نيرو   

هاي   شود، با توجه تعدد سايت        و ديگر صنايع مادر دنبال مي        

زيرمجموعه در چنين صنايعي، شما از بانك اطالعات بزرگي              

 براي اناليز و نحوه پياده سازي برخوردار خواهيد بود.

هاي   مدلي انتخاب كنيد كه به اشخاص وابسته نيست و شركت            

  و توسعه آن      معتبر در دنيا و ايران در حال كار روي آن مدل             

هاي معتبر بهره        هايي كه از پشتيباني شركت           هستند. مدل  

هاي   گروه  گيرند همواره در حال بهبود مستمر بوده و كار              مي

تخصصي به طور پيوسته روي نقاط ضعف و قوت آن كار                     

هايي، بالقوه و بالفعل از پختگي بيشتري            كنند. چنين مدل     مي

هاي ديگر برخودارند. وقتي يك مدل توسط يك           نسبت به مدل  

شركت معتبر پشتيباني مي شود، شما قادر خواهيد بود تا با                 

برقراري ارتباط با كارشناسان و متخصصين آن شركت در                

خصوص منطق مدل اطالعات بيشتري كسب كنيد كه اين امر              

كند. همچنين    سازي ياري مي    هاي پياده   شما را در مواجه با چالش     

ها   گيري از خدمات مشاوره و آموزش از اين شركت          امكان بهره 

براي شما وجود خواهد داشت. در صورتي كه حين پياده سازي             

توانيد با مراجعه به كارشناسان       با چالشي جدي مواجه شويد، مي     

سازي مدل را در صنايع متعدد دارند،  اين شركت كه تجربه پياده

تر و    تر مشكل پرداخته و راه كارهاي كارامد          به بررسي عميق  

موثرتري براي مواجه با آن بيابيد. اگر از يك شركت مشاور               

براي پياده سازي استفاده مي كنيد دقت كنيد كه آن شركت از              

نفرات خبره اي براي مشاوره استفاده نمايد كه با توجه به حجم             

زياد كار قادرند به طور تمام وقت در سايت شما حاضر باشند.               

شركت هاي معتبر و قدرمند در اين زمينه مي توانند امكان                 

اند   هاي مشابه كه اقدام به پياده سازي مدل كرده   بازديد از سايت 

 را براي شما ميسر سازند.
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از مدلي استفاده كنيد كه منابع اطالعاتي مربوط به آن در بازار               

وجود دارد، اگر اين منابع به زبان فارسي باشند مسلما آموزش،             

تر خواهد بود.      بسط و گسترش مدل در سازمان بسيار راحت          

ها در بازار موجود       هايي كه منابع اطالعاتي چنداني از آن           مدل

توانند پاسخگوي نيازهاي شما در زمان         نيست به هيچ وجه نمي     

پياده سازي باشند. وقتي از يك مدل موفق، منابعي در خصوص             

كليات و نحوه ارزيابي مدل از وضعيت مديريت دارايي، مديريت          

انبار قطعات و يدكي، استانداردهايي كه از ان مدل پشتيباني مي             

هايي در خصوص نحوه تدوين برنامه نت و مديريت           كنند و كتاب  

كار وجود دارد، كار شما براي پياده سازي مدل بسيار راحت                

است، زيرا منابع مرتبط به مدل انتخابي، نهايت همخواني و                  

هماهنگي را با يكديگر دارند و نيروي شما صرف عدم تطابق                

هاي مختلف مديريتي نخواهد       ها و جنبه    هاي رايج بين سيستم    

شد. ( به اصطالح سازمان شما تبديل به شتر، گاو، پلنگ نمي                  

 شود كه بخش هاي مختلف با هم همخواني ندارند)

در پايان الزم به ذكر است كه انتخاب يك مدل ناپخته كه به                  

تواند    لحاظ اطالعات، منابع و پشتيباني قدرتمند نيست، مي              

سازمان شما را دچار خسارت فراوان نموده، مديران وكاركنان را          

هايي مايوس كند. اما بالعكس با انتخاب         از موفقيت چنين سيستم   

سازي   هاي فيزيكي و پياده     يك مدل درست در مديريت دارايي      

توانيد ضمن افزايش نرخ بازگشت سرمايه از          موفق آن، شما مي   

طريق دقت در خريد تجهيزات، نگهداري و تعميرات بهتر آن             

يدكي و بسياري     هاي مديريت انبارو قطعات ها، بهينه سازي روش 

موارد ديگر به صورت علمي و يكپارچه، به بهبود عملكرد ديگر            

 هاي مديريتي در سازمان خود كمك كنيد. سيستم
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 ابتكارات مديريتي مكمل" 
 "اقدامات فني

 بخش اول 

 جاويد تقي زاده        

 عضو هيات مديره انجمن نت

در چند شماره آينده ، قصد دارم به موضوع فراموش شده اي در بهره برداري و                 

نت تجهيزات بپردازم. داستان از اين قرار است كه بصورت پيش فرض و                      

براساس يك رفتار خيلي عادي، براي كنترل خرابي ها يا بهبود وضعيت نت                    

اما تا به حال كمتر به      تجهيزات، هميشه و به تنهائي اقدامات فني مورد توجه است.      

اين موضوع توجه شده كه:  برخي از موفقيت هاي نت، در گرو ابتكارات                        

مديريتي است تا اقدامات فني! بعني چه؟ اين همان چيزيست كه در اطمينان با                 

ذكر مثال هايي شرح داده خواهدشد. در اين شماره با ذكر خاطره يكي از مديران 

كرد:در زمان   ارشد(سابق) شهري در تهران دفتر را مي گشايم. ايشان نقل مي              

مسئوليتم تعدادي سازمان و شركت هاي بزرگ و كوچك تحت نظرم بود. يكروز 

يكي از سازمان هاي فني و اجرائي از من دعوت نمود تا بازديدي از دستاوردها و                 

عملكرد آن مجموعه داشته باشم. با ورودم به مجموعه مورد نظر، پس از                       

خوشامدگوئي توسط مسئولين مربوطه به سالن(كارگاه)هاي بزرگي هدايت شدم.         

ها   با ورود به سالن و شروع رسمي بازديد طبق معمول از اقدامات و موفقيت                   

صحبت شد و همزمان از دستگاه ها و تجهيزات بازديد مي نمودم. چون تجهيزات 

متعددي آنجا وجود داشت لذا در همان دقايق اول، از مدير آن مجموعه پرسيدم:              

 »آيا تجهيزات تان كاليبره است؟«

ايشان با اطمينان گفت: بله، دقيقا. ما براي تمام آنها گواهي داشته و بدقت تحت                 

دو ايستگاهي جلو رفته بوديم،        -نظر داريم.كمي كه زمان گذشت و تازه يكي          

تصميم گرفتم به بازديد خاتمه داده و گفتم: من مي روم! و دفعه بعد كه                          

ابزارآالت كاليبره بود و به اوضاع نت تجهيزات تان رسيدگي شده بود، براي                  

 بازديد خواهم آمد.

 در نگاه ميزبانان خود بهت همراه با گاليه(از نيمه تمام ماندن برنامه) نمايان بود.

بعداز چند روز مدير آن سازمان به دفترم آمد. توضيحاتي داد و در ادامه گفت:                 

پس از رفتن شما، جلسه اي تشكيل و شروع به بررسي مغايرت و ضعف ها شد.                  

در مجموع به برخي موارد سر و سامان داديم. اما جالب اينجاست كه در خالل                   

اينكار روي موضوع كاليبراسيون بيشتر كنجكاو شدم. با بررسي مدارك و صحبت            

%  موارد، تجهيزات    80با نفرات مسئول در كمال تعجب متوجه شدم تقريبا در             

نيازمند تنظيم يا تعمير بود اما كسي سراغ آنها نمي رفت و كسي هم درخواستي                 

 صادر نمي كرد!

مدير اين سازمان(زير مجموعه من) ادامه داد، اما اين سئوال براي من مطرحه كه              

 شما چطور ظرف يك توقف و بازديد كوتاه، پي به اين مشكل برديد؟!

من باسخ دادم: در وسط سالن يك ساعت بزرگ كارگاهي نصب نموده ايد كه در               

معرض ديد همگان است. اگرچه اين ساعت در حال كار بود اما تنظيم نبود                    

(اختالف زيادي هم با زمان واقعي داشت). وقتي در يك سازمان به اين نكته به                  

ظاهر ساده اما مهم و در مقابل چشم! توجه نمي شود مي توان حدس زد كه خيلي                 

از موضوعات ديگر هم كه در معرض ديد نيست يا (مراجعين) بسادگي نمي                   

 توانند آنها را تشخيص دهند، مورد غفلت وبي توجهي قرار دارد.

taghizadeh_javid@yahoo.com 
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انتخاب استراتژي مناسب نگهداري و تعميرات بـا         
  استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي

 سيد ابراهيم قاسمي

فيزيكي هاي  دارايي   مدرس و مشاور مديريت 

ebrahimghasemi87@yahoo.com  

 استراتژي هاي نگهداري و تعميرات 

 SAEاستراتژي هاي نگهداري و تعميرات بر اساس استانداردهاي 

JA 1011    وSAE JA 1012  :به موارد زير دسته بندي مي شوند 
ريزي شده، تعويض      تداوم كار تا وقوع خرابي، بازيابي برنامه           

ياب و    ريزي شده، كارمبتني بر شرايط، فعاليت هاي عيب             برنامه
 تغييرات يك باره

 
 :تداوم كار تا وقوع خرابي 2-1

يك سياست مديريت خرابي است كه به يك مد خرابي خاص                 
بدون هيچ تالشي براي پيش بيني يا پيشگيري از آن، اجازه وقوع             

 دهد. مي

 :ريزي شده بازيابي برنامه 2-2
ريزي شده براي بازيابي توانايي يك تجهيز در              يك كار برنامه   

دوره هاي تعيين شده بدون توجه به شرايط آن تجهيز تا حدي كه             
احتمال قابل قبولي را از كاركرد صحيح تجهيز تا پايان يك دوره              

 تعيين شده ديگر را فراهم كند.

 مقدمه

نگهداري و تعميرات صحيح به صورت معناداري               
هزينه هاي كلي توليد را كاهش مي دهد به همين                
جهت مديران نگهداري و تعميرات اهميت ويژه اي            
به انتخاب استراتژي هاي نگهداري و تعميرات                 
مناسب و نحوه اجراي آنها مي دهند. آنها بايد براي               
سيستم ها و تجهيزات مختلف و حتي براي قطعات            
مهم تجهيزات ، استراتژي هاي نگهداري و تعميرات         
مناسب را برنامه ريزي كرده تا از خرابي هاي                     
ناگهاني كه ممكن به پرسنل، توليد، محيط زيست و            

 خود تجهيزات ضربه بزنند جلوگيري كنند.
از آنجايي كه هزينه هاي نگهداري و تعميرات براي            

درصد از هزينه هاي        70تا    15شركت هاي توليدي      
 توليد را تشكيل مي دهند ،
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 :ريزي شده تعويض برنامه 2-3
ريزي شده جهت تعويض يك آيتم با توجه به               يك كار برنامه   

محدوده عمر تعيين شده آن يا پيش از محدوده عمر تعيين شده             
 باشد. آن ، بدون توجه به شرايط آيتم مي

 :كارمبتني بر شرايط 2-4
اي كه براي يافتن خرابي هاي بالقوهاستفاده         ريزي شده   كار برنامه 

 شود. مي

 :فعاليت هاي عيب ياب 2-5
ريزي شده كه براي تشخيص اينكه آيا خرابي              يك كار برنامه   

 پنهان خاصي روي تجهيز روي داده است يا نه ؟

 :تغييرات يك باره 2-6
هر عملي شامل طراحي مجدد يا اصالح ، جهت تغيير پيكربندي              
فيزيكي يك سيستم يا دارايي براي تغيير روش اجراي عمل                
خاصي كه توسط اپراتور يا تعميركار صورت مي پذيردو همچنين          

هاي اپراتور يا تعميركار را       تغيير زمينه عملياتي سيستم يا قابليت     
 تغييرات يكباره مي نامند.

 

مراتبي (  -3 سلسله   )AHPفرايند تحليل 

در اين روش ابتدا درخت سلسله مراتبي شكل مي گيرد كه                  
شاخص ها مورد مقايسه و گزينه هاي رقيب را نمايش مي دهد.               

گيرد. اين مقايسات     سپس يك سري مقايسات زوجي انجام مي        
هاي رقيب مورد     وزن هر يك از فاكتورها را در راستاي گزينه           

دهد. در نهايت منطق فرآيند تحليل سلسله           ارزيابي را نشان مي    
اي است كه ماتريسهاي حاصل از مقايسات زوجي           مراتبي به گونه  

 سازد تا تصميم بهينه حاصل آيد. را با يكديگر تلفيق مي

 مدل سازي 3-1
در اين قدم، مسأله و هدف تصميم گيري به صورت سلسله                   

باشند، در آورده     مراتبي از عناصر تصميم كه با هم در ارتباط مي          
و  «شاخصهاي تصميم گيري   »شود. عناصر تصميم شامل          مي
باشند. سطح اول بيانگر هدف اصلي           مي»  هاي تصميم   گزينه«

ها و    فرايند تصميم گيري است. سطح دوم، نشان دهنده شاخص          
 هاي تصميم را نشان مي دهد.  سطح سوم گزينه

 ساختار سلسله مراتب مسئله نمايش داده مي شود: 1در شكل 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

: ساختار سلسله مراتبي براي انتخاب استراتژي مناسب نگهداري و تعميرات 1شكل  

Maintenance Strategy selection Goal level 

Cost Risk Criteria level 

One time 
change 

 

Run to 
failure 

 

Failure 
finding 

task 

One con-
dition 
task 

Scheduled 
restoration 

 

Scheduled 
discard 

 

Alternative level 
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 مقايسات زوجي 3-2
اين كار با انجام مقايسات دو به دو بين عناصر تصميم (مقايسه                     
زوجي) و از طريق تخصيص امتيازات عددي كه نشان دهنده                     

 گيرد. ارجحيت يا اهميت بين دو عنصر تصميم است، صورت مي
ام   iهاي  ها با شاخص     براي انجام اين كار معموال از مقايسه گزينه           

شود كه در جدول      ام استفاده مي    jهاي    ها يا شاخص    نسبت به گزينه  
ها نسبت به هم نشان داده شده            زير نحوه ارزش گذاري شاخص      

 است.

 محاسبات اوزان نسبي 3-3
اي از    تعيين وزن عناصر تصميم نسبت به هم از طريق مجموعه                

قدم بعدي در فرايند تحليل          .محاسبات عددي صورت مي گيرد       
سلسله مراتبي انجام محاسبات الزم براي تعيين اولويت هر يك از               

 مقايسات زوجي است.  عناصر تصميم با استفاده از اطالعات ماتريس
مجموع اعداد هر ستون از ماتريس مقايسات زوجي را محاسبه كرده،           

كنيم.   سپس هر عنصر ستون را بر مجموع اعداد آن ستون تقسيم مي            
ماتريس «آيد،      ماتريس جديدي كه بدين صورت بدست مي              

 شود. ناميده مي »مقايسات نرمال شده

ميانگين اعداد هر سطر از ماتريس مقايسات نرمال شده را محاسبه              
 كند. كنيم. اين ميانگين وزن نسبي عناصر تصميم را ارائه مي مي

هاي تصميم، در اين مرحله بايستي وزن           بندي گزينه   به منظور رتبه  
نسبي هرعنصر را در وزن عناصر باالتر ضرب كرد تا وزن نهايي آن               
بدست آيد. با انجام اين مرحله براي هر گزينه، مقدار وزن نهايي                 

 آيد. بدست مي

 ها سازگاري در قضاوت 3-4
تقريباً تمامي محاسبات مربوط به فرايند تحليل سلسله مراتبي بر                
اساس قضاوت اوليه تصميم گيرنده كه در قالب ماتريس مقايسات              

پذيرد و هر گونه خطا و ناسازگاري          شود، صورت مي    زوجي ظاهر مي  
ها نتيجه نهايي به       ها وشاخص   در مقايسه و تعيين اهميت بين گزينه       

سازد. نرخ ناسازگاري كه در       دست آمده از محاسبات را مخدوش مي      
اي است كه      ادامه با نحوه محاسبه آن آشنا خواهيم شد، وسيله               

توان به    دهد كه تا چه حد مي       سازگاري را مشخص ساخته و نشان مي      
 اولويتهاي حاصل از مقايسات اعتماد كرد.

باشد   10/0تجربه نشان داده است كه اگر نرخ ناسازگاري كمتر از             
ها بايد    سازگاري مقايسات قابل قبول بوده و در غير اينصورت مقايسه         

 تجديد نظر شود.
 شود: هاي زير براي محاسبه نرخ ناسازگاري به كار گرفته مي قدم
. محاسبه بردار مجموع وزني: ماتريس مقايسات زوجي را در             1گام  

ضرب كنيد بردار جديدي را كه به اين           «وزن نسبي »بردار ستوني   
 آوريد، بردار مجموع وزني بناميد. طريق بدست مي

. محاسبه بردار سازگاري: عناصر بردار مجموع وزني را بر                2گام  
بردار اولويت نسبي تقسيم كنيد. بردار حاصل بردار سازگاري ناميده           

 شود. مي
، ميانگين عناصر برداري سازگاري        lmax. بدست آوردن      3گام  

lmax دهد.   را به دست مي 
. محاسبه شاخص سازگاري: شاخص سازگاري بصورت زير            4گام  

 شود:   تعريف مي
 

 هاي موجود در مساله عبارتست از تعداد گزينه nتوجه: 

ارزش 

 ترجيحي

وضعيت 

 iمقايسه

 jنسبت به 

 

 توضيح

اهميت برابر  jنسبت به   iگزينه يا شاخص اهميت  1

نسبتاً  3

 مهمتر

كمي مهمتر  jنسبت به  iگزينه يا شاخص 

 است.

 مهمتر است. jنسبت به  iگزينه يا شاخص  مهمتر 5

خيلي  7

 مهمتر

داراي ارجحيت خيلي  iگزينه يا شاخص 

 است. jبيشتري از 

مهمتر و قابل مقايسه با  jاز  iگزينه يا شاخص  كامالً مهم 9

و6و4و2

8 

ارزشهاي مياني بين ارزشهاي ترجيحي را   

، بيانگر اهميتي زيادتر از 8دهد مثال  نشان مي
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. محاسبه نسبت سازگاري: نسبت سازگاري از تقسيم شاخص               5گام  
  آيد. سازگاري برشاخص تصادفي بدست مي

 

كند كه    يا كمتر سازگاري در مقايسات را بيان مي          1/0نسبت سازگاري   
در جدول زير بر اساس تعداد گزينه هاي تصميم عدد قابل پذيرش                  

 آمده است.

 شود: شاخص تصادفي از جدول زير استخراج مي

N : 5˃  4 3 تعداد شاخص ها  

CR : 0.1 0.08 0.05 حد قابل قبول 

5 4 3 2 1 N 

12.1 0.9 0.58 0 0 RI 

10 9 8 7 6 N 

1.49 1.45 1.41 1.32 1.24 RI 

 مطالعه موردي -3

در تحقيق پش رو يك دستگاه الكترو موتور از شركت ملي پااليش و پخش فراورده هاي نفتي ايران مورد بررسي قرار گرفت كه مشخصات آن در                                 
اجزاي مهم آن را  مشخص و مورد          ISO 14224جدول زير آمده است. اين الكترو موتور داراي قسمت هاي مختلفي مي باشد كه ما بر اساس استاندارد                    

 بررسي قرار داده ايم كه در جدول زير اين اجزاي مهم آورده شده اند:

 
 
 

ري و  هداپس از محاسبه اوزان ريسك و هزينه و ماتريس هاي مربوطه (براي دريافت آنها با نويسنده مقاله تماس بگيريد) نهايتاً استراتژي مناسب نگ                          
 تعميرات براي اجزاي مختلف الكتروموتور مذكور به شرح جدول زير محاسبه شده است:

 

 
 

Sub Unit  Maintainable Item 

Electric Motor  Stator  Rotor  Radial 
Bearing 

    

Control And 
Monitoring 

Control Unit  Monitoring  Sensors  Wiring    

Lubrication 
System 

Lub Oil  Oil Filter  Lub Oil 
Pump 

Lub Pip-
ing 

Lub.Sys.Valve 

Cooling Sys-
tem 

Air Filter  Internal Fan  External 
Fan 

Heat 
Exchang-
er 

Cool-
ing.Sys.Valve 

Current 
(Am) 

Volt-
age 
(KV) 

Rpm Power 
(KW) 

365 6 6048 3425 

Suitable Maintenance 
Strategy 

Name Of Component Suitable Maintenance 
Strategy 

Name Of Component 

Run to failure , One time 
change 

Lub Oil Pump 
  

One condition task Stator 
  

One condition task 
  

Lub Piping 
  

One condition task 
  

Rotor 
  

Run to failure , One time 
change 

Air Filter 
  

One condition task 
  

Radial Bearing 
  

One condition task 
  

Lub.Sys.Valve 
  

Run to failure , One time 
change 

Control Unit 
  

One condition task 
  

Internal Fan 
  

Run to failure , One time 
change 

Monitoring 
  

Run to failure , One time 
change 

External Fan 
  

Run to failure , One time 
change 

Sensors 
  

One condition task 
  

Heat Exchanger 
  

Run to failure , One time 
change 

Wiring 

Run to failure , One time 
change 

Cooling.Sys.Valve 
  

One condition task 
  

Lub Oil 
  

    One condition task 
  

Oil Filter 
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 كارت امتياز متوازن كاربرد  
)BSC (در نت 

 مسعود كمالي
 كارشناس نگهداري و تعميرات

masoudkamali1363@yahoo.com 

 : اندازه گيري عملكرد سيستم نگهداري و تعميرات
 

نبود سيستم اندازه گيري عملكرد اساسي ترين ضعف سيستم مديريت نت             
از همين رو مديران پيشگام نظام نگهداري و تعميرات كه خواستار             .مي باشد 

بهره وري باالي سازمان خود مي باشند هميشه ارزيابي عملكرد را ابزار اصلي         
شناخت نارسايي ها و يافتن زمينه هاي بهبود مي دانند وسعي دارند سيستم               
هاي اندازه گيري خود را مرتبا كاراتر نموده تا چرخه بهبود را سرعت                     
بخشند و بتوانند در فضاي رقابتي امروز، هزينه هاي نت را كاهش داده كه                 
اين امر موجب تقليل قيمت تمام شده محصوالت و همچنين زمان پاسخگويي            
به بازار مي گردد مديريت نيازمند اطالعات ارزيابي عملكرد نت است تا قادر             

در موقعيت هاي عملي، شاخص هاي ارزيابي           .به كنترل فرآيند نت باشد      
عملكرد مورد نيازافرادي همانند مديران، سرپرستان، سركارگران و                  

در واقع هدف نهايي از اطالعات ارزيابي             .مهندسين و طراحان مي باشد      
عملكرد نت براي داشتن اطالعات سطوح عملكردي كل مجموعه مد نظر                
استاندازه گيري عملكرد در دهه هاي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته                 

در گذشته اطالعات در زمينه اندازه گيري عملكرد در مبحث نت فقط              .است
اين مسئله نشان دهنده آن است        در حد اعالم هزينه ها صورت مي گرفت.        

كه هم پژوهشگران و هم صنعتكاران در مدت هاي مديدي از مديريت نت               
علت ديگر آنست كه       به عنوان فرآيند تجاري قدرتمند غافل بوده اند.            

 ارزيابي عملكرد نت بسيار دشوار است و در واقع مهمترين معضل آنست كه        
از چه ابزار ها و مدلها و           چگونه عملكرد نت را مورد ارزيابي قرار دهيم يا          

شاخص هايي براي ارزيابي عملكرد نت استفاده كنيم كه به صورت جامع آن             
پر واضح است كه با توجه به پيچيدگي فرآيند نت و                     .را در بر گيرد     

 خصوصيات موقعيت هاي عملياتي آن پاسخ به اين سواالت دشوار است.               
به صورت كلي بسيار دشوار است         شرح كاملي از شاخص هاي عملكرد نت       

چرا كه در كنار شاخص هاي كمي مي بايست كيفيت نت انجام شده و                       
از آنجاييكه نت    .همچنين سازماندهي كلي نت نيز مورد سنجش قرار گيرد          

به عنوان فعاليتي لجستيك در مقوله توليد قرار دارد تعيين اثر بخشي آن                 
در نتيجه شاخص هاي عملكرد بايد از           .بصورت عددي بسيار دشوار است     

 .طريق نسبت هايي مطرح شود
 

 هاي عملكرد نگهداري و تعميرات شاخص
(MPI) Maintenance Performance Indicators  

تسانگ و همكاران تاكيد مي كنند كه اندازه گيري عملكرد نت جهت ارايه                
اطالعات كمي به مديران در خصوص اينكه آيا اهداف نت برآورده شده اند و 
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اينكه چه اقداماتي براي رسيدن به آن ها نياز است كمك خواهد كرد. از                  
اينرو بدليل اهميت كاركرد نت در عملكرد سازماني، محققان بسياري در               
مقوله ارزيابي عملكرد نت همت گمارده اند و بر اين نكته تاكيد نموده اند                
كه ارزيابي هاي دقيق عملكردي از كاركرد دپارتمان نت،عملكرد آن را                
افزايش خواهد داد. براي ارزيابي فرآيند هاي نگهداري و تعميرات شاخص           

با اينكه مطالعات گوناگوني در       .هاي ارزيابي عملكرد بسيار ضروري است      
زمينه بوجود آوردن روشي براي اندازه گيري عملكرد در نت انجام شده                

را توصيه نموده   OEEاست اكثريت قريب به اتفاق آنان استفاده از شاخص            
با اين حال اين شاخص به تنهايي ابزار مناسب و جامعي براي ارزيابي                 .اند

 عملكرد نت در اختيار مديران قرار نميدهد.
حفظ سرمايه هاي كشور از يك سو و ارز بري باالي خريد ماشين آالت و                  
تجهيزات از سوي ديگر، استفاده ي عقاليي و برنامه ريزي شده نگهداري               

قوت و   .وتعميرات به موقع ماشين االت و تجهيزات را الزامي مي سازد               
ضعف اين بخش مستقيما در بهره وري و سوددهي توليد اثر مي گذارد.                  
بنابراين داشتن يك روش جامع ارزيابي عملكرد براي اين بخش در راستاي 

كارت امتيازي   استراتژيهاي واحد توليدي از اهميت بااليي برخوردار است.        
 متوازن يكي از مهمترين روش هاي اندازه گيري عمكرد سازماني مي باشد.           

روش ارزيابي متوازن با در نظر گرفتن دارايي هاي مشهود و نامشهود و                  
بررسي تاثير هر كدام بر يكديگر، به عنوان يك روش جامع ارزيابي                     

لذا سعي بر اين است تا مدلي كاربردي از               عملكرد شناخته شده است.    
ارزيابي متوازن براي ارتقاء عملكرد سيستم نگهداري و تعميرات يك                 
سازمان ارائه شود و در پي آن براي هريك از جنبه هاي مطرح شده                       

 معيارهاي مناسبي براي گزارش گيري از سيستم اتخاذ شود.
 BSCكارت امتيازي متوازن 

رابرت كاپالن استاد دانشكده ي بازرگاني دانشگاه            1990در اوايل دهه     
هاروارد باتفاق ديويد نورتون كه در آن زمان مدير يك شركت تحقيقاتي               

بود، طرحي تحقيقاتي را به منظور          kpmgوابسته به موسسه مشاوره اي        
بررسي علل توفيق دوازده شركت برتر آمريكايي و مطالعه روشهاي                   
ارزيابي عملكرد در اين شركتها آغاز كردند. حاصل اين تحقيق در مقاله اي             

 measuresتحت عنوان    that drive performance        سنجه هايي كه)
 Harvard businessدر نشريه     1992محركه هاي عملكردند)، در ژانويه      

review                منتشر شد. در اين مقاله اشاره شده بود كه شركتهاي موفق براي
ارزيابي عملكرد خود فقط به سنجه هاي مالي متكي نيستند بلكه عملكرد                
خود را از سه منظر ديگر  يعني مشتري، فرايندهاي داخلي و يادگيري و                  
رشد نيز مورد ارزيابي قرار ميدهند. به اين ترتيب كاپالن و نورتون اعالم                
كردند كه براي انجام يك ارزيابي كامل از عملكرد سازمان ميبايست اين               

 عملكرد از چهار زاويه ديد يا منظر مورد ارزيابي قرار ميگيرد:
منظر   -4منظر فرايندهاي داخلي        -3منظر مشتري      -2منظر مالي      -1

 يادگيري و رشد
يافته هاي كاپالن و نورتون مويد اين واقعيت بود كه شركتهاي موفق، در هر 

يك از اين چهار منظر اهداف خود را تعيين و براي ارزيابي توفيق در اين                  
اهداف در هر منظر سنجه هايي انتخاب كرده و اهداف كمي هر يك از اين                
سنجه ها را براي دوره ههاي ارزيابي مورد نظر تعيين ميكنند، سپس                     
اقدامات و ابتكارات اجرايي جهت تحقق اين اهداف را برنامه ريزي و به                  

 مورد اجرا ميگذارند.
 :ارزيابي عملكرد متوازن سيستم نت

BSC                     مي تواند كمك بسياري را به سيستم نت با توجه به اهميت اندازه
گيري عمكرد سيستم نت و كارايي كارت امتيازي متوازن، استفاده از روش             
سازمان ها نمايد. بدين منظور ابتدا منظرهاي الزم جهت سنجش سيستم نت           

 .را تعيين نموده و سپس به تعيين شاخص هاي هر منظر پرداخته ميشود
همانطور كه مالحظه شد منظرهاي مورد توجه در اين مدل به چهار دسته ي               
مالي، مشتريان، فرآيند هاي داخلي و رشد و يادگيري خالصه ميشوند. از                
آنجاييكه سعي بر آن است تا از اين مدل براي ارزيابي عملكرد سيستم                  
نگهداري و تعميرات يك مجموعه استفاده شود منظرهاي ديگري نظير               
ماشين آالت و تجهيزات نيز مورد توجه قرار گرفته است. همچنين در جنبه             
ي مشتريان اين مدل، مشتريان داخلي يا همان نيروي انساني كه سهم                   

 .بسزايي در امر نگهداري و تعميرات را دارند نيز مد نظر مي باشد
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از اينرو براي شرح بيشتر منظرهاي مورد بررسي در زير به تشريح هركدام              
 :از آنها پرداخته مي شود

 : جنبه مالي  -1
اولين شاخص هايي كه از گذشته براي ارزيابي اثربخشي نت يك سازمان در             
نظر گرفته مي شد هزينه هاي مستقيم سيستم نت آن سازمان بوده است.                
بعد از گذشت زمان اين ارزيابي جاي خود را به ارزيابي هاي كيفي و فني                    
سپرد اما همچنان تخصيص بودجه مهمترين ابزار مديريت در نيل سازمان به            
سمت اهدافش و مهمترين ابزار كنترلي سازمان ازجانب مديران مي باشد. از            
اينرو تعريف شاخص هاي عملكردي براي ارزيابي نت در جنبه مالي راهكار             

 .كنترل و پايش مالي سيستم نت را در اختيار مديران قرار داده است
 : جنبه تجهيزات و ماشين آالت -2

ماشين آالت و تجهيزات به عنوان دارايي هاي فيزيكي سيستم نگهداري و               
تعميرات، يكي از جنبه هاي پر اهميت آن محسوب مي شود. بنابراين حفظ               
و  نگهداري آنها، در نظر گرفتن سيكل عمر، استفاده كامل و بهينه از ظرفيت 

و توسعه زيرساخت ها     
در اين جنبه از اهميت       
بسزايي برخوردارمي     

 .باشد
اهميت بررسي اين جنبه   
در نت ازعبارات زير        
كامال مشهود است كه       
در تعريف نگهداري و      
تعميرات آورده شده      

 :است
مجموعه عملياتي كه        

جهت نگهداري دستگاه   
ها (دارايي هاي             
فيزيكي) در شرايط        
قابل قبول يا تغيير آنها      
به شرايط قابل قبول         

 اعمال مي شود.
فعاليت در زمينه اصولي    

برداري و بهسازي تجهيزات  ترين راه هاي اقتصادي صرف هزينه جهت بهره 
 و دستگاه ها

جهت نيل به اين اهداف واحد نگهداري و تعميرات نيازمند سازماندهي و                
مديريت اطالعات ضروري و كليدي هر يك از تجهيزات و ماشين آالت                  

 .وكنترل شاخص هاي مختلف آن از ديدگاه هاي مختلف مي باشد
 : جنبه فرآيند ها -3

در اين منظر جهت ايجاد و توسعه فرآيند توليد محصول يا خدمات و كسب               
و ايجاد پارامترهاي ارزيابي عملكرد به شناسايي و تعريف متغيير هاي                  
فرآيند پرداخته مي شود. با توجه به اهداف نت مي بايست فرآيند هايي را                

مشخص نمود كه با برتري يافتن در آنها بتوان به ارزش آفريني براي                     
مشتريان و در نهايت سهامداران دست يافت. تحقق اهداف نت مستلزم                 
انجام يك يا چند فرآيند عملياتي به صورت كارا و اثربخش است. اين                     
فرآيندها در اين منظر تعريف شده و شاخص هاي مناسبي جهت كنترل                 
پيشرفت آنها توسعه مي يابد، كه در كارخانجات مختلف بنا به نوع روش                 

 .نگهداري و تعميرات آن، متفاوت مي باشد
 : جنبه نيروي انساني  -4

نيروي انساني به عنوان ارزشمند ترين سرمايه سازماني ركن اساسي توسعه            
به شمار مي رود به طوريكه امروزه رشد و گسترش سازمان ها در گرو                     
بكارگيري صحيح و مناسب نيروي انساني و توسعه متناسب آن است. مهم               
ترين مساله ي پيش روي مديران سازماندهي نقش نيروي انساني درصنايع             
مي باشد. اگر نيروي انساني نتواند با فرآيند هاي گوناگون صنايع هماهنگ              
شود بيش ترين ضرر متوجه كارخانجات آنها مي شود. حال با توجه به اينكه              
يكي از قسمت هاي مهم اين صنايع واحد نگهداري و تعميرات مي باشد و                  
واحد نت در هر كارخانه به        
موازات خط توليد است           
توسعه منابع انساني در اين       
واحد پراهميت تر مي شود.       
يكي از عوامل كه نقشي            
بسيار پراهميت در توسعه       
مديريت نيروي انساني و         
باالخص مديريت نگهداري و    
تعميرا ت دارد اندازه گيري      
عملكرد سازمان ها مي باشد.     
در نتيجه اگر سازمان             
خواستار بهره ور نمودن خود     
باشد الزم است عملكرد          
نيروي انساني سازمان را         
مورد ارزيابي قرار داده و          
معيارهايي را براي ارزيابي       

 .عملكردشان تعريف نمايد
 : جنبه رشد و يادگيري  -5

در عصر حاضر بدون ترديد يكي از عوامل اساسي در صنعت و توليد                       
تجهيزات و ماشين آالت است و از طرفي براي افزايش بهره وري و كارايي                
توليد و دستيابي به استاندارد هاي جهاني و رقابت در بازار هاي داخلي و                   
جهاني بايد توجه خاصي به افزايش كارآيي ماشين آالت، كاهش هزينه هاي             
تعميراتي و توقف ماشين آالت داشت و رسيدن به اين آمال بدون حضور                 
نيروي انساني كارا و آموزش ديده ممكن نخواهد بود. يكي از عوامل موثر                
درافزايش بهره وري سازماني، توسعه و ارتقا دانش و مهارت هاي منابع                 
انساني و كاركنان در هر سازمان مي باشد و آنچه بين سازمان هاي گوناگون              
رقابت ايجاد مي كند كاركنان آموزش ديده و متعهد آنها مي باشد. مدير                  
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عامل شركت كرايسلر، ضمن بيان اين مطلب به مديران قرن بيست و يكم               
اشاره مي كند: فرهنگ سازماني شما و اينكه به كاركنانتان انگيزش دهيد و               
آنان را توانمند سازيد و اموزش دهيد ، عاملي است كه شما را از                            

 . ديگرانمتمايز ساخته و سبب پيشتازي شما در صحنه رقابت مي شود
معضل اساسي اين است كه متاسفانه در اكثر موارد نيروهايي كه جذب واحد             
نت مي شوند تحصيالت كمي دارند ولي از لحاظ تجربه و كار عملي درسطح               
بااليي قرار دارند از همين رو بايد براي ارتقاي سطح دانش كاركنان تدابيري       
اتخاذ گردد كه پرسنل با تالش مضاعف به يادگيري مسايل روز در رابطه با               
تخصص خود اقدام كنند كه اين مساله هم از طريق آموزش قابل حل و                    

 .توسعه است
 :شاخص هاي ارزيابي متوازن سيستم نگهداري و تعميرات

جهت اندازه گيري عملكرد سيستم نگهداري و تعميرات به كمك كارت                
امتيازي متوازن، عالوه بر تعيين منظرها، نياز به تعيين شاخص هايي جهت               
اندازه گيري و سنجش مي باشد. از اين رو در ادامه شاخص هايي متناسب با               

 :هر منظر معرفي خواهند شد
 : منظر مالي 1-
 هزينه هاي مستقيم نت -
 هزينه هاي مستقيم نت / قيمت قطعات يدكي دستگاه ها و تجهيزات -
 هزينه هاي مستقيم نت / هزينه هاي توليد -
 هزينه هاي مستقيم نت / تعداد محصول -
 هزينه هاي مستقيم نت / كل فروش -
 نسبت كاهش هزينه هاي نت -
 نسبت كاهش هزينه هاي نت قطعات يدكي -
 نسبت كاهش مصرف انرژي -

 : تجهيزات 2-
MEAN TIME BETWEEN FAILURE(MTBF) 

 فركانس يا فراواني شكست ها  -
 زمان از كار افتادگي برنامه ريزي نشده -
 زمان از كار افتادگي برنامه ريزي شده -

MAINTENANCE RELATED SHUTDOWN OVERRUN ‐ 
 : نيروي انساني 3-

 درصد نفر ساعت در دسترس براي نت در يك بازه زماني معين -
تعداد سفارشات كاري نت در يك بازه زماني مشخص در كل مجموعه                 -

 كارخانه
درصد نفرساعت در دسترس برنامه ريزي شده به كل نفر ساعت در                   -

 دسترس
 : فرآيند 4-

درصد كارهاي انجام شده در زمان برنامه ريزي شده قبل از زمان در نظر                -
 گرفته شده

 ميزان كارهاي نت كه نياز به دوباره كاري يافتند -
 حجم كارهاي انجام شده در يك بازه زماني مشخص -

تعداد اعمالي كه براي افزايش قابليت اطمينان دستگاه ها از طريق                    -

 آناليزهاي عملكردي بدان مي توان دست يافت
MTPM ‐ متوسط زمان بين نگهداري و تعميرات 

عالوه بر شاخص هاي كمي اشاره شده، دسته اي از شاخص هاي كيفي در                  
 :اين زمينه نيز مورد اشاره قرار مي گيرد

 آيا سيستم داراي استاندارد هاي تعريف شده براي آن مي باشد؟ 1-
 آيا سيستم نت داراي برنامه مشخص ساليانه مي باشد؟ 2-
آيا بصورت تقريبي يا آزمايشي فواصل زماني بين عمليات نت مشخص            3-  

 ( MTBM)شده است
آيا برنامه زماني كه شامل زمان هاي الزم براي امور تعميرات و سرويس              4-

 همراه با هزينه هاي مربوط تعيين شده است؟
 آيا برنامه اي براي كارهاي تداركاتي و پيماني در نظر گرفته شده است؟ 5-
 آيا برنامه ماهيانه براي كارها بر اساس برنامه ساليانه وجود دارد؟ 6-
 آيا ليست كارهايي كه بايد اجرا شود اولويت بندي شده است؟ 7-
آيا بارهاي كاري تعديل شده و بر اساس نيروي انساني و تجهيزات                   8-

 بخش نت ، در طول ماه تسطيح و يكنواخت شده است؟
آيا سوابق مربوط به بازرسي هاي فني روزمره به صورت روزانه ، هفتگي              9-

 ، ماهيانه بر حسب نوع دستگاه ، قطعه يا
سيستمي كه مورد بازرسي قرار گرفته است طبق استاندارد هاي بازرسي                

 موجود است؟
آيا سوابق مربوط به روانكاري مربوط به پر كردن روغن يا تعويض                 10-

 كامل روغن موجود است؟
آيا سوابق بازرسي هاي دوره اي كه معموال نتايج اندازه گيري هاي                 11-

 ميزان فرسايش تجهيزات توسط كاركنان در بخش نت
 ثبت و ضبط مي شود ، موجود است؟

 آيا سوابق مربوط به گزارش هاي نت موجود مي باشد؟ 12-
آيا سوابق مربوط به بهبود عامل تعمير پذيري يا قابليت تعمير موجود              13-
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بيني از شاخه پزشكي نشئت گرفته شده  در اصل دو مقوله تشخيص و پيش    
آالت روي كار آمد،      است. از زماني كه تكنولوژي در زمينه تعميرات ماشين         

بيني به تدريج در تمام حوزه هاي مهندسي مكانيك         -مسئله تشخيص و پيش   
نفوذ كرد. امروزه ابزارهاي پيشرفته زيادي نظير سنسورها، سنجه ها،                  

مورد استفاده  "تشخيص"هاي محاسباتي براي اجراي كار  ها و دستگاه كنترلر
هاي   توانند براي تعيين و تحليل سيگنال          گيرند. اين ابزارها مي      قرار مي 

آالت و يا فرآيندها كاربرد داشته باشند. با اين وجود            بدست آمده از ماشين   
گيرد كه يك خرابي داخل ماشين اتفاق افتاده           زماني انجام مي    تشخيص  كار  

گيري در مورد     باشد و به عبارت ديگر اين يك فرآيند واكنشي براي تصميم          
هاي ناشي    افتادگي دستگاه و هزينه     تعميرات بوده و نمي تواند جلوي از كار        

از آن را بگيرد. براي كاهش هزينه تعميرات و نگه داشتن زمان كاري                    
ماشين در باالترين حد ممكن، نياز است كه تعميرات به صورت واكنشي                 

هاي تعميرات از حالت سنّتي       صورت بگيرد. اين بدان معناست كه استراتژي      
گويي و    پيش(مفهوم تشخيص) به سمت متدولوژي         خرابي و سپس تعمير    

 "بيني  پيش"بيني) سوق داده شوند. مفهوم          (مفهوم پيش   سپس پيشگيري 
شود. با اين     بيشتر از ده سال است كه در زمينه تعميرات به كار برده مي                

بيني و يا تخمين عمر        وجود بيشترين كاربرد اين روش با هدف كار پيش          
مانده صورت مي پذيرد. در حالي كه اين موارد تنها يك بخش                  مفيد باقي 

شود. به عنوان     محسوب مي   "بيني و مديريت سالمت     پيش"كوچك از مفهوم    
يك انضباط مهندسي ، هدف از پيشگويي و مديريت سالمت، به وجود                    
آوردن يك ديد جامع از وضعيت سالمت ماشين و حالت كلّي سيستم مي                 

پيش بيني و    "، زير مجموعه اي از كار           "تشخيص"باشد و در واقع كار         
مي تواند به عنوان       "تشخيص  "شود . روش    محسوب مي   "مديريت سالمت 

يك فرآيند شناسايي و معين كردن ارتباط بين علّت و اثر تعريف شود كه                
وظيفه آن جدا كردن خرابي ها و شناسايي ريشه هاي خرابي مي باشد. در                 

را مي توان به عنوان يك فرآيند برآورد وضعيت                "پيش بيني "حالي كه 
گويي آن معرفي نمود كه شامل پيدا كردن خرابي ها            سالمت ماشين و پيش   

باشد. مديريت سالمت،   -در مراحل اوليه و تخمين عمر مفيد باقي مانده مي           
هاي   گيري فرآيند اعمال به موقع و مناسب عمليات تعميراتي و تصميم                

و     تشخيص  صحيح و منطقي بر پايه اطّالعات خروجي از فرآيندهاي                  
باشد. مديريت    بيني، منابع در دسترس و همچنين اقتضاي عملياتي مي           پيش  

هاي   سالمت روي ارزيابي اثرات خرابي و كمينه كردن اين اثرات و هزينه              
 PHMناشي از آنها به كمك مديريت تعميرات، تمركز دارد. از يك سيستم             

انتظار مي رود كه كار شناسايي زود هنگام و همچنين جداسازي اجزاي                   
هاي مختلف ماشين و يا      ها در مراحل اوليه كه در بخش تشكيل دهنده خرابي 

هاي آن به وقوع پيوسته است را به نحو احسنت انجام دهد.                  مجموعه  زير
ها را داشته باشد و در         بيني پيشروي خرابي    همچنين توانايي پايش و پيش     

نهايت كمك شاياني را براي توليد يك برنامه مستقل و مدون براي                       
ها و اقدامات مربوط به آنها به عمل            تعميرات و تصميمات مديريت دارايي     

آورد. وضعيت خرابي هاي نو ظهور شناسايي شده، بايد به خوبي پايش                   
گرديده و روند و مسير حركت آن از يك خرابي كوچك تا گسترش و                    

تر شدن خرابي تعيين گردد. تا جايي كه مجوز تعمير يا تعويض براي               بزرگ
آن صادر گردد. با به كارگيري چنين سيستمي، سالمت ماشين و اجزاي                  
تشكيل دهنده آن در هر زمان كامالً قابل شناسايي بوده و وقوع هر خرابي                

هاي   بيني و پيشگيري خواهد بود. بدين ترتيب هزينه            احتمالي قابل پيش   
بندي مربوط    غيرضروري مربوط به تعميرات پيشگيرانه محدود شده و زمان        

تواند منجر به كاهش      گردد و همه اين موارد مي       سازي مي   به تعميرات بهينه  
هاي بعد به      سازي سرمايه گردد. در شماره        ها و ذخيره     قابل توجه هزينه   

هاي   بيني و هم چنين به معرفي تكنيك          ارتباط بين روش تشخيص و پيش      
 خواهيم پرداخت. PHMمورد استفاده در زمينه 

 

 آالت دوار براي سيستم ماشين (PHM) بيني و مديريت سالمت پيش
 yazdanian.mahsa@gmail.comمهسا يزدانيان، كارشناس و مشاور  پايش وضعيت  
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تعميرات وارنا  فني شركت بهره وران نگهداري و  مدير   
arash_haghsheno@yahoo.com  

با توجه به ظهور استاندارد نوين مديريت دارايي هاي فيزيكي با                  
در عرصه جهاني، سرانجام نظام نگهداري و                ISO55000عنوان   

تعميرات داراي يك استاندارد در عرصه بين المللي شد و اين اتفاق              
ميمون با تالش مشاوران داخلي، خارجي و كميته فني و مهندسي                  
وزارت نفت در اقدامي درست و به موقع در حال معرفي به صنايع                  

 كشور عزيزمان مي باشد.

Upدر اين راستا مدل معتبر         me          (مدل آقاي جان كمبل) نيز به
سازي اين استاندارد در كشور مطرح گرديد به               عنوان مدل پياده   

 نحوي كه امروزه ساير صنايع نيز درصدد پياده سازي آن مي باشند.

اهميت اين موضوع تا جايي است كه با محوريت صنعت نفت و نيرو،               
شاهد برگزاري جايزه ملي مديريت داراييهاي فيزيكي در مهرماه              

 امسال خواهيم بود.

همانطوريكه در شكل مقابل  مشاهده مي شود مدل جان كمبل داراي             
حوزه   10باشد كه     سه سطح: راهبري، مباني و اصول و سطح تعالي مي         

مديريتي در اين استاندارد مورد بررسي قرار مي دهد. اهميت                   

مديريت منابع انساني تا جايي است كه در سطح راهبري و در كف                 
 هرم و بعنوان ستون در اين مدل گنجانده شده است.
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در اين مقاله سعي بر آن است كه اهميت توسعه منابع انساني و              
نقش آموزش در آن در حوزه مديريت دارايي هاي فيزيكي به            

 اختصار تشريح گردد.

)، سياستها، اقدامات مورد نياز        HRMمديريت منابع انساني (     
براي اجراي بخشي از وظيفه مديريت است و به جنبه هايي از               
فعاليت كاركنان بستگي دارد؛ به ويژه كارمنديابي، آموزش              
كاركنان، ارزيابي عملكرد، اعطاي پاداش و ايجاد محيطي سالم و      

 منصفانه براي سازمان كه بر چهار اصل استوار است: 

 افراد و كاركنان 

              پيوند تنگاتنگ سياستهاي پرسنلي و خط مشي هاي
هاي    سازماني؛ با حصول اهداف سازمان و برنامه               

 راهبردي 

فرهنگ و ارزشهاي سازمان 

ترغيب همه اعضاي سازمان جهت تعامل با همديگر 

) فرآيندي است مستمر كه چگونگي      HRDتوسعه منابع انساني (   
به فعليت رساندن قابليتها و ظرفيتهاي خود و ديگران؛ از                  
محدوديتهاي همچون ناآگاهي، ناتواني، بي ارادگي و بي                  

 عاطفگي؛ براي تعالي بيشتر را بيان مي دارد. 

بنابراين منابع انساني در حقيقت شكل تكامل يافته مديريت              
منابع انساني است كه اگر با مديريت سرمايه انساني نام گذاري            
شود؛ وظيفه اصلي آن: انتخاب و جذب، نگهداشت و مراقبت،             

 آموزش و پرورش و ارزيابي و بازخور در اين حوزه مي باشد.

راهبردهاي چهارگانه توسعه منابع انساني شامل: مديريت              
دانش، تقويت و ارتقاي مهارتهاي كاركنان، توسعه نگرش در            
 هستها و بايد ها و تحريك گيرنده هاي حسي و رواني مي باشد.

كاركنان شايسته، سرمايه اصلي سازمان         «از جمله مشهور       
مي توان اين نتيجه را گرفت كه حتي در شرايط بحران             »هستند

اقتصادي و مالي نيز سازمانها بايد به سرمايه گذاري روي                  
) شايستگي را تركيبي    2002كاركنان خود ادامه دهند. فيلپوت (     

هاي مورد نياز براي انجام يك نقش؛         از مهارتها، دانش و نگرش    
 اي اثربخش تعريف مي كند.  بگونه

همانطوريكه از مطالب فوق استنباط مي شود، يكي از راههاي              
توسعه منابع انساني افزايش شايستگي افراد؛ حتي در شرايط             
بحران مي باشد كه با تمركز بر ارتقاي مهارتهاي آنان و يا چند              

 مهارته نمودن كاركنان مي توان به اين مهم نايل آمد.

براي سازمان، پيداكردن افراد شايسته امري دشوار و يا بسيار            
گران است بنابراين بسياري از سازمانهاي برتر از طريق                  
آموزش به شناسايي و پرورش اين افراد مي پردازند. دوره هاي        
آموزشي مبتني بر آينده پژوهي؛ موجب اطمينان خاطر مديران          
سازمانها در مجهز شدن كاركنان به شايستگي هاي مورد نياز؛            
جهت مواجهه با بحرانها و خطرات ناشي از موقعيتهاي رقابتي             
مي گردند. اين دوره ها؛ چنانچه رابطه روشني با مديريت                  
عملكرد كاركنان داشته باشد، خواهند توانست از طريق                  
رويكردهاي آينده نگر، نقش مهم و موثري در بهره گيري از              
زمانها و فرصت هاي مساعد پيش آمده در چنين شرايطي ايفا             

 كنند.

توجه به اين نكته بسيار مهم است كه در شرايط دشوار                      
اقتصادي  نيز، سازمان به سرمايه گذاري در آموزش كاركنان             
خود ادامه دهد؛ زيرا برخورداري از افراد با انگيزه و توانا با دارا             
بودن ظرفيت عملكرد باال؛ مي تواند با خلق سودآوري و ايجاد             
فرصت براي سازمان در شرايط بحراني؛ امكان عبور از بحران            

بنابراين داشتن يك      را  با كمترين ضرر و زيان ايجاد نمايد.            
برنامه آموزشي خوب بر اساس نيازسنجي مناسب، هم براي              
افراد با سابقه و هم براي افرادي كه به تازگي استخدام شده اند             
ايده هايي  را از سوي كاركنان براي سازمان ايجاد و سازمان را              
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در تحقق اهداف، افزايش بهره وري و ايفاي نقش اثربخش منابع             
 انساني  ياري مي رساند. 

سازمانهاي برتر، بانگاه سرمايه اي به هزينه هاي آموزشي؛ بازده             
سرمايه گذاري قابل توجهي از آموزش ها كسب مي كنند و در                 
اولين زمان ممكن؛ حتي سال دوم؛ هزينه هاي خرج شده را بدست             

برد است: هم براي فرد كه از بابت          –مي آورند. اين  يك بازي برد      
كسب اعتماد به نفس و دانش مهارتهاي جديد احساس خوشايندي          
دارد و هم براي سازمان كه از منافع كاركنان توانا؛ منعطف و با                  
انگيزه بهره مند مي شود؛ چرا كه با افزايش دانش در سازمان                  

 مقاومت در مقابل تغيير نيز كاسته مي شود.

 افراد آموزش ديده از مزاياي ديگري نيز برخوردارند:

در شناسايي راههاي درست  براي انجام دادن  صحيح كارها بسيار            
كارآمد و موثراند. موثر در كاهش خطاهاي سهوي انساني كه                
ريشه بسياري از خرابيها مي باشد. داراي نگرش بسيار مثبت در              
محل كار كه حاصل اعتمادي است كه سازمان به وي كرده و                    
مهارتي كه بدست آورده است. اين امر به معناي كاهش احتمال              
ترك خدمت افراد كليدي نيز مي باشد. افزايش احتمال پذيرش             
تكنولوزي جديد و سازگاري با آن بخصوص در پياده سازي                  
نظامهاي نوين نت (اصل انعطاف پذيري) بهبود مهارتهاي ارائه              

مندي از      خدمات به مشتريان و ساير بخشهاي سازمان. بهره              

ذهنيت آگاه نسبت به خطرات بالقوه محيط سازمان كه در استقرار           
RCM .بسيار تاثيرگذار است 

آمادگي بيشتر براي تغيير به هنگام پديدار شدن الزامات تغيير در           
محيط و بازار به خصوص كه مديريت تغيير در استانداردهاي                 

ISO9001:2015       و استانداردISO55000       نيز به وضوح مطرح
 شده است.

آقاي نلمز نيز در روش ريشه يابي علل خرابي ها علل خرابيها را                
در سه دسته علت فيزيكي، علت انساني و علت پنهان مي داند و                
بسيار تاكيد مي نمايد كه سازمانها نبايد در علت انساني متوقف                
شده و دنبال مقصر بگردند بلكه بايد ريشه علت پنهان كه باعث               
بروز علت انساني مي شوند بگردند و سعي در رفع آن نمايند كه               
يكي از مهمترين اين عللها (پنهان) همان عدم آگاهي و دانش                 
كاركنان مي باشد كه سهواً باعث بروز خرابي مي شوند. با ارتقاي              
مهارتهاي كاركنان از طريق آموزش براحتي مي توان بهبودهاي             

 ملموسي را در مديريت داراييهاي فيزيكي شاهد بود. 

با عنايت به مطالب فوق الذكر و با الهام گرفتن از واقعيت                       
اثربخشي ارتقاي دانش و بينش منابع انساني در سازمان؛ اميد                
است كه بتوان گامي هر چند كوچك در راستاي توانمندي كاركنان        
و افزايش دانش اين سرمايه هاي واقعي سازماني برداشت و به               

 نوبه خود از هدر رفت تمامي منابع در سازمان جلوگيري نمود. 
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 ضمانت اجرايي

Executive Sponsorship  

	احسان سليمي
 

	كارشناس  سيستم هاي  نگهداري و تعميرات

 . مقدمه  1

عبارت ضامن اجرايي تقريبا مترادف حامي پروژه است و             
كنند مقايسه كنيم، متوجه      هايي را كه آنها ايفا مي        اگر نقش 

شويم در واقع براي موفقيت در انجام كارها نياز به                  مي
هايي يكسان دارند. تنها حوزه و مرز مربوط          مجموعه مهارت 

هاي آنها است كه مسبب ايجاد تفاوت در               به مسئوليت 
  شود. اگر پروژه را به صورت مجموعه        مي  ]مربوطه[عناوين  

انجامد، و    تحوالت هماهنگي در نظر بگيريم كه به بهبود مي         
هاي   اي از پروژه    رهبري يك سازمان را به صورت مجموعه       

شود در نظر بگيريم، متوجه       هماهنگ كه منجر به بهبود مي     
ها خواهيم شد. براي سهولت فهم، نقش ضامن               شباهت

اجرايي را به عنوان ضامن پروژه بررسي خواهيم كرد، اما             

ها را در اداره يك سازمان قياس كنيم، متوجه                اگر مثال 
نقش بزرگتري خواهيم شد. گرچه اهميتي ندارد كه چه              
نقشي را انتخاب كنيم، اما واضح است كه براي موفق شدن،            
            الزم است كه ضامن به ويژه در شناسايي، ارتباط و تحريك
نياز به تحول اثرگذار باشد. بنابراين مدل مديريت تحول را          

نقش، درك واضحي از       ]اين[نيز مرور خواهيم كرد. بنيان       
فرهنگ سازماني و اهداف استراتژيك است و اينكه چگونه         

 گذارد. تحوالت پروژه بر آنها اثر مي

 . تعريف ضامن اجرايي2

رتبه است كه     آل يك مدير عالي     طور ايده   ضامن اجرايي به     
در موفقيت پروژه ذينفع بوده، حائز حداكثر مسئوليت در           

تعامل نزديكي با     ]كاري[باشد. اين جايگاه       قبال پروژه مي  

ehsansalimi.zoeram@yahoo.com  
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مدير پروژه دارد و شخص مسئوليت ارتباط با ساير مديرانِ               
بر  -در راستاي تضمينِ حمايت از پروژه و درك آن -اجرايي را  

عهده دارد. ضامن اجرايي قهرمان پروژه است و احساس                 
مسئوليت بااليي جهت هدايت، پايش و اطمينان از موفقيت               

اي، ضامن اجرايي در كل         پروژه دارد. در مفهوم غير پروژه        
 ها و سازمان است. مسئولِ موفقيت مديرانِ بخش

 هاي ضامن اجرايي . وظايف و مسئوليت3

ي ضامنِ اجرايي پيچيده است، به اين مفهوم كه نياز                وظيفه   
است شخص با تمام واحدهاي درون سازمان ارتباط داشته،               

ها مسئوليت داشته باشد. ضامن نسبت به                  نسبت به آن    
سهامداران، تيم پروژه و آن دسته از كاركنان كه تحول بر آنها             

ها در خالل مراحل      گذارد، مسئوليت دارد. اين مسئوليت      اثر مي 
سازيِ پروژه و فاز      ريزي و طراحي، فاز پياده      فاز برنامه -پروژه  
كند. اگر ما تحول را به سادگي،           نيز گسترش پيدا مي      -انتقال

متوقف كردن اقداماتي كه تاكنون در حال انجامِ آن بوديم و                
آغاز انجامِ كارهاي جديد تصور كنيم، در آن صورت زمان گذار           

 شود.  عملِ جديد، بحراني مي ]ي شيوه[تا اتّخاذ 

 ريزي و طراحي عبارتند از: هاي فاز برنامه مسئوليت

بر اهداف استراتژيك،      ]پروژه[هدف پروژه، چگونگي تأثير       
دهد   چگونگي سنجش موفقيت و آنچه كه موفقيت را شكل مي           

 ها توضيح دهيد. ي گروه را به طور شفاف به همه

اطمينان حاصل كنيد كه منابع مورد نياز در تماميِ سطوح پروژه            
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كارانِ پروژه، درك   -اندر-در دسترس هستند و از سوي دست       
تواند شامل    شود. اين منابع مي     مبذول داشته مي    ]كافي[و تعهد   

منابع مالي، نيروي انساني، تخصيص زمان يا تخصص در وقوع             
 تحول است.

نيازهاي آتيِ آموزش را كه در پروژه نياز خواهند شد، برآورد            
 ريزي كنيد. سازي برنامه نماييد و براي پياده

تا آنجا كه الزم است، در همه جلسات به طور فعال شركت                  
 كرده، ارتباطات با كاركنان را هدايت كنيد.

ي تصميمات بر     ي طرح، اطمينان حاصل كنيد كه همه        در توسعه 
 شود. ها اتّخاذ مي اساس اطالعات دقيق و واقعيت

ها از طريق بحث باز و شفاف و نيز توضيح            در هر كدام از گروه    
 كند، مقاومت را رصد كنيد. منافعي كه پروژه فراهم مي

با تيم پروژه، انتظارات و موارد قابل تحويل را مرور كرده، هر              
 بيني را شناسايي و رفع كنيد. گونه مانعِ قابل پيش

به سهامداران داليل نياز به تحول و همچنين خود فرآيند تحول           
را تعليم دهيد. مطمئن شويد آنها ضرورت حمايت از پروژه را            

 كنند. درك مي

را درون تيم پروژه تعيين كنيد و اعضا را بر آن              ]ها[    مسئوليت
 نگهداريد. ]ها[مسئوليت 

طور علني بپذيريد، به اين ترتيب درك            مالكيت پروژه را به    
واضحي از تعهد در قبالِ موفقيت پروژه در باالترين سطح شكل           

 گيرد. مي

 سازي عبارتند از: هاي فاز پياده مسئوليت

، ]وضع شده [زماني كه پروژه از برنامه عقب است يا اگر اهداف           
كند، اطمينان حاصل      مورد انتظار را فراهم نمي        ]نهاييِ[نتايجِ  

 بندي پيش برود. ي زمان كنيد كه پروژه طبق برنامه

ي جلسات به طور فعال شركت         تا آنجا كه الزم است، در همه       

 كنيد و ارتباط با كاركنان را هدايت كنيد.

با رفع موانع و تشويق به مرور و تصميم گيريِ سريع در مقاطع              
 كليدي پروژه، از سهولت روند پروژه اطمينان حاصل كنيد.

اگر اختالف يا ترديدي بروز كرد، مسئوليت قضاوت و                    
 گيري را بر عهده بگيريد. تصميم

پذيريِ منابع توسط ديگر سهامداران تأثيرِ منفي           اگر دسترس 
تأخير يا    ]مخرب[پذيرفته بود، اهميت پروژه و همچنين اثرات        

شكست را براي سازمان مؤكّداً يادآور شويد. جهت حفظ                 
هاي الزم اقدام نماييد. به        تحوالت پروژه، براي انجام آموزش     

ي پيشرفت پروژه، دستيابي به مراحل مهم و نتايجِ مورد             واسطه
انتظار، ارتباطات مكرري درون سازمان تدارك ببينيد.                  

ها را اعالم كرده، به خاطر آنها جشن بگيريد. به عنوان              موفقيت
 ]براي خود [قهرمان پروژه، غالباً قابليت مالقات و ارتباط را              

 حفط كنيد.

 هاي فاز انتقال عبارتند از: مسئوليت

ها و    ها، آموزه   پروژه را همراه با تيم پروژه مرور كنيد تا چالش          
 هاي پروژه را شناسايي كنيد. موفقيت

هاي فرآيند    ي افراد، منابع، سيستم     اطمينان حاصل كنيد كه همه    
و فرهنگ در موقعيتي همسو با حفظ بقاي تحوالت پروژه قرار            

 اند. گرفته

           پروژه در سازمان و تأثيري كه بر سطوح مختلف نتايج تحوالت
سازمان خواهند داشت را مرور كرده، پيرامون آنها به تبادل              

 نظر بپردازيد.

ِ   نتايجِ پروژه را به اهداف استراتژيك محسوس و موفقيت              
 سازماني ارتباط دهيد.

 انتقال را درون سازمان حمايت، جذب و تشويق كنيد.

 ها را اعالم كرده، به خاطر آنها جشن بگيريد. موفقيت
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 . مثال مدل مديريت تحول4

 شناسايي ضرورت

ي افراد درون سازمان ضرورت تحول را            تنها زماني كه همه       
شود. اهميت    درك كنند، اجراي تحوالت با موفقيت همراه مي           

ي سطوح بر سازمان تاثير        تحول و اينكه چگونه اين امر در همه         
گذارد را تشخيص دهيد. نشان دادن اثر آن در سطح                       مي

ها به همان اندازه كه در سطح هيئت مديره مهم است،               فروشگاه
اهميت دارد. بحث آزاد در خصوص بازار يا فشارهاي رقابتي، به             

هاي �درك ضرورت نياز به تحول كمك خواهد كرد. فرصت              
ها براي سازمان مفيد خواهند        تحول و اينكه چگونه اين فرصت       

 بود را بررسي كنيد.

 شناسايي افراد

ي سطوح سازمان كه تحت تاثيرِ تحوالت         ضروري است كه همه      
گيرند، شناسايي شود. رهبران اين سطوح را شناسايي              قرار مي 

ممكن است آنها رهبران رسمي نباشند، اما هر سازماني              –كنيد  
،   –سزايي برخوردارند   رهبراني غير رسمي دارد كه از تأثير به          

ها را به كار بگيريد و در اجراي اقدامات تحول جويانه شركت               آن
دهيد. سهامداراني كه قدرت كافي براي هدايت تحول با رهبران            
غير رسمي دارند را در تيم رهبريِ تحول درگير كنيد. هر چه كه              

توان اطمينان حاصل كرد كه با        سازمان گسترده تر باشد، بهتر مي     

بذل اشتياق و تعهد از جانب خود، تيم رهبري نيز مشتاق و متعهد             
  گروه  ها    به تحول خواهد بود. انتظار نداشته باشيد كه چون آن            

كنند. اگر نياز است،      شوند، مانند يك گروه هم رفتار مي        ناميده مي 
ها را پايش و تشويق كنيد تا با انجام تمارين كارِ گروهي،                    آن
 عنوان يك گروه عمل كنند. به

 انداز و بحث در مورد آن شناسايي چشم

انداز توضيح دهد به چه منظور           ي چشم   الزم است كه بيانيه        
همچنين بايد در سراسر       ]اين بيانيه [اند.    تحوالت پيشنهاد شده   

ي تحول پيش     راحتي درك شود. همانطور كه پروسه         سازمان به 
شود، بايد    هاي جديد داده مي       گيري  رود و به افراد جهت        مي

انداز وفق دهند.     ي چشم   برايشان آسان باشد كه خود را با بيانيه        
انداز   هايي كه سازمان را به سمت چشم          ي راه يا استراتژي      نقشه

انداز، بايد    كند را توسعه دهيد. براي پشتيباني از چشم          هدايت مي 
هايي   هاي مورد نياز براي تحققِ آن، هنجارها يا مثال          در استراتژي 

از استانداردها موجود باشد. اطمينان حاصل كنيد كه تيم رهبري            
اي شفاف و بدون ترديد       انداز را درك كرده، به گونه       ي چشم   بيانيه

كند. از هر فرصتي براي صحبت در مورد           با آن ارتباط برقرار مي    
يك   ]محوريِ[انداز استفاده كنيد؛ لزومي ندارد موضوعِ              چشم
ي خاص را به خود اختصاص دهد، به جاي آن نياز است كه                جلسه

 ها و مباحثات روزانه باشد.  بخشي از فعاليت
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 شناسايي اثرات

اي در سازمان خواهد داشت كه        فرآيند تحول، اثرات گسترده      
ضرورت آموزش و تغيير وظايف را ايجاب خواهد كرد. حتي              
ممكن است در ساختارِ سازمان تغييراتي ايجاد شود. ضروري            

اند، درك كنند     قرار گرفته   ]تحول[است كساني كه تحت تأثير       
كه در كجا تحوالت شخصيِ آنها با فرآيند كلي انطباق پيدا                 

منظورِ بررسيِ اثرات تحول، بايد براي          ريزي به   كند. برنامه   مي
اند، زمانبندي شده، مورد بحث قرار          هايي كه درگير شده      آن

 گيرد.

 شناسايي موانع

ريزي كرده،    انداز و تحوالت  برنامه         حتي اگر براي چشم        
ها به تبادل نظر پرداخته باشيد، هنوز موانعي سد              پيرامون آن 

راه پيشرفت خواهد بود. اين موانع ممكن است انساني،                   
فرهنگي، راهكاري يا ساختاري باشند، اما علت هر چه كه باشد،            
ضروري است بالفاصله پس از شناسايي رفع شوند. رفعِ موانع             

دهد فرآيند تحول جريان پيدا كند، بلكه به             تنها اجازه مي     نه
 بخشد. انداز، قدرت و اختيار مي مسئولينِ اجراي چشم

 شناسايي موفقيت

قبل از اينكه قادر به شناسايي موفقيت شويد، الزم است                     
هاي موفقيت شناسايي شوند. براي ايجاد حركت، اهداف    شاخص

ها را در مراحلِ مختلف فرآيند        گام باشند و پيشرفت     به  بايد گام 
مدت داشته باشيم. مهم      منعكس كنند، نه اينكه فقط اهداف بلند      

ها   گيري شوند، داده    طور مرتب اندازه    ها به   است كه اين شاخص   
ي محكمي برخوردار باشند و       به لحاظ صحت و اعتبار از پشتوانه      

هاي محسوس را     انداز مرتبط شوند. موفقيت     به آساني به چشم   
اند   ها سهيم بوده    جشن بگيريد و كساني كه در نيل به پيشرفت         

 را شناسايي كنيد.

 شناسايي فرصت ها ي بيشتر

همزمان با پيشرفت فرآيند تحول به سمت پايان، حياتي است             

هاي بيشتر جهت     كه با درك مسائلِ اثرگذار و جستجوي فرصت       
بپردازيد. در سراسر     ]ايجاد شده [برداري، به حفظ حركت       بهره

سازمان بشنويد كه روند تحول، وضع موجود را به چالش                  
 كند. كشد و فرآيند تفكر را تحريك مي مي

. آنچه كه هر رهبر قابليت اطمينان بايد در مورد ضامن               5
 اجرايي بداند

رتبه هستند كه در تحول ذينفع          ضامنين اجرايي افرادي عالي    
 بوده، قهرمانِ تحول خواهند بود.

كنند كه منابعِ مورد نياز اعم از منابع مالي،               ها ضمانت مي     آن
 نيروي انساني و مصالح در دسترس باشند.

ها به رفع موانعي خواهند پرداخت كه سد راه پيشبرد                   آن
 اقدامات هستند.

ها افراد را نسبت به پيشرفت، مسئول و پاسخگو نگه                    آن
 دارند. مي

گيرند، نه    ضامنين اجرايي با اقداماتشان مورد قضاوت قرار مي         
 هايشان. سادگي صرفاً با صحبت به

 . خالصه6

يك ضامن اجرايي عامل تحول و يك رهبر است. او نياز               
دارد كه رهبران مناسبي جهت تحول براي گروه (تيم)              
خود استخدام كند. ضامنين اجرايي با اقدامات، تعهد و              
اشتياقشان نسبت به فرآيند تحول مورد قضاوت قرار               

ها انتظارات و اهداف شفّاف را به بحث و               گيرند. آن   مي
گذارند و افراد درگيرِ تحول را در قبال حفظ           تبادل نظر مي  

ها   دارند. آن   پذير نگه مي    پيشرفت تحول همچنان مسئوليت 
آيند تا موانعي را از سر راه بردارند كه                 به ميدان مي   

حذفشان نيازمند اقتدار و اختيار بااليي است، و اطمينان              
ي افراد اهميت نيل به تحولِ طرح شده          حاصل كنند كه همه   

 اند. انداز را درك كرده در چشم
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فرايندي براي پياده سازي 
 مديريت دارايي

 سعيد رمضاني،  عرفان زنگنه 
هاي آيريم  و مديريت دارايي  اطمينان  قابليت    )i‐REAM(مركز مهندسي 
ramezani_sr@ind.iust.ac.ir 

 اهداف سازمان

ها سياست  

SAMP 

 AM برنامه هاي اجرايي

 ارزيابي عملكرد سازي توسعه و پياده

بعد از آنكه درك روشني از داراييها، مديريت دارايي و سيستم مديريت                 
دارايي بدست آمد، سوالي كه مطرح ميشود آن است كه چه گامهايي براي                

مروري كلي بر يك فرايند       1  -شكلپياده سازي مديريت دارايي الزم است؟       
 پياده سازي ارائه ميكند كه ميتواند توسط بيشتر سازمانها استفاده شود.

فرايند با شناخت ذينفعان اهداف سازماني شروع ميشود. اين سوال            گام اول:  
كه دليل وجود اين كسب و كار چيست، در اينجا پاسخ داده ميشود. همچنين              
سواالتي از قبيل مواردي كه در ادامه مي آيد هم در اين مرحله پاسخ داده                   

  ميشود: چه كساني ذينفع هستند؟

 

 . فلوچارت توسعه/ پياده سازي مديريت دارايي1شكل
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ذينفعان چه انتظاري از اين كسـب و كـار دارنـد؟ سـازمـان                   
( ذينفعان داخلي) چه انتظاري از اين كسب و كار دارنـد؟ چـه                 
محصولي توليد ميشود (يا چه خدمتي ارائه ميشود)؟ چه مـقـدار         
سرمايه نياز است؟ چه مخارجي اتـفـاق خـواهـد افـتـاد؟ چـه                 
داراييهايي مورد نياز خواهد بود؟ چه حاشيه سودي مورد نـيـاز            
است؟ درحاليكه سواالت بسيار ديگري بايد پرسيده و جـواب           
داده شود، طرح چنين سواالتي باعث ميـشـود كـه نـيـازهـاي                 

 ذينفعان و اهداف سازماني درك شود.

توسعه ي سياست مديريـت دارايـي اسـت كـه قصـد               گام دوم   
دستيابي به اهداف ذينفعان و اهداف سازماني را دارد. بـراي               
مثال، براي رسيدن به مقدار سودي مشخص، سند تجاري مقدار          
محصولي كه بايد توليد و فروخته شود و قيمت فـروش آن را               
مشخص خواهد كرد. سياست مديريت دارايي نوع داراييهـايـي           
كه براي توليد اين محصول مورد نياز خواهد بود و همـچـنـيـن               
ميزان تقاضا براي ظرفيت اين داراييها را مشخص خواهد نمود.          
اين سياست همچنين هزينه اوليه الزم براي توليد محـصـول را             
تعيين خواهد كرد. با جمع بندي همه اين اطالعات، سود مـورد             
نظر ميتواند پيش بيني شود. ديگر مالحضات ممكن است شامل           
سواالتي از قبيل موارد زير باشد: آيا داراييهاي فعلي نياز پيـش             
بيني شده را برآورده خواهد كرد؟ آيا در سازمان دارايـيـهـاي             
افزونه اي وجود دارد كه بتواند نياز پيش بيني شده را برآورده            
كند؟ آيا داراييهاي اضافه ديـگـري بـراي بـرآورده كـردن                 
نيازهاي جديد پيش بيني شده الزم خواهد بود؟ آيا داراييـهـاي            

 اضافه/ مازاد/ كهنه اي وجود دارد؟

) را توسعـه     SAMPبرنامه استراتژيك مديريت دارايي (     گام سوم   
ميدهد كه به اهداف سازماني و اهداف ذينفعان دست خـواهـد        

). برنامه استراتژيك مـديـريـت          1  -شكل  يافت (نگاه كنيد به      
دارايي به فعاليتها و برنامه هاي مديريت دارايي تقسيم خواهـد           
شد كه براي دستيابي به اهداف سازماني و اهداف ذيـنـفـعـان               

ضروري هستند. اين گام بر يك سوال كليدي تـمـركـز دارد:                
اشياء و دارايي ها چه كاري بايد انجام دهند تا با سـيـاسـتـهـاي                 
مديريت دارايي براي دستيابي به اهـداف مـديـريـت دارايـي               
منطبق باشند؟ در اين سطح از جزئيات، اهداف مديريت دارايي 
ممكن  است حتي جزئيات بيشتري از تقاضايي كه براي دارايي           
وجود خواهد داشت را مشخص كنند. در اين سطح اسـت كـه                
داراييهاي مشخص، ظرفيت آنها، استفاده پيش بينـي شـده از             
داراييها و هزينه ها جمع بندي خواهند شد. به عنوان بخشي از              
برنامه استراتژيك مديريت دارايي، ممكن است تعيين شود كه         
كدام دستگاه در مجموعه (پرتفوليو) دارايي، مقرون به صـرفـه             
ترين و مناسبترين دستگاه در توليد محصـوالت يـا خـدمـات               

 موردنظر است.

توسعه ي اهداف خاص مـديـريـت دارايـي بـراي               گام چهارم،   
دستيابي به برنامه استراتژيك مديريت دارايي است. در ايـن             
مرحله، پاسخگويي به سواالتي از اين دست ضـروري خـواهـد             
بود: براي دستيابي به برنامه استراتژيـك مـديـريـت دارايـي،           
داراييها چه ظرفيتي بايد داشته باشند؟ چه فعاليتهايي بايد روي          
داراييها انجام پذيرد تا اطمينان دهد كه آنها اين ظرفيت مـورد            
نياز را محقق خواهند كرد؟ درك اين الزامات مـنـجـر بـه آن                 
ميشود كه بتوان داراييها را برحسب درجه بحرانيت آنها رتـبـه            
بندي كرد. اين رتبه بندي باعث ميشود تا اهـداف مـديـريـت           
دارايي و برنامه هاي مديريت دارايي براي هريك از داراييـهـا،            

 كمي بيشتر پااليش شوند.

توسعه ي برنامه هاي مديريت دارايـي اسـت (نـگـاه               گام پنجم   
). اين برنامه هاي براي دستيابي بـه اهـداف               1  -شكل  كنيد به   

مديريت دارايي استفاده خواهند شد. سوالي كه دراين مـرحلـه            
درنظر گرفته ميشود آن است كه: چه فـعـالـيـتـهـايـي بـراي                    
پشتيباني از دستيابي به اهداف مديريت دارايي بايـد تـوسـعـه              
داده، اجرا و يا بهينه شوند؟ براي مثال، اگر هـدف مـديـريـت                
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دارايي، توليد مقدار خاصي از محصول در يك دوره زماني مـعـيـن      
باشد، آنگاه برنامه مديريت دارايي، زمان بندي الزم براي داراييها          
و منابع مورد نياز آنها براي توليد اين مقدار مـحـصـول و حـتـي                    
سرويسهاي نگهداشتي (نتي) كه در اين مـدت بـراي دارايـيـهـا                   

 ضروري است را تعيين خواهد كرد.

پياده سازي برنامه هاي مديريت دارايي است كه در گـام           گام ششم   
). ايـن پـيـاده          1   -شكل  قبل توسعه داده شده اند (نگاه كنيد به          

سازي در چرخه عمر يك دارايي انجام ميـشـود و يـك دارايـي                  
نيازمند فعاليتهاي مختلفي است كه در طول فازهاي مختلف چرخه          
عمر آن انجام ميشود. سوالي كه در اين مرحله نيازمند پاسخگويي  
است آن است كه: در طول چرخه عمر چه زماني اين فعاليتها بايد              
توسعه داده، اجرا و يا بهينه شوند؟ و چه  فازي از چـرخـه عـمـر                    

 مهمتر ميشود؟

 فازهاي مختلف چرخه عمر يك دارايي در زير آمده است:

گرچه ممكن است انجام فعاليتها در طول فازهاي طراحي، خريـدو            
ساخت نظري و تئوريك باشد، اما وقتي دارايي وارد فازهاي نصب           
و عمليات ميشود، الزم است تا پارامترهاي عمـلـيـاتـي، الـزامـات                

) و    Overhaulنگهداشتي، الزامات مربوط به تعميرات اسـاسـي (           
غيره  تحت نظر گرفته شوند. دراين مرحله برنامه ها بسيار مفصل    

 و با جزئيات دقيق خواهند بود.

توسعه و اجراي سيستم مديريت دارايي است (نگاه كنيد         گام هفتم   
). از آنجاييكه در اين مرحله همه فعاليتها و بـرنـامـه                1  -شكل  به  

هاي مديريت دارايي بطور شفاف تعييـن شـده انـد، سـيـسـتـم                   
مديريت دارايي بايد بر اطمينان يافتن از اينكه فعاليتها، مـنـابـع و        
جداول زماني براي برآورده ساختن اهـداف مـديـريـت دارايـي               
برقرار شده اند، تمركز كنند. سواالتي كه در اين مرحله درنـظـر               
گرفته ميشوند عبارتند از: چه فرايندهايي بايد توسعه داده، اجـرا            
و يا بهينه شوند؟ چگونه اين فرايندها پشتيباني ميشوند؟ آيا ايـن             
فرايندها منابع، مهارتها و سيستمهاي اطالعاتي منـاسـبـي دارنـد؟              
سيستم مديريت دارايي بايد اطمينان دهد كه اجزاي تأمين منـابـع          
از اينكه چي چيزي مورد نياز است مطلع هستنـد و اطـالعـات و                  
مستندات الزم براي برآورده كردن اهداف مديريـت دارايـي را             

 دارند.

هفت گام اول در اين فرايند مديريت دارايي را توسعـه و پـيـاده         
 سازي ميكند.

) اطمينان ميدهد كه اين هـفـتـم       1  -شكل  (نگاه كنيد به     گام هشتم   
گام بر دارايي يا مجموعه (پرتفوليو) دارايي مناسبي كه كليد تحقق 
اهداف سازماني است، متمركز هستند. سوالي كه ايـنـجـا مـطـرح            
ميشود عبارتست از اينكه: چه داراييهايي شامل ايـن ابـتـكـارات                
مربوط به مديريت دارايي ميشوند؟ و چه دارايي هاي در تـحـقـق             
برنامه استراتژيك مديريت دارايي مهم هستند؟ از ايـن سـواالت            
اين نتيجه حاصل ميشود كه ممكن است داراييهايي وجود داشـتـه             
باشد كه بخشي از سيستم مديريت دارايي نباشند. ممـكـن اسـت               
تنها داراييها، سيستمهاي دارايي يا فرايندهاي خاصي در سـازمـان           

گواهينامه دريافت كـرده   ISO5500xتحت مجموعه استانداردهاي    
باشد. در اين مرحله بايد اطمينان يافت كه فرايند مديريت دارايي            

 بر داراييهاي مناسبي تمركز دارد.

در مورد ارزيابي عملكرد و سنجه هاي بهبود مناسب است.   گام نهم   
) KPIsاين گام اطمينان ميدهد كه شاخصهاي كليدي عـمـلـكـرد (              
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مناسبي در سازمان وجود داشته و پارامترهـاي ضـروري انـدازه              
گيري ميشوند؛ بنابراين اهداف سازماني و اهـداف ذيـنـفـعـان                
برآورده ميشوند. سوال كليدي اين گام عبارتند از: چگونه نواحي            
كه نياز به بهبود دارند و نواحي كه بازگشت سرمايه ي اضافه اي              
را توليد خواهند كرد، شناسايي شوند؟ اگر هرگونه نقطه ضعـفـي            
در سياست مديريت دارايي، برنامه استراتژيك مديريت دارايـي،    
اهداف مديريت دارايي، برنامه هاي مديريـت دارايـي يـا خـود            
سيستم مديريت دارايي وجود داشته باشد، شاخصهاي عمـلـكـرد           
بايد اين نقاط ضعف را برجسته كرده و راه حل بالقـوه را نشـان                 
دهند. اگرچه ايجاد سنجه هاي عملكردي كه بتواند ايـنـكـار را                
انجام دهد كار دشواري است، اما الزم است تا در انتخاب سنـجـه              
هاي مناسب به اندازه كافي وقت گذاشته شـود. اگـر سـازمـان                  
سنجه ها يا شاخصهاي خيلي زيادي را انتخاب كند، اينكار بـاعـث             

مصرف بيش از حد منابع شده و برگشت سرمايه ي اخـتـصـاص               
يافته به آنها محقق نخواهد شد. از سوي ديـگـر، اگـر سـازمـان                   
شاخص ها يا سنجه هاي نادرستي را انتخـاب كـنـد، مشـكـالت                 

 ناشناخته باقي ميماند و منابع هدر خواهد رفت.

اگرچه در اين قسمت خالصه اي كوتاه از فلوچـارت          
)   1  -شكل  توسعه و پياده سازي مديريت دارايي (       

ارائه شد، اما همين خالصه ي كـوتـاه بسـيـاري از                
نواحي مهمي كه سازمان بايد هنگام پـيـاده سـازي             

روي آن تـمـركـز كـنـد را                ISO55000استاندارد  
 برجسته نمود.
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قابليت اطمينان  مهندسان 

 هايي داشته باشند؟ بايد چه ويژگي

 )  .PAMCoهاي فيزيكي (شركت مشاور و مدرس مديريت داراييمبين نادري، 

 

 پارسه CMMSمشاور و پياده ساز نرم افزار سيد حميد درخشان، 

براي پاسخ به اين سوال ابتدا الزم است تعاريفي از مفـاهـيـم ابـتـدايـي                   
هايي از آنـچـه كـه           قابليت اطمينان داشته باشيم سپس با بررسي نمونه       

توانند براي بهبود عمليات سازمان انـجـام           مهندسان قابليت اطمينان مي   
 شان بهتر شرح داده خواهد. دهند، وظيفه شغلي

اسـتـفـاده شـده         »مهندس قابليت اطمينان  «در اين مقاله هرجا از واژه       
بـاشـد. در         مـي  »مهندسان قابليت اطمينان و قابليت نگهداشت     «منظور  

ها و مـبـاحـثـي كـه             عمل هر دوي اينها يك شخص است بنابراين مثال        
 ها خواهد بود. مطرح خواهد شد شامل هر دوي اين

شود. به عـقـيـده       معموال قابليت اطمينان به عنوان درصد احتمال بيان مي        
 "فـرآيـنـد   " در اين تعريف بسيار مهم است.           " افراد" بنده شامل نمودن    

آالت، تجهيزات و مهندسان فـرآيـنـد را             كل يك سيستم شامل ماشين    
خـرابـي      دهد. معموالً براي قابليت اطمينان از متوسط زمان بين           نشان مي 

(MTBF) گردد. استفاده مي 

قابليت نگهداشت بايد به منظور كاهش زمان تعمير طـراحـي شـود و                 
شـود.     نشان داده مي    (MTTR)معموال به شكل متوسط زمان تعميرات       

پـذيـري      قابليت اطمينان و قابليت نگهداشت باال منجـر بـه دسـتـرس              
 شود. مي

معموال آماده به كاري به عنوان درصدي از زماني است كه تجـهـيـز در                 
تواند واقعي باشد يا بـر         زمان مورد نياز در حال كار است. اين مقدار مي          

 اساس احتمال محاسبه شود.

 

ها تعاريف مقدماتي از قابليت اطمينان، قابليت نگهداشت و دسترس            اين
دهـد؟     پذيري بودند. اما مهندس قابليت اطمينان چه كاري انـجـام مـي              

هـاي قـابـلـيـت           نقش اوليه اين متخصص، ارزيابي و مديريت ريسـك         
اطمينان سيستم (فرآيند، محصول و افراد) است. براي تعداد زيـادي از             

هـاي فـيـزيـكـي           مهندسان قابليت اطمينان تمركز بيشتـر بـر دارايـي           
آالت و تجهيزات) است و براي مابقي اين تـمـركـز               ها، ماشين   (ساختمان 

 بر محصول است.

 (TPM)ور فراگير      يك مهندس قابليت اطمينان خوب، نگهداشت بهره      
را درك كرده و از ابزارهاي آناليز (توزيع وايبل، آناليز علل ريشـه اي،                

قابليت اطمينان : احتمال اينكه فرآيند، محصـول يـا            
افراد كاركردشان را در زمان مشخص طبق شـرايـط          

 طراحي شده انجام دهند است.

قابليت نگهداشت: سهولت و سرعت نگهداشت يك        
اش    سيستم و بازگرداندن آن به شرايط عمـلـيـاتـي          

 است.

آماده به كاري: آماده بودن براي كاربري بـا هـدف             
 معلوم شده است.

mobin.naderi@pamco.co  

hamid.derakhshan@gmx.com  
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كـنـد و        درخت خطا و مدلسازي قابليت اطمينان) به خوبي استفاده مـي            
نسبت به سيستم توليد و محصول دانش كافي دارد. بـنـابـرايـن جـاي                    
تعجب ندارد كه نياز به اين مهندسان به طور محسوس وجود دارد. در                

ها افراد زيادي با عنوان مهندس قابليت اطمينان وجود دارند كـه           سازمان
دهند. بيـشـتـر مـبـاحـث             تنها قسمتي از وظايف اين شخص را انجام مي        

بـنـدي      مربوط به وظايف مهندس قابليت اطمينان در سه دسته تقـسـيـم            
 شود. مي

ها و اتالفات؛ طراحي و بهبود مستمر در راستاي:كاهش ريسك 

ها بر اساس چرخه عمر (هزينه كل)؛ مديريت دارايي 

  برداري، مهندسي و نگهداشت براي حل عمـلـي           همكاري با بهره
 مشكالت.

مجموعـه در      300مورد سوم را جدي تر بگيريد زيرا مطالعات بنده در           
سراسر جهان نشان داده كه تغييراتي كه طي همـراهـي بـا نـيـروهـاي                   

 تر است. شود، هفت برابر موفق كارگاهي و عملياتي انجام مي

تواند انجام دهـد   هايي از آنچه مهندس قابليت اطمينان مي در ادامه نمونه  
 آورده شده است:

 توسعه يك برنامه قابليت اطمينان و قابليت نگهداشت(R&M) 

 گيري شامل اهداف قابل اندازه

         ها براي يافتـن      تحليل داده و مطالعه روند آن و ديگر داده كاوي
 راه حل براي مشكالت مزمن

     زيستي    مديريت ريسك سالمت، ايمني و محيط(HSE)   ،تولـيـد ،
 ها كيفيت و مقررات عمومي دارايي

            .ايفاي نقش در فرآيند طراحي، نصب و خريد تجهيزات جـديـد
درصـد از       90اين مورد بسيار مهم است چرا كـه بـيـش از                 

هاي چرخه عمر يك تجهيز بر اساس تصميـمـات اولـيـه                هزينه
 است.

                     همكاري با بخش ايمني (ارگونومي) بـراي بـهـبـود قـابـلـيـت
 نگهداشت با استفاده از فاكتورهاي انساني

   استفاده از رويكرد تفكر سيستمي در رابطه با تجهيزات، ماشيـن
آالت، فرآيندها، مسائل ايمني و زيست محيطي، افراد و غـيـره             

 براي اطمينان از وجود قابليت اطمينان

                  پايش اتالفات توليد و نگهداشت به منظور بـهـبـود از طـريـق
و بـهـبـود        MTBF، افزايش   MTTRها (كاهش      كاهش هزينه 

 دسترس پذيري)

 اجراي آناليز اثرات و حاالت خرابي(FMEA) 

هاي قابليت اطمينان سازي فرآيند تست و اجراي تست پياده 

بيني و محاسبه قابليت نگهداشت پيش 

  سازي مشخصات و الزامات قابليت اطـمـيـنـان و           توسعه و پياده
 قابليت نگهداشت براي خريدها

             بكارگيري مفاهيم قابليت اطمينان و قابليت نگـهـداشـت بـراي
 رعايت الزامات طراحي

ها گيري مدلسازي قابليت اطمينان براي تصميم 

            ،كمك به طراحي محصول براي نگهداشت آسان (مونتاژ آسـان
 قطعات استاندارد و ...)

 هاي ميداني براي بهبود قابليت اطمينان و قابـلـيـت             ارزيابي داده
 نگهداشت

            هـا،     مشخص نمودن اهداف قابليت نگهـداشـت بـراي دارايـي
 ها محصوالت و اجزاي آن

                تهيه چك ليست قابليت اطمينان و قابليت نـگـهـداشـت بـراي
 ها خريد دارايي

           استفاده از ابزارهاي آناليز قابليت اطمينان و قابليت نگهـداشـت
براي مشخص نمودن تجهيزات با قابليت اطمـيـنـان پـايـيـن و                 

 نگهداشت باال براي بازطراحي و يا رويكردهاي ديگر

   هاي نگهداشت، توليد، ايمـنـي و ديـگـر              استفاده از سوابق داده
 منابع براي ايجاد يك استراتژي جامع بهبود

            حفاظت از افراد از نتايج غير مترقبه (در شرايط حقوقي بتواند از
 افراد دفاع كند)
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  هاي نگهداشت مـبـتـنـي بـر            سازي استراتژي   راهنمايي در پياده
 (RCM)قابليت اطمينان 

بررسي الزامات نگهداشت از منظر تامين كننده تجهيز 

انجام آناليز براي خريد، تعمير، جايگزيني و بازطراحي 

                ،آناليز مفاهيم طراحي مهندسي اوليه بـراي مـخـازن دريـايـي
هواپيماها و وسايل نقليه از نظر قابليت اطمـيـنـان و قـابـلـيـت                   

 هاي مورد نياز نگهداشت و توصيه تست

هاي كنترل افزارهاي قابليت اطمينان و سيستم درك كاركرد نرم 

          در نظر گرفتن اثر سن نيروي كار در زمان انجام آناليز قابلـيـت
 نگهداشت

  هـاي   گيري در مورد اينكه آيا از فناوري ارزيابي شرايط و تصميم
پيشگويانه نگهداشت يا پايش وضعيت يا نگهداشت زمانـبـنـدي          

 شده يا كاركرد تا خرابي استفاده شود.

تواند همچنان ادامه داشته باشد. همچنيـن ايـن وظـايـف                 اين ليست مي  
سازد. به عـنـوان         معايب و مزاياي مهندس قابليت اطمينان را آشكار مي        

هـا، آمـاده بـكـار          هاي اثرگذار بر دارايي مثال در نظر گرفتن تمام جنبه     
بودن تجهيز براي توليد، همچنين ارائه قابل اعتماد محصول و قـابـلـيـت               

 گيري از مهندس قابليت اطمينان است. هاي بهره نگهداشت از مزيت

هـاي ديـگـر سـازمـان             انجام مؤثر موارد مذكور وابسته بـه قسـمـت            
برداري، مهندسي، كنترل كيفيت، ايمنـي و غـيـره) و                 (نگهداشت، بهره  
شوند است.   پردازي كه در سازمان استفاده مي       هاي داده   ابزارها و تكنيك  

بينيم كه مهندس قابليت اطمينان درگير        با توجه به موارد مطرح شده مي      
هاي مختلفي است و با آنچه پيشتر درباره مهندس قابليت اطمينان             حوزه

 و قابليت نگهداشت تصور داشتيم متفاوت است.

طي يكي از تجاربي كه بنده داشتم، اين وظايف توسط مهندس سـاخـت               
گرفت و مباحث قابليت اطمينان و قابليت نگهداشت در شـرح              انجام مي 

ها و افزايش توليد). بـه     وظايف او گنجانده شده بود (مانند حذف گلوگاه     
ها مـعـمـوالً       دليل عمق دانش و تجربه مورد نياز براي اين سمت، شركت          

براي جذب مهندس قابليت اطمينان با تحـصـيـالت بـرق، مـكـانـيـك،                   
كنند. مهندس قابليت اطـمـيـنـان         اي، معدن و غيره آگهي درج مي  هسته

هـا)،      ها و دانش قابليت اطمينان (ابزارها و تكنـيـك            بايد فراتر از مهارت   
 تجربه عملي زيادي داشته باشد.

گرديم. مهندسان قابليت اطمينان بايد چـه          مان باز مي    حال به سوال اصلي   
 آل بايد : هايي داشته باشند؟ يك مهندس قابليت اطمينان ايده ويژگي

پيش زمينه قوي مهندسي داشته باشد؛ 
            پيش زمينه كلي مناسبي از قابليت اطمينان و قابليت نگهـداشـت

 داشته باشد؛
.تجربه عملي داشته باشد 

معموالً اگر براي اين سمت يك مهندس تازه فارغ التحصيل از دانشگـاه             
را بكار بگيريد و يا از فردي استفاده كنيد كه در كارخانه تجربه خـوبـي                
دارد ولي مهندس نيست، در اين شرايط تنها يكي از سه ويژگـي اولـيـه                 
مورد نياز براي مهندس قابليت اطمينان را خواهد داشـت. بسـيـاري از                 

ها به مهندسان مباحث قابليت اطمينان و قابليت نـگـهـداشـت را             شركت
دهند چرا كه به تعداد كافي مهندسان كه داراي سه ويژگـي              آموزش مي 

فوق به طور همزمان باشد، وجود ندارد. بنابراين آنها به افراديكه داراي             
 دهند.    دو ويژگي ديگر هستند آموزش مي

دانيم مهـم نـيـسـت،          تنها آنچه كه به عنوان مهندس قابليت اطمينان مي        
دهـيـم. ايـن          دانيم انجام مـي     مهم اين است كه چه كاري با آنچه كه مي         

توانايي تحليل و حل مسئله است كه براي سازمان و حـرفـه مـهـنـدس                   
 كند. قابليت اطمينان ارزش ايجاد مي

 

سـال در صـنـايـع           30مهندسي دانشگاه تنسي . او بيش از         
 مختلف تجربه دارد.

	مدير مركز قابليت اطمينان و قابليت نگهداشت دانشكده  

                 Dr. Klaus M Blacheنويسنده : 
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يكپارچگي و صداقت
 رحمان آسيابان

 CMMSمدير پروژه 

cmmsplus@gmail.com  

و مجلـه     reliabilityweb.comبرمبناي تحقيقات انجام شده بوسيله      
Up me   كه در حال حاضر توسط منابع بيشمار ديگر مورد تاييد قرار

درصد تالش ها بـراي تغيـير و اسـتراتژي             70گرفته است، بيشتر از     
 هاي جديد قابليت اطمينان قادر به ايجاد نتايج پايدار نيستند.

 عوامل متعددي در نرخ پايين موفقيت دخالت دارند شامل:
عدم درك اجـزاي قابليـت اطمينـان بعنـوان يـك سيـستم فراگـير و                  

 همچنين روش هاي ارتباط و تعامل اين اجزا
عدم درك نقشي كه فرهنگ و رهبري در مقـدار عملكـرد بـازي مـي                 

 كنند.
عدم آگاهي از ماهيت جابجايي از يك دامنه عملكردي يا سـطح بلـوغ        
به ديگري ( براي مثال جابجايي از محيط واكنـش گرايانـه بـه محيـط                 

 برنامه ريزي شده)

اجزاي آپتايم بمنظور ايجاد يك مسير سـاده بـراي درك يـك روش             
يكپارچه سيستمي براي وارد كردن قابليت اطمينان در فعاليـت هـاي             

 اجرايي و فرهنگ يك سازمان بوجود آمده اند.
همانند ايمني، قابليت اطمينان مجموعـه اي از اقـدامات اسـت و بايـد                 
شامل تمام ذي نفعان در تمـامي سـطوح از مـديريت ارشـد تـا كـف                    

 سازمان گردد.
اجزاي آپتايم بعنوان يك سيستم از مشاهدات و ارزيابي هـاي انجـام              

سازمان منتج شده و مورد تاييد قرار گرفته انـد    400شده در بيش از    
 2006و بعنوان بخشي از جوايز آپتايم (يك رويـداد سـاليانه كـه از                  

آغاز شده است و بهترين برنامه ها براي قابليت اطمينـان نگهـداري و       
تعميرات و مديريت دارايي را مورد تقدير قرار داده و براي آن جشن           

 برگزار ميكند) كامل شده است.
همسو كردن افراد با اهداف و درك صحيح، مدل جديدي از تعامل را              

 بوجود آورده و پايه يك فرهنگ با راندمان باال را شكل مي دهد.
در باالترين هدف، اجزاي آپتايم براي بوجود آوردن همسو سـازي و             

 ايجاد آگاهي و درك صحيح افراد زير طراحي شده اند:
مديريت ارشد مرتبط با راندمان دارايي؛ 
               افرادي كه مستقيما بهبـود هـاي قابليـت اطمينـان را رهـبري

 كنند؛ مي
         افرادي كه جنبه هايي از پروژه هاي بهبود قابليت اطمينـان را

 مديريت مي كنند (تصوير زير)
ساير افراد درگير در بهبود قابليت اطمينان 

هرچند اين افراد معموال عنـاوين شـغلي، وظـايف و مـسئوليت هـاي                 
متفاوتي دارند، هركدام بايد بعنوان يك رهبر قابليت اطمينان آموزش    

 ديده و مورد تشويق قرار بگيرند.

من از شما نمي خواهم كه اين مقاله را بخوانيد. بعبارت ديگر بعنوان         
نويسنده اين مقاله، من از شما نمي خواهم كه صـرفا آن را بخوانيـد.                
درخواست من از شما اين است كه حقيقتا اقدامي را بـدنبال خوانـدن              

 اين مقاله انجام دهيد.
با خواندن اين مقالـه، لطفـا مـشخص كنيـد كـه در كـدام قـسمت از                     
عملكرد تيم يا سازمان خود دوست داريد كشف مهمـي را شناسـايي         
كنيد. اميدوارم كه در اين رابطه مطالب مفيدي را در ميـان اطالعـات                

 ارائه شده پيدا كنيد. 

	ترنس او هنلن
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سازمان هاي در سـطح جهـاني درك مـي كننـد كـه رانـدمان در اثـر                    
رهبري بوجود مي آيد. آنها همچنين درك مي كنند كه بدست آوردن      
نتايج مستلزم يك تيم آگاه، درگير و قدرتمند اسـت. رهـبري شـغل             

 تنها يك نفر نيست، اين شغل هر كدام از افراد است.

سيستم رهبري قابليت اطمينان اجزاي آپتايم براي هـم راسـتا كـردن        
سه محرك ارزشي طراحي شده است. هر كـدام از ايـن سـه محـرك                  
نتايجي را بدست مي دهد كه نهايتا با آينده پيش فرض بطالت يا عدم     

 كارآيي درگير شده و جايگزين آن خواهند شد.
 

اين سيستم براي توسعه يـك درك صـحيح از مشخـصه هـاي دامنـه                 
عملكرد فعلي نيز طراحي شده است تا بتوان به يك نقطه پايدار رسيد           
كه جابجايي به يك دامنه عملكرد با راندمان بيشتر را مورد پـشتيباني           

 قرار دهد.
 

 
 صداقت موضوعي است كه در تمام اجزاي آپتايم وجود دارد .

 صداقت بوجود آورنده قابليت اطمينان است.
 بدون صداقت، قابليت اطمينان جواب نخواهد داد.

كارشــناس قابليــت اطمينــان از آفريقــاي جنوبــي، گراهــام فوگــل از           
Gaussian Engineering :نقطه نظر زير را اضافه مي كند 

تمام مديريت دارايي پيرامون صداقت شكل مي گيرد. براي آنكه يك      
دارايي بتواند در محدوده ظرفيت طراحي شـده بـراي آن و در تمـام                 

 طول عمر قادر به فعاليت باشد بايد:
 بصورت يكپارچه برنامه ريزي، طراحي، ساخته و ارائه شود.

اطمينان حاصل شود كه ساختار و داده هاي دارايـي دقيـق از صـداقت               
 برخوردار هستند.

اطمينان حاصل شود كه تجهيز بصورت يكپارچه مـورد بهـره بـرداري           
 قرار مي گيرد.

 يك جسم موقعي از صداقت برخوردار است كه تمام و كامل باشد.
چرخ دنده اي را در نظر بگيريـد كـه تـرك خـورده اسـت يـا چـرخ                      
دوچرخه اي كه تعدادي از سـيم پـره هـاي آن از بيـن رفتـه اسـت.                     
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هيچكدام از اينها كامل يا تمام نيستند. در طول زمان رانـدمان كاهـش        
خواهد يافت و احتمال خرابي بيشتر مي شـود. وقـتي كـه يـك جـسم                   
يكپارچه نباشد، كمتر عمليـاتي خواهـد بـود. بـرعكس چنانچـه يـك                  

 سيستم تمام و كامل باشد داراي صداقت است.
با از بين رفتن صداقت، قابليت عمليات نيز از بين خواهد رفت و بـا از           
بين رفتن قابليت عمليات، ارزش (يا بصورت عمومي تر، فرصت براي            

 عملكرد) از بين خواهد رفت.
هر معيار راندماني كه انتخاب شود نياز به صـداقت دارد. سـرپيچي از         
قانون صداقت اجزاي آپتايم عواقب ناخواسته اي را موجب خواهد شد    

 درست همانند سرپيچي از قانون جاذبه.
به شكلي عمل كنيد كه قانون صداقت اجزاي آپتايم درسـت باشـد تـا           
نتايجي كه شما و سـازمان مربوطـه مـي توانيـد بدسـت آوريـد بطـور                 
وحشتناكي افزايش پيدا كند. تاثير بـالقوه بـر رانـدمان بـسيار عظيـم                 

درصد! بدون نياز به نرم افزار يـا سـخت        1000درصد تا  100است:   
 افزار.

حتي چنانچه تعريف روشني از صداقت نداريد، مـي دانيـد چـه موقـع                
شخص يا جسمي از آن برخوردار نيست. چنانچـه تعريـف روشـني از              
قابليت اطمينان نداريد، مي دانيد چه موقـع شـخص يـا جـسمي از آن                 
برخوردار نيست. همانند قابليت اطمينان، صداقت نيز بايد بدست آيد           
و قابل خريد نيست. هيچ روش آساني براي بدست آوردن آن وجـود        
ندارد و هيچ ورودي به اندازه كافي بزرگ براي وارد كردن آن وجـود   

 ندارد.
صداقت و قابليت اطمينان ارتباط كامال نزديكـي نـه فقـط در تعريـف،            
بلكه در عمل با هم دارند. جدول زير توجه شما را به ارتبـاط نزديـك            

 بين صداقت و قابليت اطمينان جلب مي كند.

 
قابليت اطمينان چگونه كار خواهد كرد اگر چرخ دوچرخه يـك سـيم          

 پره خود را از دست داده باشد يا چرخ دنده يك ترك داشته باشد؟
قابليت اطمينان چگونه كار خواهد كـرد اگـر شـما، مـدير شـما و/يـا                   

 رهبران سازمان از صداقت برخوردار نباشند؟
 صداقت يك ابزار راندمان قابليت اطمينان است.

مطمئنا ما خواستار صداقت مكانيكي هستيم، ولي اين در كـانون توجـه         
صـداقت داده در دارايـي      «اين مقاله قرار ندارد. روبرت دي سـتفانو،        

 Managementو مـدير ارشـد اجرايـي           »يك تجارت جدي اسـت    

Resources Group, Inc.   توصيه پدربزرگش به او بعنوان يك مـرد
صـداقت هميـشه كـار درسـت را          «جوان را مورد تاكيد قرار ميدهـد:         

مخصوصا هنگامي كـه انجـام دادن آن سـخت باشـد؛               -انجام مي دهد  

 »مخصوصا هنگامي كه هيچكس بدنبال آن نيست.

در يك بستر عملكردي، صداقت از كلمات شما محافظت خواهد كرد.        
شما كلمات خود هستيد. افراد برمبناي كلمات شما يا عدم وجود آنهـا            
به شما اطمينان كرده يا مشكوك خواهند شد. افـراد برمبنـاي تجربـه               

 خود از صداقت شما از شما پيروي  خواهند كرد.
تعهدات خود را سرسري نگيريد؛ نگوييد  كه كاري را انجـام خواهيـد             
داد و سپس آن را انجام ندهيد. هرآنچه كه ميگوييـد انجـام خواهيـد                 

 داد را انجام دهيد.
از طرف ديگر، چنانچه هيچوقت از حرف خود كوتاه نياييد، احتمـاالً و             
با تمام پتانسيل خود زندگي نمي كنيد. هنگامي كه شما زندگي خود را     
بزرگ در نظر گرفته و قابليت هاي خـود را بوسـيله رهـبري قابليـت                 
اطمينان در سازمان خود توسعه مي دهيد، مواقعي پيش مـي آيـد كـه           
اتفاقاتي روي مي دهد و شما نمي توانيد يا نمـي خواهيـد روي حـرف                 
خودتان بايستيد. در اينصورت الزم است صداقت خود را با احترام بـه              

 حرف هايتان باز گردانيد.

 ارتباط بين يكپارچگي و صداقت با قابليت اطمينان

 قابليت اطمينان يكپارچگي و صداقت

 قابليت اطمينان سيستم يكپارچگي و صداقت در سيستم

 قابليت اطمينان ساختار يكپارچگي و صداقت در ساختار

 قابليت اطمينان برند يكپارچگي و صداقت در برند

 قابليت اطمينان داده يكپارچگي و صداقت در داده

 قابليت اطمينان شركت يكپارچگي و صداقت در شركت

 قابليت اطمينان افراد يكپارچگي و صداقت در افراد



 42 

چگونه مي توان به حرف هاي خود احترام گذاشت وقتي بـه آن عمـل         
 نمي كنيد؟

صداقت بوجود آورنده اعتماد است و افراد از رهبرهـايي پـيروي مـي            
كنند كه به آنها اعتماد دارند. برعكس، افراد از شخصي كه گمان نمـي     
رود از منظر صداقت عمل كند پيروي نمي كنند. صالحيت مديريت از          
عنوان آن بوجود مي آيد. صالحيت رهبري از صداقت و نمونه بدسـت          

 مي آيد.
ما به دنبال سيستمي براي اخـالق يـا معنويـات نيـستيم و  در چنيـن                    
بستري بدنبال صداقت نيـستيم. وقـتي چـيزي صـداقت دارد، تمـام و                 
كامل است. وقتي چيزي تمام و كامل اسـت، قـادر بـه عملكـرد بهتـر                    
نسبت به شرايطي كه آن تماميت را ندارد خواهد بود. بنابراين منطقي             
است كه بيان شود وقتي چيزي صـداقت نـدارد، از پتانـسيل كمـتري                 

 براي عملكرد باال برخوردار است.
شما تا اندازه اي تمام و كامل هستيد (با صداقت) كـه بـر روي حـرف                   
خود مي ايستيد و تا اندازه اي كه به كلمات خود احترام مي گذاريد  با        
پاك كردن آشفتگي هـاي بوجـود آمـده در هنگـام كوتـاه آمـدن از                   
حرفهايتان. شما هنگامي قادر به عملكـرد بهـتر هـستيد كـه در يـك                   
وضعيت تمام و كامل بودن قرار داشته باشيد. عدم وجود صداقت يك          

 نوع خرابي است.
در مرور اين مقاله، متخصص قابليت اطمينان هيـنز بلـوچ بيـان كـرده               

 است، ما مسئول حرف هاي خود هستيم نه كس ديگري.
استاد پي.جي. فالك از دانشگاه ستلن بوش (آفريقاي جنوبـي) اضـافه            

 –كرده است،  صداقت در قابليت اطمينان چيزي مانند اكسيژن اسـت       
در واقع شما تا زماني كه آن را از دست ندهيد درمـوردش فكـر نمـي              

 كنيد.
نويسنده و رهبر قابليت اطمينان وينستون لدت توضيح داده اسـت، از            
شما براي درك صداقت متشكرم. جان بنت (نويسنده جهان رويـايي)              

 مي گويد كه درك مسير آزادي و جزء اصلي اراده است.
دوست و متخصص قابليت اطمينـان هـنري المـان عمـق بيـشتري بـه                 
مطلب افزود و خواست كه توجه داشته باشيم ارتبـاط بيـن صـداقت و             

 ايمني ممكن است بعد ديگري به اين بحث بيافزايد.
ورنر ارهارد، موسس آموزشگاه سمينارهاي ارهارد، در يك سخنراني         
با موضوع صداقت پرسيد: زندگي شما چگونه خواهـد شـد و كارآيـي           

 شما چقدر خواهد بود اگر موارد زير درست باشند:
                 شما آنچه كه گفته ايد انجام خواهيد داد را انجـام داده ايـد و

 بموقع هم انجام شده است؟
        شما آنچه كه مي دانيد بايد انجام دهيد را انجام داده ايد و آن

 را به روشي كه بايد و به موقع انجام داده ايد؟

       شما آنچه كه ديگران از شما انتظار دارند انجام دهيد را انجام
داده ايد، حتي اگر هيچ وقت به شما نگفته اند انجـام دهيـد، و           
شما آن را بموقع انجـام داده و تمـام اسـتانداردهاي اخالقـي،               
معنوي و قانوني را رعايت كرده ايد يا به ديگران اطـالع داده              
 ايد كه اين انتظارات و استانداردها را برآورده نخواهيد كرد؟

               شما به ديگران در مورد انتظاراتتان از آنها اطـالع داده ايـد و
 درخواست هاي صريح از ديگران داشته ايد؟

               وجود، اقدامات و حرف هاي شما با آنچه كه مي گوييـد بـاور
داريد، شخصيتي كه براي ديگران و براي خود اظهار ميكنيـد،          

 سازگاري داشته باشد. 
چه جهاني خواهيم داشت اگر هر كس در چنين سطح صـداقتي رفتـار            
مي كرد؟ اكنون تصور كنيد چه سازماني شما خواهيد داشت اگـر هـر             
فرد درون سازمان در چنين سـطح صـداقتي رفتـار مـي كـرد. اكنـون                  
تصور كنيد اگر با چنين سطح صداقتي زنـدگي كنيـد چـه عملكـردي                

 خواهيد داشت.
       توصيفي براي زندگي سرشار   –صداقت با شما شروع مي شود

 از صداقت داشته باشيد.
.تنها زماني صحبت كنيد كه قصد و قدرت انجام آن را داريد 
    در تمام مواردي كه از حرف خود كوتاه مي آييد توضيح كافي

 براي آن داشته باشيد.
            هنگامي كه از حرف خود كوتاه مي آييد، آشفتگي هاي ناشـي

 از آن را پاك كنيد.
         آشفتگي هايي كه بوجود آورده ايد را در اولين فرصـت پـاك

 كرده و صداقت خود را بازيابي كنيد.
 شاخص هاي كليدي عملكرد براي صداقت

                درصـد    100درصد زماني كه زنـدگي در جريـان اسـت ( تـا
 افزايش دهيد).

            درصد زماني كه عملكرد و تواناييهاي شما در حال بهبود است
 درصد افزايش دهيد). 100( تا 

            تعداد مواردي كه از حرف خود عدول مـي كنيـد ( بـه سـمت
 صفر كاهش دهيد*)

* اگر به مقدار صفر رسيديد، شايد نشانگر آن باشـد كـه بـسيار             
محافظه كار هستيد و آنگونه كـه بايـد زنـدگي نمـي كنيـد.                
موردي ندارد كه ريسك هايي را پذيرفته و بدنبال هدفهايي          

For Integrity. 

لطفا با مطالعه كلمات انتهايي اين مقاله اين سوال را در نظر داشـته         
باشيد كه: شما امروز چه تعهدي را در راستاي توليد بـراي خـود و        

 سازمانتان بر عهده گرفته ايد؟
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 بسيار واال باشيد.
 

مدل تعالي سيستم مديريت دانش نگهداري و تعميرات
 ) iMKMSدر صنايع ايراني ( 

 ناصر جاللي 
 مدير عامل شركت مشاوران تدبير پرداز آويژه 

naserjalali@gmail.com 

سيستم هاي مديريتي متناسب با فرهنگ و دانش سازمان نياز به   
بهينه سازي و طرح ريزي دارند.شناسايي سطح بلوغ سـازمـانـي          
براي پياده سازي هر سيستم مديريتي شرط پايه و اصولـي مـي              
باشد. مشاوران و اساتيد امر حوزه هاي مديريتي بـراي پـيـاده                
سازي بهينه به استانداردسازي و ارائه مدل هـاي پـيـشـنـهـادي                
پرداخته اند، كه اين مدل ها با توجه به فرهنگ ملي، منطقه اي و              

 دانش پرسنل سازمان نياز به بهينه شدن و اصالح دارد.
در حوزه سيستم هاي مديريت نگهداري و تعـمـيـرات                 

مدل هاي تري وايرمن، جان كمبل و هرم قابليت اطمينان مطـرح    
بوده است. مدل طرح ريزي سيستم مديريت دانش نگهداري و            

سـال     5در     iMKMSتعميرات را مبتني فرهنگ صنعت ايراني       
اخير در برخي از صنايع بزرگ كشور پياده سازي شـده اسـت.               
اين مدل براي پياده سازي سيستم هاي مديريت دارايـي هـاي              

قابليت تسري دارد و مي       55001فيزيكي مطابق استاندارد ايزو     
 تواند الگو خوبي براي پياده سازي آن باشد.

 

مدل تعالي سيستم مديريت نگهداري و تعميرات براي صنـايـع           
  )iMKMS(ايراني 

يك مدل تعالي بايد بتواند روند پيشرفـت و بـهـيـنـه                 
سازي يك سيستم مديريتي را متناسب با وضعيـت صـنـعـت و                
فرهنگ كارصنعتي آن جامعه، تبيين نمايد. در ايران با توجه بـه             
وضعيت اقتصادي و تحريم هاي اعمال شده خارجي مـدلـي كـه              
مبتني بر كاهش هزينه ها و افزايش طول عمر تجهيزات بـاشـد،             
اولويت اول سازمان هاي صنعتي است. مدل ارائه شده در ايـن               
مقاله مدلي است بومي كه در چند سازمان صنـعـتـي در ايـران                 

 سازي شده و نتايج قابل قبولي نيز داشته است. پياده
      

Iranian Maintenance Knowledge Management System 
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 در شكل زير مدل تعالي سيستم مديريت دانش نگهداري و تعميرات مشاهده مي شود: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بر اساس مديريت دانش حوزه نگهداري و تعميرات تـجـهـيـزات            مدل
(دارايي هاي فيزيكي كليدي فرآيندهاي توليدي يا خدماتي) سـازمـان              
در نظر گرفته شده است به طوري كه دانش فني، سيستمي و مديريتـي              
طرح ريزي شده براي دارايـي هـاي فـيـزيـكـي سـازمـان بـتـوانـد                         
 استانداردسازي، خلق، ذخيره، به اشتراك گذاري، اجرا و ارزيابي شود. 

 بخش هاي اصلي اين مدل عبارتند از:
نيروي انساني 
قطعات يدكي 
نظام آراستگي 
  استاندارد سازي نگهداري و تعميرات 
  مهندسي نگهداري و تعميرات 
(نرم افزار) مديريت اطالعات و داده هاي قابليت اطمينان 
اين بخش هاي اصلي توسط مديريت دارايي هايي هـاي فـيـزيـكـي                    

)، سياست گذاري و برنامه ريزي مـي   55001(مبتني بر استاندارد ايزو  
شوند و اهداف كالن سيستم مديريت استراتژيك سازمان دنـبـال مـي              

 گردند.
اما مهم ترين بخش كه از ويژگي هاي اين مـدل تـعـالـي ايـرانـي                         
باشد، مراقبت و نظارت بر حسن اجراي فعاليت هاي نـگـهـداري و                 مي

هـاي     تعميرات بخش هاي اصلي، به صورت مستمر در قالـب بـرنـامـه             
مميزي در تناوب هاي كوتاه و بلند مدت مي باشد. با توجه به اينكه در                

هايي هم چـون جـابـجـايـي             سازمان هاي صنعتي بزرگ ايراني عارضه     
نگاري و گـردش كـارهـا، تـغـيـيـرات                نيروي انساني، بروكراسي نامه   

مديريتي در باالي ساختار سازماني زياد اتفاق مي افـتـد، نـيـاز اسـت                   
سيستم هاي مديريتي به صورت مستمر و در بازه هاي زمـانـي كـوتـاه          

 مدت تحت مراقبت و نظارت قرار گيرد.
هاي فيـزيـكـي       نتايج مراقبت و نظارت ها از سيستم مديريت دارايي            

هاي سيستم مديريت نت سـازمـان         مي تواند روند رشد و انجام فعاليت      
را بخوبي نشان دهد و از طرفي ميزان پيشرفت و رقـابـت واحـدهـاي                  
مختلف فرآيندهاي توليدي و نگهداري و تعميرات ترسيم، مقـايسـه و         

 قابل تحليل باشد.
هسته اصلي مديريت دانش نـگـهـداري و تـعـمـيـرات در بـخـش                        

مفهوم اصلي استانداردي سازي شامل مـوارد          استانداردسازي مي باشد،  
 زير مي تواند باشد:

طراحي و برنامه ريزي فعاليت هاي الزم و كافي 
           ، چـگـونـه ،         تبيين مدل اجراي فعاليت ها (چه كسي ، چه وقت  

 چه چيزي و چطور)
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نحوه دريافت و گردآوري بازخور از اجراي فعاليت ها 
 نحوه ذخيره سازي و اشتراگ گذاري سوابق 
نحوه دريافت ايده ها و بهبودهاي مورد نياز در سيستم 

 بخش هاي اصلي
به صورت خالصه عناوين مهم بخش هاي مختلف مدل در زير بيان شده             

 است.
    :ساختار سازماني، تامين نـيـروي انسـانـي، شـرح              نيروي انساني)

 وظايف،آموزش، شايستگي، مهارت)
    :ساخت قطعات، تـامـيـن قـطـعـات، مـديـريـت                 قطعات يدكي)

 موجودي)
    :كارگاه هاي تعميرات، خطوط توليد / عمـلـيـات،            نظام آراستگي)

 انبار قطعات)
       :مديريت ابزار (چـرخـه عـمـر           استاندارد سازي نگهداري و تعميرات)

ابزار)، كاليبراسيون، پايش وضعيت (ارتعاش سنـجـي، آنـالـيـز               
روغن، صدا سنجي، ترموگرافي و غيره) نگهداري پيشگـيـرانـه،            
نت اپراتوري، گردش كار نت، شاخص هاي نـت، تـعـمـيـرات                

 اساسي، پيمانكاران نت، بازرسي فني، ايمني)
      :قابليت اطمينان، بـهـيـنـه سـازي،            مهندسي نگهداري و تعميرات)

 تحليل خرابي ها، مديريت ريسك، هزينه هاي نت)
(نرم افزار) مديريت اطالعات و داده هاي قابليت اطمينان 

 ارتباط بين: EAMدر نرم افزار مديريت دارايي هاي فيزيكي 
 نرم افزار نگهداري و تعميراتCMMS 
 نرم افزار انبار قطعات يدكيSpare Parts 

 هزينه هاي نتCost 

  MKMSدر قالب مدل مديريـت دانـش نـگـهـداري و تـعـمـيـرات                    
 سازي مي شود. پياده

 

 نتايج كسب شده از اجراي مدل براي نمونه
در نمودار زير نوار آبي رنگ نتايج حاصل از مـمـيـزي نـگـهـداري و                      

در يكي از كارخانجات توليـدي در زمـيـنـه               1392تعميرات در مرداد    
صنعت ساختماني را نشان مي دهد و نوار قرمز رنگ نتـايـج وضـعـيـت                  

 .را بـيـان مـي كـنـد              1394سيسـتـم نـت در ارديـبـهـشـت مـاه                   

نتايج حاصله در روند دو سال فعاليت در زمينه سيستم مـديـريـت نـت                 
مي توانـد مـوفـق         iMKMSنشان مي دهد كه مدل مديريت دانش نت         

 باشد اگر اصول زير به صورت مستمر در سازمان وجود و اجرا شود.

 

 
 نتيجه گيري

براي سازمان هاي صنعتي ايراني با توجه به فرهنگ كار و صنعت نـيـاز                
است كه از يك مدل بومي و اصالح شده مبتني بر مدل هاي متـداول در                 
زمينه سيستم هاي مديريت دارايي هاي فيزيكي يا مديريت نگهداري و        

از طرفي مديريت دانش در حوزه نگـهـداري و           .  تعميرات استفاده شود  
تعميرات نياز مبرم صنعت در زمينه نگهداري تجهيزات مي بـاشـد كـه               
اطالعات و داده هاي قابليت اطمينان، توانمندي پردازش و تحليل داشته           
باشد و امكان انتقال و اشتراك گذاري بين پرسنل نگهداري، فني و بهره             

 برداري براي بهبود و پايداري نگهداري، مهيا شود.
 نكات كليدي در اين مدل بهره مندي از:     
   اهداف و برنامـه      براي تبيين استراتژي ،     55001استاندارد ايزو

 هاي نت در راستاي فرآيندهاي كسب و كار سازمان   
   استاندارد سازي بخش هاي كليدي نگهداري تجهيزات 
           مراقبت و نظارت مستمر از حسن اجراي فعاليت هاي نگهـداري

و تعميرات تجهيزات سازمان  مي باشد كه اطمينان پياده سـازي            
مدل در راستاي اهداف و برنامه هاي استراتژيـك سـازمـان را               

 .سازد مقدور مي
 



 46 

 

هاي كليدي عملكرد   KPIsشاخص 

  سيد محسن توحيدي
  پارسه نرم افزارفروش و پياده سازي  مدير

mts5890@gmail.com  

شاخص هاي كليدي عملكرد، معيارهاي اندازه گيري مالي و غير               
مالي هستند كه به منظور تعيين كيفيت اهداف و انعكاس عملكرد              
استراتژيك يك سازمان بكار برده مي شوند. در مبحث نگهداري و            
تعميرات، مديريت به اطالعات شاخص هاي عملكرد براي كنترل            

 پروسه تعميرات نيازمند مي باشد.

فعاليت مراقبت و بازبيني شاخص هاي كليدي عملكرد در طول                
زمان به عنوان يك موضوع شناخته شده در مراقبت از فعاليت                  
كسب و كار شركت ها مطرح مي باشد. شاخص هاي كليدي                     
عملكرد اغلب به عنوان يك ارزش استفاده مي شوند و براي اندازه             
گيري فعاليت هايي از قبيل ميزان سودمندي نقش رهبري در                  
توسعه سازمان، اشتغال، خدمات و رضايت، با مشكل مواجه مي                

 باشند.

بر اساس نوع و استراتژي سازمان ها شاخص هاي كليدي عملكرد             
با يكديگر متفاوت مي باشند. شاخص هاي كليدي عملكرد به اندازه            
گيري ميزان پيشرفت سازمان در جهت اهداف تعيين شده كمك             
مي كنند، وليكن براي اندازه گيري فعاليت هاي مبتني بر دانش                 

 مشكل دارند.

شاخص كليدي عملكرد بخش كليدي از يك هدف قابل اندازه                 
گيري است كه از يك مسير، شاخص، الگو برداري، هدف و                     
محدوده زماني ساخته شده است. اين شاخص ها نبايد با عوامل                 

 ) اشتباه شوند.Critical Success Factorموفقيت بحراني (

عوامل موفقيت بحراني، عواملي هستند كه بايد از قبل براي دست              
 يافتن به اهداف تعيين شده باشند.

 تعيين شاخص ها -1

شاخص هاي عملكرد با اهداف و محرك هاي كسب و كار فرق                  

كند. يك مدرسه ممكن است عدم موفقيت دانش آموزان را به                مي
عنوان شاخص هاي كليدي عملكرد مورد رسيدگي قرار دهد. اين             
عمل احتماالً به فهميدن جايگاه مدرسه در جامعه آموزشي كمك مي           
كند، در حاليكه در تجارت ممكن است درصد كاهش درآمد ناشي             
از مشتريان از دست رفته به عنوان يك شاخص مورد رسيدگي قرار            

 مي گيرد.

نكته حائز اهميت در اين جا تعيين حداقل شاخص هاي كليدي                  
عملكرد در سازمان ها مي باشد. نكات مهم كليدي براي تعيين                 

 شاخص ها عبارتند از:

تعريف اوليه از فعاليت هاي كسب و كار 
 داشتن اهداف عملياتي شفاف و صريح از نيازمنديهاي

 كسب وكار
 داشتن معيار هاي اندازه گيري كيفي/ كمي از نتايج و

 مقايسه آنها با مجموعه اهداف
 بررسي مغايرت ها وتنظيم مراحل با منابع براي انجام

 اهداف كوتاه مدت
ناميده مي شوند، براي       SMARTاز ويژگي هاي زير كه اختصارا         

تعيين شاخص ها مي توان استفاده نمود. شاخص ها بايد خاص، قابل            
 اندازه گيري، واقع گرايانه(تحقق گرا) و به موقع باشند.

 طبقه بندي شاخص ها -2

شاخص هاي كليدي عملكرد مجموعه اي از ارزش ها را، كه از                   
طريق خالصه كردن اطالعات حاصل مي شوند، تعيين مي كنند كه              
براي اندازه گيري فعاليت ها استفاده مي شوند. شاخص هاي قابل              
شناسايي مي توانند به عنوان كانديدهاي احتمالي براي شاخص هاي           
كليدي عملكرد محسوب شوند. اين شاخص ها مي توانند به صورت           
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 طبقه بندي هاي ذكر شده در زير خالصه شوند:

.شاخص هاي كمي كه مي توانند به صورت عددي ارائه شوند 
              شاخص هاي كاربردي كه با فرايند موجود شركت ارتباط

 برقرار مي كنند.
              تعيين شاخص هاي راهنما كه بيانگر اين است كه عملكرد

 سازمان بهتر شده است يا خير؟
            شاخص هاي عملياتي كه در كنترل سازمان و نتايج تغييرات

 كفايت نمايند.
در واقع سازمانها و شركتها اغلب هنگاميكه در جستجوي شناسايي              
شاخص هاي كليدي عملكرد هستند، متوجه اين موضوع مي شوند كه            
قادر نيستند تمامي شاخص هاي عملكردي مورد عالقه شان را بدست            
آورند لذا اغلب آنها ممكن است به شاخص هاي غير كليدي بسنده               
كنند. با اين تعبير شاخص هاي بكار برده شده اغلب مشابه شاخص               
هاي كليدي عملكرد هستند وليكن به هر حال داشتن آنها بهتر از                 

 نداشتن آنها است.

براي مثال يكي از شاخص هاي كليدي مهم در نت نرخ هزينه كلي                 
 ساليانه نگهداري مي باشد كه از فرمول زير محاسبه مي شود:

 (مجموعه فروش/ مجموعه هزينه ساليانه نگهداري نت)×  100

مجموعه هزينه نگهداري نت شامل كليه هزينه هاي اين بخش مانند             
هزينه نيروي انساني، هزينه تجهيزات مورد استفاده و هزينه مواد               
مصرفي مي باشد كه اطالعات مورد نياز هر مورد در سيستم اطالعاتي             

 مورد نظر موجود خواهد بود.

مجموعه فروش شامل كليه درآمد شركت از محل فروش توليدات              
 خود مي باشد.

با توجه به توضيحات براي محاسبه اين شاخص ميزان بهينه شاخص             
% است.  5% تا    5/1% مي باشد و دامنه مجاز تغييرات آن از               4/3

هزينه هاي مربوط به حوزه نگهدراي وتعميرات نبايد از يك حد مجاز            
فراتر رود و يا كمتر شود زيرا بيشتر شدن سهم اين هزينه ها نمي                  
تواند سبب بهبود بيشتري در فرايند شود و همچنين كاهش اين سهم            
نيز تاثيرات منفي بر طول عمر تجهيزات و سيستم مي گذارد كه بايد              
از وقوع آن پيشگيري كرد.اين شاخص نشانگر اثربخشي هزينه هاي           

 نت مي باشد.

 از ديگر شاخص هاي مهم درنت مي توان به شاخص هاي زير نام برد:

نرخ هزينه كلي ساليانه كاركنان نت 
نرخ هزينه كاركنان نت به كل هزينه نت 

نرخ هزينه مواد و تجهيزات نت به كل فروش 
نرخ نگهدراي اضطراري 
 متوسط زمان بين از كار افتادگيهاMTBF 
 متوسط زمان تعميرMTTR 
شاخص آماده به كار بودن 
 نرخ دستيابي بهPM 
نرخ عملكرد 
نرخ توليد 
نرخ هزينه هاي نت برنامه ريزي شده 
نرخ اضافه كاري نت 
نرخ دوباره كاري ها 
 ميزان اثربخشي كلي ماشين آالتOEE 
نرخ اجراي درخواست كار 
UPTime .و غيره 
 : KPIدسته بندي شاخص هاي كليدي عملكرد  -3

شاخصهاي كنترل عملكرد در زمينه نگهداري و تعميرات را ميتوان به           
انداز سازمان، چشم انداز تجهيز، چشم        چهار دسته كلي براساس چشم    

 انداز سيستمي و فرايندي و چشم انداز رشد و يادگيري تقسيم نمود.  
 ) چشم انداز سازمان : 3-1

افزايش بازدهي سرمايه و توليد در محيطي ايمن با حفظ محيط زيست            
از اهداف استراتژيك سازمانها مي باشد . براي تحقق اين مهم نيازمند            

 كاهش هزينه هاي توليد، افزايش بازدهي تجهيزات مي باشيم.  
 هدف گذاري اجرايي براي دستيابي به اهداف مورد اشاره عبارتند از:

  دستيابي به حداقل حوادث و عوارض زيست محيطي 
  كاهش هزينه هاي نت به پايين سطح ممكن 
              كاهش هزينه فرصت از دست رفته بابت نت به پايين ترين

 سطح ممكن
حداكثر بهره برداري از تجهيزات 

براي كنترل اهداف مورد اشاره نيازمند تعيين شاخصهايي هستيم كه           
بتوان براساس آنها وضعيت تحقق اهداف را پايش و نقاط نيازمند                

 بهبود را شناسايي نمود.  
 فهرست اين شاخصها عبارتند از : 

  هزينه نت در هر واحد محصول 
  هزينه نت نسبت به ارزش اوليه تجهيز 
 هزينه فرصت از دست رفته 
  درصد بهره برداري از تجهيزات 
  نسبت حوادث و عوارض زيست محيطي 
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الزم به ذكر است كه محاسبه مجموع هزينه نگهداري و تعميرات و               
ارزيابي روند آن در پريودهاي زماني مشابه ، براي سطوح استقرار               
مختلف بعنوان يكي از شاخصهاي قابل استفاده در اين بخش مطرح              

 ميباشد . 
 ) چشم انداز تجهيزات : 3-2

در راستاي تحقق چشم انداز سازمان ، چشم انداز كاري تجهيزات                
، چشم  1-3ترسيم ميگردد. با توجه به موارد اشاره شده در بخش               

 انداز قابل ترسيم براي تجهيزات عبارتند از :
           حداقل توقفات ناشي از عوامل غير مرتبط با تجهيزات (بويژه

 حداقل نمودن توقف به دليل نبود قطعات)
                حداكثر دسترسي به تجهيزات با كاهش ميزان توقفات

 اضطراري و برنامه ريزي شده 
  بهبود قابليت اطمينان با كاهش دفعات توقف اضطراري 

كنترل اهداف مورد اشاره توسط شاخصهاي مشروحه زير قابل انجام            
 مي باشد : 

                ميزان توقف و دفعات توقف به دليل عوامل غير مرتبط با
تجهيز ( همچون زمانبندي توليد ، انتظار نتيجه كنترل كيفيت           

 ، تاخير در تامين اقالم نت و ...)
 قابليت دسترسي فني و بهره برداري 
MTBF , MTTF , MTTR 
  درصد توقفات اضطراري 
  دفعات توقف اضطراري 
  درصد كل توقف برنامه ريزي شده نسبت به مجموع توقفات 
  درصد توقف برنامه ريزي شده بابت اجراي نت پيشگيرانه 
                درصد توقف برنامه ريزي شده بابت اجراي نت پيشگويانه

 ( نت برپايه وضعيت)   
 دفعات توقف برنامه ريزي شده 
               درصد تاخير در اجراي نت به دليل موجود نبودن قطعات

 يدكي 
 ) چشم انداز سيستمي و فرآيندي : 3-3

جهت تحقق چشم انداز تجهيزات (كه در راستاي تحقق چشم انداز              
سازمان ترسيم شده است) ، نيازمند استقرار سيستم نت و گردش               
صحيح فرايندهاي مرتبط در اين زمينه هستيم كه اين موضوع چشم             
انداز سيستمي و فرايندي را در بخش سوم تشكيل ميدهد.  اهداف                

 اين چشم انداز عبارتند از : 
  اجراي برنامه هاي نت پيشگيرانه 
  (نت برپايه وضعيت) اجراي برنامه هاي نت پيشگويانه 
  بهبود فرايند برنامه ريزي و زمانبندي در نت 

            بهبود اثربخشي فعاليتهاي نت بويژه بهبود راندمان نيروي
 انساني  

  آناليز ريسك بويژه براي تجهيزات بحراني 
  آناليز قابليت اطمينان 
  بهبود مديريت قطعات يدكي در باب تامين بموقع 

در جهت پايش و كنترل تحقق چشم انداز سيستمي و فرايندي در                 
 باب نت ميتوان از شاخصهاي مشروحه زير استفاده نمود : 

 درصد كارهاي دوباره كاري شده 
  نسبت كارائي پرسنل 
                 درصد نفرساعت نت پيشگويانه ( نت برپايه وضعيت- 

CBM ( 
 درصد دستوركارهاي اصالحي حاصل از اجراي برنامهCBM 
درصد نفرساعت نت پيشگيرانه 
 درصد تحقق برنامهPM 
 درصد تحقق برنامهCBM 
 نسبت بهره برداري از پرسنل نت 
  ده تجهيز با بيشترين آمار خرابي و توقف 
                تعداد دستوركارهاي ايجاد شده از فرايند آناليز سوابق

( آناليز ريسك و قابليت اطمينان بويژه براي تجهيزات                 
 بحراني ) 

 ) چشم انداز رشد و يادگيري : 3-4

افزايش مهارت پرسنل نگهداري و تعميرات و دستيابي به بانك                 
اطالعات جامع در زمينه سوابق نگهداري و تعميرات ، بستر ساز                  
دستيابي به چشم اندازهاي اشاره شده در بخش هاي قبل ميباشد . در             
اين راستا چشم انداز رشد و يادگيري تعريف ميگردد كه شامل                  

 مباحث زير است : 
                بهبود مهارتهاي پرسنل نگهداري و تعميرات در سطوح

 مختلف سازماني
                 بهبود مهارتهاي پرسنل مجري و تحليل گر برنامه هاي

CBM  
بهبود سوابق نگهداري و تعميرات 

Maintenance KPIs 

Reliatree.com 
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كنيم ؟ را براي برنامه آناليز ارتعاشات متقاعد   چگونه مديريت 

 اندازه گيري اثربخشي برنامه آناليز ارتعاشات تجهيزات    

 متخصص پياده سازي سيستم هاي نگهداري و تعميرات 

 رزگار جهانديده   
 
 
 
 
 
 
 
 مقدمه : -1

هاي    هاي موجود براي برنامه          يكي از مهمترين چالش       
) Predictive Maintenanceبينانه (   نگهداري و تعميرات پيش    

تعيين پارامترهاي قابل تعريف و قابل اندازه گيري است طوري             
 ) اين برنامه ها بطور محسوسي سنجيده شود.Valueكه ارزش  (

اگر چه براساس دياگرام تصميم گيري نت مبتني بر قابليت           
) برنامه هاي نگهداري و تعميرات مبتني بر              RCMاطمينان ( 
) نسبت به برنامه هاي پيشگيرانه ( تعويض و             CBMوضعيت ( 

) RTFتعمير زمانبندي شده ) و همچنين تعميرات بعد از خرابي (          
ارجحتر است اما بايستي ميزان صرفه اقتصادي كه يكي از عوامل            
تعيين كننده در انتخاب استراتژي نت مناسب در دياگرام تصميم          

است در نظر گرفته شود (عامل ديگر امكان                RCM  گيري  
 پذيري از نظر فني بودن اين استراتژي است).

) Failure Modeاگرچه براي بسياري از حالت هاي خرابي (       
تجهيزات دوار به نظر مي رسد در ابتدا استراتژي بهينه مي تواند             
نگهداري و تعميرات مبتي بروضعيت باشد.اما بايستي از اثربخشي 
اين استراتژي در زمان اجرا اطمينان حاصل كرد. آناليز ارتعاشات          
به عنوان يكي از مهمترين روش هاي پايش وضعيت مخصوصا در           
تجهيزات دوار مطرح است. در اين مقاله به اندازه گيري                     

 اثربخشي آن و بستر هاي الزم براي تحقق آن خواهيم پرداخت.
تجهيزات دوار (از قبيل ژنراتورها، توربين ها، فـن ها، پمپ            

ها، گير بكس ها و الكتروموتورها و ...) هسته اصلي بسياري از                
صنايع مخصوصا صنايع متمركز و وابسته به  تجهيزات است. از               
اين رو نگهداري و تعميرات اين گونه از نجهيزات از اهميت ويژه            

 اي برخوردار است.
  RCM          فرآيندي است كه بهينه ترين استراتژي نگهداري و

تعميرات را در شرايط موجود بهره برداري از تجهيز تعيين مي              
 كند طوري كه صرفه اقتصادي داشته باشد. 

نت اقتضائي (نت      RCMبراساس دياگرام تصميم گيري        
هاي نگهداري و تعميرات       مبتني بر شرايط) بر ساير استراتژي       

(درصورتي كه از لحاظ فني امكان پذير باشد و صرفه اقتصادي               
داشته باشد) در اولويت است. بنابراين با تجزيه و تحليل حاالت و            

 ) استراتژي مناسب تعيين مي گردد.FMEAها     ( اثرات خرابي
آناليزارتعاشات به عنوان يك روش شناخته شده از                   
استراتژي نگهداري و تعميرات مبتني برشرايط مي تواند براي             
بسياري از تجهيزات دوار مورد استفاده قرار گيرد. اما نياز است             
روشي براي اندازه گيري اثر بخشي اين برنامه طراحي و تدوين             

 گردد.
كارشناسان و مديران نگهداري و تعميرات گاهاً در سازمان           
ها هدف اصلي را كه در واقع همان بهبود قابليت اطمينان                      
تجهيزات و به طبع آن كاهش هزينه هاي نگهداري و تعميرات و             
توليد است، فراموش مي كنند. متاسفانه، تنها براي توجيه اين               
برنامه به صرفه جوئي اندك كسب شده كه ممكن است در مقابل             

 مقدار هزينه هاي صورت گرفته ناچيز باشد بسنده مي شود.
فرآيند نگهداري و تعميرات به مانند ساير فرآيند هاي                
سازمان بايستي در راستاي بهبود شاخص هاي كليدي سازمان و             
اهداف آن عمل مي كند. اين موضوع به طور مفصل تري  در                    

بيان شده است. به اين منظور          ISO 55000استانداردهاي نظير   
برنامه به صورت     PDSAمي توان بيان كرد كه در چرخه دمينگ          

rezgar.j@gmail.com 
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 زير بايستي انجام شود:
سازي  پيادهRCM )و تعيين استراتژي نت بهينهPLAN( 
) اجراي برنامه نگهداري و تعميراتDO( 
              ) اندازه گيري اثربخشي برنامه نگهداري و تعميرات

Study( 
) اقدامات اصالحيAc on( 

 
 براي پياده سازي استراتژي ها نت PDSAچرخه  -1شكل

 
متخصصاني كه از نزديك با اناليز ارتعاشات سروكار دارند مي               
دانند كه ارزش بسياري در پايش و آناليز كردن داده هاي                    
ارتعاش در تجهيزات دوار وجود دارد.اما آنچه واضح است براي            
آنها اين موضوع سخت است كه اين ارزش رو به صورت معني دار     
و مملوس منتقل كنند.طوري كه مديريت مي تواند براي مديريت           
منابع و توجيه هزينه هاي نت از آن استفاده كند از طرفي بايستي              

) طراحي شده و    PLAN) از  برنامه (    Studyبازخور و مطالعات الزم(   
) انجام بگيرد تا براساس آن اقدامات الزم (               Doاجرا شده (   

Ac on             صورت پذيرد. به عبارت ديگر اين موضوع را مي توان (
 به صورت زير خالصه كرد :

مشخص كردن ارزش فعاليت هاي آناليز ارتعاشات طوري كه              
 مديريت جهت توجيه هزينه هاي نت از آن استفاده كند.

درصورتي كه هزينه هاي سرمايه گذاري در فعاليت هاي آناليز              
ارتعاشات توجيه پذير نباشد اقدامات اصالحي صورت پذيرد.(با           

 )PDSAتوجه به چرخه بهبود مستمر دمينگ 
چگونه مي توانيم ارزش فعاليت هاي آناليز ارتعاشات را براي تيم           

 مديريت به صورت موفقيت آميزي منتقل كنيم؟ 
 

و                -2 سيستم مديريت نگهداري  قابليت هاي  براساس  گيري اثربخشي  اندازه 
 )CMMSتعميرات مكانيزه (

براي اينكه به مديريت اين اطمينان داده شود كه فعاليت هاي                
اناليز ارتعاشاتي كه انجام مي پذيرد ارزشمند است بايستي                  
مشخص شود كه اين فعاليت هاچه اثري بر فعاليت هاي واكنشي (           

Reac ve              دارد. به اين منظور بايستي اطالعات مناسبي وجود (
داشته باشد تا براساس اين اطالعات اندازه گيري اثر بخشي انجام           
شود. كه در واقع اين اطالعات بايستي جزئي از قابليت هاي                   

)   CMMSسيستم مديريت نگهداري و تعميرات مكانيزه يعني (          
 ماباشد.

 
بخشي CMMSقابليت هاي  -3 گيري اثر   براي اندازه 

قادرباشد به اندازه گيري اثر بخشي          CMMSبراي اينكه سيستم      
آناليز ارتعاشات كمك نمائيد بايستي در ماژول هاي آن                     
خصوصيت هايي در نظر گرفته شده باشد.اين خصوصيت هاي مي           

 Work Orderتواند در ماژول هاي مديريت دستوركار هاي نت (        

Management Module            ) و ماژول دارايي ها يا تجهيزات (
Asset/Equipment Management Module.ديده شود ( 

برنامه آناليز ارتعاشات 
انواع فعاليت هاي اصالحي ، اضطراري، از كار افتادگي 
هزينه هاي قطعات ، نيروي انساني 
) هزينه توليد از دست رفتهlost produc on costs( 

به اين منظور بايستي در ماژول دارايي ها يا تجهيزات مشخص                
شود كه برنامه آناليز ارتعاشات براي كدام يك از تجهيزات انجام           

 Failureمي شود و اين آناليز براي كدام يك از كد هاي خرابي  (             

Code.يا حالت هاي خرابي اعمال مي شود ( 
انواع فعاليت هاي اصالحي و اضطراري/ از كارافتادگي كه براي              
حالت هاي خرابي كه براي آنها آناليز ارتعاشات انجام شده است            
در ماژول دستوركارها تجهيزات ديده شود .همچنين هزينه هاي           
قطعات ، نيروي انساني و توليد از دست رفته (توقفات ، خرابي                 

 محصول و ...) براي اين حالت خرابي مشخص مي شود.
بدين ترتيب براي حالت هاي خرابي از تجهيزاتي كه آناليز                  
ارتعاشات برروي آنها انجام مي گيرد مي توان هزينه هاي كلي را             
محاسبه نمود. اين هزينه هاي خرابي هاي اصالحي و اضطراري /             
ازكارافتادگي در كنار هزينه هايي كه براي آناليز ارتعاشات انجام           

 شده است مي تواند اثر بخشي را محاسبه نمود.
با استفاده از داده هاي بدست آمده يكي از شاخص هاي اثر بخشي 
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 را مي تواند به صورت زير در نظر گرفت:
 

دراين رابطه براي حالت هايي خرابي از تجهيزاتي كه برنامه                  
ارتعاش سنجي براي انها انجام مي گيرد نفر ساعت برنامه ارتعاش       
سنجي كه شامل جمع آوري داده ها ، تجزيه و تحليل و گزارش                
دهي مي شود محاسبه مي گردد. نفرساعت دستورهاي اضطراري           
و اصالحي تنها شامل نفر ساعت كد هاي خرابي براي تجهيزاتي               

 است كه آناليز ارتعاشات بر روي آنها انجام مي شود است.
نفرساعت براي جمع آوري ، آناليز        60به عنوان مثال در يك ماه       

و گزارش دهي براي فعاليت هاي ارتعاش سنجي برروي                    
هاي خرابي تجهيزات مختلف انجام شده است. براساس               حالت

خرابي مختلف برروي      55در همين ماه       CMMSخروجي هاي    
حالت   25دستگاه صورت گرفته است. از اين تعداد خرابي            125

نفرساعت فعاليت    100خرابي كه برنامه ارتعاش سنجي دارند          
 ايجاد شده است.

 % 37.5 = VEFF 
خواهد         % 37.5بنابراين اثربخشي برنامه آناليزارتعاشات برابر      

بود. اندازه گيري ماهانه و ترسيم روند اين شاخص به بررسي                
دقيق تر و تجزيه وتحليل اين شاخص كمك مي كند. نمودار زير              

 براي تجهيزات سازمان نمايش مي دهد  %VEFFروند شاخص 

 
براي كليه تجهيزات كه       %VEFFنمودار روند شاخص       -1شكل  

 ارتعاش سنجي برروي انها انجام مي گردد.
 نمودار باال اثربخشي براي كليه تجهيزات را نمايش مي دهد

پس از بررسي و مطالعه نتايج حاصله              PDSAبراساس چرخه    
اقدامات الزم (اصالحي و پيشگيرانه) بايستي صورت گيرد. اين             

 ) مي تواند شامل موارد زير باشد:Studyمطالعه و بررسي (
               آيا اثربخشي برنامه ها اناليز ارتعاشات قابل توجيه

 است؟
                براي كدام يك از تجهيزات و كدام كد خرابي اناليز

ارتعاشات به خوبي عمل كرده است . كداميك اثر                 
 بخشي نداشته است ؟

            علل عدم اثر بخشي برروي بعضي از حالت هاي خرابي
 تجهيزات چه بوده است؟

Acدر نهايت اقدامات اصالحي در (       on      مي تواند بررسي مجدد (
، تغيير استراتژي نگهداري و         RCMدر دياگرام تصميم گيري       

تعميرات و يا اقدامات اصالحي جهت بهبود فرآيند آناليز                    
 ارتعاشات باشد.

 
گيري : -4  نتيجه 

تنها نقطه شروعي براي پياده سازي سيستم                 RCMفرآيند   
 PDSAنگهداري و تعميرات است بدين معني  كه براساس چرخه            

) Study) پايش عملكرد و بررسي (         DOبايستي پس از اجرا (       
براساس شاخص هاي ذكر شده صورت گردد. استفاده از قابليت            

) به  CMMSها سيستم مديريت نگهداري و تعميرات مكانيزه (          
منظور اندازه گيري اثر بخشي نگهداري و تعميرات به ويژه در               
نت مبتني بر شرايط يك روش موثر براي اندازه گيري و پايش               
عملكرد تجهيزات است.آناليز ارتعاشات يكي از استراتژي هاي           
پركاربرد براي حالت هاي خرابي از تجهيزات دوار است كه پس             
از پايش و ارزيابي برنامه هاي آناليز ارتعاشات اقدامات اصالحي و           
پيشگيرانه (تغيير استراتژي ، انجام اقدامات براي كارايي و                  
اثربخشي بيشتر آناليز ارتعاشات و ...) بايستي براي آن انجام                

 گردد.
 

 مراجع :
    جان موبري، نگهداري و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان

)RCM II       مترجم دكتر علي زواشكياني، انتشارات آريانا، (
 .1392قلم، 

 Albert H.C Tsang, Measuring Maintenance 
Performance: a holistic approach ,international 
Operation and production management, 1999  

 Albert H.C Tsang, A strategic approach to 
managing maintenance performance, Journal of 
quality in maintenance engineering, 1998 

  Cornelius Scheffer, Paresh Girdhar,Practical 

Machinery Vibration Analysis and Predictive 
Maintenance, Elsevier,2004 
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كارگران معدن، واحدهاي صنعتي و حتي دفاتر اين روزها به سمت ناب بودن حركت مي كنند. در دنياي حسابـداري نـاب                        ،توليد كنندگان 

براي يك حسابدار به معناي پرداخت كمتر در هر چيـزي كـه     هزينه كم بودن حركت جذابي است. كاهش هزينه ها و ناب بودن= ارزان تر.            

مربوط به هزينه ها است و لذا موضوع كاهش هزيـنـه و قـراردادن                 ي  شما بايد براي آن پرداخت كنيد، مي باشد. نيروي كار، مواد و هر چيز              

آنها در داخل طرح هاي ناب هدف بوده است. اما كاهش اين هزينه ها اغلب منجر به عملكرد ضعيف مي گردد. اگر اين اتفاق براي شـركـت                                

 شما افتاده است،  سازمان شما دچار مشكل شده، بنابراين شما بايد از اين وضعيت بيرون بيائيد.

آيا نگهداري و تعميرات شما 
 است؟ناب است يا ناب 

 محمد تقي رجب پور

 CMMSمشاور نت و 

eng.rajabpour@gmail.com 

كم كردن هزينه به ازاي هر واحد خروجي (به عنوان مـثـال،               
تن، بشكه، ماشين، و غيره) هدف مي باشد نه كاهش هزيـنـه              
ها. شما نياز داريد اتالف و ضايعات را در تمـام اشـكـال آن                  
كاهش دهيد. اگر چه صرفه جويي در هزينه اغلب نـتـيـجـه                
روند فرآيند مي باشد. ضايعات كمتر به صرفه جويي انـرژي،            
كارآمدي بيشتر و استفاده موثر از نيروي كار و مواد، كاهـش           
حوادث و خطرات، خطرات زيست محيطي كمتر و كار كردن          
دقيق نه سخت تر ترجمه مي گردد. نت ناب به اين مـعـنـاي                
مي باشد كه در هيچ تالشي، حركت، مـواد، مـواد مصـرفـي،                

موجودي بيش از حد، و يا ديگر منابع گران قيـمـت اتـالفـي                
 صورت نگيرد.

سيستم هاي حسابداري بيش از حد ساده انگارانه است و            
ساده ترين راه براي سود بيشتر در كوتاه مدت را ايـن مـي                

 دانند كه هزينه ها كاهش يابد.  
براي هدايت و عملكرد نگهداري و تعميرات از شاخـص هـا        

استفاده كنيد. تشكر مي كنم از داك پالمر كه اين مورد رو به              
ها بايد به خوبي كار كنند كه شمـا           من آموزش داد. تمام مهره     

بتوانيد به زمانبندي درستي برسيد. توقفات هميشه مانع براي          
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)PMريزي، نت پيشگيرانه (  اجراي برنامه ريزي است. در برنامه 
) و عيب يابي دوره اي با استفاده از ابزار           PdM، نت پيشگويانه (    

شود. مقيد بودن بـه بـرنـامـه بـه                و تجهيزات خاص تعريف مي    
 همراه زمانبندي ضامن اجراي كار است.

همچنين برنامه ريزي بايد به خوبي موثر باشد. نمي توانيد كاري      
را  انجام دهيد بدون اينكه مواد مورد نياز و قطعات و ابـزار و                  
تجهيزات در برنامه تعريف نشده باشد. زنجيره تامين بايد شمـا         
را به موقع  با مواد مناسب در زمان و در مكان مناسب پشتيبانـي             

 .نمايد
تمام اين فرايندها را بايد در هنگام كار اندازه گيري نمايـيـد و                

مطمئن شويد كه بهينه سازي يكي از آنها بـه قـيـمـت نـاديـده                   
گرفتن ساير عوامل نباشد. انجام موثر و كـارآمـد تـمـام ايـن                   
فرآيند نشان مي دهد كه همه آنها بصورت متقابل پشتـيـبـان و           

 مكمل هم هستند و از يكديگر جدا نيستند.
تنبيه كردن بزرگترين اشتباه است (در واقع به هيچ وجه تنبـيـه              
نبايد وجود داشته باشد). اشتباهات رخ  مي دهد و اين جزئي از         

 كار است.
مشكلي نيست اگر اشتباهي پيش بيايد اگر شما از آن اشـتـبـاه               
درس بگيريد. اگر اشتباه براي بار دوم اتفاق بيافتد، نشـان مـي               
دهد از اشتباه قبل چيزي ياد نگرفته ايد. يادگيري را تشـويـق                
كنيد� آيا مايليد تغييرات را مشاهده كنيد و مي خـواهـيـد بـه                  

 تغييراتي كه  تاثيرات مثبت ايجاد مي كنند پاداش بدهيد؟
آيا شما مي توانيد مفهوم ناب را در پست خود به عنوان مـديـر                
نگهداري و تعميرات پياده كنيد؟ شانسي وجود ندارد. نگهداري          
و تعميرات يكي از عملكردهاي كسب و كار مي باشد كه بر آن              
تاثير مستقيم دارد و تقريباً با تمامي حوزه هاي ديگر عمـلـكـرد              
كسب و كار همانند منابع انساني، حقوق و دسـتـمـزد، مـنـافـع،                 
فناوري اطالعات ، زنجيره تامين، امنيت، روابط عمومي، انجـمـن           
اتحاديه/كارمند، توليد، عمليات، مهندسي، پروژه، امـور مـالـي،            
حسابداري، ورودي و خروجي لجستيك ، وسائل نقليه ، و غـيـره      

 .تعامل دارد
، شما بايد هماهنگي بيشتـري      ايجاد نماييد اگر مي خواهيد تغيير     

حهت تاثير گذاري بر روي يك و يا تعداد بيشتري از آنهـا كـه                
در ساير حوزه هاي تحت مديريت هستند انجام دهيد. اگر شمـا          

سعي در ايجاد تغيير فقط در حوزه نگهداري و تعميرات داريـد،            
آنگاه شما محكوم به فنا هستيد. شما نياز به همكاري و تـفـكـر                 
ناب در سراسر سازمان مي باشيد. شما بدون درك اهميت ايـن             
مسئله از سوي مديريت ارشد و پشتيباني آن نمي توانيد به ايـن             

 منظور دست يابيد.  
اگر اين تالش هاي ناب شما شامل درخواست كاهش بـودجـه              

ساليانه، رد كردن دوره هاي آموزشي طـرح ريـزي شـده در                 
بودجه و درخواست هاي مقطعي كاهش هزينه باشد قطعاً هـيـچ            

 گاه هيچ وقتي به اين هدف نخواهيد رسيد.
ناب نياز به تالش و تغيير چارچوب هاي ذهني دارد. همـانـطـور               
كه اينشتين آن را به خوبي بيان كرده،  شما نمي توانيد مشكلـي              
را حل نماييد در ذهن مجموعه اي كه مشكل را ايـجـاد نـمـوده                 

اين تغيير جديد در چارچوب ذهني نيـاز بـه رويـكـرد و                 �.اند
تالش در كسب و كار شمـا در كـوتـاه          .ديدگاه هاي جديد دارد   

مدت به اندازه اي هزينه خواهد شد، اما الزم نيست با هـزيـنـه                
هايي زياد انجام شود مگر اينكه مقاومت زيادي  وجـود داشـتـه       
باشد، كه اين مقاومت معموال در صفوف مديريت ميانـي وجـود             

 دارد.
 
 

رييس شركت مشاوره تـخـصـصـي        James Picknellنويسنده
ConsciousAsset                  در باري انتاريو، كـانـادا اسـت. پـيـكـنـل

استراتژي براي تعالي در مديريت نگهداري        –آپتايم  «نويسنده  
و مشاور در زمينه مديريت دارايي هاي فـيـزيـكـي       »و تعميرات 

سال تجربه عملي در اين زمينـه         30است. او مهندسي با بيش از        
و داراي اشتياق شوق براي به اشتراك گذاري ايـن دانـش مـي          

  باشد.  

يادگيري را تشويق كنيد اگر مايليد            
خواهيد   تغييرات را مشاهده كنيد و مي       

 به تغييرات پاداش بدهيد.
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 اهداف و مزاياي  پايش وضعيت

رستميان  هوشنگ 
نت  مدرس و مشاور 

razakpajuhesh@yahoo.com 

اي بـراي     داراي مزاياي گوناگوني است كه هر يك مـي توانـد انگـيزه              CM  روش
تـرين اهـدافي از اجـراي        اجراكردن اين سيستم در يك بنگاه اقتصادي باشد. مهم      

 شود، به شرح زير است: اين روش دنبال مي

 آالت: به حداقل رساندن تعداد دفعات توقف ماشين
شـود كـه      تعداد زيادي ماشين در خطوط توليد به صورت پيوسته، سبب مـي     وجود

هـا، بـه      خرابي يك ماشين، كل خط توليد را متوقف كند. حال اگـر خرابـي ماشـين                
بيني نشده رخ بدهد، خط توليد به دفعـات زيـادي متوقـف          صورت تصادفي و پيش   

هـاي از پيـش       ها و انجام توقف    بيني زمان خرابي ماشين    ، با پيش    CMخواهد شد.    
هايي كه داراي احتمال خرابي و زمان توقـف       تعيين شده، امكان تعمير همه ماشين     

هاي ناخواسـته،     كند. بدين ترتيب با جلوگيري از توقف     بعدي هستند، را فراهم مي    
 رساند. ها را به حداقل مي تعداد كل توقف

 آالت: كاهش دادن زمان توقف ماشين
ريزي نشده باشد، امكان دارد كه  آالت، به صورت اتفاقي و برنامه      توقف ماشين   اگر

قطعات يدكي و تجهـيزات مـورد نيـاز بـراي انجـام تعمـيرات، و يـا متخصـصان                       
تعميرات، در محل حاضر نباشند و زمان زيادي براي فراهم كردن ايـن مقـدمات،               

ريـزي شـده، امكـان تهيـه و           هـاي برنامـه    ، با انجام توقف  CMسپري شود. روش     
اوري كليه تجهيزات و افراد مورد نياز براي انجام عمليات در زمـان توقـف را         گرد

سازد و به اين ترتيب، از طوالنـي شـدن زمـان توقـف جلوگـيري           مي  از قبل فراهم  
 كند. مي

 كاهش مصرف قطعات يدكي:
تعمير يك ماشين، اكثر قطعـات يـدكي قابـل تعـويض ماشـين، جايگزيـن                   هنگام

كه ممكن است فقط يك قطعه خراب باشـد و بقيـه قطعـات                 گردند، در صورتي    مي

، با مشخص نمودن علت خرابي و محل آن، بـه شناسـايي          CM سالم باشند. روش 
تـوان از     ، مـي  CMكند. بدين ترتيب با كمك  هاي معيوب ماشين كمك مي    قسمت

تعويض  قطعات سالم جلوگيري كرد و حجم قطعات يـدكي مـصرف شـده را بـه                
 حداقل رساند.

 كاهش هزينه:
شود كه هر قطعه و يا ماشين، تا رسيدن بـه مـرز خرابـي         سبب مي   CMاز    استفاده

آالت سـالم، در      كاركند و به اين ترتيب از تعمير و يا تعويض قطعات و يا ماشـين          
كند. در نتيجه، با اسـتفاده      هنگام توقف اجباري كارخانه و يا سيستم، جلوگيري مي        

هـاي غـير ضـروري، در نگهـداري و تعمـيرات، ممانعـت                  از صرف هزينه    CMاز  
 شود. مي

 افزايش كيفيت محصول:
هـاي    در وضعيت ماشين به خاطر ايجاد خرابي و يا شكست در برخي قسمت          تغيير

كه ماشين، در     تواند به كيفيت محصول توليد شده، لطمه وارد كند، در حالي           آن، مي 
شـود كـه كيفيـت        دهد. ايـن موضـوع سـبب مـي          ظاهر به كار عادي خود ادامه مي    

كـه دليـل آن مـشخص         محصول و يا عملكرد كارخانه دچار افت شـود، بـدون آن          
تـوان از ايـن گونـه تغيـيرات كوچـك در وضـعيت                 مـي   CMگردد. با استفاده از      

 آالت، به سرعت مطلع شد و اقدامات الزم را به عمل آورد. ماشين

 آالت: باال بردن ايمني و ضريب اطمينان ماشين
تواند خطـر آفريـن       اي موارد، مي    آالت، در پاره    و يا شكست ناگهاني ماشين      خرابي

هاي جـاني و مـالي گـردد. پـايش دايـم شـرايط تجهـيزات،                  باشد و منجر به زيان   
، ضمن جلوگـيري از وقـوع حـوادث نـاگوار بـه              CMآالت در     ها و ماشين    دستگاه

آالت را    خاطر خرابي ناگهاني يك دسـتگاه، ضـريب اطمبنـان اسـتفاده از ماشـين                
 دهد. افزايش مي
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بخت عالي   محسن 

  CMMSكارشناس پياده ساز نرم افزار 

 

سازمان شما مانند بسياري از سازمانها از اتوماسيون براي توليد استفاده مي شود، بنابراين برروي اثربخشي كلي تجهيزات                   در  اگر
)OEE      اگر در بسياري از مراحل توليد خود از ماشين آالت                كليدي براي تعيين بهبود بايد تمركز شود.        شاخص  ) به عنوان يك

در حركت به     : آماده به كاري، عملكرد و كيفيت استفاده مي شود.            OEEتوليدي استفاده مي كنيد، بنابراين از همه فاكتورهاي            
 سطح جهاني، بايد مالحظات در مورد سيستم كامل توليد وجود داشته باشد.

سازمان شما مانند بسياري از سازمانها از اتوماسيون براي               در  اگر
توليد استفاده مي شود، بنابراين برروي اثربخشي كلي تجهيزات      (              

OEE      كليدي براي تعيين بهبود بايد تمركز        شاخص  ) به عنوان يك
شود. اگر در بسياري از مراحل توليد خود از ماشين آالت توليدي                

: آماده به كاري،    OEEاستفاده مي كنيد، بنابراين از همه فاكتورهاي          
عملكرد و كيفيت استفاده مي شود. در حركت به سطح جهاني، بايد               

 مالحظات در مورد سيستم كامل توليد وجود داشته باشد.

به عنوان معيار در سطح جهاني        OEEدرصد    85سازمان ها از      بيشتر
استفاده مي كنند، اما پس از رديابي سازمان و پياده سازي برخي از                

: آماده به كاري، عملكرد و        OEEتالش ها براي بهبود، نتايج عوامل       
درصد و    86درصد ، 90كيفيت به ترتيب به طور متوسط برابر با              

%90درصد ( 76.4درصد خواهد شد. اين مقدار برابر است با            98.7
درصد   85%)، كه طور قابل توجهي كمتر از معيار               %98.7*86*

 است. حتي اين معيار در سطح جهاني مي تواند فراتر رود.

بهبود تجهيزات توليدي باعث  تحميل هزينه هاي قابل توجه پنهان              

در طول عمر تجهيزات مي شود. اين هزينه هاي پنهان را مي توان به               
عنوان هزينه هاي غير معمول تعريف كرد كه شامل قيمت خريد                
دستگاه توليدي، نگهداري و تعميرات، تداركات، افزودن دستگاه،            
كيفيت ضعيف، استفاده از انرژي ناكارآمد و زمان آموزش مي باشد.            
همچنين مي تواند هزينه هاي طراحي غير ضروري وجود داشته                 
باشد، براي مثال، افزايش بي دليل سرعت بدون در نظر گرفتن نياز              
سيستم توليد (افزايش سرعت ماشيني كه تغذيه  كننده ي گلوگاه               
 خواهد بود) . اصطالح مالي براي اين ، هزينه غير قابل بازگشت است.

) يك مفهوم جديد     DFOEEطراحي براي اثربخشي كلي تجهيزات (       
است كه تمركز بهبود تجهيزات را به مرحله طراحي تغيير مي دهد.              
روش انجام به اين صورت است كه دانش هاي: شش ضايعه بزرگ               
نت بهره ور فراگير، هفت ضايعه توليد ناب، حفاظت از انرژي،                   
تئوري محدوديتها و شش سيگما به مرحله طراحي تجهيزات توليدي           

 مورد استفاده قرار مي گيرد.

تلفات را بيشتر شفاف مي سازد، زمينه را براي بهبود             DFOEEروش  

www.uptimemagazine.com mohsenalibakht@yahoo.com 
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در مرحله طراحي تجهيزات توليدي جديد برجسته مي نمايد. با                   
توان بهبودهايي در دستگاه ايجاد كرد، اما         شناخت تلفات، به وضوح مي    

بهبود در مرحله طراحي، كاهش قابل توجهي در هزينه هاي پنهان و                
 غير قابل بازگشت فراهم مي كند.

 :DFOEEگام هاي اساسي در  روش بهبود 

اين كار در درجه اول بر عهده رهبر سازمان مي باشد           تعريف هدف:     -1
كه بايد شامل چكيده اي از جريان ارزش باشد. چگونه بهبود اثر                    
بخشي تجهيزات همسو با استراتژي كلي خواهد بود. چگونه اين                  
تجهيزات جديد به نفع سيستم خواهد بود؟بهبودهاي مستقيم و/يا               
 غيرمستقيم چه هستند و چگونه آنها به نفع مشتريان شما خواهند بود؟

كه با ساخت يك تيم چند منظوره و           :    DFOEEتشكيل يك تيم      -2
مشاركت ذينفعان شروع مي شود. بيشتر بخش هاي عملياتي درگير             

) و تامين كننده     OEMهستند. از جمله: توليد كننده تجهيزات اصلي(        
اجزاي كليدي آن،مهندسي،كارگراني كه تجهيزات را راه اندازي                
خواهند كرد، يك متخصص سيگما، نگهداري و تعميرات، خريد و                

 فروش.

 OEEتيم، داده هاي موجود از اندازه گيري           :  OEEتعيين اهداف     -3
جهيزات موجود را بررسي كرده و نقشه جريان ارزش را تحليل مي                

آوري هاي قابل اجرا، بهترين شيوه هاي          كند. بحث بعدي در مورد فن     
و جريان است. در      OEEفعلي و نياز به توسعه به منظور بهبود عوامل            

 نتيجه اهداف را مي توان فرمول بندي كرد.

بهبود اثر بخشي تجهيزات بايد     تعيين اهداف صرفه جويي در هزينه:         -4
، اهداف نسبت   3در مرحله     OEEاز نظر مالي ترجمه شود. از اهداف          

مالي مرتبط به افزايش درآمد،قيمت فروش محصوالت و تفاوت                  
 ناخالص بايد تعيين شود.

هاي   كننده  با تكميل مراحل قبلي، تامين       شروع مرحله طراحي:       -5
كننده اجزاي كليدي با ايفاي نقش تيم را              تجهيزات اصلي  و تامين      

رهبري مي كنند. با اين حال، اين بدان معنا نيست كه اعضاي ديگر در               
اين مرحله شركت نمي كنند. برخي از نمونه هاي اوليه اجزا، ارگونومي،            

 گردد.   بهره وري انرژي و مشخصات ممكن ايجاد مي

اين كار شامل تكرار عملياتي از            انجام مرحله تست(آزمون):        -6
مي     DFOEEمحصوالت كاربردي، با حضور  اعضاي تيم                         

باشد.قابليت،كيفيت (عملكرد)، تحليل توقفات، تست سرعت، زمان            
آموزش، زمان تغيير محصول توليدي(شامل تنظيمات دستگاه)، مصرف        
انرژي، حركت اپراتور(ارگونومي) و مطالعات صدا، همه بخشي از                
اقدامات مورد نياز هستند. اين مطالعات بايد با واحد مناسب و با طيفي              
از محصوالت مورد هدف تجهيزات انجام شود. انجام تست با تعداد               
كم، همه متغيرهاي مورد نياز براي تعيين مقادير واقعي از اين شاخص             
ها و متغيرهاي مذكور را به تصوير نمي كشد. سرانجام اسناد استاندارد            

تعيين مي شود كه شامل همه مراحل مهم              DFOEEكار توسط تيم     
عملياتي، نكات كليدي كار و داليل نكات كليدي است. تمام مراحل                
آزمون، اسناد و نتايج آزمون آرشيو و به تجهيزات متصل مي شود در               
فرمتي كه بتوان به نحو كارايي در مرحله هدف نهايي بكار رود. هر                  
شكست در طول اين مرحله از تلرانسهاي متغير بايد در اين زمان                  

 اصالح شود.

با راه اندازي تجهيزات جديد و در محل، همه            : اجرا مرحله پذيرش    -7
آزمون هاي متغير براي تمام محصوالت تكرار  مي شوند. روش تست             
مشابه روش  هاي انجام شده در مرحله تست هستند و نتايج به دست                
آمده ثبت و در مقايسه با نتايج مراحل تست پيگيري مي شوند. اگر                 
هر نتيجه غير قابل پذيرشي در ارتباط با مشخصات يا انحراف متغيرها            

 مسئول در برابر اصالح آنهاست.    DFOEEوجود داشته باشد، تيم 

OEE             يك مقياس كليدي ناب براي دستيابي به اثربخشي تجهيزات در
بايد   DFOEEكالس جهاني با مالحظات سيستم است. متدولوژي جديد         

 بكار گرفته شود.

، و شركت مشاوره    USA  ،LLCرابرت بيرد مالك و رئيس تيم هاي ناب         
سال از كار براي سازمانهاي        33شش سيگما ناب مي باشد. در طول          

توليدي و خدماتي، رابرت باعث شده است كه تحوالت موفق آميز                 
شش سيگما در سطح جهاني صورت پذيرد. او نويسنده كتاب چهار               
جزء از سازماني با گامهاي سريع است: فراتر از ابزار هاي ناب سيگما.              

 رابرت گواهينامه و تجربه كمربند سياه  شش سيگما را نيز دارد.

www.leanteamsusa.com 
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 تشكيل تيمهاي كاري ساخت يافته  در نگهداري و تعميرات

 حسين توكلي، محمد زماني مهر
 متخصصان نگهداري و تعميرات

tavakkoli@saipacorp.com 

 مقدمه -1
گروهها و تيم هاي كاري در اليه هاي زيرين يك مجـمـوعـه              
توليدي نقش به سزايي در گردش چرخ حركتي سازمان دارند. اين            
گروهها عمدتاً ساختاري مشابه داشته و در كف كارگاه يا كارخـانـه             
شكل مي گيرند. تيمها معموالً به صورت غير رسمي وجود داشته و              
با دور هم جمع شدن چند همكار شكل مي گيرند. تيمهـا مـعـمـوالً                  
داراي چند عضو و يك سرپرست هستند كه به منظور خـاصـي بـا                 
يكديگر فعاليت مي كنند و در برخي نقاط فصل مشتركهايـي بـيـن               
تيمها وجود دارد كه باعث ارتباط تيمـهـا مـي گـردد. در بـرخـي                      
سازمانها سعي بر اين است كه اين فعاليتها به رسـمـيـت درآيـد و          
گروهها در قالبهاي سازماندهي شده فعاليت كنند. سازمان دادن بـه      

هاي گروههاي كوچك، يكي از مهمترين وظايف مـديـريـت             فعاليت
ارشد و مديران مياني است. اگر گروهها سازمان يافته نباشنـد، بـه               
دنبال اهدافي خواهند بود كه شايد در ظاهر خوب باشنـد ولـي در                
راستاي اهداف سازماني نيست. در ادامه اين مقاله بيشتـر در ايـن                

رابطه بحث خواهد شد. امروزه اكثر فعاليتهاي سازمانـهـاي مـوفـق                
توسط گروههاي كوچك انجام مي شود. در سـاخـتـار سـازمـانـي                   
شركتهاي گروه مدار، گروهها را مي توان به دو دسته تقسيم كـرد.             
گروههاي كايزني و حركت تدريجي يا بهبود مستمر و گـروهـهـاي             
پروژه اي يا تيمهاي حذف ايراد.  گروههاي كايزني بـا مـطـالـعـه                   

هاي مختلف به تحليل كيفي پرداخـتـه و            فعاليتها به روش و تكنيك    
دهند ايـن گـروه از ردة            تيمهاي  كوچك حل مساله را تشكيل مي       

گردد. گروههاي حذف ايـراد،  بـر روي                كف سازمان تشكيل مي   
مسائل مديريتي متمركز شده و بدنبال يافتن و حل مشكالت اصلـي            

در اصـل        TPMشركت جهت دستيابي به اهداف سازمان هستند.       
يك فعاليت كايزني است و تيمهاي آن از نوع تيمهاي بهبود مستمر            

زمان صـرف شـده در گـروهـهـاي                TPMاست. در پياده سازي      

ها دقيقاً مكتوب و       شود. كليه فعاليت     كوچك دقيقاً ثبت و كنترل مي     
هاي مثل عمليـات نـگـهـداري، مـطـالـعـه،                 گردد (فعاليت    حفظ مي 

آموزش، ثبت زمان صرف شده براي گروهها به سـازمـان امـكـان               
 كند.) رديابي و قدرداني از كاركنان را فراهم مي

هاي عـمـومـي        هاي نگهداري و انجام بازرسي      با انجام فعاليت  
توسط اپراتور، آنها به يك خود باوري رسيده با كاهش توقفـات و               

ها به نقش خود در سازمان افتخار خواهند كـرد. ايـن امـر                    خرابي
مندي شغلي و افزايش مشاركت عمومـي در           باعث افزايش رضايت  

حل مشكالت خواهد بود. در چنين شرايطي اپـراتـورهـا داوطـلـب                
هاي هفتگي در روزهاي تعطيل مشاركت        خواهند شد تا در سرويس    

كنند كه در چنين شرايطي بايد امكان استفاده از اضافه كار و مـازاد              
 بر سقف مجاز براي ايشان فراهم شود.

 
 همسو سازي اهداف گروهها و اهداف شركت -2

ها معموالً اهدافي در راستاي اهداف اصلي سازمان بـراي خـود               تيم
كنند و با كار گروهي و تالش جمعي سعي به دستيابي به              تعريف مي 

ها كسب و كار سازمان را پيش بـرده     آن اهداف دارند. اين فعاليت     
شود. خودباوري،     مندي كاركنان نيز مي     و در عين حال باعث رضايت     

هايي هستند كه به كـاركـنـان          موفقيت و رضايتمندي شغلي احساس    
دهند مسلماً سياستهاي مختلف مديريتي و تعداد سـطـوح            انرژي مي 

وري است.در شركـتـهـاي         سازماني از عوامل مهم و موثر براي بهره       
توليدي بزرگ دو هدف عمده وجود دارد ، توليد ارزش و ايـجـاد                 

هاي غير مستقيم . توليد ارزش از طريق سود مستقيم و بـر                  ارزش
كوتاه مدت است و ارزشهاي غير مستـقـيـم از نـوع                   اساس برنامه 
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گردد. يك   ارزشهاي انساني و معنوي است كه در بلند مدت حاصل مي         
سازمان سعي دارد در هردو راستا به موفقيت نائل آيـد و در واقـع                   
دسترسي به يكي از اين اهداف  با چشم پوشي از ديـگـري مـمـكـن                    
نيست. چگونه ممكن است بدون توجه به نيروي انسـانـي بـه ارزش                 
افزوده دست يافت؟ در سياست گذاري مديريت سازمان، همواره اين          
يكي از چالشهاي اصلي است. در واقع حركت در هـر راسـتـا بـاعـث                    

شود و درعين حال بايد در هـر دو              كندي حركت در جهت ديگر مي     
جهت حركت كرد. چگونگي تقسيم انرژي و توان حركـتـي در ايـن                 

دهـد.تشـكـيـل         هاي مختلف مديريتي را تشكيـل مـي          راستاها ، سبك  
گروههاي كوچك كاري كه اهدافي هم راستا با اهداف سازمان دارنـد            

هاي نوين دنياي كسب و كار است كه تـالش دارد بـا                 يكي از نگرش  
ايجاد هم افزايي در هر دو جهت ايجـاد ارزش كـنـد. اگـر اهـداف                    

تـوانـيـم ارزش         گروههاي كوچك مانند اهداف سازمان باشنـد، مـي         
هـاي يـك        هاي آنها را اندازه گيري كنيم. پيشرفت فعـالـيـت          فعاليت

 بخش قابل توسعه است.  4گروه كوچك در 

بخش اول : توسعه شخصي : در ابتدا يك گروه بايد با تكنـيـك هـاي          
هاي افراد را توسعه داده و با ايجاد خودباوري اهمـيـت              مختلف قابليت 

 هريك از افراد را مشخص كند.

ها : بهبود فعاليتها توسط گروه پيشنـهـاد و              بخش دوم : بهبود فعاليت     
 شود تا به يك حس برتري دست يافت. اجرا مي

بخش سوم : حل مسأُله : در اين بخش اهدافي كـه مسـتـقـيـمـاً بـر                         
فعاليتهاي گروه تاثير دارند  بعنوان اهداف گروه انتخـاب و مسـائـل         

 شوند. مربوطه شناسايي و حل مي

بخش چهارم : خودمديريتي : گروه ، اهـداف بـزرگـي سـازگـار بـا                
سيستهاي سازمان انتخاب و خود بصورت مستقل آنها را مـديـريـت               

كند. در اين بخش ارتباط اهداف گروه با اهداف سازمان به روشني           مي
 مشخص است.

ها چندان با روندهاي جاري سازمان        هاي اول تا سوم فعاليت      طي بخش 
ها براساس فرهنگ كف كارخانه انجام        سازگار نيست و عمدتاً فعاليت    

فعاليتهاي گروه جهت داده مي شوند و سعي مي           4شود. طي بخش       مي
شود ارزش هر فعاليت مطابق تاثير آن بر اهداف كلي سنجيده شـود.             

افتد و ايـن هـدف اصـلـي             در اين مرحله مديريت مشاركتي اتفاق مي      

 است. TPMهاي كوچك  تيم

 هاي كوچك نقش مديريت در فعاليت تيم -3
عامل بسـتـگـي       3هاي كوچك به      گويند موفقيت تيم    صاحب نظران مي  

دارد.انگيزه ، توانايي ، محيط دلخواه كاري. مديريت مسئول ترويج و              
ايجاد اين سه شرط در سازمان است. در اصل،  انگـيـزه و تـوانـايـي                     
مسئوليتي است بر عهده پرسنل ولي ايجاد محيطي مناسب و دلـخـواه              
جهت فعاليت،  خارج از كنترل پرسنل است كه بايد توسط مـديـريـت             

 فراهم گردد.

براي ايجاد اين شرايط مسائل و مشكالتي وجود دارد كه كم بيش در              
توان به دو دسته مشكالت انساني و          كليه سازمانها يكسان است كه مي     

 مشكالت محيطي آنرا تقسيم نمود.

هاي مخـصـوصـي را كـه            مديريت در اولين گام موظف است آموزش      
مورد نياز ايجاد انگيزه و افزايش توانـايـي اسـت تـدارك بـبـيـنـد.                     
آموزشهاي تخصصي ، فني و علمي باعث افزايش توانمندي پرسنـل و             
افزايش انگيزه آنها خواهد شد. تحصيل، منبع ايجاد انگـيـزه اسـت ،                 
انسان ذاتاً مايل به يادگيري است و با ايجاد بستر الزم خود بخود شور              

 و انگيزه فراگيري ايجاد خواهد شد. 

دومين وظيفه مديريت ايجاد محيطي آرام و امن با حـذف مشـكـالت               
فيزيكي و فيزيولوژيكي محيط كه اثر مـنـفـي بـر پـرسـنـل دارنـد،                      

باشد.براي ايجاد يك محيط آرام و بدون مشكالت فيـزيـولـوژيـك              مي
ابتدا بايد از مديريت مالكيتي و دستوري دوري كرد و ساختار سازمان            
را جهت اصالح روشهاي مديريتي تغيير داد. احترام بـه پـرسـنـل و                   

هاي خود جوش پـرسـنـل          حمايت سازمان از نيروي انساني به فعاليت      
كمك خواهد كرد و محيطي امن و آرام جهت فعـالـيـت گـروهـهـاي                  

 كوچك ايجاد خواهد نمود.

وقتي مديريت شرايط فيزيكي محيط را براي كار آماده كند. انـگـيـزه               
يابد به عنوان مثال اگر محل مـنـاسـبـي جـهـت                 انجام كار افزايش مي   

برگزاري جلسات براي پرسنل فراهم نشود آنها شور و شوق خود را             
هاي خـود     از دست خواهند داد. گروه بايد همراهي مديريت با فعاليت          

هرگز پياده سـازي نـخـواهـد شـد اگـر              TPMرا كامالً احساس كند    
مديريت ارشد سازماني توجهي به شرايط محيطي كار نداشته بـاشـد.             

TPM              يك فعاليت فراگير در سازمان است، وقتي صحبت از فـراگـيـر
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بودن يك فعاليت مي شود يعني كليه سطوح سازمانـي و واحـدهـاي                
سازمان بايد اهميت موضوع را درك نموده و تمام سعي و تالش خـود              
را جهت دستيابي به اهداف به كار ببندند. سپردن فعاليت به تيمـهـاي               
كوچك و عدم حمايت آنها باعث دلزدگي نيروي انساني از فعاليتهـاي            

 تيمي مي شود.

با حمايت مديريت ارشد سازمان از تيمهاي كوچك ديوارهاي بـلـنـد              
بين واحدها برداشته شده و سرعت هماهنگي ها و سـرعـت انـجـام                  

 فعاليتهاي اصلي و اثر گذار به نحو چشمگيري افزايش خواهد يافت.

 يك شركت بزرگ در		TPMتيمهاي  تشكيل -4

كار تيمي طراحي شده و ساختار ارتباطي آن بـراي اجـراي فـراگـيـر             
TPM               داراي ساختاري درختي شكل است. بطوريكه تيم شمـاره يـك

در راس اين هرم قرار داشته و راهبري آن را ارشد ترين مقام توليـد                
عهده دار است و اعضاء آن را مديران ارشد سازمان تشكيل ميدهنـد.             
اعضاء اين تيم هركدام هدايت و رهبري تيمهاي ديگري را در دسـت             
داشته و ساختار درختي شكل از تيمهاي متعدد را تشكيل ميدهند كـه      

 ).1تا كف كارخانه گسترش و توسعه ميابد ( شكل

 
  TPM) ساختار درختي شكل تيمهاي كاري در نظام 1شكل (

از مزاياي ساختاري اينگونه تيم سازي وجود انسجام تيمي و سرعـت             
در انتقال دانش و اطالعات مورد نياز براي پيشرفت كار است. اعضاي           
تيمهاي هم رده در بعضي موارد همپوشاني كـرده و در تـيـمـهـاي                    
مختلف عضو مشترك خواهند بود در اين صورت سـرعـت انـتـقـال                 
تصميمات و اجراي هماهنگ اهداف سازمان با سهولت بيشتري انجام          

 ميگيرد.

استفاده از ساختارهاي تيمي يكپارچه اين امكان را فراهم مـي            
آورد تا كليه اعضاء يك ساختار در يك مكانيزم آموزشي تربـيـت و               
پرورش يابند و پس از كسب تجربه الزم از نتايج موفق تيـمـي قـادر                 
باشند تا خود بعنوان هسته مركزي تيم جديدي را تشـكـيـل داده و                 

 هدايت نمايند.  

 خود ارزيابي تيمها -5
از ديگر برنامه هاي گسترش كارتيمي توسعه مشاركت پـرسـنـل بـا               
حضور در يك جدول بازديد و ارزيابي از يكديگر است بدين صورت            

بصـورت     TPMكه با توجه به اينكه ارزيابي فعاليت كليه تـيـمـهـاي               
ماهانه توسط يك چك ليست ارزيابي استاندارد صورت ميـگـيـرد از              
اعضاء ديگر تيمها دعوت ميشود تا براي الگو برداري و شـنـاسـايـي                
نقاط قابل بهبود ارزيابهاي كميته راهبري را همـراهـي كـنـنـد و در                   
نهايت بازديد كنندگان مشاهدات خود را از نقاط قوت و قابل بهـبـود              
مشاهده شده به تيم ارزيابي شده ارائه ميكنند. ايـن ابـزار فـرصـت                  

 TPMمناسبي را براي اعضاء پديد آورده است تا در مسير استـقـرار               
فراگير همواره در  فاصله كمي از يكديگر قرار بگيرند و در پـي راه                 

 هايي جديد براي ارائه باشند. 

 گرد همايي نمايندگان تيمها -6
ارزيابان و مدرسين سالنها طي گردهماهي هاي دوره اي كه بصـورت            
يك كارگاه برگزار ميشود بوسيله تكنيكهايي مانند طوفان ذهـنـي و              

 TPMحل خالقانه مسئله در خصوص مسائل روز شركت در استقرار            
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به همفكري مي پردازند و خروجي اين كارگاه توسط دبيرخانه كميتـه            
راهبري جمع بندي و بصورت گزارش در اختيار مديران قرار ميگيـرد     
تا در تصميم سازيها مورد استفاده قرار گيرد. همچنين در اين كارگـاه   
نمايندگان تيمها داستان موفقيت يا عدم موفقيت خود را براي سـايـر              

 نمايندگان بصورت سمينار ارائه ميكنند. 
 

 تقويت توان تكنيكي و فني تيمها   -7
درخصوص تقويت افق ديد تيمها و گستردگي در تصميمات گـروهـي            
از نمايندگان واحدهاي ديگر در ساختار تيمـهـا اسـتـفـاده مـيـشـود                   
بطوريكه در مرحله اول طي درخواست از واحد ايمـنـي و بـهـداشـت                  
نماينده آن واحد در برخي جلسات گروه كه اكنون تركيب خوبـي از              
توليد و نگهداري و تعميرات را تشكيل ميدهند شركت نموده و گروه            
را از ديدگاه ايمني با نكات قابل توجه در هنگام تصميم گيري آشـنـا                

از نمايندگان تضمين كيفيت، كنتـرل   TPMميكند در فاز سوم استقرار  
توليد و مهندسي نيز دعوت بعمل خواهد آمد. اين مكانيزم سـاخـتـار                

تيمي را به همسو شدن بيشتر در راستاي اهداف سازمان و برداشـتـن              
 ديوارهاي مجازي بين ادارات ياري ميكند.

 

 حمايت سازمان از ساختارهاي تيمي -8
نكته بنيادين موفقيت تيمهاي كاري و تضمين استقرار صـحـيـح            

يا هر نظام مشابه ديگري، حضور فعال مديران ارشـد و               TPMنظام  
مياني در حمايت و پيگيري اهداف تيم نقش تسهيل سازي و پشتيباني            
را در اين ساختار خواهد بود ، بطوريكه ضمن حفظ سلسـلـه مـراتـب                 

 سازماني فعاليتهاي تيمي نيز رشد و توسعه مي يابد.
 

 نتيجه -9
نتايج حاصل از اجراي فرايند فوق در چندين شركت بزرگ تولـيـدي             
موجب شده است كه در هر سازمان نسبتاً بزرگ  نيازمنـد تـحـول و                  
مهندسي مجدد باشد استفاده از روش تيم سازي  ساختار يافته بعنوان            

 يك راه حل موثر پيشنهاد گردد.
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انتخاب استراتژي صحيح نگهداشت براي 
 دستيابي به نت بر پايه قابليت اطمينان

 بابك فاضل بخششي
 CMمدرس و مشاور 

fazelbakhsheshi@gmail.com 

براي اجراي موفق يك برنامه قابليت اطمينان روش هاي زيادي وجود              
دارد اما رسيدن به موفقيت نياز به يك مدل پياده سازي مناسب براي                
تعيين استراتژي هاي نت دارد. در ادامه براي توسعه يك برنامه                    
نگهداري بر پايه قابليت اطمينان از طريق بهينه سازي وظايف نگهداري            

 منطبق و متمركز بر جلوگيري از شكست و خرابي صحبت مي كنيم.
كه هر كدام مدعي       »نت«در بسياري از صنايع سيستم هاي مختلف           

بهبود هستند، در جريان هستند. بعنوان مثال  سيستم كامپيوتري                  
) براي مديريت عملكرد تجهيز شده          CMMSمديريت نگهداري (      

) در  PMاست، برنامه هاي نگهداري و بازرسي هاي  پيشگيرانه  (                 
سازمان جاري  شده و برنامه هاي تعميرات پيشبينانه به طور نسبتاً                   

 وسيع در حال پايش شرايط دارايي هاي شركت است.
همانطور كه مشاهده مي شود بسياري از اجزاي پازل نگهداري بر پايه               
اطمينان در اين صنايع وجود دارد. اما چرا بهبود نتايج قابليت اطمينان و              
هزينه محقق نمي شود؟ پاسخ آسان است، زيرا يكپارچگي اين سيستم             
هاي جدا از هم مورد توجه قرار نگرفته و هر سيستم به صورت غير                   
بهينه رها شده است. بخش هايي از هر استراتژي با ديگري همپوشاني              
دارد به نحوي كه برخي از فرآيند ها و تجهيزات تحت كنترل دو يا چند       
استراتژي تعميرات قرار دادند. كافيست براي هم راستا سازي و                   
همچنين يكپارچگي تمام برنامه هاي موجود گامي كوچك برداريم،               

نقاط همپوشاني را مشخص كرده و فعاليت هاي اضافي را حذف كنيم و              
) و هم زمان      OEEمعموالً افزايش در اثر بخشي جامع تجهيزات (            

كاهش منابع در نگهداري  را در كوتاه ترين زمان ممكن مشاهده كنيم.              
براي اين مهم بايد شناسايي خوبي از استراتژي هاي نت و كاربرد هاي               

 آنها و در نهايت تاثيرات ناشي از پياده سازي  آنها داشته باشيم.

 شناسايي
براي دستيابي به موفقيت مالي يك پروژه، هزينه هاي كليدي توسط                
پروژه بايد به خوبي شناخته شود. كارخانجات مي توانند بدون شناسايي           

كرده و مشتاق توليد اين نوع        PMاوليه، سال ها وقت صرف برنامه هاي   
از برنامه ها باشند. اين حس خوبي به دنبال خواهد داشت زيرا آنها                   
معموالً نسبت به وضعيت ابتدايي بهره برداري تا خرابي تجهيز به                   
سرعت جايزه خود براي كاهش خرابي تجهيزات به دست مي آورند.              

 PMباعث مي شود در طول زمان سيستم هاي              PMعالقه به توسعه     
رشد كنند تا بتوانند تمامي حاالت خرابي را پشتيباني كنند. هر حادثه                

اضافي دارد.    PMنامطلوب منتسب به يك خرابي نياز به يك فعاليت             
به تمامي اجزاي تجهيزاتي كه شبيه آن           PMتواترها مشخص شده و      

تجهيز مصدوم هستند اعمال مي شود. در اين روند پي آمد ها و طبيعت               
خرابي ها معموالً  چشم پوشي مي شوند زيرا هيچ حركتي براي شناخت              
و توصيف علل خرابي انجام نمي شود. استراتژي بسيار ساده است،                 
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ماشيني كه خراب مي شود موجبات ناراحتي مدير را فراهم مي شاد و               
PM                موجب مي شود كه مدير كمتر ناراحت شود پس بايد به توسعه

به شدت افزايش      PMآن ادامه داد. در طول زمان تعداد برنامه هاي           
مي يابد و به نقطه اي مي رسد كه بسيار از فعاليت ها انجام نمي گردد.                

توسعه يافته هنوز نمي       PMاين باعث مي شود كه حتي با يك برنامه           
 توان جلوي خرابي ها را گرفت .

را با    PdMرويكرد ديگر حركت پيشبينانه است. مي توان برنامه              
پايش تعداد محدود از تجهيزات حياتي آن هم با تحليل ارتعاشات                
( كه معموالً موفق است) آغاز كرد. در حقيقت موفقيت يك امتياز                  

 مثبت است و افزايش موفقيت موجبات رشد برنامه است. 
به خدمت نمي گيرد. در اينجا مود           PdMو نه     PMروش ديگر نه     

هاي خرابي تعيين كننده و تاثير گذار بر ارزيابي و ارزش گذاري هاي              
خرابي براي تعيين يك رويكرد كم هزينه يا حتي تعيين امكان اجراي             
نگهداري براي پيش بيني واقعي يا جلوگيري از خرابي مورد استفاده             

 قرار مي گيرند.
در عمل در سيستم هاي غير يكپارچه تداخل بسياري در استفاده از                
استراتژي ها وجود دارد. براي مثال، كارخانه ممكن است از تكنولوژي           
پيشبينانه براي پايش بيرينگ ها استفاده كند اما مكرراً يك تكنسين             
را براي باز كردن تجهيز و بازرسي همان بيرينگ اعزام كند. مسخره              
بودن اين كار شايد كامالً معلوم به نظر رسد اما در بسياري از صنايع                 
اين مسئله اتفاق مي افتد. به همين دليل است كه در اجراي استراتژي              
نگهداشت، بايد ابتدا در مورد متدولوژي قبل از توصيف پله هاي اجرا             

 صحبت كنيم.
براي تصحيح اينچنين بي كفايتي هايي در تدوين استراتژي نت بايد              

 گام هاي زير را برداشت:
          تمامي وظايف نگهداري بايد به يك مود خرابي مشخص مرتبط

 باشند.
             كم هزينه ترين اما كارآمدترين كار براي نگهداري دارايي

 بايد استفاده شود.
              فاصله زماني اجراي فعاليت نگهداري چيزي خواهد بود كه

 مرتبط با خرابي در نقطه بهينه در سيكل خرابي دارايي است .
          هزينه كل خرابي بايد بيشتر از هزينه اجراي فعاليت نگهداري

 دارايي باشد.
PM                بايد در نهايت يك نوسازي برپايه زمان باشد و نه يك

 بازديد.
                خرابي هاي اعمال شده در هنگام بهره برداري دارايي كه

خارج از توانايي نگهداري و تعميرات هستند نبايد باقي بمانند.          
 دارايي بايد تجديد طراحي شود.

براي انتخاب هر استراتژي بايد هزينه و فايده را مد نظر قرار داد. با                 
مي توان متوجه شد كه در اغلب موارد فعاليت               P-Fمطالعه نمودار   

توانايي تشخيص  تشكيل خرابي را در يك فاصله زماني               PdMهاي  
دارند. به عالوه فعاليت هاي        PMوسيع تري نسبت به فعاليت هاي         

PdM                 ممكن است براي تشخيص مود هاي خرابي بيشتر مناسب
 باشند.
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دهد كه    تحليل بيشتر نيروي كار مورد نياز براي اجراي كار نشان مي            
به طور متوسط يك چهارم هزينه        PdMاز ديدگاه مالي، فعاليت هاي      

را براي شناسايي يك مود خرابي يكسان             PMهاي فعاليت هاي      
در رابطه با خرابي      PMصرف مي كنند. به عالوه  ثابت شده سيستم           

هايي كه زودهنگام هستند نا توان بوده و نيز گاهي  فعاليتي را انجام                
همچنين به عنوان يك    مي دهد كه خرابي براي آن اتفاق نخواهد افتد.   

عامل ديگر، كه اغلب بسيار مهم است، تاثيرات اقتصادي توقف توليد            
اغلب در زماني كه تجهيز در حال         PdMمطرح مي شود. فعاليت هاي      

كار است انجام مي شوند و كارهاي اصالحي توسط تكنولوژي هاي                
تعيين مي گردند، كه با ساير كارهاي               PdMمورد استفاده در      

 PMاصالحي با ارزش به طور همزمان قابل اجرا هستند. بازديد هاي             
معموال ً نياز دارند تا تجهيز از مدار خارج شود. اين موارد مي تواند در               

 انتخاب استراتژي بسيار راهگشا باشد.
عدم شناسايي مودهاي خرابي و نوع آنها باعث مي شود مسيرهاي                
ناصحيح در پياده سازي استراتژي تعميرات طي گردد. بعنوان مثال             

را در تعيين خرابي هاي        PMبرخي از سازمان هايي كه برنامه هاي          
موردي  موثر و كارآمد نمي بينند متاسفانه رويكردشان را بر اين                  

را افزايش داده و يا حتي بدتر از          PMاساس قرار مي دهند كه تواتر       
آن نسبت به نوشتن رويه هاي جديد و برنامه هاي زماني متفاوت                  
براي تسكين اين خرابي ها دست مي زنند. اين مسئله باعث مي شود              
كه برنامه نگهداري به سوي پر هزينه شدن، ناكارآمدي و خارج از                
كنترل شدن سوق پيدا كند. در صورتي كه تشخيص خرابي هاي                  
موردي يا ادواري با تكنيك هاي پايش وضعيت با هزينه اندك قابل               
دستيابي است. از سوي ديگر برخي از خرابي ها ناشي از فرسودگي و              

شناخته شده    MTBFين خرابي هاي      سايش طبيعي اجزا هستند ا      
دارند و وقتي عمر مفيد تجهيز به پايان مي رسد اتفاق مي افتند. اين                 

قابل    PdMنوع از مود هاي خرابي اغلب از طريق فرآيند و پايش               
شناسايي هستند اما در هر صورت نوسازي هاي بر پايه زمان اغلب                
در اين موارد بيشتر كارآمد بوده و استراتژي نگهداري مطلوب تري             

 خواهند بود.

 پياده سازي
پياده سازي نياز به درك كامل از شكست بالقوه هر قطعه اي از                     

) FMEAتجهيزات از طريق تحليل حاالت شكست و آثار خرابي (              
مي توانند در      FMEAبراي هرنوع از تجهيزات دارد. الگوهاي              

سطوح مختلف  به كار گرفته شوند. با استفاده از الگوها مي توان زمان              
سوال   7زيادي را صرفه جويي كرد. با هر نوع تجهيز بايد بتوان به                 

 پاسخ داد: RCMپايه 
عملكرد تجهيز چيست ؟ 

خرابي هاي عملكردي كدامند؟ 
مود هاي خرابي كدامند؟ 
تاثيرات اين خرابي ها چيست ؟ 
نتايج حاصل از آنها كدامند؟ 
چگونه مي توان خرابي را تخفيف داد ؟ 
اگر نتوان يك فعاليت مناسب را پيدا كرد چه مي شود ؟ 

در زمان پاسخ به سوال شش مسير منطقي براي استفاده از سه منبع                
را در نظر بگيريد. هچنين        PMو    PdMاصلي پايش فرآيند، پايش      

بسيار مهم است كه مقصود خود از اجراي استراتژي نت را فراموش              
نكنيم. بايد مشخص شود آيا خرابي آن قدر بزرگ است كه فعاليت               
اجرا شود. اين يك قانون تصميم گيري اقتصادي واقعي است آيا                 
هزينه خرابي بيشتر از هزينه پيشگيري از آن است ؟ توجه كنيد                  
هدف از اين برنامه ها كاهش هزينه هاي نگهداري همراستا با حفظ               

 عملكرد باالي دارايي ها است.
با عبور از اين مسير اكنون صنعت مي تواند با پارامترهاي فرآيند                 
ارتباط برقرار كرده و آنها تعيين كند و نسبت به باز ساخت و اجراي               

در نواحي قابل اجرا اقدام كند. براي مثال يك                 PdMخط سير    
كارخانه ممكن است پايش وضعيت ارتعاشي سرعت باال و آرام،                 
ترموگرافي مكانيكي و الكتريكي، آناليز جريان موتور ، آناليز روغن،           
تست هاي غير مخرب ضخامت سنجي را به كار گمارد. همزمان بايد             

موجود كه همان مود هاي خرابي را پوشش                 PMفعاليت هاي    
دهند، حذف گردند. ازسوي ديگر اگر يك كارخانه مشخص شود             مي
كارآمد ترين راه براي جلوگيري از خرابي، اجزاي فرسوده             PMكه  

است آن اجزا بايد به جاي آنكه مورد بازرسي قرار گيرند، تعويض                
فايده مي تواند اين دسته از تجهيزات را             –شوند. مطالعات هزينه     

تواتر اجراي فعاليت     PMشناسايي كند.  نكته مهم در پياده سازي            
در رابطه با اجزايي كه        MTBFهاي آن است. تكنيك هاي تعيين         

 هستند بايد توسعه يابد. PMتحت 

 فرجام
بسيار از مديران ابزار و سيستم هايي را كه مدعي درمان بيماري هاي              
قابليت اطمينان تاسيسات هستند را مي شناسند. اجراي مستقل                 
سيستم ها و ابزار ها تنها موجب افزايش هزينه ها بدون بهبود قابل                
توجه در قابليت اطمينان است . قابليت اطمينان  حقيقي وقتي به دست             
مي آيد كه متدهاي كارآمد و كم هزينه براي دارايي ها استفاده شود،              
بنابراين حداكثر تاثير نگهداري با حداقل هزينه اجرا رويكرد مناسب           
براي اين كار است. يك استراتژي نگهداري و قابليت اطمينان                   

 يكپارچه بخش كليدي از رسيدن به اين هدف است .
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شغلي عملكرد  گواهينامه و   صدور 
 امين چلونگر

 كارشناس ارشد برنامه ريزي نت
amin.chelongar@gmail.com 

در   BPكمي بعد از حوادث ناشي از نشت نفت در دريا از دكـل دريـايي             
هاي دخيـل در ايـن        ، به بررسي دقيق عوامل و انگيزه     2010آپريل سال   

نفر در انفجاري كـه بـه     11مورد پرداخته شد. همانطور كه به ياد داريد،        
ها گالن نفت خام در خط ساحلي خليج          دنبال آن باعث آزاد شدن ميليون     

متعلق به اياالت متحده اتفاق افتاد؛ جان خود را از دست دادند. برخي از               
منابع، آن را بزرگترين نشت تاريخ ميخوانند و باعث گرديد كه  زندگـي        

 خيلي ها تغيير كند.

بعد از آن واقعه، مجدداً اين خطرات بررسي شده و عملكردهاي شـغلي             
ها مورد    ها با دقت بيشتر و موشكافانه تر در برخي از سازمان       و مسئوليت 

هـاي سـتودني تيـم قابليـت          بازبيني قرار گرفت. در راستاي ايـن تـالش      
) يك شـركت بـزرگ توليدكننـده        CMRاطمينان نگهداري و تعميرات (     

نفت از من خواستند كه به چند پرسش جالب جواب دهم، آنهـا اميـدوار            
 بودند كه من بتوانم بينشي را در اين زمينه ايجاد كنم.

جهت بررسي كامل اين موضوع، چند عـضو از تيـم بـا عنـوان مهنـدس                   
قابليت اطمينان بـه كـار گرفتنـد در حاليكـه آنهـا در صـنايع باالدسـتي                    

كردند. زماني كـه آنهـا بـه صـنايع           (اكتشاف و استخراج) سازمان كار مي       
پايين دستي (پااليش و توليد) جابجا شدند، دريافتند كه مديريت پاييـن               
دست، تـضمين قابليـت اطمينـان را بـه عنـوان وظيفـه ي هـر تخـصص                     

 گيرد. مهندسي و نه يك تخصص منحصر به فرد مستقل در نظر مي

نكته: به استثناي جاهايي كه عنوان قابليت اطمينان در نام سمت ها ذكـر         
گـيرد    شده است، قابليت اطمينان به ندرت مورد توجه و تمركز قرار مـي      

(به استثناي جايي كه مستقيم بر توليد اثرگذار است) و حـتي مهندسـان                
توليد و عمليات، مقدار زيادي از كار پروژهاي كوچك قابليت اطمينان را    

 دهند. انجام مي

 شد: CMRاين سيستم منجر به طرح مستقيم دو سوال توسط تيم 

آيا مهندس قابليت اطمينـان يـك جايگـاه شـغلي ثابـت در بخـش                    –  1
ها و پااليشگاه هاي بـزرگ نفـت      ) توليدكنندهE&Pاكتشاف و استخراج (   

دارند يا اينكه ايـن يـك عملكـرد شـغلي موجـود در كـاري اسـت كـه                      
مهندسان حاضر مي توانند به صورت پاره وقت در حيطه اختصاصي خـود       

 كسب كنند؟ 
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اي مثـل     ها و پااليشگاه هاي نفـت، گواهينامـه      آيا ديگر توليدكننده  –  2
)را CMRPگواهينامــه نگهــداري و تعمــيرات و قابليــت اطمينــان (              

 خواهند؟ مي

تالش كردم به صورت خالصه اين دو پرسش را پاسخ دهم، به نظر مـن      
 ها بايد با تعاريف آغاز شوند.   پاسخ

تعريف نگهداري و تعميرات، حفاظت از تجهيزات به منظور رسيدن بـه      
 نتايج عملكردي كه براي آن طراحي و ساخته شده اند.

 تعريف مهندسي قابليت اطمينان به صورت زير است :

هايي كه بايد سيستم نگهداشت آنها    مشخص كردن تجهيزات و سيستم    
 طراحي گردد.

تعريف اينكه آيا جلوگيري از شكـست (نقـص يـا نارسـايي) بـا بـروز                    
 رساني يا ارتقاء قابل انجام است.

اگر به پرسش باال بله گفتيم، تعريف اينكه آيا ارتقاء مقرون بـه صـرفه             
 است يا توجيه اقتصادي دارد.

 ريزي اجرا را شروع كنيد. اگر توجيه اقتصادي مثبت بود، برنامه

كنـد    هميشه طرز فكري را القا كنيد كه شكـست مكـرر را تحمـل نمـي                
اي يك مشكل  هاي پي در پي نشانه عدم يافتن علت ريشه          چون شكست 

شـود هميـشه غـافلگير شـويم،          اي، باعث مي است. ندانستن علت ريشه    
 تواند مرگبار باشد. حادثه بعدي مي

ــا در نظــر گــرفتن ايــن تعريــف        هــا، كارشناســان ايــن موضــوع در         ب
كـشي، ماشـين آالت، كنـترل         هاي پتروشيمي مطـرح، در لولـه         شركت

ابزار، جوشكاري و فلزكـاري وجـود دارنـد. گـاهي ايـن كارشناسـان                  
گيرند. در موارد   هاي سرپرستي يك سازمان قرار مي موضوع در بخش  

ديگر، يك متخصص ماشين آالت ممكن اسـت در قـسمت الـف قـرار             
بگيرد و حقوق مربوط به اين بخش را دريافت نمايد ولي روي مسائلي        

كـشي و     ها اثر دارد. متخـصص لولـه         وقت بگذارد كه روي همه قسمت     
ب قرار بگيرد و حقـوق مربـوط بـه آن             مخازن ممكن است در قسمت      

قسمت را دريافت نمايد ولي زمان خود را صرف كارهايي كند كه روي             
توان بيـان   هاي ديگر از اين دست كه مي ها اثر دارد و مثال  همه قسمت 

 نمود.

ها، يك كارشـناس درصـد زيـادي از وقـت خـود را                 در بهترين شركت  
هـا و پيـشگيري از آنهـا          %) روي آنـاليز شكـست    80  -%  60(معموال     

ها شامل توسعه هوشمند و كاربرد   كند. جلوگيري از شكست    صرف مي 
ها، مشخص كردن ارتباطات ضعيف و ارتقاء سيستماتيك هـر            مشخصه

جايي كه در آن توجيه اقتصادي وجود دارد يا مشخص كردن خطرات            
 باشد.   به منظور بهبود ايمني، مي

داننـد كـه      هاي بزرگ كارشناسان خود را آنقـدر ارزشـمند مـي             شركت
توانند آنها را بيش از اندازه درگير مـسائل نگهـداري و تعمـيرات           نمي

 شود. كنند و در عوض اين كار تكراري و روتين به سايرين سپرده مي

تا زماني كه موارد باال اجرا شود و در راستاي آنها عملكردهـاي شـغلي               
كامل شوند نياز به استفاده از عبارت مهندس قابليـت اطمينـان وجـود               
نــدارد. در هــر حــال ممكــن اســت تــصور شــود كــه هريــك از ايــن               

دهند كه از يـك مهنـدس         كارشناسان موضوع دقيقا كاري را انجام مي      
 قابليت اطمينان انتظار داريم. 

با مطالعه شرح وظايف آنها به اين نتيجه مي رسيم كه مهندسين قابليت            
اطمينان اجازه دارند به طوركامل در بحث نگهداري و تعميرات جـذب        

شـوند. در     شوند و تحت فشار اين كار در نهايت با شكست مواجه مـي     
بحث نگهداري و تعميرات، نياز اسـت تجهـيزات بـه سـرعت تعميـر                
شوند و احتمال كمي وجود دارد كه مهندس قابليت اطمينان كـه كـامالً              
درگير مسائل نگهداري و تعميرات شده بتواند تحت فـشارهاي ناشـي         
از عملكرد سريع جهت رفع عيـب تحليـل و بررسـي كنـد. در مقابـل                    
كارشناسان قابليت اطمينان متخصص با شرح وظـايف مـشخص، يـك             
برنامه تمريني روشن و با عزمي راسخ براي دانستن اينكه چگونـه بـه               

دهنـد كـه توسـط        هاي سازمان خواهند افزود به خود اجازه نمي    ارزش
كارهاي پر مشغله نگهداري و تعمـيرات تحـت فـشار قـرار بگيرنـد.                 
مديريت سازمان از كارشناسان قابليت اطمينان در اين مـورد حمايـت            

كند. بسياري از مسائل ميليون دالري كه بايـد حـل شـوند نيازمنـد                   مي
 صرف صدها ساعت تالش بي وقفه هستند.

اين موضوع ما را به مسائل سازماني كشاند. در يك كارخانه كارشـناس         
بـار در   2شود كه فرآيند خرابي آنها      هاي مي ماشين آالت درگير پمپ 
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افتد، فـرض بـر ايـن اسـت كـه اجـراي               ماهه اتفاق مي 24يك دوره   
نگهداري و تعميرات سنتي علت ريشه اي شكـست را نـه تـشخيص               

شـود كـه نقـش        دهد و نه برطرف كرده است. همچنين فرض مي           مي
كارشناس (ارتقاي قابليت اطمينان) به روشني در شرح وظيفه تعريف         
شده است و به همراه برنامه تمريني كارشناس حكـم يـك قـرارداد               
محكم را دارد. شرح وظيفه و برنامه تمريني هر دو تعهدي را ايجـاد             
مي كند براي كارشناس كه به مسائل قابليت اطمينان با هـدف بهينـه          
سازي سرمايه گذاري توجه داشته باشد. اين تعهد باعث مي شود كه             
اگر حتي مديريت بخواهـد كـه مـسائل قابليـت اطمينـان را ناديـده                  

 بگيريد، كارشناسان آن را لحاظ كنند.

شـود فـردي      در نتيجه، نوع كارشناس موضوع كه در اينجا بحـث مـي            
اي پـرورش داده شـده        است كه توسط مديريت به عنوان يك حرفه       

است. در اينجاست كه تمرين هدفمند اهميـت واقعـي خـود را پيـدا                 
كنيـم كـه خيلـي        هايي اشاره مـي    اي ما به دارايي كند. در هر واقعه      مي

هاي فيزيكي هستند. اينهـا دارايـي هـاي اصـلي              ارزشمندتر از دارايي  
 سازمان محسوب مي گردند (منابع انساني).  

بـر طبــق تجربــه بنـده كارشناسـان موضــوع، مهندســين متخـصص و               
مهندسين قابليت اطمينان يكي هستند. كارشناس موضوع بايد دانش          
مرتبط با كارخانه نيز داشته باشد تا قابليت محول شدن پروژه بـه او               

 وجود داشته باشد. 

يا عضويت در   CMRPدر نهايت، برخي صدورگواهينامه به عنوان يك   
) را  SMRPاي نگهداري و تعميرات و قابليـت اطمينـان (         جامعه حرفه 

مهم مي دانند. من اين تمايل براي صدورگواهي را مانند تمايل افـراد      

دانم. وقتي كه يك روز صرف     براي برجسته شدن و شناخته شدن مي      
شـود، حـس ارزش در فـرد           بررسي گواهينامه يـك كارشـناس مـي        

يابد. به دنبال گواهينامـه رفتـن سـتودني اسـت ولـي بـه                   افزايش مي 
تنهايي ارزش ندارد. در برخـي از ايـن عـضويت هـا دانـش ارتقـاي                    

 قابليت اطمينان كه الزم است ايجاد نمي شود.  

رسـد كـه پاسـخ بـه          به طور خالصه و با توجه به نكات باال، به نظر مـي     
سوال اول الزاماٌ نـه اسـت ولـي عملكـرد شـغل قابليـت اطمينـان در                   

 شوند. هاي ديگري پوشش داده مي ها به شيوه بهترين شركت

در مورد پرسش دوم، فـرد بايـد عملكـرد و خصوصـيات مناسـب را                  
اي بايد بحث شود و فـرد         هاي دوره داشته باشد. اين در طول بررسي 

هاي خـود را ليـست كنـد. در طـول ارزيـابي سـاليانه                    بايد توانمندي 
را دارد       CMRPشود كه شخصي كه گواهينامـه          عملكرد، روشن مي  

ولي بي انگيزه است، ارزش بسيار كمتري دارد نسبت به فردي كه بـا    
خواهد شبكه تشكيل دهد و آن را به اجـرا        انگيزه بوده  و خودش مي     

اي   نيست و گواهي مهندسين حرفـه       CMRPدرآورد در حاليكه عضو     
 را ندارد. 

هـا بـه بهتريـن        در تجربه اي شركت در برخي از جلسات و كنفرانس          
شكل باعث تشكيل دانش شد. اين كار به اعضا امكان داد كه با هم و            
در هرجايي ارتباط برقـرار كننـد و خيلـي زود ايـن كـار تبـديل بـه                     

 بازگشت سرمايه شد.

هـا تكيـه بـر زمينـه آموزشـي             در نهايت، در برخي از بهترين سازمان      
كاركنان به تنهايي با گذشت زمان از بيـن رفـت. در يـك سـازمان،                  
زماني كه يك مهندس با مدرك كارشناسي ارشد يا دكـترا اسـتخدام             

شود ارتقا اوليه بر اساس منحني حقوق اوليه افراد با همان مـدرك      مي
هـاي حقـوق بـر اسـاس          سال ، همه منحـني      7بود. به هر حال بعد از        

 بندي عملكرد تعيين گرديد.  رتبه

به عقيده من اين صحيح ترين راه است و اين يـك گـام بـه سـمـت                     
  جلوگيري از حوادث و اتفاقات پيشرو است.

سـالـه    50مهندسي با تجربه  Heinz P.Blochنويسنده:   
 در زمينه ارتقاء قابليت اطمينان و كاهش هزينه است.
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 آتنا مكتوبيان
 CMMSمشاور و پياده ساز نرم افزار 

واژه مميزي و كنترل امروزه تحت معاني متفاوت به كار برده                     

هاي مديريت جهت      شود. كنترل به ساز و كار اساسي و نظارت             مي

 شود.  ها براي نيل به اهداف اتالق مي هدايت هماهنگ تالش

ها و اتخاذ تصميمات      كنترل شامل فرآيندهاي ارزيابي عملكرد برنامه     

الزم به منظور اقدامات اصالحي جهت جلوگيري از انحراف                      

هاست. در واقع ساز و كار فرآيند كنترل داراي سه مولفه كامال               برنامه

. 2گيري،    . ايجاد استاندارد و شاخص هاي اندازه        1مشخص  شامل     

. اقدام اصالحي    3اندازه گيري عملكرد با استاندارد و شاخص ها،              

 برابراستاندارد و شاخص ها مي باشد.
مميزي و شناخت سيستم مديريت نگهداري وتعميرات با هدف          

سنجش و پايش عملكرد اركان سيستم، كشف نقاط ضعف و قوت و               

همچنين فرصت هاي بهبود سيستم مديريت نگهداري وتعميرات و            

اجراي برنامه هاي بهبود در راستاي نهايت ارتقاء سطح عملكردي اين           

سيستم به عنوان مهمترين عامل پشتيبان و تضمين كننده خدمات               

 مستمر و با كيفيت مي باشد.

بعنوان   IEC60300به همين خاطر و بعلت داليل زير، استاندارد         

معيار و مالك انجام مميزي سيستم مديريت نگهداري وتعميرات               

 معرفي مي گردد:

            جامعيت استاندارد مذكور در طرح زواياي مختلف سيستم

 نگهداري و تعميرات  

      تجربه هاي قبلي انجام الگوبرداريBenchmarking    اين امر

را مشخص نموده است كه با تغيير مبناي الگوبرداري امكان            

تغيير در نتايج وجود خواهد داشت و لذا اين نتايج حاصل از              

اين فعاليت ها، نمي توانند مالك دقيقي جهت برنامه ريزي              

 هاي آتي واقع شوند.

                استاندارد مذكور مي تواند بعنوان يك زبان ارزيابي بين

athenamaktoubian@yahoo.com 
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 Bestالمللي،     Prac ce                را براي انجام الگوبرداري

Benchmarking .مشخص نمايد 

IEC ( Internaآشنايي با كميته بين المللي الكتروتكنيك         -2 onal 

Electrochemical Commission) 

، با عضويت موسسات        IECكميته بين المللي الكتروتكنيك،          

استاندارد دولتي و غيردولتي از كشورهاي مختلف جهان و همراستا با              

، نسبت به انتشار استاندارد در زمينه          ISOسازمان جهاني استاندارد،     

هاي مختلف مي نمايد كه از جمله هاي مي توان به مجموعه                           

در زمينه مديريت قابليت                            IEC60300استانداردهاي

و روشهاي تضمين كيفيت        Dependability Managementاعتماد

 اشاره كرد.

 IEC60300ساختار استاندارد  -3

 Dependabilityشناخت اركان مديريت قابليت اعتماد                 

Management              جهت شناخت ساختار استاندارد،IEC60300 

 ضروري است. مديريت قابليت اعتماد بر چهار ركن زير بنا شده است:

)، Availability)، قابليت دسترسي (   Reliabilityقابليت اطمينان (  

 )Safety)، ايمني (Maintainabilityقابليت نگهداري وتعميرات (

و اصول هشتگانه مديريت كه در ذيل آورده شده اند در مبحث               

گرايي،  .مشتري1.  مديريت قابليت اعتماد نيز ساري و جاري مي باشند         

 رويكرد.5فرآيندگرا،      رويكرد.4.مشاركت همكاران،     3.راهبري،   2

گيري برپايه موضوع،     .تصميم7.بهبود مستمر،   6سيستمي به مديريت،    

 كنندگان برپايه منافع متقابل .ارتباط با تأمين8

 IECبا عنايت به مطالب فوق الذكر، ساختار استاندارد              60300 

 بطور كلي داراي الزامات زير است:

اصول هشت گانه نامبرده شده مديريت از منظر الزامات             

IEC  نگهداري ، الزامات سيستم مديريت              14‐3‐60300

به   3الي    1وتعميرات، در هشت بند بيان شده اند كه بند هاي              

تعاريف و مفاهيم اختصاص دارند و ساير عناوين بندها نيز                  

 عبارتند از: 

 اسناد و مدارك -4بند

)Maintenance And Maintenance Support Overview( 

ــد  ــن ــت (          -5ب ــري ــدي ــي م ــوي ــگ ــخ ــاس  Managementپ

Responsibili es( 

تحقق خدمات سيستم مديريت نگهداري وتعميرات        -6بند  

)Maintenance Process Implementa on( 

 )Resource Managementمديريت منابع ( -7بند 

اندازه گيري و تجزيه وتحليل عملكرد           -8بند     

)Measurement, Analysis And Improvement( 
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