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 مقدمه 

ابتدا با طرح مفاهیم پایه در  )خرابی صفر( های اضطراریهای حذف خرابیکتاب استراتژی

ها در تجهیزات گام به گام به سمت حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات و تبیین خرابی

ها بروی تجهیزات پیش های حذف یا جلوگیری از وقوع خرابیتحلیل مسائل فنی و روش

ت. او یک  اسرود. نویسنده کتاب تری وایرمن نایب رییس ارشد بخش توسعه استراتژمی

کند های آموزشی وستا را در زمینه نگهداشت و قابلیت اطمینان رهبری میسمینارها و برنامه

 کند تا استراتژی بازار و مسیر طوالنیها کمک میهای استراتژیک به شرکتو با ارائه هدایت

 .مدت خود را شکل دهند

دیریت نگهداشت و قابلیت برای بیش از چهار دهه، او به طور تخصصی در زمینه بهبود م

های ها و رویهمشیکند تا در زمینه خطاطمینان فعالیت کرده است. او به مشتریان کمک می

باشند. به عنوان یک متخصص  "بهترین در کالس خود"نگهداشت و قابلیت اطمینان 

المللی در مدریت نگهداشت/دارایی، او به صدها مشتری در آمریکای شمالی، اروپا و بین

های خود را بهبود حوزه اقیانوس آرام کمک کرده است تا اثربخشی نگهداشت و دارایی

 .بخشند

 آرایی و فرآیند چاپ این کتاب همکاران آقای مهندس میثم زمانیاندر تهیه، ترجمه، صفحه

 نقش اصلیمفرد ی ده و سرکارخانم مهندس مریم شکیبائ، آقای مهندس بهزاد غالمزایزدی

چنین برای انتخاب کتاب و عنوان متناسب با محتوی کتاب از مشورت دوست هماند. را داشته

مند شدیم. از کلیه عزیزان کمال تشکر و سپاس را اکبر برزگر بهرهگرامی آقای مهندس علی

 اند.سازی و بهبود نگرش نگهداری تجهیزات یاری رساندهدارم که ما را در مسیر فرهنگ

 ناصر محمدی جاللی

 ور نگهداری و تعمیرات مدرس و مشا
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 1فصل 

 مفاهیم خرابی صفر
 

 خرابی صفر هایاستراتژی: مقدمه

رابی صفر خ قابل دستیابی است؟ آیا واقعا  شما  تأسیساتخرابی صفر در کارخانه یا هدف آیا 

یوب هدف رسیدن به ع ،است؟ اگر از دید کیفیت نگاه کنیمممکن یا حتی مطلوب تجهیزات 

، خیلی از آنها رسندنمیبه این هدف  گاههیچ هاسازماناست و از آنجا که بیشتر  1صفر

 به همین دلیل،. دهندمیبرای نزدیک شدن به این هدف توسعه را  هاییروشها و استراتژی

 .ندهست هاسازمانمفاهیم کیفیت شش سیگما هدف برنامه کیفی خیلی از 

امل است، یک محصول ک مقایسه کنیم، تمرکز کیفیت روی تولید کیفیت بااگر نگهداشت را 

لید که توانایی تو کندمیولی نگهداشت روی فراهم کردن تجهیزات قابل اطمینانی تمرکز 

اگر عیوب صفر هدف کیفیت است، آیا نباید خرابی  محصول کامل را داشته باشند. بنابراین

سند، رهرگز به خرابی صفر نمی هاسازمان، بیشتر واقعیت درصفر هدف نگهداشت باشد؟ 

پس آیا قابلیت اطمینان شش سیگما قابل دستیابی است؟ چه زمانی هزینه قابلیت اطمینان 

یدن به خرابی صفر چگونه رس درواقعتجهیز یا دارایی از مزایای آن بیشتر خواهد بود؟ 

  خواهد بود؟ ایتجربه

، هدف هاخرابیپاسخ داد که تعریف شفافی از  هاپرسشبه این  توانمیزمانی تنها 

ده ی صفر ارائه شهاخرابیتجهیز یا دارایی و تعیین مراحل الزم برای رسیدن به  2وکارکسب

 باشد.

 
                                                      
1 zero defects 
2 business objective 
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 وکارکسبهدف  –از دارایی  برداریبهره

( شناخته OEE) 1کلی تجهیز اثربخشیبه عنوان  عموما از دارایی، که  برداریبهرهشاخص 

وم کنند. این مفهچگونه کار می هادارایییا  ات، تصویر کاملی است از اینکه تجهیزشودمی

اخص است. شآن تجهیز، نرخ عملکرد تجهیز و نرخ کیفیت  پذیریدسترسشامل بررسی 

وجه به تد به عنوان ظرفیت تجهیز نیز شناخته شود. توانمیاز دارایی همچنین  برداریبهره

 .ولیت یک واحد در سازمان نیستاز تجهیز فقط مسؤ برداریبهرهاین نکته ضروری است که 

ضمین ست که تامسأله تمرکز آن روی این  ن بوده،ولیت تمام سازمااز تجهیز مسؤ برداریبهره

ه ت تولید باالتری نداشتی مشابه، ظرفیهایداراییدیگری با زمان سا کند هیچ کجا در جهان

میزان  یریگاندازهاست.  هاداراییروی گرفتن بیشترین خروجی از تنها باشد. یعنی تمرکز آن 

یک تابع  OEE. شودمیکلی تجهیز انجام  اثربخشیاز دارایی به وسیله شاخص  برداریبهره

  .گیردمیدهی عملکرد و نرخ کیفیت را اندازه ، بازپذیریدسترساست که  2نگرکل

عبارت است از درصدی از زمان که تجهیز در دسترس است، در مقایسه  پذیریدسترس     

، تنظیمات و حتی 3هاکارکردن ، بدهاخرابیدسترس باشد. البته  با زمانی که نیاز است در

 دالیل محتمل در دسترس نبودن تجهیز هستند. کسری مواد

. ندکمیطراحی آن مقایسه  هایتوانایینرخ کارکرد فعلی آن را با  تجهیز نرخ عملکرد     

 کنندمیتعریف و استفاده نرخ عملکرد مطلوب  به عنوانمتنوعی  افهدا هاشرکتخیلی از 

 از تجهیز شود. برداریبهرهشاخص  سازیبهینهد باعث توانمین معموال که 

تجهیز در  بخشرضایتعبارت است از درصد محصول خوب یا خدمت  نرخ کیفیت     

 توال، محصهاکاریدوبارهاین عیوب، شود. بنابر تأمیناید توسط تجهیز مقایسه با آنچه ب

 .شوندمیت نامطلوب باعث کاهش نرخ کیفیت کلی تجهیز اخارج از معیار، یا خدم

ت که اسرکیب این سه این پارامتر شود، ت برداریبهرهبرای اینکه تجهیزی به طور کامل 

 اهسازمانبا این روش به . ارزیابی تجهیز یا دارایی کندمیعملکرد واقعی آن را مشخص 

                                                      
1 Overal Equipment Effectiveness 

2 holistic 
3 malfunctions 
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از تجهیز اجتناب نمایند. در خیلی از  برداریبهرهروی  بعدییککه از تمرکز  دهدمیامکان 

د که ممکن است نرخ عملکرد را زیا شودمیتصمیماتی برای افزایش تولید گرفته  هاسازمان

 کاهش آنقابلیت اطمینان  به دلیل کم شدن تجهیز را پذیریدسترس زمانهمکند، ولی 

 .دهدمی

 ذیریپدسترسعملیات نگهداشت خیلی زیادی انجام داده،  به عبارت دیگر، واحد نگهداشت

کند، خروجی کلی تجهیز با نرخ عملکرد طراحی شده هم کار  و حتی اگر دهدمیرا کاهش 

 در شرایط هاداراییاز  برداریبهرهکه سازمان در زمینه  شودمی. این باعث یابدمیکاهش آن 

 قرار بگیرد. غیررقابتی

 گیریهاندازدر این زمینه کارا نیست. ارزش واقعی  بعدییکاین واضح است که دیدگاه بنابر

از دارایی یا تجهیز  نگریکلید از دارایی به این روش این است که د برداریبهرهشاخص 

 .دهدمیارائه 

 

 مالحظات اقتصادی

 مانند بازده هاییشاخصاساس را بر هاسازمانات اقتصادی بیشتر سسدر حال حاضر مؤ

. تجهیز کنندمی( ارزیابی ROFA) 2ثابت هایدارایی ( و بازدهRONA) 1خالص هایدارایی

ار ک و کیفیت قابل قبول پذیریدسترسر حداکثی که در شرایط طراحی، با هایدارایییا 

 :گذارندمیاثر  هاشاخصیا هر دوی آنها روی این زیر دو روش کنند، به یکی از نمی

 3یبیشتر برای تهیه تجهیز اضاف گذاریسرمایهباعث نیاز به  نقصان در عملکرد تجهیز -1

 گذاردمیاثر منفی  هاشاخصشده، ارزش پایه دارایی را افزایش داده، در نتیجه روی این 

 .)سود یکسان / ارزش دارایی بیشتر(

                                                      
1 return on net assets 
2 return on fixed assets 
3 redundant 
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ظرفیت تجهیز را کاهش داده، توانایی سازمان را در تولید محصول یا  نقصان در عملکرد -2

. این کاهش در خروجی تجهیز باعث کاهش کندمیارائه خدمت )در حد قابلیت تجهیز( کم 

 .)سود کمتر / ارزش دارایی یکسان( گذاردمیاثر منفی  هاشاخصدرآمد شده، روی این 

 هاداراییاز  برداریبهرهمیزان  سازیبهینهمشکالت ذکر شده عبارت از تمرکز روی  حلراه

 ها،یخرابتمام  ،واقعیت در. است ی تجهیزهاخرابیهایی برای حذف تمام استراتژیبا اجرای 

اقتصادی روی سازمان  ازنظرند، چه باعث از دست رفتن عملکرد و چه باعث کاهش آن شو

 ایفهصربهمقرون هایحلراهاند تا خرابی صفر طراحی شده هایاستراتژیگذارند. می تأثیر

 ذاریگسرمایه دهند به حداکثر بازدهاجازه  هاسازمانبه  رای مشکالت تجهیز فراهم نمایند وب

  خود دست یابند. هایداراییروی 

 

  1تلفات عمده تجهیز

. دگذارنمی تأثیراز تجهیز  برداریبهرهشش تلفات عمده وجود دارند که روی  واقعیت در

 از: اندعبارتاین تلفات 

 هاخرابی -1

 تنظیمات -2

 کوتاه هایوقفهبیکاری و  -3

 تلفات در اثر کاهش سرعت یا ظرفیت -4

 کاریدوبارهعیوب کیفی و  -5

 2و تعطیلی اندازیراهتلفات  -6

 

که بعضی از تجهیزات تولیدی در هنگام  شویممیمتوجه  تلفات تردقیقهنگام بررسی 

ه عنوان ب. این تلفات شوندمیو تعطیلی دچار تلفات تولیدی یا کیفی  اندازیراه هایچرخه

 .شوندمیشناخته  و تعطیلی اندازیراهتلفات 

                                                      
1 Major Equipment Losses 
2 shutdown 
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 درباره نویسنده
 

 تری وایرمن

 1نایب رییس ارشد، وستا استراتژی

 
 

های است. او سمینارها و برنامه 2تری وایرمن نایب رییس ارشد بخش توسعه استراتژیک

های کند و با ارائه هدایتآموزشی وستا را در زمینه نگهداشت و قابلیت اطمینان رهبری می

کند تا استراتژی بازار و مسیر طوالنی مدت خود را شکل ها کمک میاستراتژیک به شرکت

 دهند.

یت ریت نگهداشت و قابلبرای بیش از چهار دهه، تری به طور تخصصی در زمینه بهبود مدی

های ها و رویهمشیکند تا در زمینه خطاطمینان فعالیت کرده است. او به مشتریان کمک می

باشند. به عنوان یک متخصص  "بهترین در کالس خود"نگهداشت و قابلیت اطمینان 

المللی در مدریت نگهداشت/دارایی، او به صدها مشتری در آمریکای شمالی، اروپا و بین

                                                      
1 Strategy Vesta Partners 
2 strategic development 
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های خود را بهبود زه اقیانوس آرام کمک کرده است تا اثربخشی نگهداشت و داراییحو

 بخشند.

عالوه بر این، او چهار کتاب و تعداد زیادی گزارش و مقاله مرتبط با فرآیند و فناوری 

است  1مدیریت نگهداشت نوشته است. تری در حال حاضر عضو گروه مشورتی فنی آمریکا

ار دکنند. تری متعهد به حفظ وستا به عنوان طالیهکار می 55000ایزو  که روی تهیه استاندارد

 رهبری فکری در زمینه راهبردهای نگهداشت و قابلیت اطمینان است.

                                                      
1 US Technical Advisory Group 









C M M S- P M W o r k s

خدمات مشاوره
ارزیابی نگهداری وتعمیرات سازمان

برگزاری کالس های مدیریت نت

طرح ریزی و مشاوره فرآیند های نت

KPI طرح ریزی شاخص های عملکردی نت

مشاوره پیاده سازی نت اپراتوری

EAM مشاوره مدیریت دارایی های فیزیکی

خدمات آموزش
PM نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده

TPM نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر

RCM نت مبتنی بر قابلیت اطمینان

RM گردآوری و تحلیل داده های قابلیت اطمینان

RCFA تجزیه و تحلیل ریشه ای علل خرابی

EAM مدیریت دارایی های فیزیکی

مشاوران تدبیرپرداز آویژه )سهامی خاص(
نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر  

مشاوران تدبیرپرداز آویژه                 

ایمیل:               

شماره تماس:  

فاکس:   

مدیر نرم افزار- بهزاد غالمزاده         

شرکت »مشاوران تدبیر پرداز آویژه« در حوزه نگهداری و تعمیرات تقدیم می کند:

نرم افزار نت سبک، مخصوص سازمان های متوسط و کوچک

قیمت مناسب، کاربری آسان و عملکرد سریع

قابلیت استفاده برای تمامی صنایع، با امکان تغییرات بهینه و سریع

پشتیبانی آنالین و به موقع، 6 ماه پشتیبانی رایگان

دارای ماژول های حرفه ای مبتنی بر استاندارد های نگهداری و تعمیرات

ماژول آموزش نت، بانک دانش نت، کارتابل و یادآور نگهداری پیشگیرانه

www.PMWorks.ir

نرم افزار نگهداری و تعمیرات مبتنی بر کار های نت

C M M S- M K M S نرم افزار نگهداری و تعمیرات مبتنی بر دانش نت
Camputerized Management Maintenance System

Camputerized Management Maintenance System

Maintenance Knowledge Management System

Preventive Maintenance Works

نرم افزار نت ایرانی در کالس جهانی

www.MKMS.ir

نرم افزار مدیریت دارایی های فیزیکی، مدیریت نگهداری و تعمیرات

نرم افزار نت حرفه ای مخصوص سازمان های بزرگ صنعتی  کشور

مبتنی بر وب، دسترسی نامحدود، تحت شبکه، کاربری آسان

MKMS مدیریت دانش نگهداری و تعمیرات مبتنی بر مدل

مدیریت و گردآوری داده های قابلیت اطمینان تجهیزات مبتنی بر استاندارد های نت

امنیت باالی داده ها، سرعت باالی کاربری، قدرت تبادل باالی اطالعات
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09151025572



ارزیابی نگهداری و تعمیرات
ارزیابی فعالیت های نگهداری و تعمیرات سازمان

بازدید از کارگاه های تعمیرات مکانیک، برق و غیره
بررسی سوابق و مستندات نگهداری و تعمیرات 

بازدید از خط تولید و بررسی وضعیت سالمت تجهیزات
تهیه گزارش نقشه راه بهبود مدیریت نگهداری وتعمیرات 

تهیه گزارش وضعیت فعلی مدیریت نگهداری و تعمیرات سازمان
تهیه پروژه ها و برنامه های بهبود مدیریت نگهداری و تعمیرات





















مشاوره مدیریت دارایی های فیزیکی و نگهداری و تعمیرات

طرح ریزی فرآیندهای نگهداری وتعمیرات
اصالح و طراحی ساختار سازمانی و نقش و وظایف پرسنل نت

تدوین گردش کار فعالیت های نگهداری و تعمیرات
تدوین دستورالعمل کدگذاری و مدیریت مکان تجهیزات

تدوین روش اجرائی مدیریت نگهداری و تعمیرات 
مشاوره نظام آراستگی )5S( در کارگاه های تعمیراتی سازمان

مشاوره نگهداری و تعمیرات اپراتوری
TPM مشاوره نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر

طرح ریزی شاخص های کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیرات
مدیریت انبار قطعات یدکی 

مشاوره مدیریت هزینه های نگهداری و تعمیرات در دوره عمر دارایی
تبیین پروژه ها و برنامه های بهبود مدیریت نت سازمان

مشاوره کاهش توقفات اضطراری و افزایش دسترسی تجهیزات
مدل سازی نحوه پیاده سازی سیستم های مدیریت نت 

مشاوره انواع سیستم های مدیریت دارایی های فیزیکی
مدیریت ریسک تجهیزات در مبحث مدیریت دارایی های فیزیکی 



















آموزش مدیریت نگهداری و تعمیرات

گردآوری داده های تجهیزات

مباني و مفاهیم نگهداري و تعمیرات 
PM نگهداری وتعمیرات برنامه ریزي شده

KPI  شاخص هاي کلیدی عملکرد مدیریت نگهداری وتعمیرات
TPM نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر

RCFA  تجزیه و تحلیل علل ریشه ای خرابي ها
نگهداری و تعمیرات اپراتوري

OEE اثربخشي کلي تجهیزات
PMT تکنیک های برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات

نظام آراستگي 5S در کارگاه های تعمیراتی
RCM نگهداری و تعمیرات مبتني بر قابلیت اطمینان

تدوین طبقه بندی مکان استقرار تجهیزات 
استانداردسازی فعالیت های نگهداری پیشگیرانه

استانداردسازی فعالیت های تعمیرات 
استانداردسازی خرابی های کارکردی تجهیزات 

استانداردسازی شناسایی عیوب

تهیه شناسنامه های تجهیزات
تهیه دستورالعمل کدگذاری تجهیزات 

تگ گذاری/ کدگذاری تجهیزات
تدوین طبقه بندی تجهیزات 

تدوین درخت تجهیزات و تبیین زیرسیستم های آن

مدیریت قطعات یدکي
 CBM رویکرد مدل ساز استقرار نت پیش بینانه مبتني بر

PAM مدیریت دارایي هاي فیزیکي
سیستم نگهداری و تعمیرات بر اساس ایزو 14224

PM Cost هزینه هاي نگهداری و تعمیرات
طرح ریزي فرآیند نگهداري و تعمیرات

PMO بهینه سازی مدیریت نگهداری پیشگیرانه
CMMS نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات

PM Audit ارزیابی نگهداری و تعمیرات
روش های کاهش توقفات اضطراری و افزایش دسترسی 

























CAMPUTERIZED MANAGEMENT MAINTENANCE SYSTEM

CMMS
‹‹‹‹ سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات

PMWorks
PLANNED/PREVENTIVE MAINTENANCE WORKS

‹‹‹‹ فعالیت های نگهداری برنامه ریزی شده/پیش گیرانه

»پیتر دراکر« بزرگ ترین خطر در هنگام تغییر، خود تغییر نیست، بلکه عمل کردن با منطق دیروز است!  

مشاوران تدبیر پرداز آویژه )سهامی خاص(
عضو رسمی انجمن مشاوران مدیریت ایران )IMCA(/ عضو نظام صنفی رایانه ای کشور

عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران/ گواهینامه وزارت صنعت، معدن و تجارت/ عضو شورای انفورماتیک

آدرس: مشهد- بلوار معلم- بین معلم 12 و 14- پالک 290
کد پستی:   91888/66613

فاکس: 051-36097243 تلفن:  051-36097244  

www.Mtpa.ir مشاوران تدبیر پرداز آویژه  
www.PMWorks.ir نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات 
info@pmworks.ir ایمیل    

https://Telegram.me/PMWorks تلگرام    
https://www.Instagram.com/Iranmaintenance اینستاگرام    

09153163393 مدیر عامل- ناصر جاللی  
مدیر نرم افزار- بهزاد غالمزاده                 09151025572
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استفاده شده در بیش از 70 سازمان 
تولیدی و خدماتی و 15 استان کشور
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