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همعهه:اولفصل

 :  هٓلىب قاؾی هعل ظو ٦ايىو
  تٛؽی١ کًیع- ن٣ا٠  نکل به٦ؽاؼ اقت هعل به آو پاقص ظهع، پؽقهی ؼا که 

  يکًیعتؽ  ، پیچیعهت ظاؼظاؾ آيچه بؽای پاقص به پؽقم َؽوؼؼا هعل - 

  1خاو هاؼت

هایفیشیکیظارایی.اسهعیزیتيگهعاػتتاهعیزیت3.3
، هسدعوظظؼ ایى ظیدعگاِه ايع-  ، تٛمیؽ ا٦الهی اقت که ضؽاب نعهظیعگاه قًتی، وٖی٣ۀ يگهعانت اؾ

ندىظ کده بدؽ اثدؽ  های يگهعانت به وٖای١ واکًهی تٛمیؽ یا تٛىیٍ ٦ٓٛداتی هسدعوظ هی ٢ٛالیت
ؼا يگهعانت واکًهی، يگهعانت ضؽابی یدا يگهعاندت  ایى ؼویکؽظ ،ايع- بًابؽایى ضؽابی ایداظ نعه

 :( چًدیى تٛؽید١ کدؽظه اقدت1911) 2تؽ به يگهعانت ؼا خؽاؼظؾ ياهًع- ظیعگاهی تاؾه ايالزی هی
یددا  تدهیددؿ ٢یؿیکددی وَددٛیت ز٣ددٕ هدداوهددایی اقددت کدده هع٢ تمددام ٢ٛالیتندداهل يگهعانددت »

آندکاؼ «- َدؽوؼی اقدت تدهیدؿ آوٚملیاتی کاؼکؽظ  ايدامبؽای  کهاقت  وَٛیتیبه  معييباؾگؽظا

                                                      
1. John Harte  
2. Geraerds  



 اطمیًاوطاسیيگهعاػتوبهبىظلابلیتبهیًه  | 30

ای،  ظوؼه های ه و باؾؼقیايؼوؾ تٛمیؽاتکًهی هايًع  ، وٖای١ پیمگكتؽظه اقت که ظاهًۀ ایى ظیعگاه
 ها ظؼ يسدىۀ اقدت٧ؽاؼ هكدئىلیتگیدؽظ- بكدته بده  گیؽايه و پایم وَٛیت ؼا يیدؿ ظؼبؽهی تٛىیٍ پیم

ظاؼ  ؼا ٚهدعهيگهعاندت  هدای همکى اقت وازدعهای هطتل٣دی هكدئىلیت ايددام ٢ٛالیتقاؾهاو، 
 تٛمیدؽاتکًدع،  ؼا اخدؽا هی 1(TPM) وؼ ٢ؽاگیدؽ يگهعانت بهدؽه- بؽای هثال، ظؼ قاؾهايی که بانًع

کده تٛمیدؽات  ظهًع، ظؼزالی ايدام هی بؽظاؼی بهؽهای تدهیؿات ؼا کاؼکًاو  ظوؼه های ه و باؾؼقیايؼوؾ
 TPMبده ت٣ًدیل ظؼبداؼۀ  1-1ظؼ ٦كمت  [11] -ظهع ه ؼا وازع يگهعانت ايدام هیاقاقی و ٚمع

 بسث ضىاهین کؽظ- 
يگهعانت ؼا هن ظؼ يٗؽ بگیؽین، بایع تًمیمات اثؽگػاؼ بدؽ الؿاهدات  اقتؽاتژیکاگؽ بطىاهین ُبٛع 

ؽازیگیؽی ظؼبداؼۀ تٛدىیٍ تدهیدؿات و  آیًعۀ يگهعانت قاؾهاو ؼا هن پىنم ظهین- تًمین  هدا باْؾ
ها هكدتًع- ايدمدى ههًعقدی  هایی اؾ ایى يى٘ ٢ٛالیت يمىيه ػیؽیتٛمیؽپبؽای بهبىظ ٦ابلیت اْمیًاو و 

گیدؽظ و  ؼا بدؽای يگهعاندت ظؼ يٗدؽ هیای  ايعاؾ گكدتؽظه چهدن چًیى 2(MESAيگهعانت اقتؽالیا )
قداؾی  تًمیمات ههًعقدی و ا٦دعاهات هدؽتبّ کده بدؽای بهیًه»کًع:  تٛؽی١ هی ْىؼ ؼا ایى لکاؼکؽظ
ضداو  یاخدؽای ا٦دعاه تىايایی، 3«٦ابلیت»، ایى تٛؽی١ظؼ «- ، َؽوؼی و کا٢ی هكتًععيٗؽه ٦ابلیِت 

ناهل کاؼکؽظ، ٖؽ٢یدت، يدؽش، کی٣یدت،  ٦ابلیتهای  ای اؾ قٓىذ ٚملکؽظی اقت- ویژگی ظؼ هسعوظه
ظاهًۀ هعیؽیت يگهعانت بایع تمام هؽازدل چؽضدۀ ٚمدؽ  ،هكتًع- بًابؽایى تًؿل ٢یؿیکیپاقطگىیی و 

يدى٘ ( ؼا پىندم ظهدع: ههطًدات، تأقیكداتآالت، تدهیؿات و  )کاؼضايه، هانیىهای ٢ًی  قیكتن
 [11اقد٧اِ- ]ؼیؿی، ٚملیدات، اؼؾیدابی ٚملکدؽظ، بهبدىظ و  ، بؽياهه)ضؽیع، قاضت یا اخاؼه( هالکیت

هدای  هدعیؽیت ظاؼایی»گیؽین، اؾ آو با يام  تؽ ظؼ يٗؽ هی و٦تی کاؼکؽظ يگهعانت ؼا ظؼ ایى ؾهیًۀ گكتؽظه
 کًین-  یاظ هی 4(PAM)« ٢یؿیکی

(PAMهایفیشیکی)هعیزیتظاراییهای.چالغ7.3
 وکاؼ هدبىؼيدع بًا بؽ الؿاهدات کكدب ،ٚملکؽظ هكتًعظؼ هایی که ضىاهاو ظقتیابی به تٛالی  قاؾهاو

                                                      
1. Total Productive Maintenance  
2. Maintenance Engineering Society of Australia  
3. Capability  
4. Physical Asset Management  
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اثؽبطهددی ,ظ هؿیًددهبددؽای ههددتؽیاو و بهبددى ؾایددی ضددىظ ؼا بددؽای اؼؾل ٦ابلیددتْىؼ هددعاوم  کدده بدده
ظؼ  ههددن پهددتیبايیهددای کاؼکؽظیکددی اؾ کدده  PAM وازددعاو ا٢ددؿایم ظهًددع- هایهدد ٚملیات

ايدع، ي٧هدی  آالت ايدام ظاظه و هانیى ها گػاؼی ٢ؽاوايی ظؼ کاؼضايه که قؽهایه اقتوکاؼهایی  کكب
 کًع-  ای٣ا هی ظنىاؼایى اهؽ تس٥٧ پؽؼيگی ظؼ 

 PAMاؾ  گیدؽی بهؽهبده  يیداؾؾیؽ ات٣ا٤ ا٢تاظه اقت،  ٚؽيۀهایی که ظؼ چهاؼ  ظؼ يتیدۀ پیهؽ٢ت
 نعه اقت- تؽ  زیاتیبكیاؼ 

هایػملیاتهایيىظهىرظراطتزاتژی.گزایغ3.7.3
ندماؼ  و اقدتْؽ٢دعاؼايم ظاظو  ظؼ زدال اؾظقدت ؼ٢ته ؼ٢ته 1ه٧یاـ خىیی به يؽ٢هه٣هىم هکتب و 

ايع- ایى ؼويعها  نم قیگما ؼوی آوؼظه های تىلیع ياب، تىلیع بهًگام و بؽياههها به  اؾ قاؾهاو ؾیاظی
و پیهدگیؽی اؾ  ايبداؼ ، کاهم هىخىظیاتال٢اتيهايگؽ تٟییؽ تمؽکؿ اؾ زدن به پاقص قؽیٙ، زػ٠ 

گیدؽی اؾ ایدى يدىؼت ٚدعم بهدؽه ؼ، ظاهؽوؾه با تىخه بده ا٢دؿایم ت٧اَدا و ايتٗداؼاتاقت-  ضؽابی
 هى٦ٙ بده ٚؽَدۀظؼ ال٢ايدله ههدکالتی ب٢ؽایًدع،  باؾظه ياهًٗنا٢ت قؽٚت و  ها و ، ضؽابیگؽایهات

قداؾی  کًًع- يًب تدهیؿات و اهکايات هًاقب، بهیًه ههتؽیاو ایداظ هی ههسًىالت و ضعهات ب
اؾ خمله ٚىاهل زیاتی  ،های يگهعانت بؽای اخؽای ٢ٛالیتا٢ؽاظ هًاقب  ايتطابها و  آويگهعانت 

 های ٚملیاتی هكتًع-  بؽای زمایت اؾ ایى اقتؽاتژی

ايتظاراتخاهؼهشایغ.اف7.7.3
و ظؼ قؽاقؽ خهداو  یكت و تأهیى ایمًی و قالهت ا٢ؽاظؾ ز٣ٕ ضعهات َؽوؼی، زمایت اؾ هسیّ

- ظؼ يتیدده، ظؼ ایدى ندىظ تل٧دی هی ٚمدىهیهدای  ٢ؽٌ خدؿو پیمیا٢ته  ویژه ظؼ کهىؼهای تىقٛه به
کداؼ  یّبؽای کًتؽل آالیًعگی يًٛتی و پیهگیؽی اؾ و٦ى٘ زدىاظ  ظؼ هسد ٢ؽاوايیکهىؼها ه٧ؽؼات 

های هٛیىب و اقت٣اظۀ ياهًاقب اؾ هدىاظ و ايدؽژی،  آالت اوؼا٤، ظقتگاه تًىیب نعه اقت- هانیى
 یها ظؼ وَدٛیت کاؼضايدهها و  قداؾهاونىيع کده  اؾ هًابٙ آلىظگی هكتًع- ایى هىاؼظ اٞلب باٚث هی

ندىيع، تىلیدع ؼا هتى٦د١  ضؽابی تدهیؿاتی که بؽای تىلیع زیاتی هسكىب هی ٞیؽبهیًه ٢ٛالیت کًًع-
های  ايدعاؾی پدف اؾ و٣٦ده ظوؼۀ ؼاه یْد که هاییکًع- ظؼ ٢ؽایًعهای تىلیع هىاظ نیمیایی، پكمايع هی

                                                      
1. Economy of scale  



 اطمیًاوطاسیيگهعاػتوبهبىظلابلیتبهیًه  | 37

هدای  ، ضؽابیها- خدعا اؾ تىلیدع پكدمايعهكدتًعآلدىظگی  ايلی یکی اؾ ٚلل ،نىيع ایداظ هی تىلیع
آالت هن یکی اؾ ٚلل اقاقی ٦ٓٙ ضعهات اقاقی، زىاظ  يدًٛتی  ها و هانیى باؼ کاؼضايه ٢اخٛه

هدای  و پیهدگیؽی اؾ ضؽابی هدا ظاؼاییوَدٛیت بهیًدۀ  - ز٣دٕاقدت ایمًی و قالهتیو هطاْؽات 
ضدعهات، آلدىظگی و زدىاظ  يدًٛتی  های ٦ٓدٙ بسؽايی، اؾ ابؿاؼهای هؤثؽ بؽای هدعیؽیت ؼیكدک

 هكتًع-  PAMاؼکؽظهای ايلی بطهی اؾ ک ها ؼويع- ایى نماؼ هی به

وری.تغییزاتفًا1.7.3
های اضیدؽ ٢ًداوؼی بدا  های گىياگىو بىظه اقت- ظؼ ظهه تٟییؽ ظؼ ؾهیًه ٢ًاوؼی همیهه هسؽک ايلِی 

ای هن اؾ کاهم ایدى ندتاب ظؼ آیًدعۀ يؿظیدک  بىظه اقت و يهايه پیهؽ٢تگیؽ ظؼ زال  قؽٚتی ي٣ف
 هدای ىوآؾهت تأثیؽ تٟییدؽات ندتاباو ٢ًداوؼی ٦دؽاؼ ظاؼظ- تس ،ياگؿیؽ ،نىظ- يگهعانت يیؿ ظیعه يمی

 های باؾؼقدیاخدؽای  ،قدًدی و ْید١ ٢ؽوگؽا٢دی، تؽهىگؽا٢ی، قًدی ، اؼتٛالها ٞیؽهطؽب، هبعل
 تدهیددؿاِت  وَددٛیتتددىايین  هیهددا  کاؼگیؽی ایددى ٢ًاوؼی ع- بددا بددهيقدداؾ ؼا همکددى هی 1ٞیؽي٣ددىغی

ا٦تُایی يگهعانت  ها به پیعایم ٢ًاوؼیایى کًین-  پایمیا هتًاوب هكتمؽ ْىؼ  بهؼا  ٚملیات ظؼزال
(CBM)2 گیؽايه ظؼ يگهعاندت پیهدهسىؼ  ؾهداو قدًتیکه خایگؿیًی بدؽای ؼویکدؽظ  هًدؽ نعيع

  -نىظ هسكىب هی
، کداهپیىتؽیهدای  ، کًتدؽل3(PLC) پدػیؽ بؽياهده گدؽ ه٧ًٓدی ، کًتدؽلالکتؽويیک ٦عؼتاهؽوؾه 

ی هؿایدای وايع  ندعه های الکتؽوهکدايیکی خدایگؿیى قیكدتنهطدابؽاتی های  و قیكتن تؽايكپىيعؼها
ؼا به اؼهٟداو  کنک و هؿیًۀ قبُ ، وؾو کىچکپػیؽی، ايعاؾۀ  بهبىظ ٦ابلیت اْمیًاو و ايٛٓا٠ همچىو

اقدت٣اظه  ا٢دؿاؼ کًتؽل يؽمتست  یهای الکتؽويیک قیكتن که اؾ 4کًتؽل پؽواؾ هىاگؽظ٢ًاوؼی - ايع آوؼظه
 تىلیدعهای  قدلىلهىاپیماها بدعل ندعه اقدت- يكل ٢ٛلی بؽای ْؽازی ظ اقتايعاؼ يىٚیبه کًع،  هی

- ظؼ ايدع ؼ٢ته ظؼ يًایٙ تىلیعی خا باؾ کؽظه ؼ٢ته کاهپیىتؽی ۀیکپاؼچ های تىلیع و قیكتنپػیؽ  ايٛٓا٠
پدىل  بدؽای پؽظاضدت آقاوًٚىاو ابؿاؼی  به 5ٞیؽتماقی های هىنمًع کاؼتپیهؽ٢ته، بؽضی نهؽهای 

                                                      
1. Nonintrusive inspection  
2. Condition-based maintenance  
3. Programmable Logic Controller 
4. Fly-by-wire technology  
5. Contactless smartcard  
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اؾ ؼاه  تدا گیؽيدع بهدؽه هی 1اتىهاقدیىوهای  قیكتن اؾ بؽ٤ های ايت٧ال و تىؾیٙ نؽکتاقت-  خا ا٢تاظه
 بدا اهدىاجنًاقدایی - ٢ًاوؼی ؼا نًاقایی و هعیؽیت کًًعنبکۀ ايت٧ال و تىؾیٙ  ههکالتظوؼ بتىايًع 

اؼ هدای  تىاو بؽای ؼظیدابی ظاؼایی هن هی ؼا (RFIDؼاظیىیی ) اؾ کاؼ بدؽظ-  بده ي٧لیه هايًدع وقدایلقدی 
هًت٧دل  RFIDای ه به بؽچكدبهای زیاتی  نعه ؼوی ظاؼایی اؾ ْؽی٥ زكگؽهای تٛبیه ی کههای ظاظه

 - ؽظاقت٣اظه کقالهت تدهیؿات بیًی  و پیم پایمبؽای  تىاو هینىيع،  یه
اثؽبطهدی و ,بهبىظ هؿیًه، قیكتن پػیؽی ظقتؽـ ا٢ؿایمهای خعیع بؽای  اؾ ایى ٢ًاوؼی گیؽی بهؽه

بدا ؼا هدا  ظاؼایی یتهدعیؽ ،ها پیهدؽ٢تایدى اقدت-  َدؽوؼی يىآوؼايه به ههدتؽیاوبهتؽ و  اؼائۀ ضعهات
هتکدی بده های خعیدع کده  ایدى قیكدتنتٛیدیى و ْؽازدی بدؽای کًدع-  هی ؼو ؼوبههای خعیعی  چالم
چًدیى و يگهعاندت  بؽظاؼی بهؽهايعاؾی،  بؽای ؼاهاقت-  يیاؾظايم خعیع به  های خعیع هكتًع، ٢ًاوؼی
ها  کاؼضايده ایداظ اؼتباِ بدیى يیؿ هٛؽ٢یظؼ هؽزلۀ - ىيعایداظ نهای خعیعی  تىاياییهایی، بایع  قیكتن

 [ 11]- بایع اؾ پف آو بؽآیع PAM وازعو تدهیؿات ٦عیمی و خعیع چالم ظیگؽی اقت که 

کیعبزپایعاریأ.افشایغت7.7.3
يیاؾهای کًدىيی ؼا بدؽآوؼظه کًًدع، » یًٛی بایع پایعاؼ بانًع، ها پیهؽ٢تتمام که  بعیى هًٛاقتپایعاؼی 

پایدعاؼی [ 1]- «تأثیؽی ه٣ًی بگػاؼيعبؽای بؽآوؼظو يیاؾهای ضىظ،  های آیًعه تىايایی يكل ایًکه بؽبعوو 
هدا ؼا ايدىل  ایى ؛عًدظه ؼا يهداو هدیو ا٦تًاظی  هسیٓی، اختماٚی ؾیكتکه الؿاهات  قه قتىو ظاؼظ

ظؼ ها  ندؽکتاقدت-  اهمیتدی ظوچًدعاو یا٢تده ظؼ هسیّ تدداؼی اهدؽوؾ ياهًع- پایعاؼی گايه يیؿ هی قه
ظؼ  هايدعوظیگؽ بدؽای  یٚملیاتهبازث تٛالی تمؽکؿ يؽ٠ بؽ که  ايع ظؼیا٢تهتداؼی  لؿامابه ایى  واکًم

هدعيٗؽ  وکاؼ کكدبزیاتی هكائل یکی اؾ ًٚىاو  هبؼا بایع الؿاهات پایعاؼی  و کا٢ی يیكتؼ٦ابت  ۀٚؽي
 ها، هكئىلیت اختماٚی نؽکتاختماٚی، اقتايعاؼظها و و آگاهی پػیؽی  هكئىلیته٧ؽؼات، - ٦ؽاؼ ظهًع

 های قداؾهاوکًًدع- ظؼ  هدعایت هدی ا٢دؿایم پایدعاؼیقىی  بهها ؼا  هكتًع که نؽکت یاؾ ٚىاهلبؽضی 
، ندىظ تبدعیل هیپایدعاؼ  ای هخاهٛ س٥٧ظؼ تزیاتی  های ویژگییکی اؾ به  ؼ٢ته ؼ٢تهتىلیعی، يگهعانت 

 PAMي٧دم  ،- ظؼ يتیدهگیؽيع هعيٗؽ ٦ؽاؼ هی ها هسًىالت و ظاؼایی ٚمؽکل چؽضۀ ویژه ؾهايی که  به
٢ؽاگیدؽ بدؽای ؼویکدؽظی ، ايدع هى٥٢ ٚمدل کؽظه پایعاؼی ؾهیًۀظؼ  ی کههای نؽکت- اقتتؽ نعه  پؽؼيگ

 بلکده ،نىظ ظیگؽ ًًٚؽی هدؿا يگؽیكته يمی PAMظؼ آو ايع که  ظهاتطاغ کؽ های ضىظ هعیؽیت ظاؼایی
                                                      

1. Automation system  
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هدای  گیؽی اؾ ؼول با بهؽه- کًع ٢ٛالیت هی ها ایى ظاؼاییی اقت که با اتکا به وکاؼِ  کكبیکی اؾ اخؿای 
، هًؽ٠ ايدؽژی، ٚملکؽظ چؽضۀ ٚمؽ ،هالکیتکل هؿیًۀ ، ٚىاهلی اؾ خمله PAMهًاقب و ابؿاؼهای 

ؼویکدؽظ يدسیر ظؼ اتطداغ  ،بدؽای هثدال- ندىظقاؾی  بهیًهضىبی  به تىايع هیو ایمًی  ها ظاؼاییاق٧اِ 
که الؿاهات پایدعاؼی ؼا  هایی ٢ٛالیتْؽازی  بؽای يگهعانت گیؽاو تىايمًعقاؾی تًمینبا  ،يگهعانت

بدؽ  اؾپدیم یمب PAMظؼ  ،ظؼ يتیدده- ؾایدی کًدع اؼؾلقداؾهاو  بدؽای عتىاي هی، ظهًع هعيٗؽ ٦ؽاؼ هی
ًٚدىاو  بده« یپایدعاؼ» قبب اقت کدهبه همیى ظ- نى تأکیع هیٚىاهل هؽتبّ با پایعاؼی  قاؾی یکپاؼچه

 PAS) هایمراهنمای مداریزیدمرارای ظؼ هدا  هعیؽیت هى٥٢ ظاؼاییکلیعی های  و ویژگییکی اؾ ايىل 

کده های ٢یؿیکی اقت  چاؼچىبی بؽای هعیؽیت بهیًۀ ظاؼایی PAS 55ؼاهًمای  ؛ظؼج نعه اقت 1(55
 هٛؽ٢ی ضىاهع نع-  1-1ظؼ ٦كمت 

PAMپیؼزفت.1.3
هدای  ، بایع بؽ بهبىظ ٚملکدؽظ ظاؼاییبؽنمؽظین 1-1 بطمظؼ  که یهای المچبؽ ٞلبه ها بؽای  قاؾهاو

و  کاؼکًداو نایكدته، اقدتؽاتژی ؼوندىظاندتى تدىاو بدا  ایدى کداؼ ؼا هی٢یؿیکی ضىظ تمؽکدؿ کًًدع- 
بًددعی،  ؼیؿی و ؾهاو کدداؼ اؾ ْؽیدد٥ بؽياهددهکًتددؽل و  هددای ه٧تُددی ، تاکتیکهای هًاقددب قیكددتن

 ايدام ظاظ-  ٢ؽایًعها ههًعقیباؾ قاؾی يگهعانت و بهیًه

.تؼالیيگهعاػت3.1.3
کدده بىظخددۀ يهدداو ظاظ ، [19]ايدددام ظاظ  2«ههًعقددی و يگهعانددت کاؼضايدده»کدده هدلددۀ  پیمایهددی

 ظؼيدع 1.11 هدن مهیدايگیً وکل بىظخۀ ٚملیاتی کاؼضايه اقدت  ظؼيع 91تا  1 بیىيگهعانت 
 ایٙيدًظؼ  خدؿو کاؼکؽظهدای پؽهؿیًدهو يگهعانت  بؽظاؼی بهؽهتىاو اقتعالل کؽظ که  هیلػا اقت- 

 بدؽای يگهعاندتظؼقدت و هًاقدب های  اتطاغ تًدمینبا  ایى يًایٙؼوظ-  نماؼ هی به تدهیؿهسىؼ
 ايهتأق٣ه اها- و يگهعانت ايدام ظهًع بؽظاؼی بهؽههای  ظؼ هؿیًههای هًگ٣تی  خىیی يؽ٢هتىايًع  هی

ؼقیعو به تٛدالی ظؼ يگهعاندت هىخدب  قت-ٞیؽبهیًه ا هٛمىالا  يگهعانت های ٢ٛالیت یها٢ؽایًع

                                                      
، هؤقكۀ اقتايعاؼظهای بؽیتايیدا، تؽخمدۀ ٚلدی ؾواندکیايی و هسكدى هیمدریزیدمرارای - ایى ؼاهًما به ٢اؼقی هًتهؽ نعه اقت: 1

 -  1191ؼبیٛی، تهؽاو: آؼیايا٦لن، 

2. Plant Engineering and Maintenance  
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ی ایکاؼ قاؾی بیهیًهو  هعؼؼ٢تبا کاهم يبانع و  کاؼو کكب ظیگؽ هایۀ ظؼظقؽ ایى وازعکه  نىظ هی
 کهبه ایى هًٛاقت  يگهعانتتٛالی - کًع بیهتؽؼا نؽکت  قىظآوؼ نىظ و ظؼآهع ضالىی، وؼ و بهؽه

 که:  ا٢تع هیؾهايی ات٣ا٤ - ایى نىيعايدام  ظؼقت ،هااؾ کاؼ ای هدمىٚه
 مل  به تدهیؿات و کًعال کاؼ  ْؽازی اقتايعاؼظهای هٓاب٥ ظؼ هًگام يیاؾ، کاؼضايه  .  کًًعضىبیٚ 

 هدای  ىلی ظؼ ظاؼاییه٧ٛ گػاؼی قؽهایه و ؽوظ٢ؽاتؽ ي هسعوظۀ بىظخه يگهعانت اؾ های هؿیًه
  -نىظايدام  خعیع

 بانع باال ضعهات قٓر.   

 و  يگهعانت، تٛمیؽاتهىاظ و ٦ٓٛات  هىخىظی گؽظل( ٚملیاتMRO) باال بانع  - 

 بانًع تىايمًعو ايگیؿه کاؼکًاو ٢ًی با - 

وؼوظی ها و هًدابٙ  ٚملکدؽظ، ؼیكدکبدیى تٛداظل بؽ٦دؽاؼی  هتؽ اؾ همه ایًکه تٛالی يگهعانت ب ههن
يیكت؛ ؾیؽا بیهتؽ آيچه ظؼ  تٛاظل قاظهایى البته ؼقیعو به - ظقت یابعبهیًه کاؼی ؼاهبه  پؽظاؾظ تا هی

   با ٚعم ٦ٓٛیت همؽاه اقت-ظهع،  هی ویيًٛتی ؼ های هسیّ
[ 1]- يهاو ظاظه نعه اقدت 1-1ظؼ نکل يگهعانت تٛالی  ظقتیابی بهبؽای  ا٢تهؼویکؽظ قاضتاؼی

 نداو باؼهظؼ اظاهده ظؼ کده [1وخىظ ظاؼظ ]کلی هع٠ يى٘ قه  ،تٛالی يگهعانتظقتیابی به ظؼ هكیؽ 
 نىظ-  بسث هی

 
ی.3.3ػکل يگهعاػتظرتؼالیزایظطتیابیبهبافتهرویکزظطاضتار
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اطتزاتژیک.3.3.1.3
يهداو ي٧هده ایدى ه٧ًعتاو تٛییى کًیع- ؼقیعو به ای تؽقین کًیع و هكیؽی بؽای  ي٧ههيطكت بایع 

اؼؾیدابی  کًدىيی ؼا يیدؿٚملکدؽظ قدٓر ها چگىيه بایع باندع و  ظاؼاییهعیؽیت ظهع که ٚملکؽظ  هی
ندکا٠ ٚملکدؽظی  ، یًٛدی بدیى ه٧ًدع و قدٓر ٚملکدؽظ کًدىيی ؼات٣اوت بیى ایدى ظو ؼا- کًع هی
کًدع کده  گیدؽظ، ههدطى هی ظؼ پیم هیها  هعیؽیت ظاؼایی بؽای قاؾهاوای که  اقتؽاتژیياهًع-  هی

بٙ اهًد ، بایدعهای اخؽایی بؽياهه هًگام تعویى -بؽای پؽکؽظو ایى نکا٠ چه ا٦عاهاتی بایع ايدام نىظ
، کًع ؼا ایداظ هی 1-1که يطكتیى الیۀ نکل  هعیؽیتی ا٦عاهاتنىيع- ایى  هٛیىؾهايی يیؿ باؾۀ و الؾم 

 - کًع ٢ؽاهن هیيگهعانت های  ؼاهًمایی بؽای ٢ٛالیت

تاکتیکی.7.3.1.3
ؼیؿی و  )بؽياهده کداؼی بدؽای هدعیؽیت بده قیكدتم هدا، بدؽ ظاؼایی ٚالوه، اؾ ٚملیدات بؽای پهتیبايی

ؼا کًتدؽل  ٢ؽایًدعهای يگهعاندتهن يیاؾ ظاؼیع تا بتىايیع  هعیؽیت هىاظ ی بؽایبًعی( و قیكتم ؾهاو
ها نداهل  گؿیًدهایدى - ندىيعههدطى بایع  يیؿ ها ضؽابی ظاؼایی هعیؽیت ؼیكِک  های تاکتیک- کًیع

کدداؼکؽظ تددا ضؽابددی،  ،CBMهسىؼ،  ؾهدداو کؽظو اؾ ؼظه ضدداؼجهسىؼ،  ا٦ددعاهات يگهعانددت ؾهدداو
، بده پیهدیًۀ تدهیدؿاتهای هؽبىِ  هكتًع- ظاظه ْؽازی ٢ؽایًع یا تدهیؿاتباؾو  ییاب های ٚیب آؾهىو

هكتًعقداؾی و بایدع هدن يگهعانت  هایظقتىؼ کاؼ یتوَٛ و يیؿ ٦ايىيیو الؿاهات  ها ياهه َمايت
یدا ( CMMSهدعیؽیت يگهعاندت ) کداهپیىتؽیقیكدتن  يدىٚیها ؼا  ایى ظاظه هٛمىالا ع- يکًتؽل نى

  کًع- هی هعیؽیت( EAMقاؾهاو )های  قیكتن هعیؽیت ظاؼایی
های گىيداگىو  های ٚملکؽظی هؽبىِ به خًبده ناضىها،  بؽای اؼؾیابی ٚملکؽظ هعیؽیت ظاؼایی

 گیؽی ايدعاؾهقیكتن  ،آؼهايی ظؼ زالت- [(19] ، يک:بؽای هثال) نىيع ؼيع هی ضعهات يگهعانت
بدؽ ؼ٢تداؼ ا٢دؽاظ بایع همچًیى  ،بانع کًتؽل ٢ؽایًعبؽای اؾ تأهیى اْالٚات هدؿای و ع بان خاهٙبایع 

کاؼت بانع-  كىهمهای قاؾهاو  هعیؽیت ظاؼاییاقتؽاتژیک  هع٠با ها  های آو تأثیؽ بگػاؼظ تا تالل
اقت  هبتًی بؽ ایى ایعهو گیؽظ  ظؼ پیم هیگیؽی  چًیى ؼویکؽظی ؼا بؽای ايعاؾه [11] اهتیاؾی هتىاؾو

 کاؼت اهتیداؾی هتدىاؾو،تًهایی کا٢ی يیكت-  قیكتن، هیچ هٛیاؼی بهٚملکؽظ کلی  بؽؼقیبؽای که 
)هايًدع  کًدع هطتل١ تبدعیل هیظؼ ابٛاظ به هٛیاؼهای ٚملیاتی يگهعانت ؼا  بؽایاقتؽاتژی قاؾهاو 

های زیدداتی  کدده ندداضى (تىقددٛۀ قدداؾهايیيیددؿ  و ههددتؽیاوهددالی، ایمًددی، ظاضلددی، ٢ؽایًددعهای 
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ظؼ ها ظؼ آیًعه هكتًع-  ٚملکؽظ ظاؼایی کًًعۀ بیًی پیمو  های ٦عؼتمًع هسؽک و يیؿظقتاوؼظهای ٢ٛلی 
ٚملکدؽظ گیؽی  بدؽای ايدعاؾهؼا  کداؼت اهتیداؾی هتدىاؾو اؾی هدای يمىيدهتىاو  هی [11[ و ]11هًابٙ ]

 یا٢ت- ها  ظاؼاییهعیؽیت 

بهبىظهایهظتمز.1.3.1.3
کًدع و هدؽ ظو  ناو با هدن ٢دؽ٤ هیکه تمؽکؿوخىظ ظاؼظ هکمل  ؼولبهبىظ هكتمؽ، ظو  پیگیؽیبؽای 

هدا  - ایدى ؼولؼا اؼت٧دا ظهًدع هدای ٢یؿیکدی ( ظاؼاییظؼ ظقدتؽـ)ؾهداو ٦ابلیت اْمیًاو تىايًع  هی
 : ايع اؾ ٚباؼت
 يگهعانت بهؽه ( وؼ ٢ؽاگیؽTPM)  اقت، و هسىؼ  تینی ؼونکه 

 يگهعانت هبتًی بؽ ٦ابلیت اْمیًاو (RCM) اقت- هسىؼ  یظاؼایی ؼون که 

 کًین-  بسث هیظو ؼول به تؽتیب ظؼباؼۀ ایى  1-1و  1-1های  بطمظؼ 
و الؿاهدات و ه٧دعاؼ هًدابٛی کده بدؽای بدؽآوؼظ ندعه ايتطابيگهعاندت  اتؾهاو اخؽای ا٦عاه باؼۀظؼ

گیؽی ظؼبداؼۀ ایدى هدىاؼظ،  هًگدام تًدمین- گیؽی ندىظ تًدمینبایدع يیؿ  يیاؾ اقتهىؼظ ايتٗاؼ  يگهعانِت 
 بدؽبایدع  ،هدا هکايیک یها یدا ندماؼ ندکایت ی هايًع يٗؽ ا٢ؽاظ ضبدؽهنهىظ های اقتعاللتکیه بؽ خای  به

هبتًدی باندًع، هدا  اؾ ظاظه بؽگؽ٢تهاْالٚات که بؽ  هایی تًمیننىظ-  ًاظاقت هبتًی بؽ وا٦ٛیتهای  اقتعالل
 ۀا٢تؼویکدؽظ قداضتاؼی ظومهدا کده ظؼ قدٓر  هدعیؽیت ظاظه ،- بًابؽایىنىيع هًتهی هیبهیًه کاؼهایی به ؼاه
 کًع-  قاؾی تًمیمات ي٧م ههمی ای٣ا هی ظؼ پهتیبايی اؾ بهیًهيهاو ظاظه نعه اقت،  1-1نکل 

بشرگخهغ.7.1.3
های هىخدىظ  هتدؽیى ندیىهباؾ و تدؽبۀ کل يیؽوی کاؼ، ا٦تبداـ خمٛی ضؽظ  گیؽی اؾ بهؽهبا قؽايدام 

بده  ندگؽ٢ی تٟییدؽات اخدؽایبدؽای ، قداؾهاو ْؽازی ٢ؽایًعهای کداؼیباؾظؼوو و بیؽوو قاؾهاو و 
بدؽای بسدث کًدع-  ایدداظ هی هدا هعیؽیت ظاؼاییٚملکؽظ ظؼ  هایی بؿؼگ خهمکه آیع  ظؼهیزؽکت 

 - بًگؽیع [1]تىايیع به  ، بؽای يمىيه هیها ایى تالل باؼۀت٣ًیلی ظؼ
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هااایچااارچىبیباازایهااعیزیتبهیًااۀظارایی:PAS 55راهًمااای.7.3
فیشیکی

تىايًدع  هی ،ايدع گؽ٢تهظؼ پیم ایى کتاب  1-1هٓاب٥ بطم ا٢ته ؼا قاضتاؼی یؼویکؽظکه هایی  قاؾهاو
چیدؿی  ؼاهًمای ٚمىهیایى  بیابًع؛ PAS 55خؿئیات کاؼهایی ؼا که بایع ايدام ظهًع، ظؼ ؼاهًمای 

ًما چداؼچىبی اگؽ بطىاهین قاظه بگىیین، ایى ؼاه- ایؿوو اقتايعاؼظ  اخؽاییياهۀ  آییىيىٚی بیى اقت 
کًدع- ایدى  اؼائده هیهای ٢یؿیکی  قاؾی هعیؽیت ظاؼایی هًع بؽای بهیًه يگؽ و يٗام کل یؼویکؽظبؽای 

ؼاهًمدای  1-تبدعیل ندىظ 11111ایدؿو ضدايىاظۀ اقدتايعاؼظهای به  ٦1111ؽاؼ اقت ظؼ قال  ؼاهًما
PAS 55  :ظو بطم ظاؼظ 
 ( بطددم اولPAS 55-1) :هددای ٢یؿیکددی ) هددعیؽیت بهیًددۀ ظاؼایی خؿئیدداتی بددؽایBSI 

2008a -) ضدىب هدعیؽیت های  ندیىهالؿاهدات  :11111ایدؿو » به ایى قًع ؼوؾآهعيكطۀ
 ؛ تبعیل ضىاهع نع« ها ظاؼایی

 ظوم  بطددم(PAS 55-2)ؼاهًمددابطددم اول  اخددؽایهایی بددؽای  : ظقددتىؼالٛمل (BSI 

2008b) بدؽای  قداؾی پیاظهت٣كدیؽ و ؼاهًمدای  :11111ایدؿو »ایى قًع به  ؼوؾآهع- يكطۀ
 - تبعیل ضىاهع نع« ها قیكتن هعیؽیت ظاؼایی

کده قیكدتن کًدع  ؼا ههدطى هیی ٢ؽایًعهای هًاقدب و تأثیؽگدػاؼالؿاهات  PAS 55-1ؼاهًمای 
ايىل بیاو پف اؾ  ایى ؼاهًما -بایع ظانته بانع٢یؿیکی  های ظاؼاییهای قاؾهاو بؽای  هعیؽیت ظاؼایی

کًدع، يده  بایدع ايددام ندىظ تددىیؿ هدیؼا آيچده ها،  بؽای هعیؽیت قیكدتن ایؿوکلی اقتايعاؼظهای 
 ندىظ ايددام هی ا٦عاهاتی کهنىاهع  ؛عيهكتًع نىبایع  ها نیىهايتطاب ظالیل چگىيگی ايدام آو ؼا- 

ْىؼ  هماو (،PAS 55-2بطم ظوم ایى ؼاهًما )هكت٧ل ظؼ ظقتؽـ بانع-  های همیؿیبایع بؽای  يیؿ
بدا  هًٓبد٥ هدا های هدعیؽیت ظاؼایی قیكدتن قاؾی پیاظه باؼۀظؼ هایی ؼاهًمایی، آیع بؽهی مکه اؾ ياه

 ظهع-  ظقت هی ( بهPAS 55-1بطم اول )
و های ٢یؿیکی  ظاؼاییکه  ییها تمام قاؾهاو و يیكت هطتى يًٛت ضايی PAS 55ؼاهًمای 

                                                      
المللدی اقدتايعاؼظ  ، قداؾهاو بیىهایم:مداریزیدمرارای 00555عا مایا  مدجمو- تؽخمۀ ٢اؼقی ایى اقتايعاؼظ هًتهؽ نعه اقدت: 1

 -  1191)ایؿو(، تؽخمۀ ٚلی ؾوانکیايی و هسكى ؼبیٛی، تهؽاو: آؼیايا٦لن، 
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ایدى ؼاهًمدا  ،ظیگدؽ - به ٚبداؼتتىايًع اؾ آو اقت٣اظه کًًع هیظاؼيع ها  هالکیت ظاؼایی ی بؽایقاضتاؼ
- کداؼبؽظ ظاؼظيیؿ کًًع  هیقپاؼی  بؽووضىظ ؼا های  ظاؼاییهعیؽیت کاؼکؽظهای  ی کههای بؽای قاؾهاو

و  يدسیر كدىییالؿاهات ناهل اهعا٠ قاؾهايی ؼوندى، همبطم ظؼ  نعه هٛؽ٢یايىل ؼاهًمای 
هدا  هدعیؽیت ظاؼاییهكتًع- ایى ايىل  ؼٚایتو ها  اؾ آواقت٣اظه  و ها ظاؼایی گػاؼی ظؼ هپایعاؼ قؽهای

اخدؽا ، ظؼ قداؾهايی باندع ، بهیًه و پایعاؼهسىؼ ؼیكک، ، ٢ؽاگیؽهًع يٗام ،يگؽ کلبایع هى٧٢یت بؽای 
هدعیؽیت  ع-ًکً هیاؾ آو پهتیبايی  ی نایكته و تىايمًعو کاؼکًاي ی ظاؼظهتٛهع اؼنع هعیؽیتنىظ که 

پىنم ظهدع- تٛدالی ظؼ بایع ؼا ایى چاؼچىب  یى هًٛا که تمام ًٚايؽعب ،يگؽ بانع ها بایع کل ظاؼایی
هدعیؽیت  PAS 55ظاهًدۀ  بدا ایًکدهندىظ-  يمی ها ظیگدؽ خًبده های پىنم َد١ٛباٚث  خًبهیک 

هدای  اؾ خمله ظاؼاییها  ظیگؽ ايىا٘ ظاؼایی تؽِ  گكتؽظه بكتؽبایع  لا یزاهای ٢یؿیکی اقت، ْؽ ظاؼایی
 (- BSI 2008b)ؼا ظؼبؽ بگیؽظ ، ياهههىظ و هالی ايكايی، اْالٚاتی

TPM:بزظاربهزهباهؼارکتلابلیتاطمیًاو.5.3
بطهدی قاؾی اثؽ بؽ بهیًه لکه تأثیؽ اقت هسىؼ تینی ؼونوؼ ٢ؽاگیؽ(  )يگهعانت بهؽه TPMؼول 

بدؽظاؼاو بدؽ  زف هالکیدت بهؽه ایداظبا  TPMؼول ها اثبات نعه اقت-  تدهیؿات و زػ٠ ضؽابی
و [ 1] ل ظؼ کاؼهدای يگهعاندت ظاندته باندًعي٧هدی ٢ٛداتدا  کًدع ؼا تؽٞیدب هیهدا  تدهیدؿات، آو

های  های ؼوؾهدؽه و تٛمیدؽات خؿئدی ظقدتگاه ٢ٛالیتتا ؼا گكتؽل ظهًع  ضىظ کاؼیهای  هكئىلیت
هدای  ظؼ ٢ٛالیت اوبدؽظاؼ ایى يدى٘ ههداؼکت بهؽهْؽی٥ اؾ  TPM ؼولگیؽيع- بٚهعه  ناو ؼا بؽضىظ

- ([11] ؛1-1خدعول يک: ) ؼا هعيٗؽ ظاؼظٚمعۀ اثؽبطهی تدهیؿات  اتال٠نم يگهعانت، زػ٠ 
به کمدک يگهعانت هكتًع-  هؽبىِ بههای تىلیع  هدمى٘ هؿیًه ظؼيع 11تا  11 ی،تىلیع يًایٙظؼ 

 ظ- اکاهم ظ ظؼيع 11 ها ؼا زعا٦ل تا تىاو ایى هؿیًه هی TPMؼول 

3.3خعول

 اثؽبطهی تدهیؿات ۀٚمع اتال٠نم 
 ها ضؽابی ,
 اتيًب و تًٗیم ,
 های کىچک هٛٓلی و تى١٦ ,
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 کاهم قؽٚت ,
 ٢ؽایًع َایٛات ,
 باؾظه کاهم  ,

باٚث ضؽابدی که  کًًع تًؿلآي٧عؼ پیم اؾ آيکه ٚیىب پًهاو ظقتگاه  ،به ي٣ؽ بؽقع ها ضؽابی ایًکهبؽای 
اؾ ْؽید٥  پایدۀ هٓلدىبوَدٛیت  تدهیؿ ظؼ يگهعاؼیبا - ، بایع نًاقایی و ايالذ نىيععيظقتگاه نى

، بدؽظاؼی بهدؽههدای  ههاؼت یضدؽاب و اؼت٧دا ٦ٓٛدات تٛمیؽ، هًاقبکاؼی  يسیر و ؼوٞى کاؼیتمیؿ
ظؼ ؼویکدؽظ - ههدن ظقدت یا٢دتایدى به  نىظ هی اوبؽظاؼ بهؽه يگهعانِت های  تؼهها، باؾؼقی و يًب
چیدؿی بدؽظاؼ  بهؽهي٧دم  و اقدتتدهیدؿ  اوبدؽظاؼ های بهؽه هكئىلیتزیٓۀ ضاؼج اؾ ایى وٖای١  قًتی

اؾ ایدى اقدت کده بدؽظاؼ  وٖی٣دۀ بهؽهظ، ىند ضدؽاب هی ی؛ و٦تی ظقتگاههگؽ کاؼکؽظو با ظقتگاه یكتي
يگهعاندت هدؽتبّ بدا کاؼهای  تٟییؽ قاضتاؼهكتلؿم  TPM- بًابؽایى بطىاهع تٛمیؽل کًعيگهعانت 

و تٛمیدؽات هدای ؼوؾهدؽه  ٢ٛالیت ها و باؾؼقدی تدا گیؽيع ها یاظ هی بؽظاؼاو ظقتگاه بهؽهتدهیؿات اقت- 
يگهعاندت »ؼا  تدهیدؿ قدالهت یبدؽظاؼ ظؼ اؼت٧دا بهؽه ههداؼکتایدى - ايدام ظهًعضىظناو خؿئی ؼا 

 نىظ-  هی ههیا CLAIRو  5Sهای  ؼولاؾ ْؽی٥  هایم که ؾهیًه ياهًع هی 1«ضىظگؽظاو
تالندی  5Sؼول خهايی اقدت-  کالـؼ٦ابت ظؼ  قمت زؽکت بهابؿاؼی بؽای نؽو٘  5Sؼول 

کداؼ، هسدل  يٗدنو  ی، تمیؿیایمًز٣ٕ با ضىاهع تا  تک ا٢ؽاظ قاؾهاو هی به اؾ تکگؽوهی اقت که 
 : های ؾیؽ اقت هتهکل اؾ بطم 5Sؼول - ایداظ کًًع وؼ بهؽه یکاؼیّ هس
 قاؾی  هؽتب 

o  اَا٢ی اقت؛  آيچهاؾ اقت يیاؾ  آيچهخعاقاؾی 

o و ظوؼؼیطدتى  کًین اقت٣اظه هی اٞلبا٦الهی که گػاؼی  بؽچكب بًعی و ظقته ،نًاقایی
  ا٦الم اَا٢ی-

 قاؾی قاظه   

o ظ و هؽ چیؿ ظؼ خای ضىظ ٦ؽاؼ گیؽظ؛چیؿ خا تٛییى نى بؽای همه  

o  هايعهی کًیدع و بدؽای ا٢دؿایم هدا ؼا قدا آوکؽظیدع،  ا٦الم هىؼظ يیداؾ ؼا ههدطىو٦تی
 ؼا اقتايعاؼظ کًیع-  ها آو اقت٣اظۀ ،اثؽبطهی

                                                      
1. Autonomous maintenance  
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 هًع پاکكاؾی يٗام 

o وقایل ؼا آهاظۀ باؾؼقی کًیع؛  

o پدیم اؾ ؼا ههکالت  ،ای با نًاقایی هًابٙ و ٚلل ؼیههکًع تا  کمک هیهًٗن  پاکكاؾی
وؼی و  بهدؽه ،تمیدؿ و هدًٗن هسدیّ کداؼیظاندتى - بؽْدؽ٠ کًیدعآيکه خدعی ندىيع، 

 کًع-  هی بیهتؽ ههتؽیاوبه  ظهی یا ظؼ ضعهاتتىلیع  ظؼ ضّ ؼا ضىاه کاؼاثؽبطهی 

  اقتايعاؼظقاؾی 

o هماهًگی-  ظقتیابی بهبؽای  هتؽکهای ه ایداظ ؼول 

 پایعاؼی  

o هكتمؽ-و اؼتباِ  بهبىظ، ؼیيگهعا   

 هكدتیع، 5Sيسىۀ اخؽای به  هًع ٚال٦هاگؽ - نعه اقتتبعیل بهبىظ هكتمؽ  ی بؽایبه ٢ؽایًع 5Sؼول 
  -کًیع هؽاخٛه [9] به

 اقدت 1، تًٗین، باؾؼقی و تٛمیؽات خؿئیکاؼی تمیؿی، ؼوٞىهای  واژهَقؽيام  CLAIRٚباؼت 
تثبیدت  اهعا٠ ههدتؽِک  همکاؼی کًًع تا بهيگهعانت  وازعبا  اوبؽظاؼ بهؽه م ایى اقت کهه٣هىه و

وٖدای١  بیًًدع تدا او آهىؾل هیبؽظاؼ بهؽه- خلىگیؽی اؾ تكؽیٙ تًؿل ظقت یابًعتدهیؿات و  وَٛیت
، تٛمیدؽات خؿئدی و ها و تٛىیٍ ٦ٓٛات ، تًٗیمات قاظه، باؾؼقیؼوٞى باؾظیع، اؼیکتمیؿ بتعایِی ا

 ضؽابدی هدای زالتتدهیدؿات و  هدایکاؼکؽظو٦تدی - ايددام ظهًدعظیگؽ وٖای١ قاظۀ يگهعانت ؼا 
وَدٛیت  هدعیؽیت، اؾ ْؽید٥ کهد١ ؾوظهًگدام و آهىؾل ظاظه ندىظ بؽظاؼاو به بهؽه ها کاؼکؽظی آو

 - کًًعاؾ ضؽابی پیهگیؽی تىايًع  هیيیؿ  ٞیؽٚاظی
ٚملکدؽظ کلدی و بهبدىظ بدؽای و ههًعقدی يگهعانت وازع ال همکاؼاو ٢ٛبؽظاؼاو به  تبعیل بهؽه

ندٛاؼها و ظیگدؽ  و آهدىؾل اؾ هٛمدىالا  بًدابؽایى، ه٣هىهی اي٧البی اقت- ٦ابلیت اْمیًاو تدهیؿات
بؽای ها  ها و ي٧انی ، ٚکف2آهىؾنی ایه ، يکتهها تابلىی اٚاليات ٢ٛالیت هايًع تبلیٟاتیهای  ؼقايه

 - نىظ گؽ٢ته هی بهؽهز٣ٕ تٟییؽ ٢ؽهًگی ایداظ و 
بؽ تىايًع  ، هیؼها نىيع ؼوؾهؽۀ يگهعانت های ٢ٛالیت و٦تی اؾوازع يگهعانت  کاؼکًاو هدؽب

تدهیدؿات و ، ؼظیدابی و بهبدىظ ٚملکدؽظ اقاقی، تٛمیؽات ههنهايًع تٛمیؽات تؽ  تطًًی هایکاؼ
                                                      

1. Clean, lubricate, adjust, inspect, minor repair  
2. One-point lesson  
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 های هدعاوم ؼقدیعگی خای وازع يگهعانت يیؿ بهتمؽکؿ کًًع- های ٢یؿیکی  ظاؼایی ضؽیعتٛىیٍ یا 
بده  پدؽظاضتىهًدابٙ ضدىظ ؼا بدؽای تىايع  هی، ۀ خؿئیکاؼهای ؼوؾهؽ و ايدام های آَؽاؼی ضؽابی به

های اْالٚات هدعیؽیت  قیكتن اقت٧ؽاؼيگهعانت،  های تعویى اقتؽاتژیهايًع ی اقتؽاتژیکهكائل 
های وازدعًداو و آهدىؾل و تىقدٛۀ کاؼک های خعیع يگهعانت ، ؼظیابی و هٛؽ٢ی ٢ًاوؼیيگهعانت

 -  اضتًاو ظهع تىلیع و يگهعانت
 هبسدثهًدعاو بده ایدى  ٚال٦هاقدت- ضداؼج ۀ ایى کتداب زىيلاؾ  TPMبسث ه٣ًل ظؼباؼۀ 

  -[11]و  [11] ،[11[، ]1]بًگؽيع: هًابٙ ایى تىايًع به  هی

RCMطزازی:ظر.لابلیتاطمیًاو6.3
هايًدع  ای هدای پایده ٢ٛالیتا٢دؽاظ و  بدؽ ندعت بهتدهیدؿات،  الهتق اْمیًاو اؾ بؽای TPMؼول 

های  يهدايهبدؽ کهد١ ؾوظهًگدام  TPMکیدع أ- تهتمؽکؿ اقدتکاؼی  و ؼوٞى آچاؼکهی، کاؼیتمیؿ
خایگؿیى  یؼویکؽظ RCMؼول  که ، ظؼزالیخلىگیؽی کًع های زیى کاؼ اؾ ضؽابی تا اقتضؽابی 

هایی  پؽقمچًیى  لایى ؼو- اؾ ْؽی٥ تمؽکؿ بؽ ْؽازی اقتها  ٦ابلیت اْمیًاو ظاؼاییبؽای ا٢ؿایم 
ای ضؽابی ؼا  ٚلت ؼیهه ،آیا تٟییؽ ْؽازی: آیا اقاقاا بایع يگهعانت ؼا ايدام ظهین؟ کًع هٓؽذ هی ؼا

هس٧د٥ بیهدتؽ وکاؼ قداؾهاو ؼا  اهدعا٠ ٚیًدی کكدب٘ يگهعانت ايىیک اؾ ا کعامکًع؟  بؽْؽ٠ هی
 ؟ کًع هی

 بكدتؽظاؼایدی ٢یؿیکدی ظؼ  هؽيگهعانت  يیاؾهایهًع بؽای تٛییى  يٗام يىٚی ؼول RCMؼول 
، RCMهدع٠ اولیدۀ تؽ بانع-  بؿؼگ یبطهی اؾ قیكتم مکى اقتظاؼایی هایى اقت-  ال ٚملیاتی

هكدتلؿم ظؼک کاهدل  RCM- کداؼبؽظ ؼقدايی ظاؼایدی ز٣ٕ ضعهات و يه ز٣ٕ کاؼکؽظ قیكتن اقت
بدؽ  RCMؼول قدت- هاایدى کاؼکؽظهای هؽتبّ با  های ٢یؿیکی و هاهیت ضؽابی ظاؼایی یکاؼکؽظها

اؾ  تىاو قی یا تٛىیٍ پیهگیؽايه يمیو با تٛمیؽ اقايیكتًع  یکكاوها  ضؽابی ایى ایعه اقتىاؼ اقت که
ز٣ٕ کاؼکؽظ قیكدتن  ظؼآو ظقته اؾ ا٦عاهات يگهعانت که  ،بًابؽایى- ؽظها خلىگیؽی ک بؽضی ضؽابی

 يطىاهًع نع-  ايداميعاؼيع،  تأثیؽی
 : به اؼهٟاو بیاوؼظتىايع هؿایای ؾیؽ ؼا  هی RCMؼول 
 گاهی اؾ ا٢ؿایم  هؽ ضؽابی چیكت- نىيع و پیاهعهای  چگىيه ضؽاب هی ، ایًکهتدهیؿات آ
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 اْمیًدداو یددت٦ابل ا٢ددؿایمظؼ يگهعانددت کاؼکًدداو و  اوبددؽظاؼ بهؽه ی کددهي٧هدد قدداؾی ن٣ا٠ 
  کًًع- های ٚملیاتی ای٣ا هی اهم هؿیًهو کتدهیؿات 

  ٚملیاتو يؽ٢ۀ ا٦تًاظی  تٛمیؽپػیؽی، وؼی بهؽه، ؾیكت هسیّبا ، قاؾگاؼی یایمًا٢ؿایم 
 - تدهیؿات

 : [11] گؿاؼل نعه اقت، يتایح ؾیؽ يًایٙ هطتل١ ظؼ RCMظؼباؼۀ کاؼبؽظ 
  ٙیتىلیعيًای  

o  پؿی؛  نیؽیًیظؼ یک کاؼضايۀ  ظؼيع11پیهگیؽايۀ ؼوؾهؽه تا يگهعانت کاهم الؿاهات 

o ظؼ یک قال ظؼيع11بًعی يىنابه تا  بكته تىلیع ضّی پػیؽ ا٢ؿایم ظقتؽـ-  

 1يًایٙ ؾیؽقاضتی   

o  ؛ های يگهعانت هؿیًه ظؼيعی11تا  11کاهم 

o  ظؼيع؛ 1ٖؽ٢یت تا ا٢ؿایم 

o  کیلىولت 11 ظؼيع ظؼ تؽايك٣ىؼهاتىؼهای11های ؼوؾهؽۀ يگهعانت تا  ٢ٛالیتکاهم-  

 ٙیهٛعي يًای  

o هؿاؼ111تا  های هٛعو ياوگاو کاهیىوظؼ تٛىیٍ ٢یلتؽ ؼوٞى ايۀ یهای قال کاهم هؿیًه 
  ؛ظالؼ

o ظؼيع- 11های هٛعو تا  های کاهیىو کاهم ضؽابی 

  ٙيٗاهی يًای 

o ظؼيع؛ 11 به 11اؾ ها  کهتیی پػیؽ ا٢ؿایم ظقتؽـ 

o ظؼيع- 11تا  ها کاهم الؿاهات يگهعانت کهتی 

 يگهعاندت ؼاهای هًاقب  تاکتیک ،گیؽی بؽای تًمین کاهل و ظ٦ی٥ ی٢ؽایًع اتکا بؽبا  RCM ؼول
 يهاو ظاظه نعه اقت-  1-1کًع که ظؼ نکل  تعویى هی

                                                      
1. Utilities  
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RCM.فزایًع7.3ػکل

 بًعی تدهیؿات : ايتطاب و اولىیت1هؽزلۀ 
پف قد- نًاقدایی ندىيع کلیعی ٢یؿیکِی های  ظاؼایی نىيع تا بؽؼقی هیتىلیع و پهتیبايی ٢ؽایًعهای 
هؿیًۀ ؾهداو زیاتی هكتًع،  بؽای ٚملیاتزكب ایًکه تا چه زع بؽ های ٢یؿیکی کلیعی  ایى ظاؼایی

 - نىيع بًعی هی ، اولىیتچ٧عؼ اقت هاوو هؿیًۀ تٛمیؽات ها چ٧عؼ اقت تى١٦ آو
 تٛؽی١ کاؼکؽظها و اقتايعاؼظهای ٚملکؽظی : 1هؽزلۀ 

، نىيع- کاؼکؽظهای تدهیدؿاتتٛؽی١ بایع  RCMبؽای تسلیل  هًتطبهای  کاؼکؽظهای تمام قیكتن
ای  تا و٦تی ضؽابدی ثايىیدهگاهی که ضاْؽيهاو کًین  بایعظهًع-  ها ايدام هی کاؼی اقت که آو هماو

هدؽ کداؼکؽظ هدن - های ایمًدی قیكتنهای  ضؽابی عهايً، هايًع ها پًهاو هی ؼوی يعهع، بؽضی ضؽابی
ٚملیات ْبیٛی کداؼکؽظ ؼا تسدت  ،پاؼاهتؽهاایى ی اقت- ٚملیاتهای  ای اؾ هسعویت هدمىٚهظاؼای 

 کًًع-  تٛؽی١ هی هطًیهٚملیاتی نؽایّ 
 های کاؼکؽظی  : تٛؽی١ ضؽابی1هؽزلۀ 

هدای  - ضؽابینىظ هسكىب هیضؽاب ، کًع کاؼ هیاؾ پاؼاهتؽهای ْبیٛی ضىظ ضاؼج  یو٦تی قیكتم
 ، ؼوندىندىظ هی پاییى باال یای - و٦تی قیكتمنىيع تٛؽی١ هیها  ایى هسعوظیت بؽ اقاـکاؼکؽظی 

 ًعک هی گیؽ ،ثبات يعاؼظ ،نىظ کهیعه هی، ظاؼظ نکا٠ بؽهی، نىظ هی بكته یا ، باؾنىظ هی ضاهىل یا
کلی،  مکى اقتها ه ضؽابی ،ٚالوه به- کًین تل٧ی هیضؽاب  آو ؼا، و انکاالتی اؾ ایى ظقت پیم آیع

 بانًع-  ياپیىقتهیا  خؿئی
 ای  های ضؽابی یا ٚلل ؼیهه : نًاقایی زالت1هؽزلۀ 

 ظلیل به یهمکى اقت قیلًعؼقیكتن ظؼ اخؽای کاؼکؽظهای ضىظ اقت-  ياکاهی ْؽؾ ،زالت ضؽابی
بدی ضؽا زالدت،ظؼ ایدى ، گیؽ کًدع- هایٙ هیعؼولیک هىؼظ اقت٣اظهکًًعگِی  ضايیت ؼواو ؼ٢تى اؾبیى

کاؼی  اوؼو ؼ٢تى ضىاو اؾبیى ال، اها زالت ضؽابی ،زؽکت ضٓی اقت ياتىايی اؾ ايدام ،یکاؼکؽظ
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ای ظانته  اؾ یک ٚلت ؼیهه هؽ ضؽابی همکى اقت بیمکه  غکؽ اقتنایاو هایٙ هیعؼولیک اقت- 
ع- ًدظه که هًگام و٦ى٘ ضؽابی ؼش هیيع نى نًاقایی هیای اؾ ؼویعاظها  ؾيدیؽه ،ایى هؽزلهظؼ بانع- 

: چه نؽایٓی بایع وخىظ ظاندته باندع؟ ؼا هٓؽذ کؽظها  ایى پؽقمتىاو  هی RCM تسلیلظؼ هًگام 
 ؟ا٢تاظ تا ایى ضؽابی ؼوی ظهع ات٣ا٤ هیبایع  لؿوهاا  چه ؼویعاظی

 و پیاهعهای ضؽابی  اثؽات: تٛییى 1هؽزلۀ 
اثدؽ - ندعت ضىاهع ا٢تاظچه ات٣ا٦ی ، ؼوی ظاظ یو٦تی ضؽابی کاؼکؽظکه کًع  هی هطىایى هؽزله ه

 - نىظ هیو يگهعانت اؼؾیابی  ٚملیات، ؾیكت ضؽابی بؽ ایمًی، هسیّ
 1زكاقدیتو  اثدؽ، زالت ضؽابدیکاؼبؽگ تسلیل ظؼ  1تا  1نعه ظؼ هؽازل  يداما های يتایح تسلیل

 [11]- يعىن هیهكتًع 
 يگهعانت های تاکتیک: ايتطاب 1هؽزلۀ 

بدؽای ايتطداب - نىيع ا٦عاهات يگهعانت ايدام هی ،های کاؼکؽظی ضؽابی بؽای کاقتى اؾ پیاهعهای
اقدت٣اظه  ظؼضدت تًدمیناؾ و، اؼکؽظی گىيداگىهدای کد ضؽابی هًاقب بؽایيگهعانت  های تاکتیک

پدػیؽ بایدع  اهکاو تکًیکِی های  ظیگؽ خایگؿیى ،ظؼباؼۀ تاکتیک يهاییتًمین اتطاغ پیم اؾ نىظ-  هی
ْدىؼ ضاليده  هبؼا  RCMه٥ًٓ  1-1نکل نىظ-  بؽگؿیعه ؼولتؽیى  يؽ٢ه به ه٧ؽوو تاع يبؽؼقی نى

بدؽای ای ايتطداب ندعه باندع،  یا باؾؼقی ظوؼههسىؼ  يگهعانت ؾهاو های ٢ٛالیتکًع- اگؽ  بیاو هی
 های بٛدعی ظؼ ایدى بداؼه هٛدیى ندىظ- ظؼ ٢ًدل ها يیؿ ایى ٢ٛالیتتًاوب  ؼقیعو به يتایح بهیًه بایع

 - ضىاهین کؽظ يسبت
 يگهعانت ۀ: اخؽا و تًسیر بؽياه1هؽزلۀ 

که  هطى نىظتا ه نىيع هی باؾيگؽی مظ و يتایدىن هیاخؽا تعویى نع،  1ظؼ هؽزلۀ که  ای هبؽياه
  -یا ضیؽ به تًسیر یا ايالذ آو يیاؾ ظاؼین ،يگهعانت ۀبؽياه اثؽبطهیاْمیًاو اؾ بؽای  آیا

های گىياگىو اقدت؛ تیمدی کده اُٚدایم  يیاؾهًع تهکیل تیمی با تىايمًعی RCMقاؾی  پیاظه
گاهی ظا  نته بانًع- ٚالوه بؽ آنًایی با ضىظ تدهیؿ، اؾ ٚملیات ؼوؾايۀ کاؼضايه و تدهیؿاتم هن آ

 

                                                      
های هؽتبّ با ٚملیدات و  های ظیگؽی يیؿ بؽای اؼؾیابی و هعیؽیت ؼیكک تسلیل زالت ضؽابی، تأثیؽ و زكاقیت، ؼول- خعا اؾ 1

(، تسلیدل ظؼضدت ضٓدا Kletz 1999های ٢یؿیکی وخىظ ظاؼظ، اؾ خمله ؼول اؼؾیابی تعاوم ٚملیات و ضٓؽ ) يگهعانت ظاؼایی
(CAN/CSA-Q636-93 1993و ظؼ يًایٙ پتؽونیمی، باؾؼقی ) ( هبتًی بؽ ؼیكکASME 2003 -) 
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 RCMػًاطیهًطمی.روع1.3ػکل
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بؽظاؼ و یکی اؾ کاؼکًاو وازدع يگهعاندت اقدت- ا٢دؽاظی  کن يیاؾهًع زُىؼ یک بهؽه ایى تین ظقت
های يگهعانت هن بایع ظؼ تین باندًع تدا  بًعی و کل ٚملیات و ٦ابلیت ؼیؿی و ؾهاو هكلّ به بؽياهه

پدػیؽ هكدتًع-  ندعه وا٦ٛداا ظؼ هسدیّ کاؼضايده ايدام های ههطى اْمیًاو زايل نىظ که ٢ٛالیت
نت و ٚملیدات هدن يیداؾ اقدت- قدؽايدام ایًکده يگهعاابؽایى به يمایًعگاو اؼنعی اؾ وازعهای بً

گاهی ظ٦ی٥ اؾ ْؽازی تدهیؿ هن بؽای تین ههن اقت- ایى يیؿ هكتلؿم ایى اقت که یک ههًعـ یدا  آ
 تکًكیى اؼنع اؾ وازع يگهعانت یا تىلیع ظؼ تین زُىؼ ظانته بانع- 

ای کاؼضايده هايًدع ٦ابلیدت اْمیًداو و  های پایه ایع ناضىب RCMپیم اؾ نؽو٘ تسلیل، تین 
کًهدی  گیؽی کًع و همچًیى هیؿاو پىنم و ايٓبا٤ با بؽياهۀ يگهعانت پیم پػیؽی ؼا ايعاؾه ظقتؽـ

ها بٛعها و بؽای ه٧ایكۀ تٟییؽات و قًدم هیدؿاو هى٧٢یدت اقدت٣اظه  گیؽی ؼا تٛییى کًع- اؾ ایى ايعاؾه
 ضىاهع نع- 

تىايًدع  هًعاو به ایى هبسدث هی اؾ ظاهًۀ ایى کتاب بیؽوو اقت- ٚال٦ه RCMؼۀ بسث بیهتؽ ظؼبا
هؽاخٛه کًًع کده تىقدّ همدیى ياندؽ چداپ  اطمینینمنگهرار م متعمیزاتمدبتن مبزمقیبلیدبه کتاب 

  -[11[ و ]11[، ]11تىايیع به ایى هًابٙ هؽاخٛه کًیع: ] نعه اقت- بؽای تىَیسات تکمیلی يیؿ هی

تؼىیضويگهعاػتسیتصمیماتطا.بهیًه7.3
زدال بده پؽقدم  کًدع و ظؼٚیى های يگهعانت ؼا بؽای هؽ ظاؼایی ههطى هی تاکتیک RCMؼول 

ظهع- هؽچًع، هًىؾ هٛلىم يیكدت کده ا٦دعام  پاقص هی« چه يى٘ ا٦عام يگهعانتی بایع ايدام نىظ؟»
باؼ آوؼظ- بدا اتطداغ  نعه چه ؾهايی بایع اخؽا ندىظ تدا بهتدؽیى يتدایح همکدى ؼا بده يگهعانت تىيیه
ها ظؼ خهت هًا٢ٙ قاؾهاو و تٛیدیى هًدابٙ هدىؼظ  تؽ، بایع ظؼباؼۀ تٛىیٍ ظاؼایی تؼویکؽظی بلًعهع

تًدمین  يدؽ٢ه بدؽآوؼظه کًدع، به وکاؼ ؼا به ؼوندی ه٧ؽوو يیاؾ ٚملیات يگهعانت که يیاؾهای کكب
« بهبدىظ هكدتمؽ»های تاکتیکی، هكئلۀ ههمی اقت که ظؼ ؼأـ الیۀ  قاؾی ایى تًمین بگیؽین- بهیًه

 يهاو ظاظه نعه اقت-  1-1عانت ظؼ نکل هؽم تٛالی يگه

نىظ که بعوو خكتدىی ؼوندی بهیًده  هٛمىالا ظؼ يًٛت اؾ هتطًًاو يگهعانت ضىاقته هی
هدای يگهعاندت  بؽای ٚملیات، ههکالت يگهعانت ؼا هؽت٣ٙ کًًع- بدؽای هثدال، بكدیاؼی اؾ ْؽذ

ی واؼظ ٚملیات هی یى ؼویکدؽظی وخدىظ ظاندته نىيع، اگؽ ايالا چً پیهگیؽايه با کمتؽیى ؼویکؽظ کم 
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کف کاهالا هٓمئى يیكت که بهتؽیى ٢ايلۀ باؾؼقی چ٧عؼ اقت یا چده چیدؿی  بانع- ظؼ يتیده هیچ
ندىظ کده  ندىيع، ؾیدؽا گ٣تده هی ها لٟدى هی بایع باؾؼقی نىظ؛ يتیده هن خؿ ایى يیكت که ایى ْؽذ

 ها بایع تىاؾيی ظهی آوناو بیم اؾ زع ايتٗاؼ اقت- ؼونى اقت که بیى ظ٢ٛات باؾؼقی و باؾ هؿیًه

بده ایًکده پدیم اؾ ندىيع  نًاقایی هیهای خؿئی  ٚیبظ، چىو ىها کمتؽ ن ضؽابی هثالا ) بؽ٦ؽاؼ بانع
ههدکالت گىيداگىو يگهعاندت ؼا بؽؼقدی های بٛدعی  ظؼ ٢ًدل- (ىيعهًددؽ ند تٛمیؽات پؽهؿیًه

چگىيده بدا  ظهین کده هدیيهاو و  کًین يٗؽ ٦ؽاؼ گیؽيع، هٛؽ٢ی هیبایع هع ؼا که هایی تُاظ و کًین هی
ی هی ظقدت بهیًه بؽای ههکالت  ت٧ؽیباا  یاای بهیًه کاؼهبه ؼاه ها ؼا بؽْؽ٠ کؽظ تا تىاو آو ؼونی کم 

يگهعاندت ؼا بهیًده  های تًدمین تدىاو ظهین که به کمکهداو هی يهاو هی هایی ؼا بًابؽایى ؼاه- یا٢ت
ای  گىيده گیؽی بده ک هى٦ٛیت تًمینیهای تُاظتالل بؽای زل  هًٛای قاؾی به بهیًهظؼ ایًدا  ؽظ؛ک

اؾ ي٣ت ت٣ُیلی چىو - بؽقین گیؽيعه هتٟیؽهای تست کًتؽل تًمینبه بهتؽیى يتیده بؽای که اقت 
ایدى بده  1-1 بطمظؼ َؽوؼی اقت-  يگهعانت ٚؽيۀظؼ  م، تٛؽی١ هًٛاینعاقت٣اظه  «بهتؽیى»

 ضىاهین پؽظاضت- يکته 
هدای ايكدايی و ٢یؿیکدی  ظاؼاییکه تمایل ظاؼيع اؼؾل چؽضدۀ ٚمدؽ ها  هعیؽاو ظاؼاییآو ظقته اؾ 

ظؼ  ایدى چهداؼ زیٓده -ظؼ يٗؽ بگیؽيعگیؽی کلیعی ؼا  ع چهاؼ زیٓۀ تًمینقاؾهاو ؼا بهیًه کًًع، بای
تٛدىیٍ ٦ٓٛده قدؽوکاؼ ظاؼظ- ايع- قتىو يطكت بدا  يهاو ظاظه نعه هایی يىؼت قتىو به 1-1نکل 

تٛدىیٍ - قدتىو قدىم بدا اؼتبداِ ظاؼظ وَدٛیتاؾ خملده پدایم  های باؾؼقی قتىو ظوم با ٢ٛالیت
و تًمیمات هؽتبّ با هًابٙ هىؼظ يیاؾ بؽای يگهعانت قؽوکاؼ ظاؼظ و قتىو آضؽ  ای تدهیؿات قؽهایه

 ظهع-  ها ؼا پىنم هی هکاو آو

های  ها بده قداضت هدعل ظهع- ایدى ٢ًدل ؼا تهکیل هی 1تا  1های  چاؼچىب ٢ًل 1-1نکل 
های  ای اضتًاو ظاؼيع کده بدؽای ههدکالت هطتلد١ هًاقدب هكدتًع- هدع٠ ایدى هدعل ؼیاَی

هًٗىؼ  های هطتل١ بؽای يگهعانت، به پیاهعهای تًمین قؽیٙ يكبتاا ؼیاَی، ایداظ اهکاو اؼؾیابی 
های ههدکل بده ندؽذ ؾیدؽ پىندم ظاظه  ظؼ هؽ هدى٦ٛیتی اقدت- زیٓده های بهیًه نًاقایی تًمین

 نىيع:  هی
 ظؼباؼۀ تٛىیٍ ٦ٓٛات  گیؽی تًمین: ٢1ًل 

 های ٚملیاتیهداو بدا اقدت٣اظه ا٢دؿایم ایى ٢ًل به تٛییى ٢ىايل تٛىیٍ تدهیؿات )که هؿیًده
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يگهعاػتوتؼىیضهایتصمینکلیعیهایبطغ.7.3ػکل

 های پیهگیؽايۀ ٦ٓٛاِت ظؼ هٛؽٌ ضؽابی )که قیاقِت گؽوهی یا ىیٍیابع(، ٢ىايل بیى تٛ هی

 - پؽظاؾظ ظؼ هٛؽٌ ضؽابی هی پیهگیؽايۀ ا٦الِم  تٛىیٍ ٚمؽ و (نىظ يیؿ ياهیعه هی ای ظقته
 ظؼباؼۀ باؾؼقی گیؽی تًمین: ٢1ًل 

 ٢ىايل، ظؼ ٚملیات هكتًع هعامی که ا پیچیعه بؽای تدهیؿات باؾؼقیتًاوب تٛییى  بهایى ٢ًل 
 - پؽظاؾظ هی CBM های و تًمین های ز٣اٖتی ظقتگاهیابی بؽای  ٚیب

 ای  ها ظؼباؼۀ تٛىیٍ تدهیؿات قؽهایه گیؽی : تًمین٢1ًل 
هدا ثابدت  آوالگدىی اقدت٣اظه اؾ کده ) ای تٛىیٍ تدهیدؿات قدؽهایه ٢ىايلتٛییى  بهایى ٢ًل 

هتٟیدؽ اقدت( و  هدا الگدىی اقدت٣اظه اؾ آوکده ای ) تدهیدؿات قدؽهایهتٛىیٍ  ٢ىايل ،(اقت
 -  هؽبىِ اقت ايه٢ًاوؼهای  پیهؽ٢ت با تىخه بهای  تدهیؿات قؽهایه اقت تٛىیٍقی
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 : الؿاهات هًابٙ يگهعانت ٢1ًل 
يًدب  کاؼگداه يگهعاندتظؼ ی که بایدع تؽکیب تدهیؿاتتٛییى ههکالت هؽبىِ به به ایى ٢ًل 

های  اؾ ٢ؽيددتاقددت٣اظه  یددؿاويگهعانددت، ه کاؼکًدداو وازددع هًاقددبتؽکیددب و  تٛددعاظ، نددىيع
 - پؽظاؾظ هیاخاؼه یا ضؽیع  باؼۀظؼ گیؽی و تًمین پیمايکاؼی

گیدؽی اقدت٣اظه  تًدمینقداؾی  بهیًه های بدؽای اؼائدۀ هدعل قداضتاؼی ههدتؽکاؾ  1تا  1های  ظؼ ٢ًل
کده ندىظ  هیقدپف هدعلی اؼائده - آوؼین هدی٢دؽاهن گیؽی  ههکل تًمین تٛؽی٣ی اؾ ،کًین- يطكت هی

کاؼبؽظ ایدى هدعل ؼا نىظ تا  اؼائه هیٚعظی  ای يمىيه آيگاهظهع-  گیؽی ؼا يهاو هی ههکل تًمین هاهیت
ظؼ گىيداگىيی یات ٢ؽَ، هعل تسلیلی تىقٛۀظؼ های ٞیؽَؽوؼی  پیچیعگی- بؽای اختًاب اؾ يهاو ظهع
ؼ٢تده کاؼ بهیات ٢ؽَد کده اؾآيداییها کاؼبؽظی يیكتًع-  ظؼ ٚمل ظؼ بؽضی هى٦ٛیتايع که  نعهيٗؽ گؽ٢ته 

ؼا  هدعل قداظهبتىايًدع ایدى  گاوکده ضىايًدع واؼیناهیدعايع،  ندعه ههدطىؼونًی  بؽای تىقٛۀ هعل به
و هدؽ خدا کده َدؽوؼی  بدؽای يیدل بده ایدى هدع٠- ضاو ضىظناو بكّ ظهًدع تهتًاقب با ههکال

- ؼا يهاو ظهًدع وا٦ٛیتخؿئیات بیهتؽی اؾ ظهین تا  اؼائه هیهعل  بكّ باؼۀظؼ تىَیساتی ؼا این، پًعانته
 آوؼین-  هیيیؿ اؾ ظيیای وا٦ٛی یک یا چًع هثال کاؼبؽظی ، ها هگؽ هٛعوظی اؾ آو ،ها هعل تمامبؽای 

پدیم اؾ که بتعایی ؼا او ابؿاؼهای  ه٣اهینبؽضی ايع تا  نعه ا٢ؿوظهکتاب  يیؿ به 1تا  1های  پیىقت
 کده اؾآيدایی- باندیع، هٛؽ٢دی کًًدعآندًا هدا  آوبدا بایدع بهیًده  های يگهعانت ؼویهتٛییى  وؼوظ به

ضؽاب چه ؾهايی که ظقتگاه ایً باؼۀظؼ٦ٓٛیت  ٚعم هثالا )اقت  ؾیاظزیٓۀ يگهعانت ظؼ ٦ٓٛیت  ٚعم
ی آهاؼهبازث ای ظؼباؼۀ  ه٧عهه 1ظؼ پیىقت يیاؾ اقت- هن  زتماالتظايم آهاؼ و ابه  ،ضىاهع نع(

 تٛدىیٍقداؾی  زیداتی ظؼ بهیًه ازدلهؽی اؾ یک ،قاؾی ؼیكک ضؽابی اؼائه نعه اقت- هعل هؽتبّ
قداؾی ایدى  تمًدع بدؽای هعلل که ابؿاؼی ٦عؼایبوتسلیل ٦ٓٛاتی اقت که ظؼ هٛؽٌ ضؽابی هكتًع- 

پؽکداؼبؽظ ؼویکدؽظ  1یًهبیهديمایی  ظؼقدت- بؽآوؼظگؽ هٛؽ٢ی نعه اقت 1، ظؼ پیىقت قتها ؼیكک
هدای  ٚملیاتاهدا هكدتلؿم  ،ندىظ بدؽای تطمدیى پاؼاهتؽهدای تىؾیدٙ اقدت٣اظه هیظیگؽی اقدت کده 

هدای  ؾيدیؽه 1 پیىقتهٛؽ٢ی نعه اقت-  1- ایى ؼویکؽظ ظؼ پیىقت اقتقًگیى هساقباتی بكیاؼ 
 های قاؾی تًدمین گیؽی بؽای بهیًه تىقٛۀ هعل تًمینکًع که ابؿاؼ ههمی ظؼ  هٛؽ٢ی هیهاؼکى٠ ؼا 
بدؽای  2م اقتطؽاج ظايمه٣هىاؾ  ها پؽاکًعه هكتًع، و٦تی ظاظه -نىظ هسكىب هی ا٦تُاییيگهعانت 

                                                      
1. Maximum likelihood estimator  
2. Knowledge elicitation  
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 اؼؾل ه٣هدىمبدا  1پیىقدت اؼائه نعه اقت-  1که ظؼ پیىقت  نىظ اقت٣اظه هیتىؾیٙ تطمیى پاؼاهتؽ 
ایدى ايدل ؼا ظؼ يٗدؽ ، ای ظؼباؼۀ تٛىیٍ تدهیؿات قؽهایه گیؽی تًمین هًگامقؽوکاؼ ظاؼظ-  ٢1ٛلی

اؾ آيچده بایدع کمتدؽ باندع کًین،  ضؽج یا ظؼیا٢دت هدیهدمى٘ پىلی که ظؼ آیًعه  ه٧عاؼکه  گیؽین هی
بدا - کًین اقدت٣اظه هدی ايدلبؽؼقی ایى ه٣هىم اؼؾل ٢ٛلی بؽای اؾ - کًین ضؽج یا ظؼیا٢ت هی اکًىو
ظؼ اقدت،  يهداو ظاظه ندعه 1تدا  1 هدای ٢ًدل یک اؾ هؽ نعه ظؼ هٛؽ٢یابؿاؼهای  اقت٣اظه اؾ ایًکه

کاؼبؽظهدای وا٦ٛدی  وقدِٛت ایدى ٢هؽقدت آهعه اقدت-  یهاوکاؼبؽظها کاهليیؿ ٢هؽقت  1پیىقت 
 - کهع تًىیؽ هی ؼا بهها  آو بكّ یانعه ظؼ کتاب  های اؼائه یهها و ؼو هعل

ایدى بهًگدام يیداؾ ظاؼظ-  وکی٣یدت های با ظاظه، به يگهعانت و تٛىیٍگیؽی ظؼباؼۀ  تًمینقاؾی  بهیًه
هدای  ظؼ پایگداه ظاظه هٛمدىالا  ییهدا ظاظه چًیى- بیًیع هی 1-1که ظؼ نکل ی اقت چاؼچىب بًای يیاؾ، قًگ
CMMS ،EAM  بؽياهددهیددا ( ؼیؿی هًددابٙ قدداؾهايیERP)2 بدده هًددع  - ا٢ددؽاظ ٚال٦هنددىيع يگهددعاؼی هی

ندعه تىايًع بده ه٧داالت هًتهؽ هی PAM بكتؽظؼ  ERPو  CMMS ،EAMتؽ ظؼباؼۀ  ه٣ًلهای  بسث
هؽاخٛده  www.reliabilityweb.comو  www.plant-maintenance.comهايًع  هایی وبكایتظؼ 

 کًًع- 

                                                      
1. Present value  
2. Enterprise resource planning  
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