 دایره برنامه ریزی نت و/رویکردی به مدیریت
نقش آن در برنامه ریزی راهبردی نت
An Approach to Maintenance Planning Section
& Its Role in Strategic Maintenance Planning

 دکتر احمد عرب شمالی: توسط
www.ipamc.org
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بیسوادان قرن بیست و یکم کسانی نیستند که نمی توانند
بخوانند و بنویسند  ،بلکه کسانی هستند که نمیخواهند
آموخته های کهنه را دور بریزند و دوباره بیاموزند !!!
آروین تافلرنویسنده و آینده پژوه آمریکایی

www.ipamc.org
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•

•

) Maintenanceتعریف نگهداری وتعمیر(نت)(•

ویرایش BS13306 2001مطابق استاندارد

ترکیبی از فعالیتهای فنی  ،اداری و مدیریتی در طی چرخه عمر یک
تجهیز به هدف نگهداشتن آن درویا بازگرداندن آن به وضعیتی است
که بتواند وظیفه مورد نیاز را با کمترین هزینه و تالش انجام دهد.
وظیفه موردنیاز ،وظیفه یا ترکیبی از وظایفی است که برای انجام
خدمت خاصی مد نظر می باشند.

www.ipamc.org
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www.ipamc.org

چشم انداز :

حصول به نت متعالی و ناب

)(Excellent & Lean Maintenance

www.ipamc.org
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www.ipamc.org

تنش و اضطراب کمتر
Less stress

دوباره کاری کمتر
Less reworks

تالش کمتر
Less effort

مفهوم ناب چیست؟

با کم و کم بیشتر وبیشتر انجام دادن
یعنی ارتقای بهره وری

Doing more With Less
سرمایه گذاری کمتر
بهینه کردن موجودی
تعمیرات و توقفات
و پر بازده تر
لوازم یدکی
کمتر
Less capital
Lower spares
Less Repair/Down
for a given level
time
requirements
of output
تهیه و تنظیم  :دکتر
www.ipamc.org
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احمد عرب شمالی

www.ipamc.org

Start Here!

نقشه راه تعالی نت مبتنی بر قابلیت اطمینان
تدوين چشم انداز

Develop a vision

كسب حمايت مديريت

Gain Management
support

مستند سازي وضع موجود امور نت

Acknowledge your
current reality

Road Block

Build or review the
equipment Register

به دست آوردن حمايت گروه

Gain Team support

تهيه يا بررسي پايگاه اطالعات
تجهيزات

مديريت سيستم كار

Work management
system

اولویت بندی تجهیزات
Understand asset Criticality

Develop PM’s
هاPM تعریف

Preventive

توانمند سازي نيروي كار

Workforce capability

Predictive
Proactive
Lubrication
روانکاري

Org structure
سازماندهي ساختار

Spares Management

مدیریت قطعات و لوازم یدکی
Planning and
scheduling
برنامه ريزي و زمانبندي

p D
A C

Root Cause analysis

تحلیل علت ریشه ای خرابی ها

Continuous improvement

بهبود مستمر
9
ارتقاء قابليت اطمينان

RCM

Asset Reliability

www.ipamc.org
 دکتراحمد عرب شمالی: تهیه و تنظیم

تشکیل پایگاه اطالعاتی تجهیزات
شامل:
  -لیست تجهیزات(کد بندی،الویت بندیو تاکسونومی( درخت تجهیز))
 شناسنامه ومشخصات فنی کارت اطالعات نت کارت اطالعات روانکاری کارت راهنمای عیب یابی کارت راهنمای انجام فعالیت -لیست قطعات یدکی

Act
Check
شاخصهای سنجش اثربخشی سیستم
)(KPI

Plan/Standardize

تهیه برنامه
کارهای
زمانبندی انجام
 PMاصالحی واضطراری

سابقه نگهداری وتعمیر
وسایرفرمهاونمودارهای
تحلیلی

درخواست تعمیر گزارش
تکمیل شده
بازرسی

درخواست وگزارش تعمیر
دستورکار
بخش تعمیرات
Maintenance Request
Work Order
توسط  :دکتر احمد عرب شمالی

www.ipamc.org
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Do

•تعریف برنامه ریزی راهبردی نت
• Strategic Maintenance Planning

• هنر وعلم برنامه ریزی)،(Planاجرا) ،(Doاندازه گیری
اثربخشی)،(Checkارزیابی وبازنگری برنامه های نت )(Act
که سازمان راقادر می سازد به اهداف بلند مدت مدیریت
برداراییهای فیزیکی خود دست یابد.
• Continuous Improvement

www.ipamc.org

P/SDCA

Organizations don’t fail for lack
of vision or talent , They fail for
lack of action plans.
سازمانها بدلیل نداشتن چشم انداز و افراد مستعد
 ،شکست نمی خورند  ،بلکه شکست آنها بدلیل
عدم تعریف و اعمال برنامه های اجرایی در جهت
تحقق چشم انداز و استراتژی می باشد.

www.ipamc.org
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ظاااهرا دلیلاای کااه درخمااور عاادم بهااره باارداری
ازسیستم
نگهداری وتعمیربرنامه ریزی شاده عناوان میداود،هزینه
اضاایی اسات کاه باه منظوراساتخدام رسانی مادیریت
برنامه ریزی نگهداری وتعمیر که می بایدآنرااجراکنند،باه
کارخانااه تیمیاای میدااود.البتااه ایاای هزینااه درم ایسااه
باهزینااااه هااااایی کااااه صااااریه جااااویی خواهااااد
شد،بسیارناچیزاسااات.برآوردهاااایی کاااه درخماااور
www.ipamc.org
اااازعنوانشمالیماااای گااااردد ،بساااایار
موردنیا
تعداد رساااانی
14
تنظیم  :دکتر احمد عرب
تهیه و

به ازای هر 25نفر رسنی تعمیرکار یک نفر باید به
عنوان کارشناس مدیریت برنامه ریزی نت انجام
وظیفه نماید .شایان ذکراست که با بهره گیری
ازیک نرم ایزارمناسب سیستم مکانیزه مدیریت
) نیازهای رسنلی CMMSنگهداری وتعمیر(
مدیریت برنامه ریزی نت به نیو بارزی کاهش
خواهد یایت.؛ضمنادرشرکتهای بزرگ که ت ریبا
تفکیک
وتعمیربه
نگهداری
بخدهای
واحدهاسازماندهی شده اند،ضروری است که
www.ipamc.org
شمالی دستگاههای تیت
تعداد
 15برای هرواحدوباتوجه به
تهیه و تنظیم  :دکتر احمد عرب
وشش واحدتعمیرات،به نسبتهای ذکرشده،ایی

برخی مدیران می خواهندکه نیازمندیهای رسنلی
مدیریت
برنامه ریزی نت رابااجرای یک طرح تدوی ی به
منظور
بهره گیری ازمزایای سیستم نگهداری وتعمیربرنامه
ریزی
شده وباهمان رسنی قبلی وبدون سازماندهی
واحد خاصی
www.ipamc.org
اهداف دوطرح،متفاوت
آنکه
حال
.
نمایند
مرتفع
16
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هستند.

سازماندهی واحدهای برنامه ریزی ،دتیبانی
وبازرسی ،ایش وضعیت نت وانتماب رسنی با
انگیزه ودلسوز جهت تمدی ستهای آن می
باشد،البته درجهت تضمیی موی یت سیستم می
توان طرحهای تدوی ی درخمور انت ال دقیق
اطالعات ودقت درتکمیی یرمهاوانجام صییح
وبه موقع یعالیتهای نگهداری وتعمیربرنامه ریزی
رسنی تعمیراتی رانیزبه
شده توسط
www.ipamc.org
اجرادرآورد.
17
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چارت سازمانی پیشنهادی مدیریت
برنامه ریزی و بازرسی نت

www.ipamc.org
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www.ipamc.org

شرح وظایف عمده مدیریت برنامه ریزی نگهداری وتعمیر

-1برنامه ریزی انجام فعالیتهای نگهداری پیشگیرانه
( ، )PMنگهداری پیش بینانه ( ، )PDMکارگاه
مرکزی و تعمیرات اصالحی و اضطراری ()EM
-2ارائه پیشنهادات موثر و کار ساز در برنامه ریزی
انجام امور نگهداری و تعمیر و حصول به اهداف

مدیریت نگهداری نگهداری و تعمیر ناب ( Lean

www.ipamc.org

تهیه و تنظیم  :دکتر احمد عرب شمالی

21

)Maintenance

-3راهبری و هدایت انجام امور مغزافزاری و
تحلیلی در سیستم نگهداری و تعمیر و پویایی بخشیدن
به آنهاو خروج از روز مرگی پرسنل در سیستم
-4هزینه یابی و بودجه بندی فعالیتهای نگهداری و
تعمیر و اعمال کنترلهای الزم در راستای اقتصادی

ترنمودن فعالیتهای نگهداری و بهره برداری

www.ipamc.org
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-5ارائه پیشنهاد در زمینه خرید و یا بهسازی ماشین
آالت و زیر سیستمهای آنها

-6راهنمایی و همکاری در مدیریت لوازم یدکی ،
تفکیک مصارف قطعات و لوازم یدکی (روتینها ،
اضطراری  ،اصالحی  ،بهسازی  ،پروژه  ،تعمیرات
اساسی  ،حادثه و)...
www.ipamc.org
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-7انجام امور پایش وضعیت به منظور بهینه سازی

-8ترویج فرهنگ کار تیمی و مدیریت مشارکتی و حرکت به
سوی نگهداری و تولید بهره ور فراگیر
-9تخمین عمرو قابلیت اطمینان سیستمها و قطعات کلیدی
ماشین آالت

www.ipamc.orgمیانگین مدت زمان تعمیرحالتهای مختلف خرابی
-10تعیین
24

-11تحلیل ادواری شاخصهای سنجش اثر بخشی سیستم
نگهداری و تعمیر و ارایه پیشنهادات موثر و کار ساز در

زمینه بهسازی آنها
-12انجام برخی بازرسیهای مهم و حساس برنامه ای نت
( )PMکه عدم انجام آنها تبعات بسیار ناخوشایندی را در
بر خواهد داشت.

www.ipamc.org
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-13اعمال کنترلهای کمی و کیفی الزم در خصوص

-15پیش بینی کلیه تعمیرات اساسی وکارهای خاص نگهداری وتعمیرشامل پروژه هایی که انجام
آنهانیازمندصرف هزینه باالمی باشد.
-16اتخاذتصمیم درخصوص استفاده یاعدم استفاده ازپیمانکاران خارج ازشرکت
-17اعمال کنترلهای الزم بر عملکرد پیمانکاران تعمیراتی
-18ارائه پیشنهادهایی به هیئت مدیره درخصوص ویژگیهای فنی ماشین آالت ودستگاههابه
منظورخرید ونصب آنها؛این مسوولیت شامل اتخاذ تصمیماتی درخصوص خرید ونصب
)نیزمی باشدMaintainability.تجهیزات ازدیدگاه قابلیت تعمیرپذیری (
 -19تعیین ساز و کارو اطالعات الزم جهت اجرای نگهداری پیش بینانه و اجرای آن
www.ipamc.org
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 -20نگهداری وبایگانی مدارك ،کاتالوگهاودستورالعملها و مقاالت فنی طبق اصول
صحیح بایگانی اسناد فنی و ارائه راهنمائیهای الزم به مسئول مربوطه.
-21برقراری ارتباط بادیگربخشهاوسازمانهای:
داخلی:هماهنگی وهمکاری نزدیک بااعضاء هیئت مدیره ومدیران سایربخشها
خارجی:انجام مشاوره باتامین کنندگان وسازندگان تجهیزات شرکت ومطلعساختن آنهاازبازخورد حاصل ازبهره برداری وانجام تعمیرات ماشین
آالت،تجهیزات وقطعات ساخت آنهابه منظوربهبود بخشی عملیاتی وقابلیت
تعمیرپذیری دستگاههای مذکور

www.ipamc.org
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شرح وظیفه بخش تحلیل عملکرد
-1انعقاد کمیته های ماهیانه نگهداری و تعمیر با •
مبادی ذیربط به منظور بررسی گزارشات ،نمودارها
و شاخصهای تحلیلی تهیه شده
-2ارائه گزارشات و اطالعات مورد نیاز به منظور •
) و تحلیل RCFAتحلیل علت ریشه ای خرابیها (
(FMEAحاالت و اثرات بالقوه خرابی (
-3ارائه اطالعات مربوط به خطاهای اپراتوری ( •
www.ipamc.orgبرداری) و ارائه آنها به مبادی ذیربط جهت
بهره
کاهش تبعات و یا حذف آنها
28تنظیم  :دکتر احمد عرب شمالی
تهیه و

-5انجام مشاوره با تامین کنندگان و سازندگان •
ماشین آالت و مطلع ساختن آنها از بازخورهای
حاصل از بهره برداری و انجام تعمیرات ماشین آالت
و زیر سیستم های آنها
-6کد بندی هزینه ای ،هزینه یابی و بودجه بندی •
فعالیتهای نگهداری و تعمیر ،کنترل مصرف بودجه ها
و هزینه ها با بررسی گزارشها و نمودارهای تحلیلی
محاسبه و تعیین نرمهای هزینه های نگهداری و •
-7
www.ipamc.org
تعمیر و بهره برداری ماشین آالت و محاسبه هزینه
29تنظیم  :دکتر احمد عرب شمالی
تهیه و

-8اعمال نظارت و بررسی هزینه های غیر عادی و •
خارج از نرم ماشین آالت و زیر سیستمهای آنها و
ارائه راهکارهای الزم جهت تحت کنترل در آوردن
و کاهش این هزینه ها با هماهنگی مبادی ذیربط
-9اعالم نظر در خصوص جایگزین نمودن ماشین •
آالت و زیر سیستمهای آنها با توجه به تحلیلهای
انجام یافته و در راستای کاهش هزینه های نگهداری
و تعمیر بهره برداری با هماهنگی مبادی ذیربط

www.ipamc.org
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تهیه و

-10تحلیل اطالعات مندرج درجداول بارکاری •
پرسنل و اتخاذ روشها و سیاستهای الزم جهت بهره
گیری بهینه از توانمندیها و اوقات کاری پرسنل تحت
امر
-11تحلیل ادواری شاخصهای سنجش اثر بخشی •
سیستم نگهداری و تعمیر و ارایه پیشنهادات موثر و
کار ساز در زمینه بهسازی آنها
www.ipamc.org
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تهیه و

شرح وظیفه قسمت برنامه
PdMو PMریزی

-1تهیه ،اجرا و راهبری یک سیستم نگهداری و •
تعمیر برنامه ریزی شده و ارت ای سطح
نگهداری و تعمیر به یک سطح استاندارد قابی
قبول در چارچوب سیاستی که توسط مسئولیی
شرکت تدویی شده است.
-2برنامه ریزی انجام امور نگهداری و تعمیر •
) و اولویت  )PDMو یش بینانه ( PMیدگیرانه (
بندی آنها
www.ipamc.org
تنظیم  :دکتر احمد عرب شمالی
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 -3راهبااری وهمکاااری درتدااکیی یایاای اطالعاااتی
دسااتگاههاوتجهیزات کارخانااه درخمااور تهیااه
وتکمیااای لیسااات تجهیزات،یرمهاااای شناساااایی
ومدخماااات ینی،یااارم اطالعاااات نگهاااداری
وتعمیر،یرمهااااای روانکاااااری،یرم مدخمااااات
یعالیااااااااات،یرم سااااااااااب ه نگهاااااااااداری
وتعمیروساااایریرمهای تااادویی یایتاااه سیساااتم
نگهداری وتعمیربرناماه ریازی شاده باهمکااری
www.ipamc.org
اعضای کمیته راهبری نت و سایر مبادی ذیربط
تنظیم  :دکتر احمد عرب شمالی
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-4حمول اطمینان از اجرای کارها در وقت و •
مدت م رر و کمیت مناسب
-5اتخاذ تممیم در خمور استفاده یا عدم •
استفاده از یمانکاران خارج از شرکت
-6هدایت و اداره سیستم نگهداری و تعمیر •
اصالحی – اضطراری به منظور برنامه ریزی
مناسب تعمیرات اصالحی ،اضطراری ،یرصتی و
یگیری انجام در خواستهای تعمیراتی مناسب
www.ipamc.org
تنظیم  :دکتر احمد عرب شمالی
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-7انع اد جلسات هفتگی به منظور بررسی •
وتعمیرات PMنیوه یدریت برنامه زمانبندی
هفتگی  ،شاخمهای سنجش اثر بخدی برنامه
ریزی نگهداری و تعمیرات
-8اعمال نظارت و کنترل بر برنامه ریزی انجام •
یعالیتهای نگهداری و تعمیر که در نتیجه بازرسیها
و یا گزارشات کارگران دید آمده اند.
www.ipamc.org
تنظیم  :دکتر احمد عرب شمالی
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-9اعمال نظارت و کنترل بر یش بینی کلیه •
تعمیرات اساسی و کارهای خاصی نگهداری و
تعمیر شامی روژه های بهبود وضعیت تعمیراتی
و عملیاتی که انجام آنها نیازمند صرف هزینه باال
میباشد.
-10بر آورد نیروی انسانی ،ابزار ،تجهیزات• ،
قطعات الزم و  ....جهت انجام یعالیتهای
نگهداری و تعمیر
www.ipamc.org
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-11انع اد و حضور موثر در جلسات قبی و بعد •
تعمیرات اساسی به منظوربرنامه ریزی،
هماهنگی ،مدارکت دادن رسنی کارگاههای
ذیربط در تعریف و تیلیی یعالیتهای تعمیراتی و
نوسازی

www.ipamc.org
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شرایط احراز شغل مدیر فنی
 -1دارا بودن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکای از رشاته هاای
ینی (ترجییًا مکانیک  ،برق  ،صنایع )

•

 -2داشتی حداقی ده سال ساب ه کار در بخدهای ینی •

 -3آشنا به اصول ،مفاهیم و اهداف نگهاداری و تعمیار برناماه ریازی شاده
)(PM

•

 -4حداقی سی  30سال به باال •

www.ipamc.org
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شرایط احراز شغل مدیر/رئیس دایره برنامه ریزی
نت
 -1دارا بودن مدرك کارشناسی يا کارشناسی ارشد در –
يكي از رشتههاي مهندسي صنايع ،مديريت صنعتي،
برق ومكانيك.
-2داشتی حداقی سه سال ساب ه کار در بخدهای ینی –
و برنامه ریزی ینی
-3آشنا به اصول  ،مفاهیم و اهداف نگهداری و تعمیر –
برنامه ریزی شده
-4حداقی سی  25سال به باال –
www.ipamc.org
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نکته مهم – :

•

-1دارا بودن مدرک کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته های ینی و یا
شرایط احرازشغل کارشناس برنامه ریزی نتمدیریتی
-2داشتی حداقی دو سال ساب ه کار در واحدهای ینی و یا برنامه ریزی •
ینی وتوانایی انجام تیلیلهای آماری و سایر تیلیلها
-3آشنا به اصول  ،مفاهیم و اهداف نگهداری و تعمیر برنامه ریزی شده •
)(PM
-4میدودیت سنی ندارد •

www.ipamc.org
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شرایط احرازشغل تکنسین های نت

•

 -1دارا بودن مدرک تیمیلی حداقی دیپلم ینی در
رشته مکانیک  ،برق و الکترونیک و ...
 -2داشتی حداقی سه سال کار مفید در امور •
مربوطه
 -3آشنا به اصول  ،مفاهیم و اهداف نگهداری و •
)(PMتعمیر برنامه ریزی شده

www.ipamc.org
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تعریف جدید یونسکو از باسوادی

با سواد کسی است که بتواند
با بهره گیری از خوانده ها و آموخته های خود ،
تغییری در زندگی (خصوصی  ،اجتماعی و شغلی ) خود ایجاد کند.

www.ipamc.org
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شمالی
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www.ipamc.org

با سپاس از توجه شماو به امید فردایی هرچه بهتر

www.ipamc.org
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