
 
سٍیىشدی ثِ ّضیٌِ یبثی اهَس 

 ًگْذاسی ٍتؼویش
(ًتهٌْذػی ّضیٌِ ّبی )  

 
 

 دکتش احوذ ػشة ضوبلی: اسایِ دٌّذُ 
 RCMهذسس ٍهطبٍسؼشاحی ٍ اجشای سیستوْبی هکبًیضُ ًگْذاسی ٍ تؼویشثب سٍیکشد                                                 
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• 2001ٍیشایؾ  13306ثش اػبع ایضٍ ( ًت)ٍتؼویشًگْذاسی تؼشیف    

تشویجی اص فؼبلیتْبی فٌی ، اداسی ٍ هذیشیتی دس عی 
آى دسًگْذاؿتي چشخِ ػوش یه تدْیض ثِ ّذف   

ٍیب ثبصگشداًذى آى ثِ ٍضؼیتی اػت وِ ثتَاًذ ٍظیفِ 
.اًدبم دّذووتشیي ّضیٌِ هَسد ًیبص سا ثب   

ٍظیفِ هَسدًیبص، ٍظیفِ یب تشویجی اص ٍظبیفی اػت وِ 
.ثشای اًدبم خذهت خبكی هذ ًظش هی ثبؿٌذ  
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 فؼبلیتْبی اداسی ٍ هذیشیتی دس ًت
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•  13306ثش اػبع ایضٍ ( ًت)ٍتؼویشهذیشیت ًگْذاسی تؼشیف  
2001ٍیشایؾ   

ولیِ فؼبلیتْبی هذیشیتی وِ اّذاف یب اٍلَیتْبی ًگْذاسی ٍ 
یؼٌی اّذافی وِ تخلیق دادُ ؿذُ ٍ هَسد تبییذ  )تؼویش 

یؼٌی سٍؽ )، ساّجشدّب ( هذیشیت ٍ ثخؾ ًت ّؼتٌذ
ٍ هؼئَلیتْب سا ( هذیشیتی ثِ هٌظَس حلَل ثِ اّذاف ًت

تؼییي ًوَدُ ٍ آًْب سا ثَػیلِ ثشًبهِ سیضی ، وٌتشل ٍ 
ػشپشػتی ًت ٍ سٍؿْبی ثْجَد هتؼذد ثب هذ ًظش لشاسدادى 

.دس ػبصهبى اػوبل هی ًوبیذخٌجِ ّبی التلبدی   





 آهبس ّضیٌِ ّبی ًت دس صٌبیغ هختلف جْبى

ٍ تؼویشات تدْیضات تَلیذ   ِ ّبی ًگْذاسی    .اػت GNPدسكذ  15دس فشاًؼِ ّضیٌ

ٍ تؼویشات  ِ ّبی ًگْذاسی    .اػت GNPدسكذ  14 -12دس وـَس ّبی اسٍپبیی، ثغَس هیبًگیي، ّضیٌ

دسكذ چشخؾ هبلی ػبلیبًِ خَد سا سٍی  5ؿشوت اص هْوتشیي ؿشوت ّبی كٌؼتی دس ایبالت هتحذُ ثغَس هتَػظ  165

ُ اًذ  .ًگْذاسی ٍ تؼویش تدْیضات تَلیذ خَد ّضیٌِ وشد

ٍ تؼویشات ػبلیبًِ، دس همبیؼِ ثب چشخؾ ػبلیبًِ  ِ ّبی ًگْذاسی  ثشخی وـَس ّبی اسٍپبیی ثش اػبع دس   (TURN OVER))ّضیٌ

ٍ تؼویشات  :ػجبست اػت اص 1990ػبل   EFNMSًتبیح تحمیمبت فذساػیَى اسٍپبیی اًدوي ّبی ًگْذاسی 

دسكذ، اًگلؼتبى  6/3دسكذ، اػپبًیب  5دسكذ، ّلٌذ  1/5دسكذ، ایتبلیب  1/5دسكذ، ایشلٌذ  4دسكذ، فشاًؼِ  8/4: ثلظیه 

 دسكذ 7/3
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 آهبس ّضیٌِ ّبی ًت دس صٌبیغ هختلف جْبى

 ػبصی كٌبیغ دس ٍ ِ ّبی سا ػبلیبًِ چشخؾ همذاس دسكذ 1-2 اسٍپب خَدس   ّضیٌ

ٍ تؼویشات  .هی ؿَد ؿبهل ًگْذاسی 

ّبی دسكذ 40 تب 15 ثیي كٌؼتی وـَس ّبی دس ِ ِ ّبی سا تَلیذ ّضیٌ  .هی ؿَد ؿبهل ًت ّضیٌ

ّبی سا فشٍؽ لیوت دسكذ 17 تب 6 ثیي آهشیىب وـَس دس ِ  .هی دّذ تـىیل ًت ّضیٌ

ّبی سا ؿشوت ّب ثبثت ّضیٌِ دسكذ 12 تب 6 ثیي طاپي وـَس دس ِ  .هی دّذ تـىیل ًت ّضیٌ
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 اهداف نگهداری و تعمیرات

 ّضیٌِ تَلیذ کوتش

حزف ًمبیص ٍ 

 هطکالت

 تَلیذ حذاکثش

 کبّص سیسک

 سفغ هَاًغ

لبثلیت اؼویٌبى  

 تجْیضات
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: ثْجَد ػیؼتن ًت ػی فشهبى فشهبى اٍل اص   
 ولیِ ٍظبیف ٍفؼبلیتْبی ًگْذاسی ٍتؼویشات سا

وِ ثشدػتیبثی ثِ ّذفی هـخق هتوشوضًیؼتٌذٍیبتبثیشهؼتمین   
.ثشثْیٌِ ػبصی ّضیٌِ ّب ًذاسًذ،حزف وٌیذ   
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: فشهبى ثْجَد ػیؼتن ًت ػی پٌدن اص فشهبى   
ّبی ًگْذاسی ٍتؼویشات سا هحَسهذیشیت  ّضیٌِ   

پیـگیشاًِ لشاس  / فؼبلیتْبی ًت ثشًبهِ سیضی ؿذُ 
.دّیذ  

 



تعمیر بعذ از وقوع خرابی 
 آگاهانه

Break-down 
Maintenance 

 تعمیراضطراری
Emergency 

Maintenance 

 نت بهره ور فراگیر
Total 

Productive 
Maintenance 

 نگهذاری و تعمیرات پیشگیرانه
Preventive Maintenance 

1930دهه   

1945دهه   

1950دهه   

 نت مبتنی بر قابلیت اطمینان
Reliability  Centered 

Maintenance 

 نت بر پایه تجارت
Business Centered 

Maintenance 

 نت پیش بینانه
Predictive 

Maintenance 

1970دهه   

1975دهه   

 نگهذاری و تعمیر هوشمنذانه
Proactive Maintenance  1990دهه  

1990دهه   

2001از سال   
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17 RCM 

Cost benefits of using RCM  for developing PM program 
 PMهٌبفغ ّضیٌِ ای ثْشُ گیشی اص اػتشاتظی ًت هجتٌی ثش لبثلیت اعویٌبى ثشای تَػؼِ ثشًبهِ 

Required Using RCM 
RCM هَسد ًیبص ثب اػتفبدُ اص    

Required Using 
Traditional Approach 

هَسد ًیبص ثش اػبع سٍیىشد 
 ػٌتی

Type of PM 

PM ًَع    

66000 hours for B747 4000000 hours for DC-8 
Structural inspections 

     سبصُ ای  ثبصسسی

7 items for DC-10 339 items for DC-8 
Overhaul 
  تؼویش اسبسی         

On-condition ( Cut shop 
maintenance costs by 50% 
compared with DC-8 ) 

ٍظؼیت         / ثش اسبس ضشایػ   

Scheduled 

ای ثشًبهِ                 
Overhaul of turbine 
engine 

  اسبسی هَتَس تَسثیٌی تؼویش





 تاثیر بکارگیری استراتژی های مختلف در کم کردن هسینه های نت

• : مثال   
• :در تحقیقات بعمل آمذه در آمریکا در خصوص یک نمونه پمپ نتایج زیر حاصل گردیذ   

 

             EM :  18$ 

              PM : 13$ 

PdM ( CBM ) : 9$ 

             RCM : 6$      

-5$ 

-4$ 

-3$ 

-12$ 

EM  

RCM  
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 معیارهای سنجش نحوه

مدیریت تجهیزات   

 EFQM درمدل 

 مجموعا 180 امتیاز((

 ایمنی،بهداشت وسالمت محیط
(امتیاز 5)  

 شاخصهای کلیدی عملکرد

(امتیاز 25)  

 ستاد برنامه ریزی نت

(امتیاز 10)  

 اهداف،سیاستها واستراتژیها
(امتیاز 15)  

 نیروی انسانی متخصص
(امتیاز 10)  

 آیین نامه ها و دستورالعملها
(امتیاز 10)  

 ساختاراطالعاتی سیستم

(امتیاز 15)  

 کدبندی واولویت بندی تجهیزات
(امتیاز 10)  

 مدیریت صحیح هزینه های نت

(امتیاز 10)  

 مدیریت صحیح موجودیها

(امتیاز 10)  

 رویکردهای نوین نت

(امتیاز 15)  

 پویایی وبهبود مستمر سیستم
(امتیاز 10)  

 برنامه های آموزشی مدون
(امتیاز 10)  

 نرم افزار نت
(امتیاز 10)  

 مدیریت صحیح اطالعات

(امتیاز 5)  

 نمودارجریان داده ها
(امتیاز 10)  
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 تضویي وٌٌذُ هَفمیت یه ػیؼتن ًت،ػبصهبًذّی 
.ثشًبهِ سیضی ًت هی ثبؿذدایشُ /هذیشیت هٌبػت   



 ػشپشػت وٌتشل ٍ 
 تحلیل ػولىشد ًت

 

وبسؿٌبع هؼئَل وٌتشل 
آهبسی ػولىشد ًتٍتحلیل   

1 

کبسضٌبس هسئَل پطتیجبًی 
 لؽؼبت هکبًیکی

2 

 ػشپشػت پـتیجبًی ًت

وبسؿٌبع هؼئَل تحلیل 
 آهبسی ٍ سیـِ ای خشاثیْب 

3 

کبسضٌبس هسئَل پطتیجبًی 
 لؽؼبت ثشلی

2 

وبسؿٌبع  هؼئَل لبثلیت 
 اعویٌبى ٍ تؼویشپزیشی

2 

کبسضٌبس هسئَل کٌتشل 
 هَجَدی لؽؼبت یذکی

1 

 هذیش هٌْذػی ثشًبهِ سیضی 
 ٍ ثبصسػی ًت

 ػشپشػت ثشًبهِ سیضی ًت

وبسؿٌبع هؼئَل ثشًبهِ 
 سیضی سٍتیٌْب 

2 

وبسؿٌبع هؼئَل  ثشًبهِ 
)سیضی ًت ٍضؼیتی CBM ) 

1 

 ػشپشػت پبیؾ ٍضؼیت

وبسؿٌبع هؼئَل آًبلیض 
  سٍغي

1 

وبسؿٌبع هؼئَل آًبلیض 
 استؼبؿبت

2 

وبسؿٌبع هؼئَل 
 تشهَگشافی ٍ آًبلیض خشیبى

2 

دایشُ ثبصسػی ٍ  
 پبیؾ  ٍضؼیت

دایشُ ثشًبهِ سیضی ٍ 
 تحلیل اهَس ًت

24 

 ػشپشػت ثبصسػی ًت
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 پیـٌْبدات الصم ثِ هٌظَساسایِ 
 التلبدی تشًوَدى فؼبلیتْبی 

 ًگْذاسی ٍتؼویش 



دایشُ ثشًبهِ  / ػولکشد هذیشیت ٍتحلیل کٌتشل ثؽَسکلی ضشح ٍظیفِ ثخص 
:دسساثؽِ ثبهَسد فَق ثِ ضشح ریل هی ثبضذسیضی ًت ،   

1- ثٌذی ّضیٌِ ای، ّضیٌِ یبثی ٍ ثَدخِ ثٌذی فؼبلیتْبی وذ
ًگْذاسی ٍ تؼویش ،وٌتشل هلشف ثَدخِ ّب ٍ ّضیٌِ ّب ثب 

 ثشسػی گضاسؿْب ٍ ًوَداسّبی تحلیلی

2- ِتؼییي ًشهْبی ّضیٌِ ّبی ًگْذاسی ٍ تؼویش ٍ هحبػج ٍ
(  LCC)ثْشُ ثشداسی هبؿیي آالت ٍ هحبػجِ ّضیٌِ چشخِ ػوش 

 ّش یه
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3- ّضیٌِ ّبی غیش ػبدی ٍ خبسج اص ًشم هبؿیي آالت ثشسػی
ٍ صیش ػیؼتوْبی آًْب ٍ اسائِ ساّىبسّبی الصم خْت تحت 

وٌتشل دس آٍسدى ٍ وبّؾ ایي ّضیٌِ ّب ثب ّوبٌّگی هجبدی 
 ریشثظ 

4- ادٍاسی ؿبخلْبی ّضیٌِ ای ػیؼتن ًگْذاسی ثشسػی
 ٍتؼویشٍاسائِ پیـٌْبدات هَثشٍوبسػبصخْت ثْجَدآًْب
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 پیـٌْبد دسصهیٌِ خشیذاسائِ 
 ٍیبثْؼبصی دػتگبّْب،تدْیضات،

 صیشػیؼتوْب ٍالالم هشثَعِ
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دایشُ ثشًبهِ  / ثؽَسکلی ضشح ٍظیفِ ثخص کٌتشل ٍتحلیل ػولکشد هذیشیت 
:سیضی ًت ، دسساثؽِ ثبهَسد فَق ثِ ضشح ریل هی ثبضذ  

1-،اسائِ پیـٌْبدات اكالحی ثوٌظَسثْؼبصی دػتگبّْب 
تدْیضات ٍصیشػیؼتوْبی آًْبثوٌظَسوبّؾ ًیبصآًْبثِ ًگْذاسی   

 ٍتملیل ّضیٌِ ّبی ًگْذاسی ٍتؼویش( MP)ٍتؼویش
اسائِ ًظشیِ دسخلَف خبیگضیي ًوَدى  -2

دػتگبّْب،تدْیضات،صیشػیؼتوْبٍلغؼبت هشتجظ ثبآًْبثبتَخِ ثِ  
تحلیلْبی ّضیٌِ ای اًدبم یبفتِ ٍدسساػتبی وبّؾ ّضیٌِ ّبی 

 ًگْذاسی ٍتؼویشٍثْشُ ثشداسی
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3-ثشسػی ثشٍؿَسّبٍوبتبلَگْبی فٌی ٍاسائِ پیـٌْبدات 
 الصم خْت اًتخبة ٍخشیذدػتگبّْبٍتدْیضات،الالم ٍلغؼبت  
 یذوی ٍاًدبم تغییشات الصم ٍتؼَیض ٍخبیگضیي ًوَدى آًْب   
 ثوٌظَسثبالثشدى ظشفیت ٍویفیت تَلیذٍایوٌی وبسثبدػتگبّْب  
 (LCC- Life Cycle Cost)ٍتدْیضات ثبووتشیي ّضیٌِ ّبی چشخِ ػوش  
 اسائِ پیـٌْبد دسهَسد ادٍات ٍاثضاسآالت هَخَدٍخذیذٍدس- 4   
تش ٍوبساتش ثوٌظَساصدیبدػغح  كَست ًیبصتؼَیض آًْبثبادٍات هشغَة 

 تَلیذ،ثْجَدایوٌی ػولیبتی ٍتملیل ّضیٌِ ّبی ثْشُ ثشداسی 



5-  ِاسایِ پیـٌْبد دسخلَف ػیؼتوْبی سٍاًىبسی خذیذث
 هٌظَسوبّؾ ّضیٌِ ّبی تؼویشاتی
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 تشکیل پایگاه اطالعاتی تجهیزات
:شامل  

- کد بندی،الویت بندی )لیست تجهیزات -  

((درخت تجهیز) و تاکسونومی  

شناسنامه ومشخصات فنی -  

کارت اطالعات نت -  

کارت اطالعات روانکاری -  

کارت راهنمای عیب یابی -  

کارت راهنمای انجام فعالیت -  

لیست قطعات یدکی -  

 

 تهیه برنامه 
 زمانبندی انجام

 PM 

 کارهای 
 اصالحی واضطراری

 دستورکار
Work Order 

 درخواست وگزارش تعمیر
Maintenance Request بخش تعمیرات 

 درخواست تعمیر
 تکمیل شده

 گزارش
 بازرسی

 سابقه نگهداری وتعمیر  

 وسایرفرمهاونمودارهای

 تحلیلی

شاخصهای سنجش اثربخشی سیستم    

(KPI) 

Plan/Standardise 

Do 

Check 
Act 
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 فرمهای

 تحلیلی

(1) 

 سابقه نگهداری وتعمیر

 -تحلیل حجم تعمیرات اصالحی

 در... اضطراری،بازرسیها و

 بخشهای مختلف

 -تحلیل حجم تعمیرات اصالحی

 اضطراری گروههای مختلف

 دستگاهها

 تحلیل ده دستگاه اول

 بارکاری هفتگی پرسنل

 توقفات/ تحلیل حجم نفرساعت 

 اضطراری-تعمیرات اصالحی

 قسمتهای اساسی دستگاههای

 مشابه

 خالصه تعمیرات اضطراری هفته خاص
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 فرمهای

 تحلیلی

(2) 

 هزینه های چهارهفته ای 

 دستگاهها

 خالصه هزینه های چهارهفتگی

 تحلیل قطعات یدکی 

 به روزدرآوردن جداول عیب یابی
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 تؼشیف ثشًبهِ سیضی ساّجشدی ًت  •
•Strategic Maintenance Planning 

، اًذاصُ  (Do)،اجشا(Plan)ٌّش ٍػلن ثشًبهِ سیضی•
،اسصیبثی ٍثبصًگشی ثشًبهِ  (Check)گیشی اثشثخطی

کِ سبصهبى سالبدس هی   (Act)ّبی ًگْذاسی ٍتؼویش
سبصد ثِ اّذاف ثلٌذ هذت هذیشیت ثشداساییْبی  

 .فیضیکی خَد دست یبثذ



 اگش ًتَاًیذ اًذاصُ گیشی وٌیذ     ًوی تَاًیذ وٌتشل وٌیذ

 اگش ًتَاًیذ وٌتشل وٌیذ             ًوی تَاًیذ هذیشیت وٌیذ

 اگش ًتَاًیذ هذیشیت وٌیذ           ًوی تَاًیذ ثْجَد دّیذ

 

 James Harrington 

 

دکتراحمد عرب شمالی: تهیه و تنظیم  37  



38 

 :هی ًَیسذ  “الگَثشداسی اص ثْتشیي تجشثیبت دس هذیشیت ًگْذاسی ٍ تؼویشات  “آلبی تشی ٍایش هي دس کتبة 

 ثشای هذیشیت ثبیذ تَاًبیی کٌتشل داضتِ ثبضیذ .

 ثشای کٌتشل ًوَدى ثبیذ اًذاصُ گیشی صَست گیشد .

 ثشای اًذاصُ گیشی ثبیذ اؼالػبت کبفی داضتِ ثبضیذ.

 ثشای داضتي اؼالػبت ثبیذ دادُ ّبی الصم سا جوغ آٍسی ًوَد .
 هذیشیت

 کٌتشل

 اًذاصُ گیشی

 اؼالػبت

 دادُ ّب
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 هَلفِ ّبی تطکیل دٌّذُ ّضیٌِ ّبی ًت

41 
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 تؼویشّضیٌِ ّبی ًگْذاسی ٍ اًَاع 

 ) EN15341-2007اػبع ثش )
 

حمَق ٍ هضایب،اضبفِ وبسی پشػٌل هؼتمین ًت ٍ ًیض وبدس هذیشیت، ػشپشػتی ٍ   -1
 پـتیجبًی ًت

 1ّضیٌِ ثیوِ، هبلیبت ٍ ػبیش وؼَسات لبًًَی هشثَط ثِ سدیف  -2
 (ؿبهل ّضیٌِ حول ٍ ثیوِ آًْب)ّضیٌِ لغؼبت یذوی ٍ الالم هلشفی  -3
ثِ اػتثٌبء اثضاس ٍ تدْیضات )ّضیٌِ اثضاس ٍ تدْیضات هَسد اػتفبدُ دس تؼویشات  -4

 (ػشهبیِ ای 
 ّضیٌِ پیوبًىبساى اػتخذام ؿذُ ٍ تؼْیالت اخبسُ ؿذُ خْت تؼویشات   -5
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 ّضیٌِ ػشٍیؼْبی هـبٍسُ ای -6  
 ّضیٌِ ّبی اداسی دس ساثغِ ثب تؼویشات -7  
 ّضیٌِ آهَصؽ ٍ وبسآهَصی -8  
 .ّضیٌِ خذهبت تؼویشاتی وِ تَػظ پشػٌل تَلیذ كَست هیگیشًذ -9  
 ...ّضیٌِ حول ٍ ًمل، ّتلْب ٍ  -10  
 ّضیٌِ هؼتٌذات هَسد اػتفبدُ دس ًت -11  
 ّضیٌِ هؼتٌذ ػبصی ًت -12  
ّضیٌِ ّبی هشثَط ثِ ثشًبهِ سیضی ٍ ثْشُ گیشی اص ػیؼتوْبی هىبًیضُ هذیشیت ًگْذاسی   -13  

 (CMMS)ٍتؼویش
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هَسد اػتفبدُ دس تؼویشات ٍ  ...( ثشق، آة،گبص،َّای ووپشع ؿذُ ٍ )ّضیٌِ ّبی اًشطی -14
 اهَس پـتیجبًی

 ّضیٌِ ّبی اػتْالن تدْیضات ٍ اثضاس آالت ػشهبیِ ای،وبسگبّْب ٍ اًجبس لغؼبت یذوی -15
اػتثٌبئبت 
 (هبًٌذ تؼَیض لبلجْب)ّضیٌِ ّبی هشثَط ثِ تغییش تَلیذ  -1
 ّضیٌِ اػتْالن لغؼبت ٍ لَاصم یذوی اػتشاتظیه -2
 ّضیٌِ ّبی هذت صهبى تَلف -3



 کذگزاسی ّضیٌِ ّبی ًت

 (کبست فؼبلیت ) کذ گزاسی ثش هجٌبی فؼبلیت 

کذگزاسی ثش هجٌبی ثخص 

ٌِکذگزاسی ثش هجٌبی هشکض ّضی 
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ABC Analysis 

Activity Based Costing 

 هزینه یابی بر مبنای فعالیت
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 ػبػتی ًیشٍی وبسی  ّضیٌِ                       =

 ٍ تؼویشًگْذاسی                                          

 اضبفِ وبسی+ ّضیٌِ ّبی پشػٌلی ٍاثؼتِ + ول دػتوضدّبی پشداخت ؿذُ 

 ول ػبػبت وبسی ثجت ؿذُ پشػٌل تؼویشاتی

دکتراحمد عرب شمالی: تهیه و تنظیم   



 حمَق هبّیبًِ تؼذاد ًفش ؿغلی ػٌَاى
 80/000/000 4 هذیش

 31/234/081 34 هسئَل

 21/809/113 38 کبسضٌبس

 35/421/938 17 سشپشست

 41/223/376 8 سئیس

 20/402/836 23 تکٌسیي اسضذ

 19/290/264 149 تکٌسیي
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کِ   95دسصذ افضایص حمَق سبل  14+ دسصذ حك ثیوِ پشداختی کبسفشهب   23دسصذ ػجبست است اص  37هجٌبی هحبسجِ 

 .ثبیذ ثِ هجوَع حمَق ٍ هضایبی هجوَػِ ًت اظبفِ ضَد

دسصذ ػجبست است اص سبػت کبس هفیذی کِ اًتظبس هی سٍد پشسٌل ًت ًسجت ثِ سبػت حعَس خَد دس   65هجٌبی هحبسجِ  

 .هبُ داضتِ ثبضٌذ

ًحَُ هحبسجِ ّضیٌِ دستوضد ّش سبػت کبس تؼویشاتی =
× هجوَع حمَق ٍ هضایبی هبّیبًِ پشسٌل هجوَػِ ًت 𝟏. 𝟑𝟕

× سبػبت حعَسهبّیبًِ .× تؼذاد کل پشسٌل تکٌسیي 𝟔𝟓
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 هبّیبًِ   -ّضیٌِ یه ػبػت وبس تؼویشاتی 
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Photo Album 
by ahmad arabshomali 
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 کذگزاسی ّضیٌِ ّبی ًت
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 کذگزاسی ّضیٌِ ّبی لؽؼبت

58 



 هحبسجِ ّضیٌِ ّبی یک سبػت کبس تؼویشاتی
 :ثِ هبُ هشثَغ     :تبسیخ    : ضوبسُ   

 سیبل ضشح سدیف

1 D ;  دػتوضد وبسگشاى فٌی ٍ اػتبدوبساىخوغ   

2 H1  ; ٍ خوغ حمَق ػشپشػتبى ، وبسؿٌبػبى ، وبسهٌذاى دفتشی  ...   

3 H2  ;ُخوغ دػتوضد وبسگشاى ػبد   

4 H3  ; (حك ثیوِ ، لجبع وبس ، وفؾ وبس ٍ ) ّضیٌِ ّبی ػوَهی ...   

5 H4 ; (سٍغي ، گشیغ ، چؼت ٍ ) هَاد ٍ هلبلح داسای هلشف ػوَهی ...   

6 H5  ;ّضیٌِ ّبی هبّیبًِ اػتْالن اثضاس ٍ لَاصم   

7 H6  ;ِػبیش ّضیٌِ ّبی ػوَهی ٍ هتفشل   

8 H7  ;خوغ ول   

9 T  ; ػبػت ................................................  ػبػبت وبس ػولی تؼویشاتی دس هبُ تؼذاد
......................................   

 ّبی دػتوضد هؼتمین ثِ اصاء ّش یه ػبػت وبس تؼویشاتی ّضیٌِ                             C = D / T           ............................................               سیبل  

ّبی ثبال ػشی ثِ  اصاء ّش ػبػت وبس ّضیٌِ           H= ( H1+H2+H3+H4+H5+H6) / T............................................                       سیبل  
 تؼویشاتی

 سیبل 
  

 =         C + H  ّضیٌِ ّبی یه ػبػت وبس تؼویشاتیخوغ 

 :وٌٌذُ تْیِ   
 ثشًبهِ سیضیدفتش   

 :ًگْذاسی ٍ تؼویشات هذیش   
 : ًبم   
 :اهضبء   

 : هالحظبت   
59 
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 ضذُ دس اهَس هختلف ًت هصشفٍ هَاد یذکی لؽؼبت ، لَاصم  لیست

همذاس   ٍاحذ ضوبسش ضوبسُ لؽؼِ ضشح لؽؼِ یب هَاد هصشف ضذُ سدیف
 هصشفی

 هکبى یب دستگبُ هَسد استفبدُ

 لیوت ٍاحذ کذ فؼبلیت تبسیخ ػولکشد
 کذ هکبى یب دستگبُ

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 هذیش ًگْذاسی ٍ تؼویشات تْیِ کٌٌذُ دفتش ثشًبهِ سیضی
 :ًبم 

 اهعبء

 هالحظبت ضوبسُ

 تبسیخ
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 لؽؼبت ، لَاصم یذکی ٍ هَادهصشف ضذُ دس اهَس هختلف ًتًحَُ هحبسجِ ّضیٌِ ّبی 
 فشم هحبسجِ ّضیٌِ ّبی لَاصم ٍ هَاد

ُ  هکبى یب دستگبُ ّبی هَسد استفبدُ  :ضوبس

 :تبسیخ  کذ دستگبُ کذ هکبى  

 :هشثَغ ثِ هبُ

ُ کبال ضشح کبال سدیف لیوت ٍاحذ  همذاس هصشفی ٍاحذ ضوبس
 (سیبل)لیوت کل  (سیبل)

 کذ ّضیٌِ
214 213 212 211 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10   

           ّضیٌِ ّبی ًگْذاسی صهبى ثٌذی ضذُ

           ّضیٌِ ّبی تؼویشات اصالحی

           ّضیٌِ ّبی تؼویشات اتفبلی ٍ اظؽشاسی

           ّضیٌِ ّبی تؼویشات اسبسی ثشًبهِ سیضی ضذُ

 جوغ کل ّضیٌِ ّبی لَاصم ٍ هَاد  11
  

  

 جوغ کل ّضیٌِ ّبی سشثبس 12
  

 جوغ کل ّضیٌِ ّبی لَاصم ٍ هَاد ٍ ّضیٌِ ّبی سشثبس 13
  

 :هالحظبت  دفتش ثشًبهِ سیضی: تْیِ کٌٌذُ 
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 گضاسش هبّیبًِ ّضیٌِ ًت
 :هبُ  گضاسش ّضیٌِ ّبی هبّیبًِ ًگْذاسی ٍ تؼویشات

 ّضیٌِ ّبی ًیشٍی اًسبًی -الف 
 جوغ کل ّضیٌِ ّبی سشثبس خذهبت لشاسدادی   حمَق ٍ سبیش هضایب کذ ّضیٌِ سدیف

1 211         
2 212         
3 213         
4 214         
5 215         
6 216         
   جوغ کل 7
   :ظشیت ثبال سشی لشاسداد  8
   جوغ کل ّضیٌِ ّبی ًیشٍی اًسبًی 9

 ّضیٌِ ّبی لَاصم ٍ هَاد -ة 
 جوغ کل ّضیٌِ ّبی سشثبس هَاد هصشفی لَاصم ٍ لؽؼبت  کذ ّضیٌِ سدیف

10 211         
11 212         
12 213         
13 214         
14 215         
15 216         
   جوغ کل ّضیٌِ ّبی لَاصم ٍ هَاد 16

 سبیش ّضیٌِ ّب -ح 
 جوغ کل ضشح کذ ّضیٌِ سدیف

   حول ٍ ًمل 217 17
   اتفبق غیش لبثل پیص ثیٌی 218 18
   جوغ کل 19
   :ظشیت ثبال سشی لشاسداد  20
   جوغ کل سبیش ّضیٌِ ّب 21

   جوغ کل ّضیٌِ ّبی هبّیبًِ ًگْذاسی ٍ تؼویشات
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 خالصِ گضاسش هبّیبًِ ّضیٌِ ًت
 خالصِ گضاسش ّضیٌِ ّبی هبّیبًِ ًگْذاسی ٍ تؼویشات

ًسجت ّضیٌِ ّش کذ ثِ  ّضیٌِ هبُ جبسی کذ فؼبلیت ّضیٌِ ّب
کل ًفش سبػت هبُ هطبثِ  کل ًفش سبػت هبُ جبسی افضایص دسصذ  کبّص  دسكذ ّضیٌِ هبُ هطبثِ سبل لجل ّضیٌِ کل

 سبل لجل

 ًیشٍی اًسبًی

211 
              

212 
              

213 
              

214 
              

215 
              

216 
              

 لَاصم ٍ هَاد

211 
          

  

212 
          

213 
          

214 
          

215 
          

 سبیش

216 
          

217 
          

218 
          

           جوغ کل ّضیٌِ ٍالؼی

           اًحشاف ثَدجِ

           اختالف

 هذیش ًگْذاسی ٍ تؼویشات دفتش ثشًبهِ سیضی: تْیِ کٌٌذُ 
 :ًبم 

 :اهعبء 

 : هبُ 

 ُ  :ضوبس

 :تبسیخ 
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𝐸 =
𝐾

𝑥𝐶 + 𝑦𝐿 + 𝑧𝑊
 



=Cکبسخبًِ جْت تؼَیط /کل ّضیٌِ ًت کِ ثِ صَست دسصذی اص اسصش کبسضٌبسی تجْیض
 .ثیبى هیطَد

=L  هیضاى سبػبت تَلف ًبضی اص اًجبم اهَسًت کِ ثِ صَست دسصذی اص سبػبت ثشًبهِ سیضی
 .ضذُ تَلیذ ثیبى هیطَد

=W  هیضاى اتالف هَاد اٍلیِ ًبضی اص اًجبم اهَسًت کِ ثِ صَست دسصذی اص خشٍجی آى
 .هشحلِ فشآیٌذ رکش هیطَد

67 



=xِکل ّضیٌِ ًت دس سبل پبی 
=yِکل سَد اص دست سفتِ ًبضی اص تَلفبت اًجبم اهَس ًت دس سبل پبی 
=zِکل ّضیٌِ اتالف هَاد اٍلیِ ًبضی اص اًجبم اهَس ًت دس سبل پبی 
=Kػذد ثبثتی کِ همذاسE  هیٌوبیذ 100سا دس سبل پبیِ ثشاثش. 
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=E هیجبضذ ، دس سبلْبی ثؼذ ،  100دس سبل پبیِ همذاس آى . ضبخص کبسایی ّضیٌِ ای ًت
ثیبًگش  100ثیبًگش ثْجَد دس کبسایی ّضیٌِ ای ًت ٍ همبدیش کوتش اص  100ثضسگتش اص  Eهمبدیش 

 .یک سًٍذ ًبهؽلَة هیجبضذ
ایي فشهَل فشض هیکٌذ کِ ّضیٌِ ّبی ًت هتٌبست ثب اسصش کبسضٌبسی  :تزکش

 .کبسخبًِ ّستٌذ/تجْیض
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  ػیت ایي سٍش ایي است کِ ایي فشهَل یک همذاس هؽلك ثذست ًوی دّذ ثلکِ یک همذاس
هضیت ػوذُ آى ، سبدگی ٍ  .همبیسِ ای جْت سٌجص کبسایی ّضیٌِ ای ًت ثذست هیذّذ

 .سَْلت استفبدُ اص آى هی ثبضذ
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100 =
𝐾

100 ∗ 0.1 + 10 ∗ 0.07 + 15 ∗ 0.15

𝐾 = 1295
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𝐸 =
1295

100 ∗ 0.13 + 10 ∗ 0.1 + 15 ∗ 0.08

𝐸 = 85.2
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𝐸 =
1295

100 ∗ 0.09 + 10 ∗ 0.08 + 15 ∗ 0.08

𝐸 = 117.7

 



74 

با سپاس از توجه شماو  
به امید فردایی هرچه 

  بهتر



The End -- Thank You For Your Attention 
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 ثب سپبس اص تَجِ ضوب
 

Ahmad.arabshomali@gmail.com 
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