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هحل قرار گرفتي لَگَی 
 عليك ياعلي ابن موسي الرضا السالم شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

 

 



ًگاّی اجوالی بِ هسیرپیادُ سازي هذیریت 
 کار درضرکت تَزیع برق ضْرستاى هطْذ

 حسي حطوتی             :ًام ٍ ًام خاًَادگی
 هذیردفترداراییْاي فیسیکی            :سوت ارایِ دٌّذُ   



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 مشهدموقعيت امورهاي تابعه در سطح شهر  شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ
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هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

 عمومیمشخصات 

 



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

 نتحجن ضبکه جهت عولیات 

 



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

 نتحجن کار 

 



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

 
 اّذاف عوذُ هذیریت کار    

 
 (افسایص بْرُ ٍري)ارتقاسطح برًاهِ ریسي-1

 
 ارتقاهْارت ٍتخػع فٌی-2

 
 (ایوٌی ٍآراستگی)ارتقاآداب کار-3

 



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

الساهات هَردًیازبراي پیادُ سازي  
 هذیریت کار

 پیادُ سازی ساختاراهَرّای ًت ٍبْرُ برداری-1
 پیادُ سازی ساختارگرٍُ برًاهِ ریسی-2

 CMMSپیادُ سازی سیستن -3
 Job planتذٍیي -4

 (5s)پیادُ سازی ًظام آراستگی-5
 پیادُ سازی فرآیٌذّای هَردًیاز-6

 برگساری جلسات ّواٌّگی-7
 پیادُ سازی شاخصْای عولکرد-8

 پیادُ سازی سیستن ًظارت -9



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

 الساهات هَردًیازبراي پیادُ سازي هذیریت کار
 

 پیادُ سازی ساختاراهَرّای ًت ٍبْرُ برداری-1
  



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

ًگْذاری 
 ٍتعویرات

(Maintenanc) 

 بْرُ برداری
(Operation) 

برًاهِ  گرٍُ
ریسی اًجام 

 (planning)کار

 :ساختارهَردًیازجْت پیادُ سازي هذیریت کار   



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

ًت  ساختارٍاحذّايپیادُ سازي  
ٍبْرُ برداري درضرکت تَزیع برق 

 ضْرستاى هطْذ

 



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

برداری  بعدازتفکیک بهره درصدکاهص
 95-ونت

برداری  قبل ازتفکیک بهره
 94-ونت

 تعذادًفرات 175 134 23%

تعذادخَدرٍگرٍّْاي   56 44 21%
 اجرایی

 هقایسِ تعذادًفرات گرٍّْاي اجرایی قبل ٍبعذازاجراي طرح



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

 تفکیک اهَرًت ٍبْرُ برداري 
 درچارت جذیذ

بْرُ  ًت
 برداری

  گرٍُ
برًاهِ 
 ریسی 



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

 

 ساختاراهَرًت  
 



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

 اهورنت پیطگیرانه ضبکه های فطارضعیف



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

 

 اهورنت پیطگیرانه ضبکه های فطارضعیف



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

 الساهات هَردًیازبراي پیادُ سازي هذیریت کار
 

 برًاهِ ریسی ساختارگرٍُپیادُ سازی -2
  



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

 

گرٍُ قابلیت اطویٌاى  
 (سازیٍ پیادُ طراحی )

 

 دفتر دارائیْاي فیسیکی 

 

 ًوَدارسازهاًی دفترداراییْای فیسیکی

 

 

 

 

 ًظارت گرٍُ  برًاهِ ریسیگرٍُ 

 

 CMMSکارشٌاس 

 



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

 الساهات هَردًیازبراي پیادُ سازي هذیریت کار
 

 CMMSپیادُ سازی سیستن -3
  



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

 الساهات هَردًیازبراي پیادُ سازي هذیریت کار
 

 CMMSپیادُ سازی سیستن -8
  

 درضرکتْایی کِ پراکٌذگی جغرافیایی
 دارًذهاًٌذغٌایع برق،آب، 

 گازٍهَاردهطابِ ایي سیستن هی بایست 
 (GIS)هبتٌی برسیستن هذیریت اطالعات هکاًی باضذ



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

 الساهات هَردًیازبراي پیادُ سازي هذیریت کار
 

 Job Planتذٍیي ٍپیادُ سازی -4
  



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

Job plan پردازد هي زیر هَارد رکر بِ هرحلِ، بِ هرحلِ صَرت بِ کِ است تؼویراتي فؼالیت یك شرح 
 
 

o فؼالیت اًجام هراحل شرح  ٍ زهاى 

oایوٌي هالحظات 

o ًیاز هَرد تجْیسات ٍ ابسار 

oًیاز هَرد هصرفي هَاد 

o یذکي قطؼات 

oالزم هْارت/تخصص 

oٍ ...... 

 
  
 

 

 



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

oمهارت کسب درجهت: آهَزش 

oکاری کیفیت باالبردن جهت به:ٍتعویرات ًگْذاري گرٍّْاي 

oنظارت کیفی درجهت: ًظارت 

 

 درسازهاى؟ Job planکاربرد 
 

 



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

 job planنوونه فرم 

 



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

 job planنوونه فرم 

 



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

 الساهات هَردًیازبراي پیادُ سازي هذیریت کار
 

   (5s)پیادُ سازی ًظام آراستگی-5



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

 5Sهسایاي استقرار
 

 هحیط کارتویسٍدرخطٌذُ خَاّذبَد-1
 ّوِ چیسراراحت پیذاهی کٌیذ-2

 اضتیاق درکارباالخَاّذرفت-3
 کاربراساس استاًذارداًجام هی ضَد-4

 ازضرچیسّاي غیرضرٍري خالظ هی ضَیذ-5
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S1-Seiri 

S4-Seiketsu 

S3-Seiso 

S2-Seiton 

S5-Shitsuke 



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

 الساهات هَردًیازبراي پیادُ سازي هذیریت کار
 

 پیادُ سازی فرآیٌذهذیریت کار-6
  



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

 رئیس ادارُ تؼویرات ًت
در انتظار تایید 

 امورنت

 

Planner  
هجَز  -رزرٍ کاال   -ٍیرایش اٍلَیت 

 خاهَشي تاهیي هٌابغ   
 در انتظار برنامو ریسی

  

 صذٍر دستَر کار
 دستورکار

Work Order 

Planner زهاًبٌذی 
 درانتظار زمانبندی

  

ارجاع بِ رئیس ادارُ 
 تؼویرات ًت

 زمانبندی شده

 ارجاع بِ گرٍُ جْت اجرا
ارجاع بو گروه و تعیین 

 بازه زمانی اجرا

 سرپرست گرٍُ
 ثبت در برًاهِ رٍزاًِ

 زمانبندی اجرا

تاییذ تحَیل خاهَشي 
 تَسط اهَر

 تایید خاموشی

  

 اجرا
 در دست اجرا

 بازخَرد
 تعمیر شده

 ایجاد درخَاست  کار
 درخواست کار

Work Request 

ارجاع بِ بْرُ بردار 
 (هبذا)اهَر

 خاتمو یافتو

 ارجاع بِ اهَر ًت
 خاتمو یافتو

Planner 
 بررسي ٍ بازخَرد ًْایي

 بازخورد تعمیر

 نوودار گردش هدیریت کار در ضرکت توزیع نیروی برق هطهد 
 بر اساس هدل هدیریت دارایی های فیسیکی
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هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

 الساهات هَردًیازبراي پیادُ سازي هذیریت کار
 

 برگساری جلسات هٌظن ّواٌّگی-7
  



 29خالصه پیش نویس برنامه ریزی هفته 

 نفرساعت کل دستورکار

947 

 با برنامه خارج از برنامه

 8برق 2برق  6برق  1برق  8برق  6برق 2برق  1برق 

 هوایی هوایی هوایی هوایی

 زمینی زمینی زمینی زمینی

 تابلوسرویس  سرویس تابلو

 

 تابلوسرویس 

 

 تابلوسرویس 

 

 مدیریت بار مدیریت بار مدیریت بار مدیریت بار

 هوایی هوایی هوایی هوایی

 زمینی زمینی زمینی زمینی

 تابلوسرویس 

 
 تابلوسرویس 

 

 تابلوسرویس 

 

 تابلوسرویس 

 

 مدیریت بار مدیریت بار مدیریت بار مدیریت بار

30 141 138 38 82 147 278 93 
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0 
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 95/07/06: تاریخ 

 :  (نفرساعت)ظرفیت کاری اعالم شده 

 ( :نفرساعت)ظرفیت برنامه ریزی شده

 گروه برنامه ریزی: تهیه و تنظیم 

0 20 0 0 
3 20 3 2 0 0 

 روشنایی معابر روشنایی معابر روشنایی معابر
 روشنایی معابر روشنایی معابر روشنایی معابر روشنایی معابر

 روشنایی معابر

 (             :نفر ساعت)ظرفیت کاری کل
1040 
936 

947 



 (19ّفتِ ) خالغِ عولکردادارُ ًت پیطگیراًِ

 دستورکار کلتعداد 

265 

 گزارش بازدیدنت گزارش بازدیدامور

 11برق  9برق  7برق  4برق  5برق  3برق  11 برق 9برق  7برق  4برق  5برق  3برق 

163 102 

39 
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ج
م

ار
رک

تو
س

د
   

ع
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ج
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د
 

 10/5/95: تاریخ 

 (:نفرساعت)کل  کاریظرفیت 
 

35 

 مدیریت بار وولتاژ روشنایی معابر سرویس تابلوها تعمیرات زمینی تعمیرات هوایی نام گروه

 27 9 157 24 48 کارانجام شدهتعداددستور

4 31 17 18 20 12 
102 163 60 1 11 17 

858            

8 7 8 32 
 

3 6 ---- 
 دستورکارتعداد 

  اضطراری

 آدرس روشناییتعداد 

 معابر انجام شده 

 آدرس روشناییتعداد 

 معابر انجام نشده 

157 

0 

154 83 

0 

99 

0 

121 

0 0 

65 

0 

679 

0    



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

 الساهات هَردًیازبراي پیادُ سازي هذیریت کار
 

 پیادُ سازی شاخصْای عولکرد-8
   



 جولِ هذیریتی
 

 (تام پیترز)آًچِ اًذازُ گیري ضَداًجام هی ضَد-1

 
چیسي کِ قابل اًذازُ گیري ًباضذقابل کٌترل -2

ًیست ٍچیسي کِ قابل کٌترل ًباضذقابل هذیریت 
 (پیتردراکر)ًیست



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

1-(آچاربدست بودى)ضاخع زهاى کارهفیذ((wrench time: 

 یکي ازشاخصْای هْن جْاًي بَدُ کِ بخَبي اثربخش بَدى هذیریت
 کارراًشاى هي دّذ

 ساػت کاری هشغَل کارهفیذبَدُ است8هذت زهاًیکِ یك فردیاگرٍُ درطي 
 درصذاست 55ایي شاخص درهراکسباهذیریت کارخَب باالی 

                                                                                             
 (است بکاربَدُکِ گرٍُ هشغَل  ًفرساػتي)کارهفیذهذت زهاى             

                              (تؼذادًفرات*8)هقرر ًفرساػت 

 :wrench time))(آچاربدست بودى)ضاخع زهاى کارهفیذ-1

 

WT= 



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

 ُدرسیستن هذیریت کاربصَرت هستوردستَرکارّابِ سوت اهَرًت ارجاع شذ
 ٍاهَرًت باتَجِ بِ زهاى بٌذی ّفتگي اقذام بِ اجراهي ًوایذ

  ایي شاخص هیساى دستَرکارّایي کِ دراًتظاربرای زهاى بٌذی یابرًاهِ ریسی 
هي باشٌذراًسبت بِ ظرفیت کاری اهَرًت ًشاى هي دّذ 

 

          هجوَع ًفرساػت دستَرکارّای پلي شذُ ٍزهاى بٌذی ًشذُ
 ظرفیت کاری اهَرًت دریك ّفتِ بِ ًفرساػت                     

 :BACKLOG))ضاخع کارّاي هاًذُ یاهعَقِ-2

 

BACKLOG= 



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

ایي شاخص هیساى اجرای برًاهِ ّای زهاى بٌذی ّفتگي راًشاى هي دّذ 
 ًِسدیکترباشذًشاى ازًسدیکي برًاهِ باٍاقؼیت ٍاجرادارد1کِ ّرچِ ایي ػذدب 

 

          ُحجن کاراًجام شذ 
حجن کل زهاًبٌذی شذُ          

 :Scheduling compliance))ضاخع قبَلی زهاًبٌذي-3

 

Sc= 



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

 ًسبت حجن دستَرکارّای اضطراری بِ کل دستَرکارّای اًجام شذُ ًشاى
 دٌّذُ سوت ٍسَی سیستن بِ سوت فؼالیتْای پیشگیراًِ هي باشذ

 
 

     حجن کاراضطراری 
حجن کارکل                   

 : Emergency rate))ضاخع سْن کارّاي اضطراري-4

 

Er= 



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

 گسارش ضاخػْاي ًت
 درضرکت تَزیع برق هطْذ

 
 



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

 (Wrench time)ضاخص زهاى آچاربدستی-1

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

امورنت 
فشارضعیف 

 غرب

امورنت 
فشارضعیف 

 شرق

امورنت 
فشارمتوسط 

 غرب

امورنت 
فشارمتوسط 

 شرق

اموربرق 
 2ناحیه 

اموربرق 
 3ناحیه 

اموربرق 
 5ناحیه 

اموربرق 
 9ناحیه

 میانگین

0.58 
0.53 0.52 0.50 0.48 0.51 0.50 

0.46 
0.51 

 



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

 (Wrench time)ضاخص زهاى آچاربدستی-1

 



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

دستَرآهادُ برًاهِ   اهَر
 (ًفرساعت)ریسی

ظرفیت کاری ّفتگی  
 ًت

Backlog 

 (هفته)

 4 1800 7500 اهَر ًت

 Backlogضاخص کارهای هانده -2

 



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

  تعذادکل اهَر
  دستَرکارّای
 زهاًبٌذی شذُ

تعذاددستَرکارّا
  تعویرشذُ ی

 زهاًبٌذی دربازُ

SC 

اهَر ًت فشار  
 ضعیف

4438 4160 94% 

 (Scheduling compliance)ضاخص قبولی زهانبندی-3



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

 تعذادکل اهَر
دستَرکارّای  

  تعویرشذُ

تعذاددستَرکارّای  
 اضطراری

ER 

 %15 870 5846 اهَر ًت

 ER))نرخ فعالیتهای اضطراری-4

 



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

 وجوددستگاه نظارت برهدیریت کار-9

 گام تعریف شذُ 6جْت حصَل اطویٌاى ازپیادُ سازی سیستن هذیریت کاربراساس 
 ٍجَددستگاُ ًظارت ٍتذٍیي چک لیستْای هربَط ٍاًجام عولیات ًظارت ضرٍری است

 ایي چک لیستْاهی بایست درسِ دستِ ریل قرارگیرًذ
 
 شاخصْایی کِ بخش شٌاسایی راکٌترل هی کٌٌذ-1
 شاخصْایی کِ بخش برًاهِ ریسی ٍزهاًبٌذی راارزیابی هی کٌٌذ-2
 شاخصْایی کِ بخش اجراٍبازخَردراارزیابی هی ًوایٌذ-3
 



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

 ضاخصهای نظارت برسیستن هدیریت کار-9



هحل قرار گرفتي لَگَی 
 شرکت ارایِ کٌٌذُ هقالِ

 1-PAS 55 Asset Management,British Standards Institute, 

 ISO 55000:2014 Asset Managment 

 2-Uptime strategies for Excellence in Maintenance Management 

 By john d.campbell         james v,reyes-picknell      2002      

 3-Improving  Maintenance Reliability through cultural change 

                      By  stephen j.thomas    2004 

 4- Reliability centered Maintenance(RCM)By john Moobri 1990 
 آقای هٌْذس آزادگاى,ترجوِ آقای دکترزٍاشکیاًيًگْذاری ٍتؼویرات هبتٌي برقابلیت اطویٌاى   

 5- Maintenance Planing and scheduling Handbook 2012 

 6-Managing Maintenance Storeroom  By Mickel Brown 
 آقای هٌْذس آزادگاى,هذیریت اًبارٍقطؼِ یذکي  ترجوِ ٍتالیف آقای دکترزٍاشکیاًي  

 
 
 

 هٌابع ٍهراجع 



 با سپاس از تَجِ ضوا
 heshmati_ha@yahoo.com:ایویل 


