
ارزیببی فبکتورهبی هوثر در استقرار و  
جبری سبزی سیستن هکبنیسه هدیریت  

 نگهداری و تعویرات

 محسن شکارزاده
 سرپرست ارشد نوبتکار کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر



مقدمه   

 فٌاٍری اطالعات ٍ ارتثاطات 

 افشایص کارایی فزآیٌس ًگْساری ٍ تعویزات زر هسیزیت تجْیشات ساسهاى

استفازُ تْیٌِ اس هٌاتع ساسهاى ّواًٌس هٌاتع 
 اًساًی

قطعات یسکی ٍ 
 هصزفی

ِ ای   هٌاتع هالی ٍ سزهای

سیستن ًزم افشاری هسیزیت ًگْساری ٍ تعویزات     

هکاًیشُ ًوَزى سیستن هسیزیتی ًگْساری ٍ  
 تعویزات 



دس اػتقشاس ػیؼتن هذیشیت  فبکتَسّبی هَثش هقبلِ حبضش ثِ ثشسػی 
هکبًیضُ ًگْذاسی ٍ تقویشات جْت ّوبٌّگی ثیي پیبدُ ػبصی  

CMMS  پبالیؾ ًفت آثبداى ٍ کـت ٍ  ؿشکتٍ ٍاحذّبی هختلف
پشداصد کِ دس اثتذا تحقیقبت هیذاًی اًجبم  هیكٌقت ًیـکش اهیشکجیش 

ؿذُ ٍ ػپغ پشػـٌبهِ ای تْیِ ٍ پغ اص تقییي سٍایی ٍ پبیبیی آى، 
هَسد تجضیِ ٍ    SPSS19فشضیبت ثب آصهَى تی تؼت ٍ ثب ًشم افضاس

 گشفتٌذتحلیل قشاس 



ًتبیج حبکی اص آى ثَد کِ ؿؾ فبهل کلیذی دس جبسی ػبصی ػیؼتن هکبًیضُ هذیشیت 
 :ًگْذاسی ٍ تقویشات هَثشًذ کِ فجبستٌذ اص

 حوایت هسیزیت 

عسم هقاٍهت کارکٌاى زر تزاتز پیازُ  
 ساسی

ّای السم تِ کارکٌاىاًجام آهَسش  

ّای السم ٍ هٌاسة زر اذتیار زاضتي سیز ساذت
 ضزکت

ٍجَز اطالعات ٍ هطرصات فٌی تجْیشات تِ ضکل 
 هٌاسة

CMMS تَزى ضزکت تَلیس کٌٌسُ ًزم تَاًوٌس 
  افشار 



 تحث ًگْساری ٍ تعویزات  
 

 ػبخت اٍلیي اثضاس                                                                          
 تکٌَلَصی                 پیطزفت تا 
 اتَهبػیَى ، هبؿیي ثِ جبی اًؼبى                                                
 

 افشایص اّویت ًگْساری ٍ تعویزات            
 هاضیي آالت



 
 
 

ّب ٍ اقذاهبت ثِ هٌؾَس ًگِ داؿتي تجْیضات دس  هجوَفِ ثشًبهِثِ 
ػغح قبثل قجَل اص ًؾش کبسکشدی ًگْذاسی ٍ یب ثبصگشداًذى تجْیضات  

 ثشداسیاػتفبدُ ٍ ثْشُ چشخِ ّبی هقیَة ثِ ٍ دػتگبُ

 

 ًگْذاسی ٍ تقویشات

 ًتیجِ هَسد اًتؾبس اص ایي اقذاهبت



ایجبد آهبدگی، تذاٍم ٍ اػتوشاس کبسکشد تجْیضات ثشای ؿشایظ تقشیف  
ای اص هؼبئل عیف گؼتشدُؿذُ خَاّذ ثَد کِ دس ایي ساػتب 

 ثِ کوک  سا ٍ تقویشات هَسد ًیبص اػت کِ ثتَاى ًگْذاسی  هٌْذػی

 ًوَدخجشُ عشاحی ٍ هذل ػبصی ّبی ػیؼتن



ّب  ، ًیبص ػبصهبىتَػقِ اعالفبتٍ ثِ دًجبل آى پیـشفت تکٌَلَطی ثب  
ّبی اعالفبتی سٍص ثِ سٍص ثیـتش ٍ كٌبیـ ثِ هکبًیضُ ؿذى ػیؼتن

 ؿذخَاّذ 
 

 
جِ

تی
دسً

 



ّبی ًگْذاسی ٍ تقویشات اص جبیگبُ ٍیظُ فٌبٍسی اعالفبت دس ػیؼتن
ای ثشخَسداس گـتِ ٍ کبسثشدّبی هتٌَفی یبفتِ اػت کِ دػتشػی  

-ّبی دِّػشیـ، كحیح ٍ ثٌْگبم ثِ اعالفبت ثبفث گشدیذُ ػیؼتن
ّب ٍ پذیذُ  ّبی گزؿتِ كحٌِ سا تشک کشدُ ٍ جبی خَد سا ثِ سٍؽ
 ّبی جذیذی چَى فٌبٍسی اعالفبت ثؼپبسًذ



ّوچٌیي هجحث تکٌَلَطی اعالفبت ٍ ًقؾ کلیذی آى دس صهیٌِ 
ّبی ًگْذاسی ٍ تقویشات اًکبس ًبپزیش اػت کِ دس دًیبی  ػیؼتن

تَاى دس صهیٌِ اتَهبػیَى،  ّبی چـن گیشی سا هی كٌقتی تَػقِ
َّؿوٌذ ػبصی، اًقغبف پزیشی ٍ یکپبسچِ ػبصی ثب حفؼ اكل تَصیـ 

  هـبّذُ ًوَد



ّبی اعالفبتی ثِ فٌَاى یک كٌقت ؿٌبختِ ؿذُ ٍ اثضاسّبی ػیؼتن 
ؿَد، پیـشفت خبكی  ًبهجشدُ هی تکٌَلَطی اعالفبتآى کِ ثِ فٌَاى 

اص خَد ًـبى دادُ اػت کِ دس ایي هیبى جْت هکبًیضُ ًوَدى  
ّبی کبهپیَتشی ثغَس ثبیؼت ثشًبهِّبی اعالفبتی، هیػیؼتن

 گشددپیبدُ ػبصی ٍ  ػبخت، عشاحیػیؼتوبتیک 



لزا ثب تَجِ ثِ سًٍذ خشاثی هبؿیي آالت ٍ تجْیضات كٌقتی دس   
ٍاحذّبی كٌقتی ٍ ًؾش ثِ هیضاى ػشهبیِ گزاسی كٌقتی ثِ فول 

اتخبر تذاثیشی کِ ثتَاى ثب یک سٍؽ فولی ٍ آهذُ دس ایي ثخؾ، 
 ًوَدسًٍذ خشاثی ٍ اص کبس افتبدگی سا کٌتشل ، كحیح

 هی تاضسضزٍری 
 



 
هیالدی ثِ ثقذ تحَالت اػبػی دس اهَس ًگْذاسی ٍ  1930اص دِّ  

تقویشات ٍ هذیشیت آى ثِ ٍجَد آهذ، ّش چٌذ کِ تب پیؾ اص جٌگ  
جْبًی دٍم ثِ دلیل اػتفبدُ اص تجْیضات ٍ هبؿیي آالت ػبدُ ٍ 

ّبی هذسى ًگْذاسی ٍ  ّب ٍ ػیؼتناثتذایی ًیبصی ثِ اػتفبدُ اص سٍؽ
تقویشات ًجَد ٍ فولیبت ًگْذاسی ٍ تقویشات فوذتب ثِ یکؼشی  

ّبی ػبدُ چَى تویض کبسی، سٍغي کبسی ٍ سٍاًکبسی هحذٍد  ػشٍیغ
 ؿذهی

 

 بیبى هسئله، اهویت و ضرورت انجبم تحقیق
 



هقتضیبت  اهب ثب گزؿت صهبى ٍ دس خالل جٌگ جْبًی دٍم ثِ دلیل 
کبّؾ  جْت پَؿؾ تقبضبی ثبصاس ٍ ًیبص ثِ تَلیذ اًجَُ ٍ صهبًی 

 هحلَلّبی تَلیذ ثِ اصای ٍاحذ ّضیٌِ
 

ثِ ػوت هکبًیضاػیَى ٍ اػتفبدُ اص هبؿیي آالت ٍ اػتشاتظی تَلیذ  
تجْیضات پیچیذُ هتوبیل گشدیذ کِ افضایؾ ػغح هکبًیضاػیَى  

ّبی جذیذ تَلیذ ثَدُ ٍ هبؿیي آالت ٍ ثبفث ثکبسگیشی سٍؽ
 .  علجیذتش سا هیتش ٍ گشاىتجْیضاتی ثِ هشاتت پیچیذُ تش، هتٌَؿ



افضایؾ قبثلیت اعویٌبى  ّبی تَلیذی اًجَُ، ثب تَػقِ ػیؼتنٍ 
ّب جْت جلَگیشی اص تَقف تَلیذ ًیض دغذغِ جذیذی دس  دػتگبُ

 آهذهیّب ٍ كٌبیـ تَلیذی ثِ ًؾش ػبصهبى
 جْتدس ایي ثشِّ کِ 

ثٌبثشایي افضایؾ فوش هبؿیي آالت ثقٌَاى یک ػشهبیِ ٍ 
 داسایی ثب اسصؽ اّویت ثؼیبسی پیذا کشد



 

 

 

 

 

 

 

 

-ّب، سٍؽپب ثِ فشكِ گزاؿتٌذ ٍ سفتِ سفتِ تکٌیک ػیؼتوْبی ًت هذسى
 تش ایجبد گشدیذًذثب کبسایی ٍ اّذاف هتقبلیتش ّبی جبهـػیؼتنّب ٍ 

 

ٌِّبی تقویشاتی تجْیضاتکٌتشل ٍ هذیشیت ّضی 
ُّبیی جْت افضایؾ فوش هفیذ تجْیضاتیبفتي سا 
 خشاثی جلَگیشی اص تَقفبت تَلیذی ًبؿی اص 

 اثشات ػَء تَقفبت ٍ خشاثی ّبحزف 



  هَجَدحجن ثبالی اعالفبت 

 اعالفبت           كحت لضٍم                            
 ًگْذاسی هٌبػت                                            

 آًْبدس اػتفبدُ اص ػشفت فول                                                            
 

 

 یک سیستن زستی ّز چٌس فزاگیز ٍ زقیق تَزّای کاستی



کبسؿٌبػبى ٍ هذیشاى فٌی دس ػیؼتن ّبی ًگْذاسی ٍ تقویشات  لزا 
هقبیؼِ، تجضیِ ٍ هَاجِ ثَدًذ کِ جْت  ّبحجن صیبدی اص دادُثب 

 گشفتٌذهیهَسد اػتفبدُ قشاس  تحلیل، تلوین گیشی ٍ اقذام ثِ هَقـ

 



 دس یک کبسگبُ کَچک                     ػیؼتن تقویشاتی ثِ كَست دػتی
 ٍ ثضسگدس کبسگبُ ّبی ًیوِ هتَػظ، هتَػظ 

 
 

 اػتاجشای ػیؼتن ثِ كَست دػتی فوال غیش هوکي 

 

 CMMS تزرسی 

 حجن صیبد اعالفبت



ثٌبثشایي لضٍم ثشسػی، تجضیِ ٍ تحلیل اعالفبت ثِ هٌؾَس تلوین  
گیشی هٌبػت، ًیبص ثِ ٍجَد یک ثشًبهِ تقویشاتی ٍ ّوچٌیي هکبًیضُ 

 گشددهیؿذى اص هلضٍهبت ٍاحذّبی ًگْذاسی ٍ تقویشات هحؼَة 
 
 
 

 



CMMS   دس ٍاقـ یک اثضاس هذیشیت ًگْذاسی ٍ تقویشات ثلَست
ای دس هذیشیت کٌتشل ٍ ًگْذاسی  ثبؿذ کِ ثغَس فضایٌذُهکبًیضُ هی

تجْیضات دس كٌبیـ تَلیذی ٍ خذهبت پیـشفتِ هَسد اػتفبدُ قشاس  
 جْتگیشًذ ٍ اص آى هی

 



 کشدىٍاسد 
تبییذ کشدى 

 ِّبی ًگْذاسی ٍ تقویشات ٍ سیضی ٍ ثبیگبًی اعالفبت هشثَط ثِ فقبلیتثشًبه
 آىّبی هشثَط ثِ ّضیٌِ

 ُتقویشاتّبی ًگْذاسی ٍ اعالفبت هشثَط ثِ اًَاؿ هختلف فقبلترخیش 
 تجْیضاتّب ٍ دػتگبُهـخلبت 
 ِآًْبخشاثی ػبثق 
 اعالفبتٍ ثبصیبثی ایي ثبیگبًی 

 ّبی هَسد ًیبص دس سٍیکشدّبی هختلف ًگْذاسی ٍ تقویشات  اًَاؿ پشداصؽاًجبم
 ؿذُثش سٍی  اعالفبت ثشًبهِ سیضی 

 تقویشاتّبی ًگْذاسی ٍ فقبلیتهذیشیت 



دس ٍاقـ ٍؽیفِ اكلی یک ػیؼتن هکبًیضُ هذیشیت ًگْذاسی ٍ  
ّبی  تقویشات، فشاّن ػبصی اثضاسی جْت هذیشیت ٍ ثْجَدی فقبلیت

ًگْذاسی ٍ تقویشات ثش سٍی تجْیضات، تبػیؼبت ٍ هبؿیي آالت یک  
 ثبؿذػبصهبى هی

 چیؼت CMMSٍؽیفِ اكلی 

بى
هک

ِ ا
 ک



ٌِهـخقّبی صهبًی ّب دس دٍسُثشسػی ّضی 
 هجبصیتجْیضات تقشیف 
 کبسکٌبىفولکشد کٌتشل 
 ّبکبسیآهبسی دس هَسد دٍثبسُ ثشسػی 
 کٌتشل هَجَدی اًجبس قغقبت یذکی ٍ تقشیف حذاقل هَجَدی ٍ اهکبى

 یذکیًقغِ ػفبسؽ ثشای تجْیضات 
 فیَةدػتِ ثٌذی اهکبى 
فلل خشاثی 
 ّب تبخیش دس اًجبم فقبلیتفلل 



 

 

 آهبسّبی هشثَعِ، گضاسؽ گیشی اص سًٍذ فولکشد دس دٍسُثشسػی-
 ؿَدهیّبی صهبًی دلخَاُ، تجضیِ ٍ تحلیل فَاهل هَثش، فشاّن 

تَاى دس فبیل هـخلبت فٌی هبؿیي آالت، اعالفبت  ّوچٌیي هی
ّبی قغقبت هبؿیي سا ًگْذاسی ًوَد کِ استجبط  فٌی ٍ حتی ًقـِ

ثب فبیل قغقبت اًجبس ٍ تحت ؿجکِ کبس کشدى ثِ اًضوبم قبثلیت 
هذیشیت کبسثشاى ٍ هحذٍد کشدى اختیبسات آًْب اص هضایبی ػیؼتن  

 ثبؿذهکبًیضُ هی

 ثذیي تشتیت اهکبى



 
 تحقیقّای فزضیِ

 

اص آًجبییکِ دس دِّ اخیش پیبدُ ػبصی ػیؼتن هکبًیضُ ًگْذاسی ٍ  
ای  دس كٌبیـ هختلف ایشاى هَسد تَجِ گؼتشدُ (CMMS)تقویشات 

ّبی ًفتی ٍ غیشًفتی ایي اهش هْن سا دس  قشاس گشفتِ ٍ اکثش ؿشکت
اًذ، دس ساػتبی اسصیبثی فبکتَسّبی هَثش  اٍلَیت کبسی خَد قشاس دادُ

دس اػتقشاس ٍ جبسی ػبصی ػیؼتن هکبًیضُ هذیشیت ًگْذاسی ٍ 
تقویشات دس ؿشکت پبالیؾ ًفت آثبداى، ایي تحقیق  فشضیبت صیش 

 هَسد ثشسػی قشاس گشفتٌذ



  هذیشیت اص پیبدُ ػبصی ػیؼتن هکبًیضُ هذیشیت ًگْذاسی ٍ تقویشات
 .حوبیت هی کٌذ

  جْت اػتفبدُ اص ػیؼتن هکبًیضُ هذیشیت ًگْذاسی ٍ تقویشات
 .،کبسکٌبى آهَصؽ ّبی الصم سا دیذُ اًذ

ّبی الصم جْت پـتیجبًی اص پیبدُ ػبصی ػیؼتن هکبًیضُ صیش ػبخت
 .هذیشیت ًگْذاسی ٍ تقویشات ٍجَد داسد

 



  اعالفبت ٍ هـخلبت فٌی تجْیضات جْت پیبدُ ػبصی ػیؼتن
 .هکبًیضُ هذیشیت ًگْذاسی ٍ تقویشات ٍجَد داسد

 تَاًبیی ؿشکت تَلیذ کٌٌذُ ًشم افضاسCMMS  ٍ جْت پـتیجبًی
 .سفـ خغبّبی ػیؼتن دس ًؾش گشفتِ ؿذُ اػت

 ّوبٌّگی الصم ثیي تین پیبدُ ػبصیCMMS   ٍاحذ ّبی هختلف ٍ
 .ػبصهبى ٍجَد داسد

 



ػیذ احؼبى ػیذ هشٍػتی ٍ هحوذ پَس حؼیٌقلی، دس پظٍّـی  
تقشیف ػیؼتن هکبًیضُ هذیشیت تقویشات ٍ ًگْذاسی  "تحت فٌَاى

ًیبصّبی پیبدُ ػبصی یک ػیؼتن هکبًیضُ  "ثشای کبسخبًجبت ػیوبى
 .اًذهذیشیت تقویشات سا ثشسػی کشدُ

 

 

 
 زاذلیهزٍری تزپیطیٌِ تحقیقات 

 



ثشسػی قبثلیت "کیَاى احشاسٍ داٍد ٍحذت، دس پظٍّـی تحت فٌَاى 
ّب ٍ چبلؾ ّبی اهٌیتی دس ًشم افضاس ػیؼتن هکبًیضُ هذیشیت  

اًذ کِ جْت  ثیبى کشدُ "ًگْذاسی ٍ تقویشات دس پتشٍؿیوی في آٍسى
ًیل ثِ اّذاف یک ػیؼتن ًگْذاسی ٍ تقویشات ًیبص ثِ پیبدُ ػبصی  

ثبؿذ  یک ػیؼتن هکبًیضُ ٍ جبهـ هذیشیت ًگْذاسی ٍ تقویشات هی
کِ تَاًبیی ثجت ٍ ًگْذاسی کلیِ اعالفبت هَسد ًیبص سا داؿتِ ثبؿذ ٍ 
ثب تَجِ ثِ ایي اعالفبت ثشًبهِ سیضی ًگْذاسی ٍ تقویشات سا ثب دس 

ّبی ػبصهبى ثب ثبالتشیي کبسایی اًجبم دّذ ٍ  ًؾش گشفتي هحذٍدیت
ّبی کبهل ٍ دقیق سا جْت تلوین گیشی هذیشیت دس  ثتَاًذ گضاسؽ

 دػتشع قشاس دّذ  



اهکبى ػٌجی اػتقشاس ػیؼتن ًگْذاسی ٍ "هَػی قبػوی، ثب 
 "ؿشکت پبالیؾ ًفت آثبداى 3تقویشات ثْشُ ٍس فشاگیش دس هٌغقِ 

ّب اص اّویت ثیبى ًوَد کِ اهشٍصُ ًگْذاسی ٍ تقویشات دس ػبصهبى
دیذگبُ ّبیی اكَلی دس تغییش  TPMایی ثشخَسداس اػت ٍ ًؾبم ٍیظُ

فشٌّگ، ثیٌؾ کبسکٌبى، جزة فالئق، دل ثؼتگی ٍ احؼبع تقلق  
 ؿَدهیّبی ػبصهبى سا ؿبهل خبعش آًبى ثِ داسایی



ػیؼتن هکبًیضُ "، دس پظٍّـی تحت فٌَاى ( م2009)ثشایبى ٍایش 
هذیشیت ًگْذاسی ٍ تقویشات ، ًگبّی ثش کبس کشد ، اًتخبة ٍ پیبدُ  

ثیبى هی کٌذ کِ ّش ؿشکت ثبیذ هتٌبػت ثب اًذاصُ خَد ثشای  "ػبصی
پیبدُ ػبصی ػیؼتن هکبًیضُ هذیشیت ًگْذاسی ٍ تقویشات ػشهبیِ  

 گزاسی ًوبیذ

 
 ذارجیهزٍری تز پیطیٌِ تحقیقات 

 



دس خلَف  "، اص داًـگبُ طاپي ( م2007)پٌگ چي ٍ َّجیٌگ ٍاًگ 
هشاحل فیت یبثی پوپ ّبی گشیض اص هشکض ثب اػتفبدُ اص فشآیٌذ 

دس ایي هقبلِ اص هذل  . هغبلجی سا اسائِ کشدُ اػت "فلجی ؿجکِ فبصی
 خغی فبصی جْت فیت یبثی اػتفبدُ ؿذُ اػت



دس پظٍّـی تحت فٌَاى  ( م2005)خَاى فشاًؼیؼکَ ػگَسا 
CMMS" کٌذ کِ ثب پیبدُ ػبصی یک  ثیبى هی "دس كٌبیـ َّایی

ػیؼتن هکبًیضُ هذیشیت ًگْذاسی ٍ تقویشات کِ ثِ هذیشیت ٍ  
کٌذ، هضایبی آى ثِ كَست فَسی ًوبیبى کٌتشل تقویشات کوک هی

ؿَد ٍ هضایبی پیبدُ ػبصی یک ػیؼتن هکبًیضُ ًگْذاسی ٍ  ًوی
 گشددتقویشات ثقذ اص حذٍد ػِ ػبل ًوبیبى هی



ؿٌبػبیی ٍ "، یک ػیؼتن جذیذ ( م1997)ًیشٍی دسیبیی آهشیکب 
هتـکل اص ػیؼتن   " (MRROS)پیؾ ثیٌی فیَة هبؿیي آالت 

سا هَسد   on-boardّبی آًبلیض سٍغي ٍ آًبلیض استقبؿبت ثِ كَست 
 دادّبی هقوَل هشاقجت ٍضقیت قشاس اسصیبثی ٍ هقبیؼِ ثب ػیؼتن



فذم  فوذتب ثِ دلیل  CMMSّبی هتبػفبًِ ثؼیبسی اص پیبدُ ػبصی 
ؿًَذ ٍ خیلی صٍد ثب ؿکؼت هَاجِ هی ّبدسک كحیح اص ًیبصهٌذی

ػیؼتن  ؿًَذ کِ اغلت پغ اص ًلت ًشم افضاس، کبسثشاى هتَجِ هی
 کٌذًویکبهل ثشآٍسدُ عَس جذیذ ًیبصّبی آًْب سا ثِ 

 

 
هَثز زر استقزار ٍ جاری ساسی  فاکتَرّای 

 CMMSسیستن 

 



اًتؾبس  CMMSدس حقیقت کبسثشاى آیٌذُ ًگش ثشای ثیبى آًچِ اص 
داسًذ، آهبدگی داسًذ اهب اکثش آًْب قبدس ثِ اسصیبثی یک قضبٍت فیٌی ٍ 

پیبدُ ػبصی کبهل ًشم افضاس ثِ عَس كحیح ًیؼتٌذ، دس ًتیجِ 
دس دػتیبثی ثِ اّذاف خَد ؿکؼت   CMMS ّبیثؼیبسی اص پشٍطُ

 خَسًذهی

  دس اداهِ ثِ ثشسػی تقذادی اص فبکتَسّبی هَثش دس اػتقشاس ٍ جبسی
 هی پشداصین CMMSػبصی هَفق یک ػیؼتن 



پـتیجبًی، جْت دّی ٍ هؼبفذت هذیشیت اسؿذ ثشای فشاّن آٍسدى 
هٌبثـ، اختیبس ٍ قذست هَسد ًیبص ثشای هَفقیت پشٍطُ یکی اص هَاسدی  

 اػت کِ هَفقیت یب ؿکؼت دس ّش پشٍطُ پیبدُ ػبصی سا تضویي 

 کٌذهی
 
 
 

 

 
 هسیزیت ارضستعْس 

 



دیذگبُ  ٍ ثب  هؼتذل، هٌغقی  CMMSاگش دیذگبُ هذیشیت اسؿذ ثِ
.  هغوئٌب هَفقیت حبكل خَاّذ ؿذثبؿذ، تبهیي هٌبثـ هَسد ًیبص 

هذیشیت اسؿذ ثبیذ ثِ كَست هـَْد ٍ هلوَع دسگیش کبس ثبؿذ تب  
دّذ، ّؼت ٍ اص آًْب افشاد هغوئي ؿًَذ ػبصهبى هشاقت آًچِ سخ هی

سٍد دس ایي ػشهبیِ گزاسی فؾیوی کِ ػبصهبى اًجبم دادُ  اًتؾبس هی
 اػت، دسگیش ثبؿٌذ



آهَصؽ آگبّی ًبؿی اص فذم  CMMSؿکؼت ّبی صیبدی دس دًیبی 
ثِ کبسثشاى ًْبیی ٍجَد   سٍؽ آهَصؽ كحیحدٌّذگبى ًؼجت ثِ 

اگش کبسثشاى سٍؽ اػتفبدُ هَثش اص ًشم افضاس سا ًذاًٌذ، پیبدُ  . داسد
، لزا آهَصؽ کبسثشاى، تین پشٍطُ ٍ گشددػبصی هَفقی حبكل ًوی

.  ّبی کبهپیَتشی آًْب ثشای پیبدُ ػبصی حیبتی اػتثْجَد هْبست
ّبی اسائِ ؿذُ ٍ ّوچٌیي فالٍُ ثش آهَصؽ کبسثشاى، کیفیت آهَصؽ

 صهبى آى ًیض اص اّویت ثؼیبس ثبالیی ثشخَسداس اػت

 آهَسش



اًجبم ؿَد صیشا ًیبصّب ٍ احتیبجبت ػبصهبى اًتخبة ثبیذ ثش اػبع 
CMMS   عشاحی ؿذُ ثشای یک هحیظ تَلیذی، هوکي اػت دس

 تبػیؼبت پضؿکی کبسکشد هٌبػجی ًذاؿتِ ثبؿذ  

 

 
 هٌاسة    CMMSاًتراب 

 
 



هذیشیت تغییش، ثذػت آٍسدى پزیشؽ کبسثش ٍ جلت دیذگبُ هثجت اٍ 
 اػتثِ پشٍطُ 

یک اثضاس ثشای ثِ فٌَاى   CMMS اگش چِ هوکي اػت هذیشیت ثِ
ثٌگشد،  کوک ثِ کبسهٌذاى دس کبسؿبى ٍ ػَْلت دس دػتیبثی ثِ ّذف

یک هتجبٍص کِ ثِ فٌَاى  CMMSاهب کبسهٌذاى هوکي اػت ثِ 
 کٌٌذ، ًگبُ کٌذتخلق ٍ اهٌیت ؿخلی آًْب سا تْذیذ هی

 
هَثزتغییز هسیزیت   

 

ثٌبثشایي کبسهٌذاى ثبیذ ًیبص ثِ یک فشایٌذ تغییش ٍ تحَل سا دسک کٌٌذ ّش  
تَاًذ ًبساحت کٌٌذُ ثبؿذچٌذ تغییش فشایٌذ فقلی دس کَتبُ هذت هی  



 

 ًذاسدپیـشفتی پغ اص پیبدُ ػبصی ٍجَد ّیچگًَِ 

 ؿَدّبی دػتی دس کل ػبصهبى ثبیذ هوٌَؿ توبم ػیؼتنلزا  

ثِ دلیل ًَؿ ػیؼتن ًیؼت، لضٍهب   CMMSّبیؿکؼت پشٍطُصیشا 
دّذ ٍ ثلکِ اغلت دس ًتیجِ خَدداسی کبسثشاى اص اػتفبدُ اص آى سخ هی

ثب هیضاى اػتفبدُ اص  CMMSدس ًْبیت ثب تَجِ ثِ ایٌکِ هَفقیت 
ؿَد، فذم اػتفبدُ اص ػیؼتن هـخلب هٌجش ثِ ػیؼتن ػٌجیذُ هی

 ؿَد  ؿکؼت هی

 
 استفازُ هٌاسة اس سیستن  عسم 

 
 ثذٍى اػتفبدُ هٌبػت ٍ فشاگیش اص ػیؼتن



پیؾ اص ساُ اًذاصی ػیؼتن، کلیِ فولکشدّبی آى ثبیذ تَػظ کبسثشاى 
ًْبیی ػیؼتن ثِ عَس کبهل ٍ هتوشکض اسصیبثی ؿًَذ ٍ دس عَل  

 :اسصیبثی چٌذیي هحذٍدُ ثبیذ هَسد تَجِ قشاس گیشد

فولکشد فولیبتی ػیؼتن 

ُفولکشد توبم ساثظ ّبی خشیذاسی ؿذ 

فولکشد اًتقبل اعالفبت 

ُفولکشد ثشًبهِ ّبی اضبفی خشیذاسی ؿذ 

 

 
 فزآیٌس ارسیاتی هٌاسة  فقساى 

 



ّبی ػبصهبى ًیبصّبی ػخت افضاسی سا ّوبًٌذ گبّی اٍقبت ػیبػت
کِ دس ًؾش   CMMSثْتشیي . کٌذًیبصّبی ًشم افضاسی دیکتِ هی

گشفتِ ؿذُ، هوکي اػت ثب ػخت افضاس هَسد ًیبص ؿشکت کبس ًکٌذ ٍ  
جْت کبس ثب اهکبًبت هَجَد دس ؿشکت هَسد  خبف   CMMSیب یک 

سػذ ٍلی گبّی اٍقبت  ّب هَجِ ثِ ًؾش هیثشخی اص ػیبػت. ًیبص ثبؿذ
ّب جَاة  ثب تَجِ ثِ ًیبص هتفبٍت ثِ ایي اهکبًبت، ایي ػیبػت

 ّبی دیگشی هَسد ًیبص خَاّذ ثَدًخَاٌّذ داد ٍ ساُ حل

 
ّای سرت  راکس ضسى پزٍصُ تِ زلیل هحسٍزیت

 افشاری ٍ ًزم افشاری 

 



گیشد  ایي فبهل ثبیذ دس فشآیٌذ اًتخبة ًشم افضاس هذ ًؾش قشاس 
، خَة   ثذٍى پـتیجبًی تبهیي کٌٌذُ هٌبػتًیض   CMMSثْتشیي

 کشدکبس ًخَاّذ 
ایي هَضَؿ یکی اص فَاهل اػبػی دس فشایٌذ اًتخبة اػت کِ ثبیذ  

 ؿَدتَػظ تین پشٍطُ پیبدُ ػبصی دس ًؾش گشفتِ 

 

  ًساضتي پطتیثاًی تاهیي کٌٌسُ هٌاسة

CMMS 



هَاًع استقزار ٍ جاری ساسی ًزم افشارّای  
CMMS 

 گزؿتِػبل  10ثب تَجِ ثِ تجبسة ثذػت آهذُ دس 

 داخلی  CMMSّبیعشحًبکبهی تحلیل  

 

ثبفث کبّؾ خغش  ؿکؼت   تَجِ ثِ ایي هَضَفبتایي اهیذ کِ ثب 
سیؼک ّبی هَجَد دس  پشٍطُ ٍ هَفقیت ثیـتش دس ایي حَصُ ثبؿذ 

 گشددهقشفی هی CMMSّبی پیبدُ ػبصی ػیؼتن
 

 



 ًبدسػت اص هفَْم دسکCMMS 

  ُثشداساىهـغلِ صیبد ثْش 
چبالکًب ّبی ػبصهبى 
 ثشداساىافتوبدی ثْشُ ثی 
 اػتقشاسثشًبهِ سیضی ثشای فذم 
 ّضیٌِدس تخویي صهبى ٍ خغب 
 ػبصهبىفشد ثجبی هٌبفـ هٌبفـ 
 پبییي هْبست ّبی اًفَسهبتیکیػغح 

 

 عَاهل ساسهاًی



پبػخگًَجَدى ًیبصّب 
 افضاسًب هٌبػت ًشم هقوبسی 

 افضاسپیچیذُ ٍ خؼتِ کٌٌذُ ًشم هحیظ 

 هطکالت ًزم افشارّا  



 اػتقشاسپغ اص پـتیجبًی 
 هجشیًب هٌبػت تین تشکیت 

 فٌی پیوبًکبساىضقف 

 

 تاهیي کٌٌسگاى



 ثَدجًِبچیض فٌبٍسی اعالفبت اص ػْن 

 ضقیفّبی اعالفبت ٍ صیش ػبختفٌبٍسی 
 ِهحذٍد کـَس دس حَضِ فٌبٍسی اعالفبتػبثق 

 

 هحسٍزیت زر هٌاتع ذارجی



 
 تحقیق رٍش 

 
پیوایطی-تَصیفی: ًَع کارتززی: ّسف   

 CMMS هطالعات گذضتِ فاکتَرّای هَثز زر استقزار 

 هزٍر ازتیات اًجام ضسُ تز رٍی هقاالت هَجَز استرزاج زازُ ّا

 کتاتراًِ ای ٍ هیساًی

 هعزفی سیزفاکتَرّا ٍ طزاحی پزسطٌاهِ

رایاًِ -جوع آٍری پاسد ّا   

 آسهَى ّای رٍایی ٍ پایایی

 تَسیع زر جاهعِ آهاری هَرز تزرسی



 
 ٍ پایایی اتشار تحقیقرٍایی 

 

 رٍش رٍایی هحتَا 

ٍ  استرزاج ضاذص ّا 
 هسل تحلیلی پضٍّطی  ازتیات تحقیق  پزسص ّای هزتَطِ 

 طزاحی سَاالت

 جْت اطویٌاى اس رٍایی



پشػـٌبهِ دس اختیبس كبحجٌؾشاى ٍ هتخللیي اهش اص قجیل اػبتیذ  
سؿتِ ًگْذاسی ٍ تقویشات ٍ ّوچٌیي هذیشاى قشاس گشفت کِ ًؾش 

 ثَدآًبى ًیض هَیذ سٍایی پشػـٌبهِ 
 

 



 اعویٌبى اص پبیبیی آصهَى ثکبس سفتِ 

ًفزاس کارکٌاى هَثز ٍ کاراهس 40تَسیع پزسطٌاهِ تیي   

 SPSS19 افشارکزًٍثاخ تا استفازُ اس ًزم آلفای هحاسثِ   

𝛂 = 𝟎. 𝟖𝟖 



 

 

 

 

 

 

ّذف ایي عیف اًذاصُ گیشی گشایؾ ثِ یک هَضَؿ ثش اػبع اسصؽ  
 ثبؿذ  ّبی جبهـ هی

 
 پزسطٌاهِ  طزاحی 

 

 گاتٌن تزیستَى تَگارزٍط اٍسگَز لیکزت

 تزیي طیف ارسیاتی ًگزش زر هیاى طیف ّای هَجَزاستکارآهس لیکزت طیف   



 ذیلی سیاز سیاز هتَسط کن ذیلی کن

1 2 3 4 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ّاتجشیِ ٍ تحلیل زازُرٍش 

 
SPSS19 فٌَى آهار تَصیفی ًزم افشار 

 ًوَزارّای ّیستَگزام جساٍل تَسیع فزاٍاًی 

 ُ  تزرسی جوعیت ضٌاذتی ًوًَِ آهاری پززاذتِ ضس

  آسهَى کلَهَگزٍف

T.Test آسهَى 



 تحث ٍ ًتیجِ گیزی 

تزرسی فاکتَرّای هَثز زر استقزار ٍ جاری ساسی سیستن هکاًیشُ 
هسیزیت ًگْساری ٍ تعویزات زر ضزکت پاالیص ًفت آتازاى ٍ کطت ٍ 

 صٌعت ًیطکز اهیزکثیز 

 هسیزیت تغییز  آهَسش کارتزاى تعْس ٍ پطتیثاًی هسیزیت



حوبیت هذیشیت 

فذم هقبٍهت کبسکٌبى دس ثشاثش پیبدُ ػبصی 

ّبی الصم ثِ کبسکٌبى ثِ هٌؾَس آهبدُ ػبصی ثؼتش هٌبػت  اًجبم آهَصؽ 

ّبی الصم ٍ هٌبػت ؿشکت  دس اختیبس داؿتي صیش ػبخت 

  ٍجَد اعالفبت ٍ هـخلبت فٌی تجْیضات ثِ ؿکل هٌبػت 

  تَاًوٌذ ثَدى ؿشکت تَلیذ کٌٌذُ ًشم افضاسCMMS   ِهٌؾَس سفـ خغبّب  ث
 ٍ پـتیجبًی اص ػیؼتن ٍ ّوچٌیي حوبیت ػبختبس ػبصهبًی

 

فاکتَرّای هَثز زر استقزار سیستن هکاًیشُ هسیزیت 
ًگْساری ٍ تعویزات زر ضزکت پاالیص ًفت آتازاى ٍ 

 کطت ٍ صٌعت ًیطکز اهیزکثیز



  ٍ عشاحی ػبختبس ػبصهبًی ثش هجٌبی ػیؼتن هکبًیضُ هذیشیت ًگْذاسی
 تقویشات  

 اسصیبثی فٌی ؿشکت تَلیذ کٌٌذُ ًشم افضاسCMMS   قجل اص اجشا، دس حیي
ٍ فقذ قشاس داد ثب ثْتشیي ؿشکت تَلیذ    CMMSاجشا ٍ ثقذ اص اجشای پشٍطُ 

 لحبػ تَاًبیی اسایِ خذهبت ٍ پـتیجبًی الصماص  CMMSکٌٌذُ ًشم افضاس 

  اجشای جلؼبت هبّیبًِ ثب حضَس هذیشاى اسؿذ ػبصهبى ثب توبهی کبسکٌبى 

 پیطٌْازات



 اجشای ًیبص ػٌجی آهَصؽCMMS ُّبی  ٍ تقییي اثش ثخـی دٍس
 آهَصؿی  

  قشاس گشفتي هَضَؿ هکبًیضاػیَى ٍ اّویت ٍ دػتبٍسدّبی آى دس ػش
 ّبی آهَصؿی پشػٌل فلل

 ثَهی ػبصی ثشًبهِ ًَیؼی ٍ چگًَگی پیبدُ ػبصی ًشم افضاسCMMS   دس
ّب ٍ اسایِ خذهبت، پـتیجبًی ٍ ثِ سٍص سػبًی  ساػتبی هقبثلِ ثب تحشین

 هٌبػت  



ثِ سٍص سػبًی اعالفبت ٍ هـخلبت فٌی تجْیضات ٍ ًگْذاسی دس فشهت-
 ّبی هَسد ًیبص 

ُّبی ػبصًذُ  ثشقشاسی ػیؼتن تـَیق ٍ تٌجیِ ٍ اػتقجبل اص ًؾشات ٍ ایذ
ٍ هفیذ دس ساػتبی حوبیت هذیشیت اص ًَآٍسی دس پیبدُ ػبصی ػیؼتن  

CMMS  

ّبی هختلف دس ػغح هذیشاى  ّب ٍ ّوبیؾثشگضاسی جلؼبت، کٌفشاًغ
ّبی هکبًیضُ هذیشیت فبلی ؿشکت ّب ثب هَضَؿ تقویشات ٍ ػیؼتن

 تقویشات



 با سپاس از توجه شما
 محسن شکارزاده

 هکبًیکاسؿذ کبسؿٌبع 
 كٌقت ًیـکشاسؿذ ًَثتکبس آػیبثْبی کـت ٍ ػشپشػت 

 ایشاىکجیش، اَّاص، اهیش 
Email: mohsenshekarzadeh@yahoo.com 

 


