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ِایایثشتحلیلػللسیـِهمذه
ِّبیحلهؼبلِایثشسٍؽهمذه
ٍهؼلَلیاصَلسٍاثظػلت
ُایػبصیثشایاًجبمتحلیلػللسیـِآهبد
ایػبصیدشٍطُتحلیلػللسیـِّبیدیبدُگبم

ِتؼشیفهؼبل
ٍهؼلَلیتـىیلؿجىِػلت
تذٍیيهؼتٌذات
ُّبیهَثشحلؿٌبػبییسا
ُّب،دیگیشیاجشاٍهویضیحلاجشایسا 

 فهرست مطالب



ٌَاثشدٍهی 

 های حل مساله ای بر روش مقدمه



گَییداػتبى 

 های حل مساله ای بر روش مقدمه



ثشداؿتهـتشن 

 های حل مساله ای بر روش مقدمه



(دًجبلهمصشگـتي)وشدىػشصًؾ 

 های حل مساله ای بر روش مقدمه









.ػلتٍاثشّشدٍیىیّؼتٌذ:اصلاٍل

ػلتٍاثشدسیههحذٍدًُبهتٌبّیاداهِداسًذ:اصلدٍم. 

 اصول روابط علت و معلولی

 اثر علت

 هصذٍهیت اپراتَر بِ علت هخسى ترکیذگی

 ترکیذگی هخسى بِ علت گرفتگی شیر اطویٌاى

 گرفتگی شیر اطویٌاى بِ علت خَردگی

 خَردگی بِ علت خَرًذُ بَدى هَاد

 خَرًذُ بَدى هَاد بِ علت رات فرآیٌذ

باز بَدى اتاق  
 کٌترل

ٍرٍد گربِ بِ اتاق  
 کٌترل

 افت ٍلتاش اتصال کَتاُ
عولکرد اتاق  
رلِ در ٍضعیت 

 زیرٍلتاش

تَقف  
 تَلیذ









.ثشایّشاثشیدػتوندٍػلتٍجَدداسد:اصلػَم

اػت«ٍضؼیت»ٍدیگشاى«وٌؾ»جٌغیىیدػتون:اصلچْبسم. 

 اصول روابط علت و معلولی

 آتؾ

 گشهب

 ػَخت

 ٍضعیت

 کٌش

 اوؼیظى

 ٍضعیت



آهَصؽ
ِتذٍیيهؼیبسّبیاًتخبةهؼبل
ِاًتخبةهؼبل
ِتَافكثشػشتؼشیفهؼبل
تـىیلتین



 

سازی برای انجام تحلیل  آماده
 ای علل ریشه
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ِتذٍیيهؼیبسّبیاًتخبةهؼبل 

ّبیوالىصٌؼتاػتشاتظی
ّبیوالىػبصهبىاػتشاتظی
ًِایتؼییيًمبطػجَساصحذٍدآػتب




 

سازی برای انجام تحلیل  آماده
 ای علل ریشه



ِتؼشیفهؼبل
ٍهؼلَلیتـىیلؿجىِػلت
تذٍیيهؼتٌذات
ُّبیهَثشحلؿٌبػبییسا

ُّبٍدیگیشیاجشاحلاجشایسا 

ُایهویضیدٍس

 

سازی تحلیل علل   های پیاده گام
 ای ریشه



.خَةتؼشیفوشدىهؼبلِ،عیًیویاصحلهـىلاػت

 

 تعریف مساله

 Who 
 What 
 When 
 Where 

 Why 

 How 

 Primary Effect 
:اّویت

ایوٌی
صیؼتهحیظ
(ػَد)دسآهذ
 ّضیٌِ

دشػینچِوؼیوِثخَاّینثذاًینچِوؼیثیـتشفمظصهبًیهی
 .داًذهی

 .وٌیندبػختىویلیایيثخؾساثِگبمثؼذیٍاگزاسهی



 تعریف مساله
 (در زهاى هاًَر)باى  دیذگی، شَک ٍ جراحت سین آسیب :هشکل شرح
 ٍلت400ثِویلٍَلت20دؼت،122ؿوبسُدؼت،(5ؿوبسُخیبثبى:آدسع)Xؿْشػتبىثشقًیشٍیتَصیغؿشوت2ًبحیِاهَس :ٍقَع هحل

 صجح5:30:ػبػت 24/3/1395:تبسیخ :ٍقَع زهاى

 (برداری بْرُ از پس هاُ 4 بِ ًسدیک) شذُ ًصب تازُ ٍ ًَ کلیذ1.
 (120 پست خاهَشی برای بار جایی جابِ) هاًَر ٌّگام2.
 کلیذ ایي رٍی هاًَر چْارهیي یا سَهیي3.

 .است شذُ اًجام شبکِ باری کن زهاى در ٍ 5:30 ساعت در زٍد صبح هاًَر زهاى4.

ل
شک

ت ه
وی

اّ
 

(للجیػیؼتنٍؿٌَاییػیؼتنهثبلعَسثِ)ػضًَمصاحتوبلٍآػیت.3ولیذّب،دػتایيثبوبساصتشعٍؿَنٍسٍاًیآػیت.2اًگـتبى،ٍدػتػغحیجشاحت.1:ایوٌی
 (.ثبؿذػویتَاًذهیثبلمَُ)SF6گبصاًتـبس.4

 :ایوٌیًمض

 (اٍصٍىالیِهخشةٍصیؼتهحیظوٌٌذُآلَدُایگلخبًِگبص)SF6گبصاًتـبس:صیؼتیهحیظ
 تَهبىهیلیَى14.5:ثشداسیثْشُ

 (ػبػتویلٍَات125هؼبدل)دؼتثشلذاسوشدىثشای(یبثذافضایؾتَاًذهیػبػت2تب)دلیمِ60هذتثِهـتشوبىخبهَؿی1.
 ًَتبثلَیثبهؼیَةتبثلَیتؼَیضثشای(ػبػتویلٍَات30هؼبدل)هـتشن10ثًِضدیهثشایدلیم15ِهذتثِهـتشوبىخبهَؿی2.

 (تَهبىّضاس795)تَهبى130ٍّضاس5هؼبدلًٍـذُفشٍختِثشقّضیٌِثشافضٍىدالس2ػبػتّشویلٍَات
 ثشداسیثْشٍُتؼویشاتگشٍٍُوبالّبیّضیٌِ.2

.I10ّبیگشٍٍُثشگـتسفتثبسEM،تَهبىّضاس300ّشثبس 

.II1(تَهبىّضاس300ّشثبس)هتَػظفـبسصهیٌیتؼویشاتّبیگشٍُاػضامثبس 
.III2(تَهبىّضاس300)هحلاصاضغشاسیهؼئَلٍاتفبلبتهؼئَلثبصدیذثبس 
.IV2(تَهبىّضاس300اػضام1)ایوٌیهؼئَلٍثشگـتسفتثبس 
.V2(تَهبىّضاس300ثبسّش)ػبصهبىاسؿذهذیشاىحضَسثبس 

.VIٌِ(تَهبىّضاس500هؼبدلًصتػولیبتّضیٌِدسصذ50)هؼیَةولیذآٍسیجوغّضی 
.VII1(ًصتّضیٌِثبتَهبىهیلیَى7)ویلٍَلت20فیَصثذٍىػىؼیًَشولیذ-تبثلَدػتگبُ 
 غیشػولیبتیّبیّضیٌِ

.Iٌِ(ّضاستَهبى500)ثیوبسػتبىٍدسهبىّضی 
.IIٌِ(ّضاستَهبى460ٍهیلیَى1)سٍص8هذتثِ(ثبىػین)وبسیًیشٍیًجَدّضی 

 :ػبیش
 ؿْشًٍذاىٍدؼتثِهجبٍسهـتشوبىدسٍحـتٍسػتایجبد1.

 ػبصهبىوبسوٌبىػبیشصهبًیٍرٌّیدسگیشی2.



 تشکیل شبکه علت و معلولی



 تشکیل شبکه علت و معلولی

 

افسایش فشار داخل 
هخسى

:اثر اٍلیِ
آسیب دیذگی، شَک ٍ جراحت 

سین باى در زهاى هاًَر

ّسیٌِ برق تَزی  
ًشذُ

ّسیٌِ ّای ایوٌی 
ٍ تحویل ریسک 

ایوٌی

ّسیٌِ ّای 
تعویراتی

ًبَد السام برای است ادُ 
از تجْیسات ایوٌی 

12-تکویلی در ایي کار

ّسیٌِ ّای هحی  
زیستی

) بازًشذى(عول ًکردى 
دری ِ اً جار

ترکیذى هخسى گاز کلیذ  
SF6 کیلٍَلت 20 گازی

 زهیٌی

ح َر داشتي سین باى 
در پست برای اًجام 

هاًَر

است ادُ ًکردى از 
تجْیسات ایوٌی تکویلی 
برای اًجام هاًَر رٍی 

کلیذ

قرارداشتي شصتی ق   
13-کلیذ رٍی تابلَ

اًجام هاًَر رٍی پست



 تدوین مستندات

اًَاعهؼتٌذاتٍؿَاّذ
(گبًِحَاعدٌج)ؿَاّذحؼی
ؿَاّذاػتٌتبجی

تؼییيهؼتٌذاتّشػلتسٍیآىػلت
.ّبیهَسدًیبصسٍیّشػلتتؼییيفْشػتیاصدیگیشی
ِتْیِػىغ،فیلنٍیبثشسػیهؼتٌذاتػبًح

 



 تدوین مستندات

 



 های موثر حل شناسایی راه

ایجبدفضبیتَفبىفىشی
ٍُهؼلَلیّباصاًتْبیؿجىِػلتحلگشفتيسا
ُّبحللضبٍتًىشدىسا
ُّبحلایجبدفضبیّوفىشی،تىویلٍثْجَدسا
تؼییيٍتذٍیيهؼیبسّبیاصلیاسصیبثی
ُ(ثٌذیدّیٍستجًِوشُ)ّبحلاسصیبثیسا

)80/20لبًَى)اػتفبدُاصاصلدبستَ


 



شناسایی و پیگیری اجرای 
 های موثر حل راه



 

ؿوبسُ
حلساُ

 Totalحلساُ
Sum

هؼئَل
وٌٌذُدیگیشی

 (ٍاحذ)
 تَضیحبت صهبىدیگیشی

الضامػبصًذُتبثلَثِاػتفبدُاصآچبس5
هتشجْتثؼتيتوبماتصبالتتشن

156
دفتشًظبستثش

ثشداسیثْشُ
.اًجبمؿذ1395هشدادهبُ20

4

هتشثشایدسصهبىًصتاصآچبستشن
.اتصبالتػشوبثلثِولیذاػتفبدُؿَد

دػتَسالؼولآىتْیِؿَدٍتَػظ)
.(ًبظشاىثشاجشایآىًظبستؿَد

154
ٍاحذاهَس
هـتشوبى

دٍّفتِدغاصاثالؽ
هَضَعسا ،xحلثشداسیدسجلؼِساُدفتشًظبستثشثْشُ

.دیگیشیٍثشسػیوٌذ

1

ثشسػیفشآیٌذوٌتشلویفیؿشوت
ثبسصولیذتَػظوویتِفٌیٍاعویٌبىاص

ویفیتاٍسیٌگ،.)هٌبػتثَدىآى
تشاصثَدىلغؼبتؿیٌْْبیثبػجبسٍثذًِ

(ولیذ

.تْیِؿَد...ًَیغاصعشفآلبیًؼخِاٍلیٍِدیؾهبُآثبى1تباهَسهٌْذػی153

3

ثٌذیدسلشاسدادخشیذولیذجْتاًجبم
ثشسٍیًوًَِ(تبیخ)ّبیًَػیآصهَى
گبصیگٌجبًذُSF6ویلٍَلت20ولیذ
.ؿَد

اهَسلشاسدادّب151
آغبصًیوِدٍمػبل

1395

ثشداساىفشآیٌذثبّوىبسییىیدیگشاصثْشُ...آلبیهٌْذع
ًَیغاجشاییثشایایجبدٍضغثْتشساثبصًگشیٍیهدیؾ
.ثشداسیدسهیبىگزاؿتِؿَدتْیٍِثبهؼبًٍتثْشُ

6

ًٍملولیذٍتبثلَتْیِدػتَسالؼولحول
وبسخبًِتباًجبس،اًجبستبهحلدؼتٍ)

تَػظػبصًذٍُ(جبییداخلدؼتجبثِ
اثالؽآىثِدیوبًىبسًصتٍاًجبسثشق

هـْذًٍظبستثشآى

1395تبدبیبىهْشهبٍُاحذتذاسوبت150
ٍاحذتذاسوبتثبّوىبسیاهَسهٌْذػیایيدػتَسالؼولسا

.اجشاییوٌذ



 اجرا، پیگیری و ممیسی

ًگبسؽعشحاجشایی
وشدىهؼئَلاجشایبدیگیشیهـخص
وشدىصهبىاجشاهـخص

تؼییيًوبیٌذُاجشادسػبصهبى

ّبیّبثِدشٍطُتْیِخشٍجیخشاثیRCM
ًِاًجبمهویضیػبال
تغییشفشٌّگػبصهبًیٍایجبدػبختبسهَثش
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