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  مقدمه-1
   هر چند که تا پیش از.وجود آمده است بهبت آنت و مدیرنمیالدي به بعد تحوالت اساسی در امور  1930ز دهه ا

ها و آالت ساده و ابتدایی نیازي به استفاده از روش استفاده از تجهیزات و ماشیندلیل جنگ جهانی دوم به
چون تمیزکاري، هاي ساده هاي مدون نگهداري و تعمیرات نبود و عملیات نت عمدتًا به یکسري سرویس سیستم

جهانی دوم به دلیل مقتضیات زمانی و شد، اما با گذشت زمان و در خالل جنگ ري محدود میکاري و روانکا روغن
ازاي واحد محصول، استراتژي تولید به  هاي تولید به کاهش هزینهنیاز به تولید انبوه جهت پوشش تقاضاي بازار و

فزایش سطح مکانیزاسیونآالت و تجهیزات پیچیده متمایل گردید، ا استفاده از ماشینسمت مکانیزاسیون و
.طلبید تر را می و گرانتر متنوع  تر، آالت و تجهیزاتی به مراتب پیچیده هاي تولید بوده، ماشین بکارگیري روش

دارایی با ارزش اهمیت بسیاري پیدا کرد، بعالوه با توسعه آالت بعنوان یک سرمایه و بنابراین افزایش عمر ماشین
زایش قابلیت اطمینان دستگاهها جهت جلوگیري از توقف تولید نیز دغدغه جدیدي درافهاي تولیدي انبوه، سیستم
تعمیراتی تجهیزات و نیز هاي در این برهه جهت کنترل و مدیریت هزینه. آمد ها و صنایع تولیدي به نظر می سازمان

ی تجهیزات و حذف اثرات سوء توقفات تولید ناشی از خرابهایی جهت افزایش عمر مفید آنها و جلوگیري از یافتن راه
  تر با کارایی و هاي جامع ها و سیستم ها، روش عرصه گذاشتند و رفته رفته تکنیکهاي نت مدون پا به آن، سیستم

  .تر ایجاد گردیدند متعالیاهداف 
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  هاي نت ها و روش سیستم -2

اند  مورد استفاده قرار گرفتهو تا کنونه ابداع شدههاي نتی که در طول سالیان گذشت ها و سیستم برخی از روش
:اند از عبارت

 (Unplanned Maintenance)واکنشی-اي  هاي غیر برنامه سیستم
تعمیرات در صورت وقوع باشد، رفع خرابی و انجام نیز مشهور می EMاین سیستم که به تعمیرات اضطراري یا

.کند پشتیبانی میریزي قبلی را خرابی تجهیزات و وقوع مشکالت بدون برنامه
 (Planned Maintenance)اي هاي برنامه سیستم

این شود، هدف عمده هاي نت بکار بسته می ها یک طرح و برنامه قبلی در تدوین فعالیت سیستمدر این نوع
  .باشد بینی نشده می ها جلوگیري از تعمیرات اضطراري و توقفات پیش سیستم

(1951) نت پیشگیرانه 2-1 PM  

  

ریزي شده  برنامهاي و آالت که بصورت دوره بازرسی، بازدید، تنظیم، تعویض و تعمیرِ قطعات و ماشینهاي فعالیت
آالت و تجهیزات و کاهش  نشده ماشینبینی ها جلوگیري از توقفات پیش هدف از این فعالیت. گیرند انجام می

:باشد یستم قابل تمایز میزیرسباشد و معموالً در روند تعمیرات اساسی می
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تعمیرات منظم و پریودیک 1- 2-1
کنندگان و سازندگان تجهیزات و یا بعضاً براساس تجربیات هاي تأمین براساس توصیهدر این نوع تعمیرات معموالً

آالت  ها و ماشین دستگاههاي مهم تعویض و یا تعمیر قطعات حساس و با اهمیت و یا بخش  گذشته به بازدید،
، سیکل تولید، مقدار محصول، زمان معادل (TBM)این نوع عملیات معموالً تعمیرات مبتنی بر زمان. پردازند می

  .باشد می... و.) باشد می... تعداد توقفات و یا استارت وحاصلی از پارامترهاي زمان واقعی،(

- Predictive Maintenance گویانه تعمیرات پیش 2- 2-1 PDM 
روندهاي ترسیمی مربوط پیشگویی«: کند را چنین تعریف می (PDM)نگهداري پیشگویانه (Hartman)هارتمن

منظور تشخیص، تحلیل و اصالح مشکالت  بههاي فنی گیري شده با درنظرگرفتن محدودیت به مقادیر اندازه
 Condition Based) که یک روش نت مبتنی بر شرایطها در این نوع سیستم» تجهیزات، پیش از خرابی

Maintenance)  شده تجهیزات بحرانی   گیري تعیین عوامل و پارامترهاي از پیش تعیین  اندازهباشند، براساس می
زمان بین بینی عمر مفید قطعات و تعیین متوسط توان به پیش تجزیه و تحلیل سوابق این اطالعات میو سپس

سرعت ارتعاش، حرارت، نتایج آنالیز روغن،  :ها عبارتند ازبرخی از این پارامتر. خرابیها و متوسط زمان تعمیر پرداخت
تواند  می Onlineدر بسیاري موارد در اختیار داشتن اطالعات... وفشار، تنش، خستگی، مقاومت، ظرفیت واقعی

  .مؤثر باشد

(Maintenance Corrective)نگهداري و تعمیرات اصالحی 2-2
دار و نیز بررسی  مشکلآالت و تجهیزات ق نگهداري و تعمیرات ماشینها براساس اطالعات و سواب این سیستمدر

ریزي در راستاي اصالح این شرایط  طراحی و برنامهطراحی مجدد دستگاههایی با پارامترهاي اقتصادي و غیره، به
انه آنها کاهشاصالحات صورت گرفته کارایی دستگاهها افزایش یافته و تعمیرات پیشگیربا این اقدامات و. پردازند می
  .درنتیجه قابلیت اطمینان و تعمیرپذیري دستگاه افزایش خواهد یافت. یابد می

)Over haul( تعمیرات اساسی 2-3
دیده و  هاي آسیب گیرانه در مدت زمان کوتاه وجود نداشته باشد یا سنجش پیشدر مواقعی امکان انجام، تعمیرات

ایام تعطیل و یا )، با یک طرح و برنامه قبلی مدون و در زمان مناسبها و تجهیزات زیاد باشند دستگاهدار مشکل
گاهی دامنه چنین تعمیراتی چنان . پردازند میبه مونتاژ کردن دستگاه و انجام تعمیرات اساسی) کاري ماشین کم

الب بایست در ق بنابراین چنین اقداماتی را می. تولید متوقف گرددبایست براي مدتی خط وسیع است که می
  .ریزي و تأمین گردد نمود و ملزومات و منابع مورد نیاز آنها از پیش طرحهاي نت تعریف پروژه
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جامعهاي نت فراگیر و سیستم-3

مضاف بر . شود به سازمان نت در نظر گرفته نمیحدودعنوان بخش منفک و تنها م ها عملیات نت به  در این سیستم
سازمان ها و اهداف شود و سیستم نت در راستاي برنامه آالت پرهیز می ت و ماشینبر روي تجهیزااین از تمرکز صرف

کل سازمان مالك فعالیت خواهد وري در جهت افزایش بهره  مورد نظر قرار گرفته و همیاري و همکاري همه سازمان
.بود

  RCM نگهداري و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان 3-1

  

قابلیت نت مبتنی بر«: کند را چنین تعریف می RCM (centered Maintenance Reliability)موبري جان
اش استفاده  عملیاتیاطمینان، فرایندي است براي مشخص کردن ملزومات نت هر تجهیزي که در طول عمر

پیشگویی،هاي قابل این فرایند امکان تشخیص خرابی. »گردد می
تجهیز، روش کارکرد و سابقه آن براي مشخص کردن ملزومات نت یک. سازد قابل پیشگیري و تصادفی را فراهم می

.باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد
پارامترهاي هاي مرسوم باال برده و با دقت به توانمندي پرسنل نت را در بکارگیري روش RCMمناسببکارگیري

درجه بحرانیت در خطوط تولید، اولویت، رات،پرسنلی، زمان، ابزار تکنولوژي تجهیز، ماهیت عیوب، نوع عیوب، خسا«
  .کند گیري حمایت و هدایت می ریزي را در تصمیم تحلیل، برنامهپردازد و پس از مسائل اقتصادي و غیره می
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  TPM ور فراگیر سیستم نگهداري و تعمیرات بهره 3-2

  
TPM،  ور نت بهرههمانPM فت، بود که در صنایع ژاپن مورد بهبود قرار گرTPM  کنم و تو  میمن تولید«شعار

- I OPERATE"، «نمایی نگهداري و تعمیر می YOU FIX" نکته تأکید نمود که در را شکسته و بر این
.دستی نیز درگیر باشندهاي باال سازمان، حتی مدیریتبهسازي تجهیزات باید همه افراد

TPM کند و کانون توجه آن بر  مسائل انسانی را دنبال میووري در کنار افزایش رضایت شغلی  افزایش مشهود بهره
.باشد میکاهش ضایعات تجهیزات

TPM داردهاي آنها توجه سازي خروجی  به پیشبرد اثربخشی تجهیزات و بیشینه.TPM  سعی در حفظ تجهیزات
کیفیت در فرایند  ناشی از کاهش سرعت تولید و ضایعاتدر شرایط مطلوب دارد تا از خرابیهاي اضطراري، ضایعات

.تولید جلوگیري به عمل آید

:باشد میهدف درون بخشی زیر مطرح 6حداقل  TPMدر استقرار و تکامل
بهبود و ارتقاء اثربخشی تجهیزات-1
برداران مستقل توسط بهرهنگهداري و تعمیرات خودمختار و -2
تجهیزاتور براي کل دوره عمر توسعه دادن یک سیستم نت بهره -3
برداري و نگهداري و  تولید، بهرههاي سازمان شامل واحدهاي مهندسی، طراحی، درگیر نمودن کلیه بخش-4

TPMتعمیرات در امور
کلیه کارکنان از مدیریت رده اول تا کارگران سطح کارگاهدرگیر نمودن فعاالنه -5
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اي مدیریت انگیزهاز طریق TPMتوسعه -6

– WORK REQUEST MANAGEMENTر  کا یند مدیریت درخواستآفر-4 WRM 

 PMهاي نت چه بصورت یک فعالیت در اغلب فعالیت. هاي نت دانستیند را باید جزئی الینکف از سیستمآاین فر
ها  اضطراري باشد، انجام عملیات نگهداري و تعمیرات در قالب یک فرایند شامل فعالیتو حتی یک خرابی CBMیا
درخواست کاال از  تأیید، این مراحل از اعالم یک خرابی تا مراحل نظارت،. پذیرد ت میمراحل کاري گوناگون صورو

 .دربرخواهد داشترا... اندازي و انبار، انجام تعمیرات، صدور مجوز راه
باشد و  نیاز به ایزوله نمودن و ایمن نمودن آنها میهایی که بدلیل نوع تجهیزات قبل از انجام تعمیرات در سازمانی

به این نامنفتی و نیروگاهی   شود که معموالً در صنایع فرایند، پرمیت نیز گفته میگردد، به این نامه صادر می مانتض
.مشهورند

اي از مراحل فرآیند مدیریت درخواست کار نمونه

مارهش
نوع فعالیتهاي کاري مرتبط گروهعنوان مرحلهمرحله

عیب به واحد تعمیراتگزارش برداري واحد بهرهصدور درخواست1
هاي تعمیراتی تأیید درخواست و تعیین لزوم نظارت بر فعالیتواحد فنی و مهندسیتأیید درخواست کار2
دریافت درخواست کار و درخواست شروع بکار تعمیراتواحد تعمیراتدریافت درخواست کار3

اهم نمودن شرایط ایمن جهت انجام ایزوله نمودن تجهیز و فربرداري واحد بهرهایمن سازي تجهیز4
تعمیراتیهاي فعالیت

ثبت تاریخ شروع و پایان تعمیرات و اعالم پایان تعمیراتواحد تعمیراتاعالم پایان کار تعمیرات5

برداشتن ایزوله و 6
اندازي آزمایشی راه

برداري واحد بهره
واحد فنی و مهندسی

اشتن ایزوله و تأیید کار توسط واحد فنی و مهندسی و برد
آزمایشیاندازي راه

برداري واحد بهرهبستن درخواست کار7
تأیید رفع عیب و بستن درخواست کارواحد فنی و مهندسی
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5- CMMS  هاي نت وري سیستم بهرهو نقش آن در پویایی و افزایش  

ها  هاي بکارگیرنده، سازمان شرکت بخش در رضایتدهه اخیر و حصول نتایج بسیار 3هاي نت در طی  با بلوغ سیستم
.ها برآمدند استفاده و بکارگیري این سیستمدنبال هاي زیادي در جهان به و شرکت

ها و کارخانجات بدست آمد،  ریزي مناسب سازمان نت فواید زیادي براي شرکت پایههرچند با استقرار یک نظام نت و
فنی در کارشناسان و مدیران. باشد اي مناسب نیز میسیستمی براي بازدهی مطلوب نیازمند ابزارهاما هر

موقع  گیري و اقدام به تحلیل، تصمیمتجزیه و هاي نت با حجم زیادي از داده مواجه بودند که جهت مقایسه،  سیستم
موجود، لزوم صحت اطالعات و نگهداري مناسب آنها، سرعت حجم باالي اطالعات. گرفتند مورد استفاده قرار می

در این زمان سؤاالتی مانند . هاي یک سیستم دستی هر چند فراگیر و دقیق بود کاستی ...استفاده از آنها و عمل در
:آمد در ذهن فعاالن نت پیش میزیر
عمل کنیم که بازده ما پایین نیاید؟مواجه هستیم، چطور "داده"وقتی با تعداد زیادي -1
بگیریم؟چطور عمل کنیم که تمام نتایج مورد نظر را-2
نشود؟چطور عمل کنیم که همه پارامترها و حتی یک عامل کوچک هم فراموش -3
باقی بماند؟روز و بهنگام چطور عمل کنیم که برنامه تعمیراتی و عملکرد ما همیشه به-4
بگیریم؟و یا چطور گزارشات خاص و تحلیلی مورد نیاز را از سیستم -5

هاي مدیریت نگهداري و تعمیرات  سیستماولین. دي پاسخ مناسبی یافتندمیال 80این سؤاالت در اواخر دهه 
افزار و  ها همراه با رشد چشمگیر تکنولوژي تولید نرم سیستماین. عرصه گذاشتند پا به  (CMMS)افزاري نرم

.استجوداي از آنها مو هاي بسیار پیشرفته سرعت توسعه یافتند تا جایی که امروزه بستههاي مکانیزه به سیستم
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6- CMMS  باشدچیست و چه امکاناتی باید داشته:  

CMMS  هاي مدیریت  ها را با عنوان سیستم سیستماین. باشد افزاري می سیستم مدیریت نگهداري و تعمیرات نرم
.شناسند نیز می  EAMدارایی سازمان

زمان معموال در یک بانک اطالعاتی سااطالعات عملیات نگهداري و تعمیرات CMMSافزاري در یک بسته نرم
نیروهاي فنی و  شوند، ایمن و با قابلیت اطمینان باال نگهداري میصورت کامال این اطالعات که به. گردد نگهداري می

در مورد گیري مثال در تصمیم.(نمایند انجام کارها و وظایف محوله با اثربخشی بیشتري یاري میسازمان نت را در
گیري آگاهانه کمک   مدیران نت در تصمیمو یا به) کی مورد نیاز در انبار و یا مقدار بهینه سفارش آنهامقدار لوازم ید

.تواند مفید باشد انجام دهد میبراي هر سازمانی که باید عملیات نت برروي تجهیزات CMMSهاي بسته. کنند می
ثال برخی تنها براي نگهداري و م(اند  متمرکز شدهروي بخش خاصی از صنعت CMMSبرخی از محصوالت

.باشند تر می و برخی دیگر عمومی) اند طراحی شدههاي حمل و نقل عمومی تعمیرات سیستم

هرچند که  دهند، ها را پوشش می قابلیتدامنه وسیعی از امکانات و CMMSافزاري آماده هاي نرم امروزه بسته
شناخت مناسب از  CMMSابراین نکته مهم در تهیه یکبن. دارنداي نیز همان نسبت دامنه قیمتی گسترده به

.باشد هاي نت می مکانیزاسیون سیستممیزان نیاز سازمان به

با توجه به نیازهاي همان سازمان  CMMSیکتوان به تولید افزاري می هاي آماده نرم البته عالوه بر تهیه بسته
.پرداخت

اي چنین نیازهایی را نیازهاي وظیفه. یک نرم افزار تامین شودکه باید توسط هرسیستم نت یکسري نیازهایی دارد
.گویندمی

ها و  بایست مشخصه ادامه عنوان خواهد شد میاي که برخی از آنها در افزار نت عالوه بر نیازهاي وظیفه یک نرم
اي  نیازهاي غیر وظیفه توان در سه گروه آورد که معموال این نیازها را مینیازهاي دیگري را نیز پوشش داده و فراهم
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بر تعیین نیازهاي افزار نت عالوه قبل از تهیه نرم. تکنولوژي و نیازهاي پشتیبانی و نگهداري تفکیک نمودو نیازهاي
در ادامه . تهیه شده عنوان شوند RFPو دراي و عملیاتی سیستم این نیازها نیز باید به دقت تعیین گردند وظیفه

:اند وار عنوان شده به صورت فهرستباشند تر می عمومیبرخی از آنها که تقریبا 

  اي وظیفهنیازهاي-الف

  
:هاي زیر را پشتیبانی کنند معموال امکانات و بخش CMMSافزاري نرمهاي بسته

مدیریت تجهیزات(AM): هاي نت تجهیزات  کلیه اطالعات الزم که در فعالیتبایست بتوان در این بخش می
مانند مشخصات تجهیز، اطالعات گارانتی، قراردادهاي پشتیبانی و تعمیراتی، اشد را درج کرد،تواند مفید ب  می

برداري، سابقه  بهرهداري تجهیز، تاریخ خرید، تاریخ به تجهیز، موقعیت مکانی تجهیز، کد اموالنت مربوطهاي فعالیت
سبه نرخ استهالك و تعیین ارزش دفتري محابرداري، عمر مفید، قیمت خرید، نحوه محاسبه نرخ استهالك و بهره

جزئی از یک سیستم  CMMSالبته در برخی موارد که. باشدتجهیز و هرچیز دیگري که ممکن است به آن نیاز
.از این اطالعات ممکن است در زیرسیستم اموال پشتیبانی گردندباشد بسیاري جامع و یکپارچه می

صورت درخت تجهیز ثبت ها تجهیزات به زات در برخی سیستمشناسایی و ردگیري بهتر تجهیعالوه جهت به
مثال مکانم   شوند، میدر برخی موارد نیز تجهیزات را با امکان مصور سازي به مکان نگهداري مرتبط. گردند می

.گردد اوت شرکت مشخص می تجهیزات برروي لی
ذخیره و : ورد نیاز در عملیات نت شاملو دیگر مواد مامکان مدیریت لوازم یدکی و ابزارآالت: کنترل موجودي

گیري  امکان صدور درخواست کاال، ثبت انبار و مکان نگهداري لوازم یدکی، تصمیمتخصیص مواد براي کارهاي ویژه،
. ...موجودي کاال وصدور درخواست خرید در مواقع لزوم، پیگیري اعالم وصول محموله، محاسبه و مشاهدهو امکان

ها که CMMSشود ولی برخی از موجوي مربوط میهاي انبار و کنترل انات به حوزه زیرسیستمهرچند که این امک
افزار جزئی از یک سیستم جامع باشد از  در درون خود دارند، اما اگر نرماند این بخش را اي تهیه شده بصورت جزیره
.گردد با زیرسیستم مربوطه این امکانات پشتسبانی می CMMSطریق ارتباط

امکانات ثبت، مدیریت،کنترل و جریان کارهاي در این بخش یا زیرسیستم: یند مدیریت درخواست کارفرا
هاي  ثبت هزینه -درخواست و تخصیص کاال و لوازم یدکی–تخصیص پرسنل -شده و اضطراري نت بندي زمان

.باشد میتعمیرات و غیره قابل دسترس
PM   :گیرانه  اي وپیش هاي نت دوره ها و فعالیت بازدیدها، بازرسیامکان ثبت و نگهداري اطالعات مربوط به
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نگهداري لیست منابع مورد – PMهاي مربوط به عملیات ها و چک لیست دستورالعملامکان نگهداري -تجهیزات
اعالم عملیات هاي مختلفی جهت کار رفته در آنها روش هاي مختلف و با توجه به تکنولوژي بهCMMSدر-.نیاز

گردد و یا دربرخی دیگر  یک گزارش ارایه میدر برخی از آنها تنها. بندند کار می بایست انجام گیرد را به ه مینتی ک
.کند و یا زیرسیستم مدیریت درخواست کار برقرار میریزي ارتباطی مکانیزه با زیرسیستم برنامه

CBM  :هاي نت  گویی فعالیت وثر در پیشتخصیص پارامترهاي مامکان تعریف پارامترهاي عملیاتی تجهیزات و
امکان دریافت مقادیر پارامترها از طریق –تعریف فواصل زمانی دریافت پارامترها امکان تعیین و –به هر تجهیز 

مقادیر پارامترها و مقایسه امکان تعریف الگوي تجزیه و تحلیل –طور دستی و توسط اپراتور  و یا به PDAسنسورها، 
در - گویانه تجهیز نوع ، زمان و مدت عملیات نت پیشنداردهاي در نظرگرفته شده جهت تعییننتایج حاصل با استا

CMMSهاي مختلفی جهت اعالم عملیات نتی که  کار رفته در آنها روش تکنولوژي بههاي مختلف و با توجه به
دربرخی دیگر ارتباطی گردد و یا در برخی از آنها تنها یک گزارش ارایه می. بندند کار می انجام گیرد را بهبایست می

.کند کار برقرار میریزي و یا زیرسیستم مدیریت درخواست مکانیزه با زیرسیستم برنامه
هاي بستهCMMS تجهیزات، جزئیات قابل ارایه از اسناد و یا خالصه هایی از وضعیت باید بتوانند گزارش

.نمایندهاي نگهداري را تولید فعالیت

تر امکانات و تسهیالتی جهت تجزیه و تحلیل  پیشرفته CMMSهاي ت عنوان شده در باال بستهعالوه بر امکانا
هاي نت ایجاد ریزي و تخصیص منابع به فعالیت عالوه برخی از آنها امکانات برنامه به.دهند اطالعات در اختیار قرار می

هاي تعمیراتی  هزینهه و در نظر گرفتنهاي عملیات نت براساس الگوهاي قیمت تمام شد شده و یا محاسبه هزینه
هاي غیر مستقیم یا سربار را نیز  هزینهمستقیم چون هزینه نفر ساعت نیروي انسانی، مواد و قطعات یدکی و

.پشتیبانی می کنند
ساز مناسب برخوردار باشند استخراج گزارشات تحلیلی و ارایه گزارش engineاگر از CMMSافزاري هاي نرم بسته

که از این اطالعات . بودتر خواهد تر و دقیق هاي عملکرد تجهیزات و عملکرد سازمان نت از آنها بسیار راحت شاخص
.فراوان بردهاي نت و ساختار سازمان نت استفاده توان جهت بهبود سیستم می

نیم به موارد زیر توا تعمیرات جامع لیستی ارایه دهیم میهاي یک سیستم مدیریت نگهداري و اگر بخواهیم از فیچر
  :اشاره نماییم

پرسنلی

)سازمانینمودار(امکان تعریف ساختار تشکیالتی -
امکان تعریف کارکنان-
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هاي سازمانی امکان تعریف پست-
امکان تعریف مشاغل نت-
مشاغل نتها و تخصیص آنها به ها و تخصص امکان تعریف مهارت-
ها غل و مهارتمشاهاي آموزش مورد نیاز هریک از امکان تعریف دوره-
کارکنانها به امکان تخصیص مشاغل و مهارت-
پرسنلهاي آموزشی سپري شده توسط امکان ثبت دوره-
نها شده توسط آ هاي آموزشی گذرانده به دورهامکان تعیین آموزش مورد نیاز هریک از پرسنل با توجه-
امکان تعریف تقویم کاري سازمان-
)بصورت ویرایشی از تقویم کاري و ساعات کاري شرکت(از کارکنانامکان تعریف تقویم کاري ویژه هریک -
و بر اساس تقویم کاريامکان تعیین هزینه نفر ساعت کارکنان در ساعات مختلف-

مدیریت تجهیزات

مشخصات و سابقه تجهیزات -

oها بدون محدودیت در تعداد زیر شاخهامکان تعریف تجهیزات و اجزاء آنها با ساختار درختی
o نمونهتجهیزات(امکان تعریف گروه هاي تجهیزات(
oامکان پشتیبانی از روش هاي کدگذاري
oتعیین موقعیت و مکان تجهیزات
oاستفاده از امکانات مصور سازي
oبرداري،  برداري، سابقه بهره تجهیز، تاریخ خرید، تاریخ بهرهداري کد اموال: امکان ثبت اطالعات اموالداري چون

نحوه محاسبه نرخ استهالك و محاسبه نرخ استهالك و تعیین ارزش دفتري تجهیزخرید،عمر مفید، قیمت 
oو اجرایی وهاي فنی ثبت هرگونه مستند براي تجهیز از جمله نقشه...
oتجهیزامکان تعریف ارایه دهندگان و تولیدکنندگان
oجاد شدههاي کار ای از درخواستصورت خودکار امکان ایجاد تاریخچه عملیاتی تجهیز به

بودجه-



13  

oنتریزي شده واحد امکان تعریف بودجه کل برنامه
oگیرانه و تخصیص بودجه  هاي پیشگویانه و پیش فعالیتهاي نت براساس امکان تخصیص بودجه به فعالیت

تعمیرات اضطراري گذشتههاي شناور براساس تخمین هزینه
oازاي هرتجهیز ده بهانجام شریزي شده و هزینه واقعی امکان پیگیري بودجه برنامه

گارانتی-

oآنهاامکان تعریف موارد گارانتی تجهیزات و شرایط و ضوابط
oداراي گارانتی و امکانکارهاي صادر شده روي موارد دهی درخواست امکان گزارشClaim آنها
oهاي قابل  زمان تقویمی و یا براساس پارامترامکان محاسبه زمان پایان گارانتی تجهیز براساس مدت
محاسباتیگیري و ندازها

  کنترل موجودي -

oویژه، امکان صدور درخواست کاال، ثبت انبار و مکان نگهداري لوازم ذخیره و تخصیص مواد براي کارهاي
امکان صدور درخواست خرید در مواقع لزوم، پیگیري اعالم وصول محموله، محاسبه و گیري و یدکی، تصمیم

. ...موجودي کاال ومشاهده

مدیریت کالیبراسیون-

oهر گروه از ابزارآالتهاي کالیبراسیون ابزارآالت یا امکان تعریف فعالیت
oامکان تعریف برنامه کالیبراسیون ابزارآالت
oورودي و خروجی(امکان تعریف پارامترهاي کالیبراسیون ابزارآالت(
oامکان تعریف دامنه مجاز پارامترها
oهاي کاري و منابع موجود و  با توجه به تقویم (تجهیزات الیبراسیونشده ک امکان تعیین برنامه زمانبندي

)تخصیص یافته
oهاي مختلف بازهامکان استخراج تقویم کالیبراسیون تجهیزات در
oگیرانه در تعیین تقویم کاري کالیبراسیون  هاي نت پیش فعالیتدر نظر گرفتن ترتیب و فاصله کالیبراسیون و

تجهیز
oازاي تعمیرات اضطراري صورت گرفته بهدرخواست کار کالیبراسیون امکان تعریف خودکار
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oتجهیزاتامکان ایجاد تاریخچه کالیبراسیون

گویانه گیرانه و پیش نگهداري پیش-

oامکان تعریف عملیاتPM وCBM هر گروه از تجهیزاتازاي هر تجهیز یا به
oهاي نت مورد نیاز هر امکان تعریف فعالیتPM  یاCBM 
o هر فعالیتتعیین قطعات یدکی مورد نیاز و ابزارآالت درامکان
oگویانه پیشگیرانه و امکان تعیین منابع انسانی هر فعالیت پیش
oمنبعکارگیري هر بینی مدت زمان به امکان پیش
oریزي صورت گرفته گویانه براساس برنامه پیشگیرانه و هاي نت پیش بینی هزینه امکان پیش
oگویانه براساس فعالیت صورت گرفته پیشگیرانه و اي واقعی نت پیشه امکان محاسبه هزینه
oهاي تعیین مدت و دوره فعالیتPM هاي سررسید  و یا روش) تقویمی(مبتنی بر زمان هاي بر اساس روش

هاي محاسباتی دیگر غیرشناور و یا روشاي اي شناور، دوره مقداري، دوره
oمحاسبۀنویسی براي سازيِ هر گونه شرط و فرمول قابلیت پیادهPM  وCM  
oهاي نت به هر  گویی فعالیت پارامترهاي موثر در پیشامکان تعریف پارامترهاي عملیاتی تجهیزات و تخصیص

تجهیز
oپارامترهاامکان تعیین و تعریف فواصل زمانی دریافت
oهاي امکان ایجاد ارتباط با سیستمDCS وDAS  نظور دریافت مقادیر م هاي مورد نیاز به دیگر سیستمو یا

طور خودکار به PMوCBMپارامترها در محاسبۀ 
oبه عملیاتهاي مربوط ها و چک لیست امکان نگهداري دستورالعملPM وCBM
oگویانه پیشگیرانه و هاي پیش دهی به فعالیت امکان اولویت
oیم کاري سازمان و نیروهاي منابع و در نظر گرفتن تقوامکان زمانبندي و ارایه تقویم کاري بر اساس تخصیص

...ها و نت، اولویت
oهاي  حداقل تقویم کاري تولید جهت تعیین زمان عملیاتریزي تولید و یا امکان ارتباط با زیر سیستم برنامه

.شوند، جهت کاهش اثرات ناشی از توقف تولید تولید بیش از حد معینی میاي که منجر به توقف گیرانه پیش
oبینی قطعات مورد نیاز و تعیین ذخیره احتیاطی  پیشخش مدیریت و کنترل موجودي جهتامکان ارتباط با ب

اقتصاديآنها و یا تعیین نقطۀ سفارش
oمحاسبه دائمی سررسیدPM وCBMهاي موثر در زمانبندي پارامترها بر اساس
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oامکان ایجاد درخواست کار براي عملیاتPM وCBM بصورت مکانیزه و دستی

کنترل پروژهمدیریت و -

oتعمیرات اساسیمانند(هاي نگهداري و تعمیرات  امکان تعریف پروژه(
oپروژههاي مورد نیاز هر امکان تعریف کارها و فعالیت
oتجهیزات و یا تعدادي از تجهیزات و یا مستقل از امکان تعریف پروژه بر میناي یک تجهیز یا یک گروه از

دهی امور نت هاي مدیریتی، عملیاتی و سازمان سیستمبهبود هاي مربوط به تجهیزات جهت پروژه
oمواد و تجهیزات ها شامل نیروي انسانی، امکان تخصیص منابع به پروژه
oگیرانه تعریف شده پیشگویانه و امکان تعریف پروژه از عملیات پیش
oها پروژهبندي و باالنس منابع در بندي، بودجه امکان زمان
oها رسانی پروژه ها و امکان بروز پروژهمراحل انجام کار امکان کنترل و پیگیري اجراي
oها و بخش صدور درخواست کار پروژهامکان ایجاد ارتباط بین کارهاي تعریف شده در

مدیریت درخواست کار-

oجهت (صورت دستی و مکانیزه  به... تجهیز و امکان صدور درخواست کار براي یک تجهیز و یا گروه
)ي شدهریز هاي برنامه فعالیت

oیدکی و مدت زمان الزم جهت تعمیر مخصوصا در ، قطعات و لوازم)مهارت الزم(بینی منابع انسانی پیش
تعمیرات اضطراري

oهاي تعمیراتی تخمین هزینه
oتعریف شدهصورت مکانیزه و یا دستی به کار تخصیص منابع به
oهاي تعمیرات و درخواست کار تعیین اولویت
oها ثبت و بررسی اشکال
oآنها به شکل نمودار درختیبندي ها و طبقه هده و ایجاد ساختار درختی اشکالمشا
oهاي رفع اشکال بررسی و تعیین روش
oها اشکالهاي علت و معلول براي ایجاد فرم
oدرخواست بررسی عملی دالیل عدم انجام تعمیراتشده و ذکر بودنِ انجام تعمیرات
oهاي آنها و تفکیک گروه) ایمنی و حفاظتی(ایزولههاي بررسی نیاز داشتن درخواست کار به فعالیت
oزمان همهاي مشترك بین چند درخواست کار بررسی ایزوله
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oزمان ایزولۀ مشترك و همبرداري، در صورت وجود یک یا چند عدم صدور مجوز بهره
oتعمیراتنامه در صورت صدور مجوز شروع به کار چاپ ضمانت
oهاي تعمیراتی تعیین قسمت
oها هاي توقف و کشف گلوگاه زمانیق زمان ورود به هر ایستگاه براي بررسیثبت دق
oبرداري مجدد اندازي و بهره راهاندازي و صدور مجوز براي بررسی امکان راه
oمجدداندازي بررسی و ذکر دالیل عدم امکان راه
oشده ثبت اطالعات تعمیرات انجام
oصدور درخواست کاال در صورت نیاز به کاال
oاط مستقیم با سیستم انبارارتب

...هاي تحلیلی، آماري و گزارش-

oمثل وري هاي اثربخشی و بهره شاخص:

)برداري بهرهنسبت(آالت و تجهیزات  قابلیت دسترسی ماشین-
نسبت کارائی-
ها و تعمیرات اضطراري تعداد خرابی-
 MTBFها میانگین فاصله زمانی بین خرابی-
MTTRمیانگین زمان الزم براي تعمیر-
سازي و تنظیم میانگین زمان آماده-
تعداد توقفات جزئی و کوتاه مدت-

oمثل  هزینه:

نسبت کاهش نیروي انسانی-
هاي نت نسبت کاهش هزینه-
هاي قطعات یدکی نسبت کاهش هزینه-
خرابیهاي رکود سیستم در اثر هزینه-
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-...........

oمثل  ها دیگر گزارش:

گزارش کارکرد پرسنل-
ي تعمیراتیها گزارش هزینه-
گزارش اشکال و نحوه رفع اشکال-
هاي کاري گزارش وضعیت ایستگاه-
کاريگزارش آمار کارهاي واردشده به هر ایستگاه-
گزارش تفصیلی درخواست کار-
تاریخگزارش درخواست کارهاي بسته با ذکر-
انجامگزارش درخواست کارهاي باز با علل عدم-
انجام تعمیراتیک علت عدمگزارش درصد درخواست کارهاي باز به تفک-
تعمیراتگزارش درخواست کارهاي باز به تفکیک قسمت-
تفکیک مکان تجهیزگزارش جمعِ علل عدم انجامِ درخواست کارهاي باز به-

اي وظیفهنیازهاي غیر) ب

نیازهاي کاربري

)...یا دو زبانه و یافارسی(افزار پشتیبانی کند  بایست نرم زبانی که می-
ده از اصطالحات رایج هر سیستماستفا-
Intuitiveness of Interfaceراحتی استفاده کاربر و رعایت-
انفورماتیکی بوده و از دیدگاه استفاده کننده استاندارد باشدواسط کاربر گرافیکی داراي استانداردهاي-
(On line)دارا بودن راهنماي کاربري برخط-
مدیران، کاربرانبر سیستم،سطح راه 3دارا بودن دفترچه راهنما در -
بر کلیدهاي میانامکان انجام تعاریف شخصی توسط کاربر مانند تعریف-
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هاي امنیت اطالعات نیاز

عبور تعریف نمود که توسط خود کاربر قابل تغییر باشدبراي هریک از کاربران بتوان نام کاربري و رمز-
صورت رمزگذاري شده یک  راهبر سیستم و آن به حتیبه رمز عبور تعریف شده کسی دسترسی نداشته باشد-

.طرفه نگهداري نماید
هاي قابل تعریف اجبار نماید دورهسیستم بتواند تغییر کلمه رمز عبور را براي-
هاي  ازاي کاربران و گروه اجزاي فرم، گزارشات و موضوعات و بهها، ها، فرم امکان تعیین سطوح دسترسی به منو-

باشدکاربري میسر
تغییرات در اطالعات سیستم میسر باشدان رویت تاریخچه رویدادهاي سیستم و تاریخچهامک-

نیازهاي نگهداري و پشتیبانی اطالعات

برنامهامکان تهیه نسخه پشتیبان از داخل-
اطالعات از داخل برنامهگیري از امکان تعریف برنامه زمانبندي جهت پشتیبان-
شدههاي گرفته امکان بازیابی اطالعات و پشتیبان-

تسهیالت و گزارشات

یا از   Excel  ،Accessهایی با فرمت برنامه و از فایلاز داخل (Import)اي اطالعات امکان ورود دسته-
 ODBC استاندارد

گزارش و ساخت انواع گزارش ستونی، کراس تب، ساز با امکان طراحی محتوي و ساختار مجهز به گزارش-
نموداري

، Wordبا طراح گزارش به فرمت فایلهاي استانداردج گزارشات آماده و گزارشات ساخته شدهامکان استخرا-
Excel  ،PDF  ،HTML و...

امکان چاپ گزارشات تهیه شده-

تکنولوژينیازهاي) ج

افزار نرمسازي معماري درنظر گرفته شده در پیاده
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افزار نرمسازي متدلوژي مورد استفاده در تولید و پیاده
افزار نولوژي نرمتک
پایگاه داده استفاده شده
طراح ساختار داده، طراح گزارش، طراح فرم، مدیریت : مانندآن مجهز باشد بایست به ابزارهایی که سیستم می

امکانات هریک از آنهاها و گردش کار و مشخصه

نگهدارينیازهاي پشتیبانی و) د

پیمانکار یا فروشندهافزار از سوي نوع و نحوه گارانتی و ضمانت نرم
پیمانکار یا فروشندهنوع و نحوه خدمات پشتیبانی و نگهداري از سوي
توسط پیمانکار یا فروشندهاي قابل ارایه نوع و نحوه آموزش و خدمات مشاوره

:انجام گیردباید CMMSچه اقداماتی قبل از تهیه-7  

کنید، آیا بدون شناخت و  شما چگونه عمل میاید، ورد کردهآیا تا به حال به یک پیچ اي که قرار است باز شود برخ
کنید و سپس با ابزار تهیه شده سعی در پیدا  باز کردن آن اقدام میدر نظر گرفتن نوع پیچ به تهیه ابزاري براي

!کردن آن پیچ می پردازید؟راهی براي باز کردن
CMMS یز تنها یک ابزار قدرتمند از حوزهنICT هاي نت با  اند در به اجرا در آوردن سیستمتو میاست که

ها و مخصوصا واحدهاي مدیریت  ابزاري است در اختیار سازمان CMMS .نمایدبیشترین کارائی و اثر بخشی کمک
.تا بتوانند جهت تسهیل و تدقیق امور از آن بهره بگیرندو عملیات نت

دا باید انسجام کافی و ساختار مناسب در سازمان نتابت CMMSدر بهره برداري از یکبنابراین به منظور موفقیت
منسجم و مناسبی بعالوه سیستم. صورت گرفته باشد و اصطالحا معماري صحیحی از سازمان نت ایجاد شده باشد

در . سیستم به درستی جمع آوري شده باشدبراي پشتیبانی از عملیات نت طراحی گردیده و نیازمندیهاي اطالعات
.طراحی و بهبود سیستم نت در نظر گرفته شودنیز بعنوان فازي از پروژه CMMSنهایت تهیه

نگهداري و تعمیرات صنایع و کارخانجات ایران وجود دارد و عمال دیدگاه هاي زیادي در امور متاسفانه نارسائی
گذشته سالهرچند در چند . تحلیلی و سیستماتیک به مقوله نت بسیار ضعیف است  گویانه، پیشگیرانه و پیش
صورت  به این امور بهاست اما عمدتا نگرش هاي خوبی مخصوصا در صنایع حساس و کلیدي صورت پذیرفته تالش

برخی از عوامل ایجاد چنین نگرشی در . استکاربرد و گاها در حد یکسري مستندات بال استفاده بوده سطحی و بی
:اندرکاران نت در عبارتند از ها و مدیران و دست شرکت
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آالت، چون عدم توجه  کارخانجات و خرید ماشینتوجه ناکافی به مباحث نگهداري و تعمیراتی در هنگام طراحی.1
هاي نگهداري و تعمیر، قیمت و نحوه دسترسی به لوازم  محصول، هزینههاي تولید، تناسب ماشین با مقدار به روش
.قطعاتبازدید، تعویض و تعمیرها و اسناد مربوط به دستورالعملهاي سرویس،  دستورالعملیدکی،

باشند و بنابراین  آالت مهم داراي گارانتی می ماشیندر اکثر کارخانجات در یکی دو سال اول تاسیس معموال اکثر.2
عدم دلیل و در این دوران به. آالت خود امور نگهداري و تعمیرات را برعهده دارند  ماشینکارشناسان شرکت سازنده

مستندات مورد نیاز در دلیل سیاستهاي اقتصادي کشورهاي صنعتی، کسب اطالعات و و به دیدگاه مناسب مدیران
آالت نادیده  انجام عملیات نت بر روي ماشینخصوص تجهیزات از سازنده و آموزش پرسنل ایرانی جهت توانمندي

.باشد سیستم اقتصادي نت از ابتدا نمیو کسی به فکر استقرار یک. شوند گرفته می
دسترسی آسان به قطعات یدکی شمسی و 50گیران صنعتی مخصوصا در دهه  هاي غلط تصمیم یل سیاستبه دل.3

ها سوق پیدا  جاي جلوگیري از خرابی از خرابی بههاي نت به سمت تعویض قطعه بعد آالت، عمال مسئولیت ماشین
اي در حال توسعه نیز تاثیر هاي اقتصادي کشورهاي صنعتی نسبت به کشوره سیاستگیري البته در این جهت. کرد

.است داشتهسزایی به
سازماندهی نت در ایران بسیار هاي نت و اصول ساماندهی و مباحث تئوریک و آکادمیک در خصوص سیستم.4

.گردد برمیبه بعد 62هاي  سال جوان است و به

سمت سازندگی و  به هاي کشور سیاستکه 1370ضعیف سیستمی در حوزه نت، بعد از سال   با وجود چنین سابقه
هاي ناشی از تعمیرات اضطراري و  عملیات نت و کاهش هزینهخودکفایی صنایع سوق پیدا کرد، لزوم بهینه نمودن

هزینه و  دلیل عدم دسترسی آسان، کم عالوه به به. از پیش مورد توجه قرار گرفتاثرات مخرب ناشی از آنها بیش
دستور کار بسیاري جهت نگهداري تجهیزات و جلوگیري از خرابی آنها درآالت تالش در  لوازم یدکی ماشینسریع به

 .ها قرار گرفت از شرکت
هاي  افزاري در جهان و باالخص سیستم هاي مکانیزه و نرم شکوفایی سیستمها تقریبا برابر بود با اوج این سال

نت به هاي ت و طراحی و بهبود سیستمهاي ن جاي استقرار صحیح سازمان بنابراین صنایع ایران به .افزاري نت نرم
افزار  طریق خرید یک نرمسازي سیستم نت از گاها نیز سعی در پیاده. مکانیزاسیون وضع موجود خود پرداختند

.باشند آفزار را داشته گیري از نرم مدون جهت بهرهبدون آنکه اطالعات الزم، سازماندهی مناسب و سیستم. نمودند
افزاري نتوانند  هاي مدیریت نت نرم سیستم ایران با گذشت چندین سال از استفاده صنایع این عوامل باعث شد تا

.وري و اثربخشی قابل قبولی دست یابند کافی را برده و به بهرهبهره

:باشد قرار زیر می تعمیرات در یک سازمان بههاي الزم براي طراحی و بهبود سیستم نگهداري و برخی از فعالیت
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خصوص امور نتموجود و گردآوري و مستندسازي کلیه اطالعات موجود در شناخت وضع.1
درخصوص  (Benchmarking)بررسی کارخانجات مشابه جهت الگوبرداري و انجام مطالعات تطبیقی.2

بکار گرفته شدهشده و فرایندهاي نگهداري و تعمیرات شاخصهاي عملکردي استفاده
آالت ماشین بندي تجهیزات و شناسایی تجهیزات و گروه.3
یابی تجهیزات و تعیین موقعیت دقیق تجهیزات مکان.4
براي کد گذاري آنهاآالت و تهیه روشی بندي تجهیزات و ماشین طراحی سیستمی براي طبقه.5
تکمیل اطالعات مورد نیازآالت و گردآوري و شناخت نیازهاي اطالعاتی هریک از تجهیزات و ماشین.6
نت هر یک از گروه تجهیزاتهاي  ها و سیاست تعیین استراتژي.7
تعیین روشی براي کد گذاري آنهاآالت و شناسایی کلیه قطعات و لوازم یدکی هر یک از تجهیزات و ماشین.8
سازي قطعات و لوازم یدکی تالش در جهت یکسان.9

ریزي و کنترل موجودي قطعات و لوازم یدکی طراحی سیستم برنامه.10
آالت مورد نیاز ماشینمیراتی و تعیین تجهیزات وهاي تع طراحی و تعیین انبارها و کارگاه.11
هاي تهیه آنها روشکنندگان قطعات و لوازم یدکی و تعیین شناسایی تولیدکنندگان و عرضه.12
بررسی عوامل ایمنی و بهداشتی تجهیزات و رتبه بندي ریسک آنها.13
طراحی و بهبود سیستم مدیریت درخواست کار.14
تعیین صورت وضعیت پیمانکار و نحوه ارایه آنو تعیین پارامترهاي موثر در تعیین نحوه ارجاع کار به پیمانکار.15
بازنگري و طراحی فرمت قراردادهاي برون سپاري امور نت.16
ازاي هر  هاي دیگر به با سیستم» ارتباطات آریزي و تخصیص منابع و تعیین پارامترها و طراحی سیستم برنامه.17

آالت گروه از تجهیزات و ماشین
گیرانه تجهیزات و تعیین  و پیشگویانه هاي نت بازرسی، بازدید، پیش ی وکد گذاري کلیه فعالیتشناسای.18

بازه مقداردهی پارامترهاهاي موثر در هریک از موارد و تعیین روش و پارامتر
ها و اشکاالت و کدگذاري آنها شناسایی و تعیین انواع خرابی.19
اندازي، دالیل عدم صدور مجوز  راهام تعمیرات، دالیل عدمتعیین دالیل درخواست تمیرات، دالیل عدم انج.20

تعمیرات و طراحی روش کدینگ هرکدام
هاي کاري تجهیز و طراحی روش کدینگ آنها تعیین وضعیت.21
گذاري آنها هاي امور نت و کد تعیین نحوه و نوع اولویت.22
آنهابررسی، بازنگري و طراحی فرمهاي مورد نیاز نت با هدف اتوماسیون.23
ها نت  سازمان نت با توجه به فعالیترسی و طراحی مجدد مشاغل نت مورد نیاز و طراحی ساختار تشکیالتیبر.24
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مورد نیاز
شده در سازمان نتها و مشاغل در نظر گرفته تعیین شرح وظایف هریک از واحدها ، پست.25
کیالتیدر ساختار تشها و مشاغل عنوان شده تعیین و مستندسازي شرح وظایف هریک از واحد.26
هاي مورد نیاز هریک از مشاغل مرتبط با امور نت تعیین تخصص.27
ریزي در جهت  مشاغل و برنامههاي هریک از پرسنل موجود و تخصیص آنها به ها و تخصص تعیین مهارت.28

متخصص جدیدهاي آموزشی مورد نیاز و یا کسب نیروهاي برگزاري دوره
عملیات نتسازي یاز جهت بهینههاي فنی و مدیریتی مورد ن طراحی انواع گزارش.29
بودن و میزان اثربخشی تجهیزاتهاي مورد نیاز جهت تعیین میزان دردسترس طراحی و تعیین انواع شاخص.30
نتایج خروجی و دوره زمانی آنالیزهاي تجزیه و تحلیل اطالعات و تعیین اطالعات ورودي و تعیین روش.31
اندازه گیري ، تنظیم ، تعویض ، روغنکاري بازدید ،: نت مانندهاي امور  طراحی، گردآوري و تکمیل دستورالعمل.32

...و
نظارت امور نتهاي مورد نیاز براي بازرسی و طراحی، گردآوري و تکمیل چک لیست.33
آالت خاص و بحرانی تجهیزات و ماشینبرخی Trubleshootingطراحی، گردآوري و تکمیل دستورالعملهاي.34
نتتمام شده امور به قیمتیابی و محاس طراحی سیستم هزینه.35

  کرد CMMSچگونه باید اقدام به تهیه-8

  
هاي مختلف بنگریم، در اکثر موارد دلیل  شرکتها در CMMSهاي ناموفق استفاده از اگر کمی با دقت به تجربه

:باشد میشکست در پروژه ترکیبی از علل زیر

بنابراین شناخت . تهیه نرم افزار شده استافته اقدام بهقبل از استقرار سازمان نت و سیستم نت مناسب و نظام ی.1
هاي اطالعاتی موجود و بیس  مورد انتظار از سیستم و نیز پتانسیلاي مناسبی نسبت به نیازهاي کاري و وظیفه

بوده نیز نافزار مناسب دلیل عدم شناخت مناسب نیازها امکان گزینش نرم بنابراین به. وجود ندارداطالعاتی مورد نیاز
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.نیستافزار و استفاده بهینه از آن و اطالعات کافی جهت ورود به نرم. است
در حالیکه تهیه . شود افزار نت می تهیه نرمدر برخی موارد تنها یک فرد و یا یک واحد مثال واحد تعمیرات متولی.2

اي عملیاتی بین سیستمی و اهمیت نت در سطح سازمان و دارا بودن نیازهافزاري با توجه به گستردگی و چنین نرم
صورت یک  بهحتی اگر CMMSطلبد تا تهیه یک اي، تکنولوژیکی و غیره می نیازهاي غیر وظیفهنیز اهمیت

از کارشناسان تواند متشکل تیم میاین. گردد توسط یک تیم پشتیبانی و مدیریت شود افزار مستقل تهیه می نرم
، )تحلیل سیستم(ها  ها و روش ، سیستم)انفورماتیک(اطالعات ي، فناوريبردار تولید یا بهره  واحدهایی چون نت،

مبزان البته لزوم حضور هر واحد در تیم مذکور به. تدارکات و دیگر واحدهاي مرتبط باشندریزي، انبار، برنامه
سیستم نیاز به بیشتر در استقرار براي موفقیت. افزار مربوطه بستگی دارد مکانیزاسیون و گستردگی و جامعیت نرم

.باشد آن میپشتیبانی مدیران ارشد سازمان و حمایت همه جانبه از
جهت کسب توانمندیهاي الزم جهت هاي آن و نیز عدم آموزش پرسنل افزار و قابلیت عدم آموزش مناسب نرم.3

 .کارکردن با کامپیوتر
از مناسب نبودن رابط کاربري . فزارا نرماي در تهیه عدم دقت به نیازهاي تکنولوژیکی و نیازهاي غیر وظیفه.4

.افزار محیط اجراي نرمافزار گرفته تا عدم تناسب پلت فرم و نرم
پشتیبانی و رفع اشکاالت و خطاهاي برنامهافزار در عدم توانایی شرکت تولیدکننده یا گروه تولید کننده نرم.5

دم شناخت نیازها و انتخاب نادرست عمربوط به CMMSهاي همانگونه که مشاهده شد عامل اصلی شکست پروژه
هایی از یک  عنوان گام براي جلوگیري از بروز چنین مسائلی مراحل زیر به .باشد دهنده آن می افزار و پیمانکار ارایه نرم

:گردد ارایه می CMMSپروژه تهیه

یزي و تخصیص منابع و ر  پروژه، برنامه، تعیین گروه راهبريCMMS تهیه برنامه استراتژي و تعیین اهداف تهیه.1
بندي اجرا زمان

افزاري آن  وضع موجود و نیازهاي نرمدر صورت لزوم، طراحی و بهبود سیستم و ساختار نت و یا حداقل شناخت.2
)افزاري نیازسنجی نرم(
معیار برگزیدن پیمانکارافزاري و تعیین نحوه و نرم) درخواست براي ارایه پیشنهاد( RFPتهیه.3
هاي گروه راهبري گیري  تصمیمها و محدود یا عمومی با توجه به سیاستگذاريبرگزاري مناقصه .4
آوري پاکات و پیشنهادات ارایه شده جمع.5
انتخاب پیمانکار برگزیده.6
عملیاتی و اجرایی الزم، وظایف پیمانکار و حاوي کلیه بندهاي(نامه از پیمانکار و عقد قرارداد  گرفتن ضمانت.7

زمانبندي و فازهاي اجرایی پروژه و مسئول اجراي هر مرحله از کار، نحوه برنامهقبال هم، کارفرما و تعهدات هریک در
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هاي کنترل و نظارت  روشهاي مالی و ارایه صورت وضعیت و نیز تعیین پروسه تایید تا پرداخت آن، تعیین پرداخت
...باشد وماهیت تولیدي که پروژه داراي کارفرما از عملکرد پیمانکار مخصوصا در صورتی

جزئیات و مراحل کاري از پیمانکارابالغ قرارداد به پیمانکار و درخواست ارائه برنامه زمانبندي.8
بایست براساس مفاد قرارداد کارفرما بر  میکه کل پروژه و یا بخشی از آن ماهیت تولیدي داشته باشد، درصورتی.9

باشد نترل مکفی داشتهتست نظارت و کسازي و مراحل تبیین، تحلیل و طراحی، پیاده
کاربران عمومی و راهبران سیستمهاي مجزاي مدیران، افزار در گروه آموزش پرسنل درگیر با نرم.10
ها که معموال حجم کاري نت کمی نسبت  واحدافزار در یکی از اندازي آزمایشی همه یا بخشی از نرم نصب و راه.11

به بقیه واحدها دارند
سیستمودن کاستی اطالعات در رابطه با کلورود اطالعات پایه و برطرف نم.12
اندازي آزمایشی راههاي آن با توجه به نتایج مرحله تعیین اشکاالت سیستم و کاستی.13
استقرار سیستم در کل سازمان.14
افزار عملیات نگهداري و پشتیبانی نرم.١۵




