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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 سالم

ط استفاده از این کتاب وتنها شر

 کاربردی
 ولی رایگان

 این است که
 کنیدهدیه  فرد دیگری هپس از مطالعه آن راب* 

 و 
 نیدکن راویرایشمطالب آن *

 

 درضمن

 توزیع این کتاب برای تمام وب سایت ها باذکر منبع بالمانع است! 
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 نویسنده این کتاب کیه؟
 

 
 هستم  عبدالهی خشایارسالم من 

 تولیدی    هایشرکت کارخانجات و ویژه تعمیرات ونگهداری  ریزیبرنامه ومدرساین کتاب  نویسنده 

 آموزشی من به شرح زیر است:وعلمی کاری،های بخشی از فعالیت

از تولیدی صنایع وکارخانجات تعمیرات  همکاری با واحد نگهداری و*

 ۵۸۳۱سال

*تالیف کتاب تولید با ماشین آالت سودآور با مقدمه جویل لویت برترین 

 نویسنده ومدرس نگهداری وتعمیرات جهان از ایاالت متحده آمریکا

در بهترین  دوره های آموزشی  وکسب دانشساعت حضور0011 بیش از*

 داخلی وبین المللی فنی مهندسی وبرنامه ریزی نگهداری وتعمیرات

 *ارائه محتوای آموزشی کاربردی وسخنرانی در کنفرانس های داخلی 

 و بین المللی نگهداری وتعمیرات ومدیریت ماشین آالت

در نشریات و وب سایتهای مقاله آموزشی کاربردی 01*نگارش بیش از 

 تخصصی

 و........
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 چطوری این کتاب را مطالعه کنم؟

کهه در پهایهان مطهالعهه این کوات نودتان بووانید برای      برای این

ریای تان برنامهنگههداری و تعمیرا  تههیاا  شههرکهت تولیدی  

 کنید حوماً موارد زیرراهنگام مطالعه رعایت کنید:
 

ولی بسیار مهم برای یادگیری اصول برنامه ریزی نگهداری  ،ساده تمارین*

ان ارسال کنیدتا ایراداتتبه ایمیل زیر را پس آنها وتعمیرات را انجام دهید وس

 برطرف شود وراهنمایی شوید

 

abdollahikhashayar@gmail.com 
 

تا تاثیر فوق العاده اش  ،را تا حد امکان دقیق انجام دهید اقدام کنیدموارد *

 را بر یادگیری مطالب این کتاب حس کنید
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 مقدمه
 

 .انسان همیشه از ابتدای تاریخ به دنبال تامین نیازهای خود است واین نیازها را از طریق تولید وخلق تامین می کرد 

 چه در حال حاضر که به دنبال ساخت ،چه زمانی که برای شکار شروع به ساخت نیزه از سنگ وچوب درختان کرد 

 .پیشرفته ترین وسایل تامین رفاه خود است

 ...را باید از جای دیگر تامین کندباید نیاز های خود را اعم از خوراک پوشاک غذا و ،در کشوری اگر تولید نباشد

د پدری که به مانن برود.د که حس ارزشومندی افراد کشور را در تامین نیازهای خود وهموطنان  ازبین  اعث میشوو این کارب

خود  دیگر روحیه وارزشوووی برای وتامین می کند  گدایینیازهای خانواده خود را از  ،ن معاش خانوادهجای تالش کردن در تامی

 .مید وناتوان ایجاد می کند مردمان ناا ،کشور بدون تولیدوخوانواده اش باقی نمی ماند.

 در پایان الزم نیست بدانیم که: 

شوورکتهای تولیدی در تامین نیازهای کشووور واشووتمال وامید مردم نق  بی نایری دارند که حتی از دولتها نیزاز اینای این 

   نق  بر نمی اید
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 نگهداری و تعمیرات یعنی چی؟
 

 از  ،نگهدارینگهداری از حیوانات نگهداری! یاد اگهی های روزنامه می افتید ،حتماوقتی می گوییم نگهداری 

 نگهداری از بیماران  و..،سالمند 

 بهترین تعریف را برای نگهداری به ما می دهد آوریاین یاد

ند واز ان مراقبت کنیعنی این که بتوانیم از کسووانی که نمی توانند یا به خوبی نمی توانند از خودشوو ،در مثال باال نگهداری 

 .طرفی برای ما ارزش مند هستند  با صرف پول وقت وعالقه مراقبت وپرستاری کنیم

 در غیر این صورت مادرمان یا همسرمان  را وقتی پیر میشد دورمی انداختیم!

ن ی که بدورا تهدید می کند.مثل سالمند ایشانبرای جلوگیری از خطراتی است که  داری برای حنظ سوالمت آنها، این نگه

در صورتی که با مراقبت وپرستاری شرایط او رو به بهبود می  .توجه وپرستاری روز به روز شرایط جسمی وروحی او بدتر میشود

به خصوص مراقبت از  ،شوود وبیشوتر از وجود ارزشومندش استناده میکنیم واترات مادی ومعنوی او در زندگیمان بهره می بریم   

 .مادر وپدر در زمان پیری

 گهداری یعنی پی  گیری از درمان بهتر استن

رنج ابتال به انواع دیر یا زود  ،وقتی با خوردن بی رویه غذاهای چرب وشووور و کیو وشوویرینی از خودمان مراقبت نمی کنیم 

 بیماریهای قلبی وقند راتحمل کنیم.

 با این توضیحات دیگر نیازی نیست که بگویم:

 در صنعت

 یعنی پیشگیری از درمان که همان تعمیرات است! ،نگهداری
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 ؟تولید چرامهمند ماشین آالت
 

 .برای خلق هرچیزی نیاز به ابزارهای آن داریم

 .برای کشین یو نقاشی حداقل نیاز به کاغذ ومداد رنگی داریم

 .برای درست کردن یو آش به غیر از مواد غذایی مانند کشو واش رشته و.. نیاز به اجاق گاز ودیگ داریم 

 .پس برای تولید هر محصولی نیاز به تجهیزات تولید داریم 

 .ژی برق داریم  مثال برای ساختن یو میل لنگ با تراشکاری حداقل یو دستگاه تراش و انر

فقط با تجهیزات تاسویسوات وماشوین االتشوان میتوانندمواد اولیه خود رابه  محصول     تولیدی با توجه به این که شورکتهای  

ه ها نیاز این دستگا.پس این تجهیزات تاسیسات وماشین االت برایشان با ارزش است ،تبدیل کنند واز این راه کسب درامد کنند 

 .هره را از انها ببرندبه نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده واصولی دارندتا باالترین ب

 :همانطورکه در شکل پایین می بینید برای تولید آب معدنی که هرروز می نوشید نیاز به ماشین آالت زیر دارد 
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 آیانگهداری وتعمیرات برنامه می خواهد؟

 برنامه ریای چیه ؟
 

برای  واز طرفی با موانع ومحدودیت هایی موا وقتی نیواز بوه برنامه ریزی داریم که چیزی را که برایمان ارزش دارد بخواهیم   

 .روبرو هستیم  رسیدن به آن چیز

مثال من میخواهم تا اول تابسوووتان پراید بخرم وبا خودرو خانواده را به مسوووافرت ببرم ووسوووایل مورد نیاز ودلخواهم برای  

 .مسافرت را در صندوق بگذارم وهرجا میخواهم در طول راه توقف کنم واز طبیعت لذت ببرم 

 .از طرفی من با محدودیت  زیر روبرو هستم 

 ..هزارتومان میتوانم پس انداز کنم111من حداکثر ماهی 

 به نار شما چیکار کنم؟

 

   .نیاز به یو برنامه ریزی وتعیین زمان بندی ونوع کارهایی که میتوانم با انها پول خرید خودرو را تامین کنم

دنبال فرصتهایی که به بهانه مناسبت ها کارخانه  .سواعات اضوافه تر کار کنم   .مباید وام بگیرم در خرجهایم صورفه جویی کن 

 چقدر صرفه جویی  ؟خورد را شرایطی می دهد باشم  و با برنامه ریزی پی  بینی می کنم که چجوری صرفه جویی کنم

 ؟این فرصتها تا تابستان کی پی  می اید ؟چقدر اضافه کاری کنم ؟کنم 
 ته باشیم وبخواهیم به آن برسیم واز طرفی با محدودیت مواجه هستیم به برنامه ریزی نیاز داریم ما وقتی که هدفی داش

 در غیر این صورت برنامه ریزی نمی خواهیم

 مثالبابام پولدارباشه هر موقع بخواهم واسم خودرو میخره برنامه ریزی 
 می خوام چیکار!

در ، است  وقابل گفتن به من برای خود هدفی که برایتان ارزشمند :۱تمرین 

 نظر بگیرید وبرنامه ریزی کارهایی که باید انجام دهید تا به هدفتان برسید بنویسید
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برای نگهداری وتعمیرات شررکت  کردن نبرنامه ریزی 

 ؟فایده داره یاضرر
 

محدودیت های مالی هدف تمام شورکتهای تولیدی کسوب سود باالتراست واز طرفی در همه جای دنیا شرکتهای تولیدی با   

 ه پس نیاز ب .گران بودن مواد اولیه روبرو استهزینه زیاد تعمیرات وتامین قطعات یدکی ماشین االت ،شرایط متمییر بازار 

 .برنامه ریزی دارد 

 چون هیچ شرکتی برای ورشکسته شدن تاسیس نمی شود!

 هست؟شرکت تولیدی شما با چه محدودیت هایی در کسب سود باالتر مواجه 

همانطور که می دانیم شرکوها بیشور سرمایه تاسیس شرکوشان را 

درصد هاینه سرمایه 01نرج تهیه ماشین االتشان می کنند)باالی 

چون ماشین اال  است که میوواند  !گذاری( واین درست است

برایشان از مواد اولیه محصول تولید کند تا بافروش ان محصوال  

 .کسب سود کنند
محصول با کینیت تر در هرزمان و تعداد دلخواه مشتری تولید می شود  ،اشین االت مدرنتر و سالم تر باشدهر چه این م 

ی در حال ،مردم پول زیادی نمی دهند که محصول بی کینیت وگران بخرند.محصول بی کینیت وگران همیشه مشتری ندارد .

 .که محصول ارزان با هر تعداد وبهترین کینیت در بازار پر است

  .با یو دستگاه تراش سالم یو چرخ دنده سالم وبی نقص تولید می شود

 .با یو فرگاز خراب  نمیشود یو شیرینی پخت که نه سوخته باشد نه خام

: در کادر زیر بنویسیدچه ماشین االت تجهیزات وتاسیساتی برای ۲تمرین

 شرکتتان

 است ؟ آورسود
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 دت باشبی تناوش اگر نسبت به این ابزار کار. هورآوبا ان پول در می  هویا پرایدم کار میکن هانسو آژراننده فرض کنید کسوی   

ن خودرو دیر  یا زود ای.تنایم باد الستیو ها و..نکنم  ،واسکازین گیربکس هی به زمان تعویض روغنجو تو دوفقط از ان کار بکش

ین واین ماش هباید خرج  کن ،ه.. میشود وهرچه پس انداز کردجلوبندی و ،دچار خرابی های هزینه بر و سنگین مانند گیربکس

 !پولی برای خرید خودرو سالمتری ندارم،به علت استهالک باهرقیمتی بنروشم  اگرو واسم کارکنههم مثل قبل نیست که زیاد 

بی خرا باعث مه ،ماشین االت شرکت تولیدیمان عدم توجه کافی به شورایط نصوب اپراتوری و  نگهداری و تعمیرات مناسب  

 طوالنی وهزینه بر می کند .تولیدتوقنات هم  ها و

 

الح که همان اصط تولیدی هایشرکتنگهداری وتعمیرات بی برنامه   حالت در

ما دچار ضررهای  هر وقت خراب شد درستش میکنم خودمونه،شرکت

 :ن در زیر اشاره شده استآزیادی میشود که مهمترین موارد 
 در زمان توقنات طوالنی وغیر قابل پی  بینی از دست دادن مشتریان-0

 بدین صورت که سنارشات مشتری را نمی توانیم در ان زمان جواب دهیم ومشتری نیاز خود را از جای دیگر تامین می کند 

 وانس دارم که سریعا او را به بیمارستان ببرم آژیو مثال سواده این اسوت وقتی که من همسورم بیمار است ونیاز به خودرو    

   پس از تماس با یو آژانس ،بگه ماشین نداریم!

 .دلزده میکند آژانسرا از تماس دوباره باان  ،نیاز فردمورد این عدم براورده شدن تقاضا در زمان 

 ان محصول بی کینیت تولید شده  شده   ی صرف شده برایژهزینه از بین رفته مواد اولیه وانر-2

به طور ناگهانی در میانه عملیات  ،پس ار صرف چند ساعت برای تراش یو قطعهیو مثال سواده این است که یو تراشکار  

در این حالت چند میلیون تومان بابت هزینه قطعه تولید شده و برق  .تراش با خراب شودن دسوتگاه قطعه دچار شکستگی شود  

 .مصرفی وحقوق تراشکار نابود میشود 

 قطعات یدکی مناسب وبا کینیت در هر زمانی نبود افراد متخصص برای تعمیرات ودر دسترس بودن-1

در حالی که سنارش مشتری را  .فرض در شورایطی در شوینت شب ودر روزهای تعطیالت ماشین االت ما دچار خرابی شده  

ن شورایط افراد متخصوص تعمیرات ماشوین وقطعات یدکی مناسب را از کجا    آپذیرفته وپول  را هم گرفته ایم  ور از طرفی در 

 گیر بیاورم  

که این شورایط همیشوه وجود دارد به ناچار باید ماشوین را بدست افراد نابلد بدهیم ویا چند روز توقف تولید را تحمل کنیم    

 که در هر دو حالت ضرر زیادی برشرکت تحمیل می شود

 

م توجه به شرایط کارکرد ماشین االت تولید با یو برنامه ریزی مناسب واجرای اصولی نگهداری تمام ضوررهای ناشی از عد  

 و تعمیرات ماشین االت تجهیزات وتاسیسات شرکتهای تولیدی قابل پیشگیری است واز طرفی با از بین رفتن این

 سود آن نصیب کارگران وصاحبان شرکت می شود،هزینه ها    
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وسود آور برنامه ریزی مناسب برای نگهداری و تعمیرات حال چند اثر مهم 

 ماشین آالت رابررسی کنیم:
 
 زمان توقنات ماشین االت وتولید  انجام به موقع وبا کینیت تمام کارهای تعمیراتی ونگه داری وکم کردن-0

وواسکازین گیربکس و... را مثل خودرو شخصیمان که تعویض روغن  ،در حالی که اگر نگهداری و تعمیرات بدون برنامه باشد

مانند تمام کردن صنحه کالچ  زیادیهر زمان امکان خرابی های  .بی برنامه وبدون توجه به دفترچه راهنمای خودرو انجام دهیم

 !در میان راه و... وجود دارد وان زمان باید چند صد هزار تومان هزینه جرتقیل بدهیم تا فقط به تعمیرگاه برسیم

بیشتر برایمان کار می کند  ،مناسوب باعث افزای  عمر ماشوین االت میشوود که در نتیجه در حالت مطم ن   برنامه ریزی -2

 .وسود اور است

ر محصوالتمان رابا ه ،در دسوترس پذیری ماشوین االت بیشوتر میشوود وتوقنات کمتر تولید وماشین االت مطم ن وسالم    -1

 .ی کند تعداد وکینیت مناسب در هر زمان برای مشتری تولید م

نی چون تمام کارهای ف .بهره وری از ننرات فنی وتولید باال میرود وهمیشووه از ننراتمان میتوانیم بیشووترین بهره را ببریم -4

 .طبق برنامه انجام می شود واز طرفی با کاه  توقنات تولید ننرات تولید کمتر دچار بیکاری میشوند

 انگیزه ننرات فنی وتولید باال می رود-5

یزگی ننرات حاصووول بی برنامه گی مدیران اسوووت چون ننرات فنی وتولید می بینند هر زمان او را به سووورا  کاری  بی انگ

نیمه تمام وناقص انجام میشود تنها انگیزه اش پرکردن زمان کاری میشودنه کینیت کار واز طرفی با سود  مینرستند وهمه کارها

 ی کننداور شدن شرکت کارگران نیز مزایای باالتری کسب م

وقت کافی برای ناارت مدیران وسرپرستان فنی برای ناارت وکنترل خوب انجام شدن کارهاایجاد میشود در صورتی که -7

بدون برنامه ریزی باید وقت خود را برای مشاجره با کارگران فنی برای فرستادن انها در سر کارهای خود صرف میشود واز طرفی 

 همیشه کار ها عقب می افتد

بردن بچه ها به مدرسووه وکارهای دیگر را  ،دادن اقسوواا انجام خرید،اقعی که در روز باید چند کار مانند رفتن بانو مثل مو

بواید انجام دهیم وبدون برنامه ریزی روزانه وهنتگی همیشوووه چند کار را برای روزها وهنته های اینده باقی می ماند که ان هم  

 !انجام نمیشود 

 انبار داری کمتر برای واحد فنی -8

چون برنامه کارهای فنی برای هنته وماه اینده را داریم وتعداد ونوع قطعات یدکی ومصورفی برای دستگاهها پی  بینی شده  

ه ک در انبار خوابانده ایم یا موقعی،در صوورتی که بدون برنامه همیشوه یا سرمایه الکی برای قطعاتی که فعال نیاز نداریم    .اسوت  

 .قطعه یدکی می خواهیم در انبار وجود ندارد ،برای تعمیر ماشین االت تولید

:شما دیگرفواید برنامه ریزی مناسب نگهداری و تعمیرات برای  ۳تمرین

 مورد5شرکتتان را در این کادر بنویسید؟ حداقل 
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برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات  تاقدم اسراسری   پنج 

 برای شرکتهای تولیدی
 

با انجام دادن این قدم ها .قدم اساسی دارید  پنج ،ریزی برای ماشوین االت تجهیزات وتاسویسوات شورکتهای تولیدی     برنامه

 .خودتان برنامه ریزکارهای فنی شرکتتان میشوید

 این قدم ها به ترتیب زیر است:

 ایهاد فرهنگ وتفکر دلسوزانه -قدم اول

 انوخات فرد یا افراد برنامه ریا-قدم دوم

 کسب اطالعا  مورد نیاز برنامه ریای- قدم سوم

 اولویت بندی-قدم چهارم

 انهام برنامه ریای بلند مد  وکوتاه مد  -پنهم قدم
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 فرهنگ دلسوزانه چیه؟
 

 اولین قدم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات مناسب که من آن را راز نگهداری و تعمیرات موفق وسودآور برای شرکتمان

 .د استید فرهنگ وتنکر دلسوزانه نسبت به داراییهای شرکت از جمله ماشین آالت تولیجاامی دانم  

فرهنگ وتفکر دلسوزانه یعنی همه مدیران وصاحبان شرکت سهامداران 

وکارکنان شرکت اموال وداراییهای شرکت را سرمایه خودشان بدانند 

ز نیوهمانطور که مراقب وسایل خانه خودشان هستند از داراییهای شرکت 

 .مراقبت کنند ودر حفظ سالمتشان بکوشند

 مگه داریم؟ ؟مگه میشه !حتما می گویید چطوری اینجا ایرانه
 بله با انجام دادن اقدامات زیر هم میشه هم داریم:

 واز بین بردن ترس از تمییر تنکر بی مس ولیتی قبلی با آموزش وتوضیح دادن راجب اترات مالی نگهداری -0

این ترس باید در مدیران وصاحبان شرکت که با این که پول خودشان را  .وحنظ سالمت داراییهای شرکت  تعمیرات

این که دل  به حال سرمایه اش نمیسوزه من  :چون متاسنانه کارگر میگه.خرج این دارایی ها کردند از بین برود 

 !دلم بسوزه

 

 

این کتاب را در اختیار میتوانید ،:به عنوان اولین کارآموزشی قدام کنیدا 

 مدیران وصاحبان شرکتتان قرار دهید

 

جلب تعهد وکمو از همه کارکنان شورکت برای ایجاد یو برنامه ریزی مناسب برای نگهداری و تعمیرات ماشین االت با  -2

 استناده از نارات ایشان 

نی که در کشووورهای خارجی متداول این کارباعث ایجاد رقابت سووالم بین واحد های مختلف شوورکت می شووودرنه زیر آب ز

 .است !( چون همه از این هدف مشترک سود می برند وهر کس می خواهد بهترین نار را بدهد

 چون چه کارمندی است که از در آمد باالتر واشتمال طوالنی تر بترسد وبرای بدست آوردن این ها کاری انجام ندهد.
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اصل از این تفکر را برای :به عنوان دومین کار سودمندی حنیدک اقدام

 سایر کارکنان شرکتتان توضیح دهید ونظرات رابرای رسیدن به اهداف شرکت جمع آوری کنید

 برنامه ریا نگهداری وتعمیرا  کیه؟

 

یو ننر وشرکتهای بزرگتر به تعداد بیشتر تا چهار ننر نیاز دارندتا از پس ،سوالن تولید دارند 1برای شورکتهای تولیدی که تا  

 .کارهای برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات برآید

باید وظاینی را که برای انجام آنها نیاز به بکارگیری این فرد داریم  ،قبل از اسوووتخدام یو کارمند جدیدی برای شووورکتمان

 .ریم با برق کار تماس میگیفقط و، زنگ نمی زنیم لوله ک  بیاد! مثال وقتی لوسترخانه را می خواهیم نصب کنیم.بشناسیم 

 

 پس ابتدا بهتر است بدانیم  

 ؟چه وظایفی دارهبرنامه ریز نگهداری و تعمیرات 
برنامه ریز نگهداری و تعمیرات نماینده مدیر فنی ورابط بین مجریان واحد فنی وسوایر قسومتهای شورکت است که واحد    -0

 فنی به آن ها خدمات فنی ارائه می دهد

اتی وتاسویسواتی ار از سایر قسمتهای شرکت دریافت وپس از اولویت بندی کارها وتعیین نوع کار آن ها   یعنی کارهای تعمیر

 با این کار هیچ وقت کاری عقب  .را به مجریان واحد فنی که سرپرستان مکانیو برق تاسیسات و.. هستند ابال  می کند

 .نمی افتد

فعالیتهای سرویس نکهداری و تعمیرات ماشین االت تولید به صورت  مس ول برنامه ریزی،برنامه ریز نگهداری و تعمیرات -2

 ماهانه وساالنه است  ،نتگی،هروزانه 

 مس ول بایگانی وآرشیو مدارک واسناد وواحد فنی است تا در مواقع نیاز در دسترس  ،برنامه ریز نگهداری و تعمیرات-1

اره برای خرید دوب.از کار افتاد وقابل تعمیر نبود ،ده ایممثال هنگامی که یو پمپ دسووتگاهی که چند سووال قبل خری.باشوود 

 .همان پمپ به فاکتور آن مراجعه می کنیم

 کنترل کننده زمان انجام کارهای تعمیراتی در موعد مقرر  با تعیین زمان بندی واولویت بندی کارها-4

کارهای فنی وتوقف دسووتگاه های تولید هماهنگ کننده جلسووات واحد فنی وتولید برای نار خواهی از رضووایت از انجام -5

 .برای انجام برنامه های اینده که این کار باعث ارزیابی واصالح برنامه ریزی واجرای بهتر کارها می شود

انجام بازرسوی های دوره ای ازکینیت کارهای انجام شوده وتهیه گزارش وارسوال به مدیر فنی شورکت تا در کنترل انجام     -6

 .کند کارها به مدیریت کمو

 مس ول تجزیه وتحلیل از فعالیت های انجام شده واحد فنی وتهیه گزارشات هزینه نگهداری و تعمیرات ماهیانه  -7

 .برای آن که کسی را انتخاب کنیم که بتواند این وظایف را انجام دهد    

www.takbook.com



 

Modirefanni.com 

  

Modirefanni.com 

 

 

16 

 

 باید فرد برنامه ریز این دانش ومهارتهاوخصوصیات را داشته باشد:
 
تا با دید خوب نسبت به کارهای  ،تجهیزات تولید داشوته باشود   دارای پنج سوال سوابقه کار تعمیرات  این فرد باید حداقل -0

 .فنی کارها را اولویت بندی وبه مجریان مربوطه ابال  کند

ام ی برنامه ها را انجزبان فنی وکامپیوتر باشووود تا بتواند زمان بند ،ریاضووویات ،باید دان  کافی در زمینه آمار واحتماالت -2

 .دهد وتجزیه وتحلیل مناسبی برای تهیه گزارشات واصالح برنامه ها داشته باشدرحداقل دارای فوق دیپلم برق  یامکانیو باشد(

 ..به هیچ وجه از میان سرپرستان وکارگران واحد فنی نباشد-1

تحت فشار تولید دوباره کارها بی برنامه انجام می چون وقت کافی برای ناارت وانجام کارهای فنی باقی نمی ماند واز طرفی 

 .شود 

 .باید دارای قدرت تصمیم گیری وفکر کردن ومس ولیت پذیر باشد تا از پس فشار کاری برآید -4

باید فعال وعالقه مند به کار خود باشوود چون برنامه ریز عالوه بر کارهای رکر شووده باید حداقل یو سوووم از زمان کاری  -5

 .بازرسی های دوره ای وپیگیری مستمر زمان اتمام کارها واصالح مداوم برنامه ها کند خود راصرف

 برنامه ریا چه اطالعاتی میخواد ؟
 

اگر به همان مثال خرید خودرو پرایدبرگردیم من برای برنامه ریزی برای خرید نیاز به اطالعات مناسوب از داشته های فعلی  

 .ای خرید خودرو تا اول تابستان باید جمع کنم نیاز دارم وکارهایی که برای تامین پولی که بر

 داشته های فعلی:

 تومان111111پس انداز ماهی 

 اطالعات مورد نیاز برای تامن مابقی پول:

 وام بگیرم  

 حداکثر تا کی؟چقدر؟

 در خرجهای زندگی صرفه جویی کنم

 چطوری؟چقدر؟

 توسط کارخانه باشم؟ دنبال اطالعات فروش تسهیالتی خودرو به علت مناسبتها

 از چه طریقی پیگیری کنم؟چه مناسبتهایی وجود دارد ؟

پس برای این که برای شووورکت تولیدیمان بهترین برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات انجام دهیم باید به موارد زیر شوووناخت 

 پیدا کنیم:

 کلی شرکت چیست؟محصوالت تولیدی شرکتمان چیه؟میزان فروش وتولید روزانه محصوالت واهداف -0

 تعداد ونوع ماشین االت تولیدوتجهیزات و تاسیسات شرکت -2

 وسعت سالن های تولید کارگاهها وانبار فنی-4

شوناخت محیطی شورکت ماننددسوترسوی به اورزانس پزشکی ات  نشانی ووضعیت دریافت برق گاز آب گازوئیل وتلنن     -5

 وخطوا اینترنت ودسترسی به مرکز شهر

 ن واحد های فنی وتولید ومیزات تحصیالت وتجربه کاری وتخصص آنهاتعداد کارکنا-6
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 آشنایی با چارت سازمانی وکار سایر قسمتهای شرکت به طور کلی-7

 تعداد شینت ها وساعات کار هنتگی واحد تولید وفنی-8

 هزینه های ماهانه نگهداری و تعمیرات شرکت نایر قطعات یدکی ومصرفی وابزار االت و..-01

 

 به جمع آوری اطالعات مورد نیاز زیر برای برنامه ریزی می کنیم:حال 

 

جمع آوری اسناد ومدارک فنی مانند فاکتورهاواطالعات خرید وکتابچه -۵ 

 های فنی دستگاهها وقطعات یدکی خریداری شده 
این اطالعات را از واحد فنی وتولید وجستجو در اینترنت وخواندن پالک شناسایی روی قطعات ودستگاههای خریداری شده 

 کنیدمی پیدا 

تهیه نقشهه کلی کارخانه ونقشههه سههالن های تولید با نشان دادن محل  -2

جایگیری دستگاهها که بتوانیم دستگاهها رابا کد نشان دهیم ودر زمان افراد 

فنی صههرفهه جویی کنیم وافرادبرای انجهام تعمیرات ونگه داری دنبال    افراد

   دستگاهها وتجهیزات نگردند

 :برای تهیه این نقشه از کسی که در شرکتتان نقشه کشی با  نیدک اقدام

 بلد است کمک بگیرید AutoCADیاworkd ilSoنرم افزار

   تهیه شناسنامه وکد گذاری برای تمام تجهیزات-۸

ناسنامه و.. ده شفرد تایید کنن ،تاریخ تهیه شناسنامه،محل تولد  ،دستگاهها مثل شناسنامه انسان که تاریخ تولدشوناسونامه   

 شرکت تولید  دستگاه وآدرس ونام محل خرید  ،محل قرارگیری تجهیزات در کارخانه،باید در آن اسم وکد تجهیزات  دارد.

 قطعات اصلی دستگاه باشد   و ی مصرفی دستگاهژانرمقدار ،نمایندگی خدمات پس از فروش دستگاه ،کننده دستگاه
اطالعات مورد نیاز شووناسوونامه تجهیزات را از اسووناد خریداری کردن تجهیزات واز پالکارد روی تجهیزات وتحقیق اینترنتی 

 بدست آورید 

تهیه لیست تعدادنفرات واحد فنی وتخصص وحقوق دریافتی وسمتشان -۴

 در واحد فنی

 شرکت د روزانه وهفتگیبرنامه تولی-۱
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 برنامه ریای بدون اولویت بندی سودی نداره؟
 

نه ضووبط آیهمانطور که در حرکت خودرو موتور وگیربکس وچرخ ها اهمیت باالتری نسووبت به دیگر قطعات مانند شوویشووه 

ای سرویس ونکه داری در کتابچه های خودرو بیشتر فعالیت ه،درب و...دارند وبدون این قطعات حرکت خودرو غیرممکن اسوت  

 .مربوا به این قطعات است 

اولویت بندی می کنیم تا هیچ وقت تولید با توقف روبرو 

 بیشورین فعالیوها را برای ماشین اال  تولیدبرنامه ریای.نشود

چون برای ما ارزش باالتری نسبت به سایر قسموهای ،می کنیم 

 .شرکت دارد ودرامد شرکت را تامین می کند
 

 رده اولویت بندی می کنیم: 1االت یو شرکت تولیدی را حداقل در ماشین 

 اولویت اول:

 ماشین االت تولیدی که بدون انها تولید غیرممکن است مثل ماشین االت تزریق پالستیو برای تولید محصوالت پالستیکی

 اولویت دوم:

 ود ویا ماشین االت از کار می افتندتاسیسات وتجهیزات پشتیبانی کننده از تولید که بدون انها تولید کند میش

 مثل الکتروپمپ های آب برای چرخ  آب در درون غلتو های دستگاه تولید پالستیو تا دا  نکنند

 اولویت سوم:

تجهیزات غیر تولیدی که در توقف تولید نقشی ندارند ولی برای سایر قسمتهای شرکت مهم هستند مانند موتورخانه شرکت 

 وکولرها

رده اولویت بندی کنید و  3:تجهیزات وماشین آالت شرکتتان را در ۴تمرین

 برگه جداگانه بنویسید3در 
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 تهیه برنامه های بلندمد  وکوتاه مد  در چهار مرحله
 

 نگهداری و تعمیرات مورد نیاز هر دستگاه ،نوشتن برنامه فعالیتهای سرویس
 

 ذاری برای تمام ماشین آالت با استناده ازپس از اولویت بندی ماشین االت وتهیه شناسنامه وکد گ

 استناده ازتجربه تعمیراتی ودان  مهندسی  ننرات فنی وتولید -

 اطالعات وسوابق موجود در شناسنامه تجهیزات -

 جستجو در اینترنت وتحقیق راجب فعالیت های الزم برای سرویس نگه داری و تعمیرات مورد نیاز هر دستگاه-

 دستگاهکتابچه های فنی هر -

برای هر دسووتگاه برنامه فعالیت های مورد نیاز برای انجام وزمان بندی مناسووب کارهای نگهداری و تعمیرات ومجری انجام  

 الیت را می نویسیمعآن ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي کليديتوصيه
برای نوشتن برنامه نوشتن توقف یا عدم توقف 

ان دستتتگاه برای انجام آن فعالیت استتت تا هم 

شود ویک اپراتور  برای تمیز  ایمنی نفرات تامین

 کردن یک پمپ در حالت روشتتن این کار را انجام
هم توقفات ماشین االت برای انجام کارهای ، ندهد 

 تعمیرات برنامه ریزی شودنگهداری و 

 

 هاي کليديتوصيه
دیگر برای نوشتتن برنامه ها نوشتن توضیاات  

مربوط به هر کار استتت که باید بسیار ساده وکامل 

نوشتتته شتتده باشتتد که برای کارگران فنی وتولید 

 قابل فهم باشد

 

 هاي کليديتوصيه
برای نوشتن برنامه ها کارهای نظافت وتمیز کاری دستگا ها را 

به اپراتورهای تولید می سپاریم چون هم با دستگاه آشنا تر  

هستند وهم با شرکت در سرویس ونگه داری دستگاه تات  

 خود احساس ارزشمندی کننداختیار 

 مانند کسی که ماشین خود را میشوید واز این کار لذت میبرد!ک
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مثال زیر نمونه ای از فعایتهای برنامه ریزی شوده نگهداری و تعمیرات برای یو دسوتگاه الکتروپمپ ماشین االت تولید یو   

 است که فقط با استناده از روش برنامه ریزی که در این کتاب مطرح شده است تهیه شده است: غذاییموادکارخانه 

 

 روز۰۳ اپراتور  تميزكردن الكتروموتور پمپ 
نياز به 

 توقف
با اطمينان از خاموش بودن 

الکتروموتور با فرچه سيمی ؛ 

 کرباس و کاردک تميز گردد 

آمپرگيري و بررسي اتصاالت 

 روز۰۳ برق 22KW,44Aالكتروموتور 
 توقف

 نياز ندارد

آمپرگيري و تنظيم رنج كليد بي 

و  22Aمتال)جريان بي متال 

 (05Aجريان فيوز 
بار  -5+50بازديد فشار سنج 

 )بعد از پمپ(
 روز۰۸۳ برق

 توقف

 نياز ندارد
بازديد و نظافت گيج و در 

 صورت نياز كاليبره نمودن آن

سيم  بازديد الكتروموتور

 روز۰۳ پيچي
نياز به 

 توقف
سرويس قاب و پروانه و   

 گريسكاري ياتاقانهاي الكتروموتور
 توقف روز۰۸۳ مکانيک بازديد شيرآالت پمپ

 در صورت نياز سرويس گردند نياز ندارد
 

 

ماشین تجهیزات یا :با همکاری نیروهای فنی وتولید برای یکی از ۵تمرین

 بنویسیداالت شرکتتان برنامه نگهداری و تعمیرات 

 انجام دهیدتمرین را !کار سختی نیست نترسید ،بامطالعه تااینجای کتاب

 

تفکیک زمان بندی انجام فعالیت ها به صورت روزانه هفتگی ماهانه 

 وسالیانه تا کارها زمان بندی شود 
 

:حال به سادگی با تهیه یک کامپیوتر تمام داده های برنامه ها در نیدک اقدام

 کشیدن جدول به تفکیک ماشین االت وقطعاتشان وارد کنید نرم افزاراکسل با
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 .برنامه هارا بر اساس زمان بندی روزانه وهنتگی وماهانه جدا کنید 

با ایجاد یو راه ارتباطی برنامه ها را بصورت کاغذی با پرینتر پرینت کنید یا از طریق شبکه اینترنت داخلی شرکت در زمان 

 .سیم پیچی واپراتورهای تولید قرار دهید ،برق ،مکانیو میراتتعخود در اختیار واحد های 

 

 طراحی فرم های برنامه ها ودرخواست کارهای تعمیراتی
 شماتابحال فرم های زیادی دیده اید مانند فرم واریز پول به حساب بانکب،فرم تبت نام دانشگاه،فرم استخدام و..  

 .تمام این فرم ها برای این است که به کارها نام دهد واطالعات فرم ها دقیقتر وراحتتر تبت شود 

برای ایهاد یک نظم که باعث انهام دادن سروقت در شرکت نیا،

گر دی،بدون ایهاد فرم  .نیاز به فرم داریم ،ودقیق کارها میشود

ده یای شمهریان نیازی به انهام دادن کارها در سر زمان برنامه ر

 .در نود احساس نمی کنند 
 

به طراحی یو فرم داریم که برنامه ها در آن به تنکیو مجریان انجام کار وهر ماشوین االت بنویسیم پس از مدتی بدون    -

 فرم دوباره کارها بی برنامه انجام میشود

یو فرم درخواسوت کارهای فنی ازسایر قسمتهای شرکت تهیه شود تا هر  -

قسمتی نیاز به کار واحد فنی داشت آن را برگه اعالم کند تا برنامه ریزی تمام 

 روی هم تلنبار نشود ی انجام نشدهکارها صورت گیرد وکارها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي کليديتوصيه
ستتال اول از ایجاد 3یا2یتک نکتته مهم تا مدت   

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در شرکتتان فرم ها 

را بصورت کاغذی به مجریان ابالغ وپس از انجام از آن 

ها دریافت کنید تا آن ها این ستتیستتتم وکار برنامه 

 سرعتباالبردن  یسپس برا. ریزی شده را درک کنند 

سیستم های نرم افزاری کارها از واثربخشتی بیشتتر  

 وشبکه استفاده کنید
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خواست کارهای تعمیراتی وبرنامه های نگهداری  :برای در ۶تمرین 

 تجهیزات شرکتتان فرمهای مناسبی طراحی کنید

 ارزیابی چراوچگونه؟ 
 

مشوووخص اسوووت که کتاب را به خوبی مطالعه کرده اید واز هوش باالیی ، جواب داده اید  هوای قبل اگر بوه این دو تمرین  

 .برخوردارید

 !به شما تبریک می گویم
شوما با اصوول کلی برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات ماشوین االت شرکتتان آشنا شده اید ومی توانید خودتان برنامه ریزی    

 کنید  

این برنامه ریای بدون ارزیابی وبه روز شدن مداوم چند ماهی 

دوام نخواهد داشت ودوباره شرکت به وضعیت قبلی دچار میشود 
 حتما جدی بگیرید!پس مطالعه صفحات پایانی کتاب را 

 
در غیر این صورت هنوز باید با هواپیمای برادران رایت  . پبشورفت علم در صونعت همواره بر پایه ارزیابی وبه روز شدن است  

ر حتی برای رفتن از ه ،چون سیستم لوله کشی  اختراع نشده بود!خوردن آب به لب چشومه میرفتیم شوهد! یا برای  می رفتیم م

 .بود 01باالتر از ما امتحان می گرفتندوشاخص برای قبولی در امتحان نمره باالی  مقطع تحصیلی به مقطع

برنامه ریای نگهداری و تعمیرا  نیاز به شانصهای ارزیابی دارد تا 

در غیر این صور  هیچ مدیری از  ،عملکرد آن سنهیده شود

 .حمایت نمی کند،کاری که نوواند نویهه اش را بفهمد 
 

بسیار ساده ولی مهم برای محاسبه عملکرد برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات ماشین االت در شرکتهای در زیر سوه شاخص  

 تولیدی آمده است:
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نسههبت تعداد کارهای برنامه ریزی شههده واحد فنی به کارهای بدون -۵

 برنامه واحد فنی
انجام شووده توسووط واحد فنی را  برای بدسووت آوردن این نسووبت تعدادفعالیت های برنامه ریزی شووده ودرخواسووت کارهای 

 بشمارید

 ( یعنی برنامه ریزی ما موفق تر بوده وتوانسته خرابی های اتناقی را کم کند٪71هرچه این نسبت باالتر باشدرحداقل 

میرسد که بی نایر و قابل مقایسه با آمار برترین شرکتهای  ٪81با انجام تمام مراحل رکر شوده در این کتاب این درصد به  

 ستدنیا

 محاسبه هزینه های نگهداری و تعمیرات ماهانه-۲
 برای این کار حقوق پرسنل فنی مجری انجام کارها را با قطعات یدکی ومصرفی ماشین االت را در هرماه را جمع کنید

 این هزینه باید از حدی که متناسب با تعداد ونوع کارهای فنی وسودی که شرکت میبرد باالتر نرود

ماه متوالی را حساب  3ی شرکتتان هزینه نگهداری و تعمیرات : برانیدک اقدام

 ماه مقایسه کنید3کنید وبا سود شرکت در این 

 محاسبه زمان های توقف دستگاههای تولید به علت خرابی در هر ماه -۸

 اه باهم جمع کرد برای این کارباید زمان هایی که دستگاه خراب میشود تا تعمیرو راه اندازی مجدد رااندازه گرفت ودرطول م

باتوجه مقدارسواعات کارکرد این دسوتگاه تولید ومقدار محصوول تولید شده به راحتی میتوان ضررناشی از خرابی ها رابرای    

 شرکت حساب کرد

به مدت یک هفته هر روز از زمان شروع پس از برنامه ریزی واجرا، : ۷تمرین

زمان هایی که توقف دستگاه ناشی از خراب شدن است تا زمان رفع خرابی وانجام تعمیرات تولید تا پایان شیفت 

 وراه اندازی مجدد دستگاه را با ساعت یا کورنومتر حساب کرده ویادداشت کنید

 

 موفق باشید
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 برای شما که اهل مطالعه وفرد مفیدی برای جامعه خود هستید  ویژه اییاهد

 

 و آموزشی هدیه فوق العاده  دو در پایان 

 برایفقط 

 نود به ونام نانوادگی نامهمراه کسانی که جوات سوال زیر را به 

abdollahikhashayar@gmail.com 

 ارسال کنند

 

 سوال:

 میتوانند چگونه  صنایع و کارخانجات ایرانیبه نظر شما }

 {؟ و هزینه های نگهداری و تعمیرات را کاهش دهند  خرابی تجهیزات را کاهش 
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 هدیه اول

 تخفیفیک *

 !! %01 هشواد درصدی 
محصوال   از هر کدام از  

کارگاهها وسمینارهای آموزشی و

 به دلخواه نودتان  مهموعه ما

  در هر زمان
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 هدیه دوم

 تمام رنگی با محووای بسیار کاربردییک جلد کوات * 

 وجذات

 جلدروی  به قیمت)تولید با ماشین آالت سودآور 

 (تومان00111
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 !!بطور رایگان
 به آدرس شما تومانی 00111 ارسالوفقط با هاینه 

 در هر کهای ایران که هسوید تقدیم میشود 
 

 هم در دوره رایگان و غیرحضوری ما شرکت کنیدو 
 

Modirefanni.com 
 

 
 

 )برایان تریسی(عالقه مند هستندبرتر افراد هر جامعه به افزایش دانش ومهارت خود  %21فقط 

 یا علی
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