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 چکيده

موفقيت ناب در يافتن روش هاي  .نگهداري مي باشدتعميرات و نگهداري و تعميرات ناب كاربرد اصول ناب در محيط 
 در فعاليت هاي نت، كاهش هزينه، كيفيت باالتر و در نهايت بهره  به كار گيري اين اصول.نهفته است ف اتالفكارا در حذ

در اين مقاله به بررسي مفهوم نت ناب،روش هاي بكارگيري آن،منافع حاصله و نيز .وري و سود بيشتر را به دنبال دارد
  .پردازيمضرورت برنامه ريزي و زمانبندي در نت ناب مي

           
 .  برنامه ريزي و زمانبندي– کانبان نت – اتالف – ناب :واژه هاي کليدي

 
 مقدمه -۱

ك شناسايي سيستماتي”: ، كه بر پايه يك اصل ساده بنا شده است        [11]خاستگاه توليد ناب سيستم توليدي تويوتا مي باشد
 “. ها اتالف و حذف آن جهت كاهش هزينه 

 رو ناب ناميده مي شود که مي تواند شيوه اي را فراهم آورد که از طريق آن با کمترين،  بيشترين را به در تفكر مدرن ازآن
يك حقيقت در مورد توليد ناب اين است كه دستيابي به ناب در يك وضعيت با ثبات بدون وجود تجهيزات  . [9]انجام رساند

به “ نگهداري و تعميرات ”.  بايد يك استراتژي كليدي باشد)ت ن( قابل اطمينان ممكن نخواهد بود؛ و نگهداري و تعميرات
 .معناي حفظ يك سطح مطلوب عملكرد مي باشد، نه تعمير سريع تجهيزات

 بهبود عملكرد و قابليت اطمينان به منظور ستلزم يك موقعيت استوار كسب و كارنت ناب م  به سويحركت موفقيت آميز
 .نت صورت گرفته، می باشدوت از آنچه كه تا حال در مورد فعاليت هاي  رويكرد بنيادي متفا، و نیزتجهيزات

اغلب دپارتمان هاي نت فعاليت هاي خود را . ات و تعمير آنها متمركز استزروي جلوگيري از خرابي تجهير عمليات نت ب
نه با تمركز مقدماتي بر روي گرايا در حقيقت، حركت از استراتژي نت واكنشي به نت كنش. نمي دانند " حذف اتالف " به معني 

                                                 
 واحد بهشهر_دانشجوي كارشناسي مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران 1
 
 واحد بهشهر_يع دانشگاه علم و صنعت ايراندانشجوي كارشناسي مهندسي صنا 2
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خصوصا اين امر در مورد شركت هايي كه هم اكنون . حذف اتالف در اقدامات نت و سيستم مديريتي، ساده تر صورت مي گيرد
  .د صادق استنتحت يك سيستم توليدي ناب اجرا مي شو

 
  ناب چيست؟-۲

به طور خالصه ناب ساده . و حذف اتالف مي باشد براي كمك به يافتن  اي از اصول، مفاهيم و تكنيك هامجموعهناب، 
 [6].سازي، استفاده كمتر و كار بيشتر مي باشد

 
  فوايد ناب - ۲-۱

فوايد ناب حذف اتالف، افزايش سود، رضايت .  در يافتن روش هاي كارآمد در حذف اتالف نهفته است“  ناب”موفقيت 
 .مي باشد... ن سيكل فرآيند، بهبود بهره وري ومشتري، مشاركت كاركنان، تضمين بقاي سازمان، كاهش زما

 
   ابزار هاي ناب-۲-۲

 :از جمله ابزارهای ناب عبارتنداز
 1نت بهره ور فراگير •

  ٢نقشه برداري جريان ارزش •

 استاندارد سازي کار •

 S۵  3 مديريت ديداري •

 سيستم کششي کانبان  •

 4توليد/ تسطيح تقاضا  •

 چيدمان سلولي •

 5تغيير سريع •

 ٦ جيدوکوپوکا يوکه و •

 کايزن •

 .[10 ,7]... و   •

 ).۱شکل(آن ها را می توان در نمودار روابط ناب مشاهده نمود که ارتباط بین 

                                                 
1  Total Productive Maintenance (TPM) 
 
2 Value Stream Mapping (VSM) 
3 5S Visual Management 
 
4 Demand/Load Leveling 
5 Quick Changeover 
6 Poka -Yoke  & Jidoko 
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 [7]   نمودار روابط ناب-۱شکل

 
 )نت( نگهداري و تعميرات-۳

يف مي شود كه روي نگهداري تسهيالت و به عنوان عمليات دپارتماني توص) در مقابل دوباره سازي يا تعمير(عمليات نت 
این فعالیت ها در هرم مدیرت نت عناصر اجرایی ارتباط بین .تجهيزات در وضعيت عملياتي و سرويس دهي تمركز دارد

 ).۲شکل(آورده شده است
حذف جهت . از کار افتادگي تجهيزات ظرفيت سيستم ها را به هدر مي دهد كه اين اتالف هرگز قابل جبران نمي باشد

اقدامات نت جهت  اين امر نيازمند تعهد بلند مدت مديريت و. اين اتالفات بايد از نت واكنشي به سمت نت كنشي حركت نمود
 .اي رسيدن به اهداف ناب ضروري استحذف اتالف بوده و در راست
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  [5]هرم مديريت نگهداري و تعميرات -۲شکل

 
  در نتف هفت فرم اتال-۳-۱

اين مفهوم مي تواند به همان ميزان در نت نيز ياري دهنده . مفهوم محوري توليد ناب حذف هفت فرم اتالف مي باشد
 .باشد

 
 فعاليت هاي مازاد در نت  .١

فعاليت هايي كه غالبا اجرا شده، در صورتي كه . يك اتالف كليدي در كارخانجات توليدي،  توليد مازاد مي باشد
در نت اين اتالف به اين صورت .  افزوده اي نداشته يا اينكه مشتريان تمايلي براي خريد آن ها ندارندهيچ نوع ارزش
 اجراي فعاليت هاي نت پيشگيرانه و پيشگويانه در فواصلي كوتاهتر از فواصل بهينه كه منجر به :بيان مي شود

 .اتالف استي غير ضروري صد در صد ت پيشگيرانه ن. فعاليت هاي مازاد نت مي گردد
 

 انتظار  .۲
. انتظار در حوزه نت شامل انتظار كشيدن دپارتمان هاي توليد براي پرسنل نت جهت سرويس دهي مي باشد

اين فرم اتالف محسوب  حمل ونقل و ديگر موارد مشابه نيز جزء انتظار برايانتظار براي ابزار، مستند سازي قطعات،
 .مي شوند

  از اين رو.وده نمي باشد و بايد حذف شده و يا به طور وسيعي كاهش يابدانتظار يك فعاليت داراي ارزش افز
قطعات و مدارك را نزديك محل . فعاليت هاي برنامه ريزي و زمانبندي نت را به طور هماهنگ با توليد انجام دهيد

 .بار كنيدابزارهاي بيشتري خريداري كرده و در نزديكي محل مورد استفاده آن ها ان. انجام كار قرار دهيد
 

 
CMMS 

 

برنامه ريزی و 
 زمانبندی

 
TPM 

سيستم 
 سفارشات کاری

 
 نت پيشگيرانه

 
 نت پيشگويانه

تجزيه و تحليل 
 علل ريشه ای

 

 
 مهندسی نت

مديريت 
 )انبارها(مواد

به کارگيری با 
ارزش ترين 

 دارايی

نت مستقل 
 خودکار

ت  برپايه قابلينت
 اطمينان

 
 بهبود مستمر

Archvie of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 ٥  
 
 

 حمل و نقل .۳
ابزارهايي كه . مي باشد“ قدم زدن ”  پاسخ آن ها ، اگر از افراد كارخانه بپرسيم كه كاركنان نت چه مي كنند

كه از قبل مونتاژ نشده اند، مستند سازي هايي كه  بسيار دورتر از محل انجام كار انبار مي شوند،  قطعات پر كاربردتر
كاري براي ماشين هايي كه در دسترس نيستند، همگي موجب حمل ونقل اضافي مي بايد صورت گيرند و سفارشات 

 .پرسنل نت زمان زيادي را صرف قدم زدن مي كنند كه اكثر آن ارزش افزوده اي را به فرآيند اضافه نمي كند. گردند
 

 فرآيند اتالف مربوط به  .۴
 به سطح سرويس  آالت سريع تر ماشينتعميرات عموما براي رساندن هرچه در نت واكنشي يا پس از خرابي،

دهي هدايت مي شوند، به  طوري كه گاهي اوقات موجب از دست دادن فرصت جهت اجراي تعميرات با كيفيت تر و 
 كليدهايي جهت حذف بوده وهت توليد جبرنامه ريزي و زمانبندي نت مشابه آماده سازي . مي گردد طوالني مدت تر

 .شد اتالف مربوط به فرايند مي با
 

 موجودي .۵
 درصد مواد متروك يا موادي كه به ندرت ٣٥ درصد مواد مورد نياز و ٥يك انبار معمول موجودي نت شامل 

به عالوه موجودي مخفي نيز ممكن است به صورت غير رسمي نگهداري شود  .د، مي باشدنمورد استفاده قرار مي گير
زمان دهي يك استراتژي ذخيره ناب، اتالف ايجاد شده سا. دتا در دسترس بودن را در مواقع ضروري تضمين نماي

موجودي جهت عمليات نت شامل انباشته هاي . توسط موجودي هاي مخفي و متروك را حذف خواهد كرد
مشابه موجودي فيزيكي، موجودي كاري بيش از حد در نت به معناي پاسخگويي كند . سفارشات كاري مي باشد

انباشته هاي موجودي كاري نت به معناي برنامه ريزي و زمانبندي ناكارا مي . دخرابي هاي دور از انتظار مي باش
 .باشد 

 
 حركت .۶

 قرار مي گيرد كه هيچ نوع PM١ فرآيند غير ضروري در عمليات نت معموال در حيطه وظايف ياحركت اتالفي 
 طول سال هيچ نوع  روي يك پمپ كه درPMبراي مثال بازرسي ماهيانه . ارزش افزوده اي روي خروجي ندارد 

 مثل ساالنه يا هر شش ماه يكبار بسته به درجه بحراني بودن رتغيير وضعيتي نداشته است، بايد در فواصل طوالني ت
 . آن تجهيزات صورت گيرد

 
 عيوب .۷

چند بار كار بايستي تكرار شود تا به طور صحيح انجام شود؟ برگشت كار به علت تعمير نامناسب منبع عظيمي 
به كارگيري ابزارهايي همچون تجزيه و تحليل علل ريشه اي مي تواند تضمين دهد كه عمل . مي باشداز اتالف 

 آموزش مناسب و دستورالعمل هاي كامل به حذف عيوب كمك . استمناسبي جهت حذف منبع عيب صورت گرفته
  . كنندمي

 
  نت ناب-۴

                                                 
1 Preventive Maintenance 
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نت ناب كاربرد اصول ناب در . ب ضروری استجهت حذف ویا به حداقل رساندن اتالف در نت، به کارگیری نت نا
 فعاليت هاي برنامه  توسطگرايانه است كه  كنشتعميرات و نت ناب، عمليات نگهداري .مي باشدمحيط نگهداري و تعميرات 
 منافعي چون افزايش قابليت اطمينان، بهره وري، كارايي، كيفيت و سودآوري تالش براي رسيدن بهريزي و زمانبندي شده نت 

 .مي كند
 :مراحل اجرايي جهت انجام اين امر ابزارهاي ناب هستند؛ شامل

 
 رنت بهره ور فراگي •
 ١نگهداري بر پايه قابليت اطمينان •
 عملكرد سطح باال، تيم هاي كاري خود محور متشكل از كارشناسان چند مهارته •
 منطق تصميم گيري  •
    5Sبرنامه هاي  •
 [4]كايزن  •
  ٢اثربخشي كلي تجهيزات •
 ري استاندارد كاري برقرا •
 تكنيك ها و ابزارهاي مديريت ديداري •
  ٣سيستم هاي تيان •
  [3]٤تكنيك هاي خطا ناپذير •

  ...و  •

 
هم   و  تامين مي كندJIT٦د مورد نياز را بر پايه  كه قطعات و موا 5MRO توسط يك انبار توزيع فعاليت هاي نت ناب

 ، ٧شكستظايف گروه مهندسي شامل تجزيه و تحليل علل ريشه اي و. د توسط يك گروه مهندسي نت پشتيباني مي گردچنين
  روندي و تجزيه و تحليل٨تجزيه و تحليل قطعات خراب، تجزيه و تحليل اثربخشي رويه هاي نت، تجزيه و تحليل نت پيشگويانه

 . شرايط مي باشدحاصل از نظارت برنتايج 
اتي مي باشد كه از مفاهيم توليد ناب و سيستم توليد تويوتا نت ناب يك حلقه گمشده در بسياري از شركت ها و كارخانج

 [4].استفاده مي كنند

 و نت ١٠ و سيستم مديريت دارايي هاي سازمان٩در اجراي نت ناب از سيستم هايي چون سيستم كامپيوتري مديريت نت
 .  استفاده مي شود١١مستقل خودكار

با وجود اين كه بسياري از شركت ها از . تالف مي باشدداشتن سوابق مناسب كليدي به سوي حفظ محيط عاري از ا
 .سيستم ژاپني كانبان استفاده مي كنند بهره مندي از يك سيستم كامپيوتري نت ناب مناسب ضروري مي باشد

                                                 
1 Reliability Centered  Maintenance (RCM) 
2  overall equipment effectiveness 
3 Teian systems 
4 Mistake-proofing techniques  
5 Maintenance Repair Overhaul   
6 Just in Time (JIT) 
7 Root Cause Failure Analysis (RCFA) 
8  Predictive Maintenance (PdM) 
9 Computerized  Maintenance Management System (CMMS)  
10 Enterprise Asset Management 
11  Autonomous Maintenance 
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   قدم هاي ساده به سوي نت ناب-۴-۱

ي جهت گاز برچسب هاي رنبه طور مثال . داز عالئم راهنماي ديداري بهبود دهي را با استفاده الترآمخزن ابزا •
 .نشان دادن محل نگهداري ابزارآالت استفاده كنيد 

 .دنمطمئن شويد كه آنها مرتب، سازمان يافته و در دسترس كاربران آن مي باش. مخزن مستندات را بهبود دهيد •
 .توان سيستمي ترتيب داد ي براي اين كار م

مواردی از ، وضعيت نرمال آن، تاريخ بازرسي بعدي واز عالئم راهنماي ديداري جهت نشان دادن وضعيت سيستم •
 . استفاده كنيد , دستاين

يك سيستم ساده سفارشات كاري ايجاد كنيد تا براي اپراتورها ، پرسنل نت و سرپرست ها عالئم راهنماي  •
 .ديداري فراهم سازد 

 [2].ازتكنيك هاي  تجزيه و تحليل علل ريشه اي جهت حل دائمي مشكالت استفاده كنيد •

 
 كانبان نت  -۴-۲

هرگاه ازكارافتادگي برنامه .  ايجاد شده و در كنار هر ماشين قرار داده مي شو ندCMMSكددار توسط يك ركارت هاي با
 مي تواند باركد خرابي مربوطه را از سري كارت هاي موجود اسكن كرده كه اين رريزي نشده اي براي ماشيني رخ دهد، اپراتو

   يا “ازكارافتادگي ماشين”به عنوان مثال كدهايي با عنوان . سفارش كاري براي بخش نت مي گردد عمل موجب ايجاد يك 
 .و ساير كدهاي خرابي “ ماشين به خوبي عمل نمي كند”
 براي  از تالشبه اين ترتيب .سپس كارت در طبقه اي قرار داده مي شود تا براي سرپرستان نت و توليد قابل رؤيت باشد   

به عمل مي   جلوگيري ، خصوصا هنگامي كه در دسترس نيستند،پرستان و مهندسان نت جهت تاييد سفارش كارييافتن سر
 [2].به اين ترتيب سيستمي مشابه كانبان خواهيم داشت . آيد

 
 برنامه ريزي و زمانبندي در محيط نت ناب -۵

 . مناسب ضروري است اينامهجهت اجراي فعاليت هاي نت در خالل برنامه ها ي توليدي شركت، داشتن بر
 .ميگيريم  براي برنامه ريزي و زمانبندي در محيط ناب موارد زير را در نظر

 
 PMاپراتورهاي عملياتي   -۵-۱

صورت مي  كه قبال توسط پرسنل نت  را برخي از فعاليت هاي نتيت انجام اپراتورهاي عملياتي مسئول نابدر محيط
 هاي الزم به عمل مي يت ها با سطح مهارت آنها تطبيق داده شده و در صورت لزوم آموزشاين فعال. گرفت، عهده دار مي شوند

ازكدهاي اولويت بندي .  دسترسي داشته باشندCMMS سفارشات كاري به يك ياپراتورها بايد به منظور ايجاد و پيگير. آيد
 شده جهت تسهيل در زمان بندي سفارشات كاري استفاده

 ،و زمان بندي فعاليت هاي نت اپراتورها بايد به گونه اي باشد تا از وظايف توليد ي خود باز نمانندبرنامه ريزي . شود  مي
 .است ز كه اين هماهنگي از وظايف برنامه ري

 
 PM  پرسنل متخصص  -۵-۲
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پرسنل متخصص نت عهده دار فعاليت . برخي از وظايف نت با توجه به ماهيت طبيعي آنها بسيار فني و تكنيكي مي باشد
 و نيز اطالعات CMMSچنين بايد به  هم. مي باشد... هايي هم چون پياده سازي، بازديدها ي دوره اي دستگاه ها، تعويضات و 

در نت ناب قطعات و مواد بايد  .، ابزارها و مستندات دسترسي داشته باشند، دستورالعمل هاي كاري1BOMجزئي تري مانند 
 .  نگرددنزديك محل كار قرار گيرند تا منجر به تلف شدن زمان جهت جستجوي آنها
برنامه ريزي و زمانبندي مناسب عنصري كليدي در  .زمانبندي فعاليت هاي نت بر پايه دوره هاي هفتگي صورت مي گيرد

 .وفق مي باشديك نت ناب م

 
 )PdM(برنامه نت پيشگويانه   -۵-۳

 استفاده از يك ، گذشته باشد كه بهترين راه به برنامه ريزي نشده بايد امري مربوطاتبراي موفقيت در محيط ناب، تعمير
نامه قرار ابتدا با تعيين درجه بحراني بودن تجهيزات بايد مشخص شود كه كدام تجهيزات در بر.   مي باشدPdMبرنامه صحيح 

رزش، گرماسنجي، آناليز روغن ل آناليز :هم چنين بايد نوع تكنولوژي پيشگيرانه براي هرجزء قطعه تعيين شود، مانند. مي گيرند
 حال چگونه اين فعاليت ها بايد برنامه ريزي و زمانبندي شوند؟ . تخاذ مي كنداكه معموال يك مهندس نت اين تصميمات را ... و 

 همراه با جزئيات، شرح انواع تست ها، تعداد تكرار آنها، مدت زماني كه PMايد به صورت دستورات كاري اين فعاليت ها ب
سپس مي توان اين فعاليت ها را مانند ديگر . مشخص گردندطول مي كشند، و نيز نوع تكنولوژي مورد استفاده در آنها 

 .دستورات نت زمانبندي كرد
 
 پيشگويانه/ شگيرانه  نت پي مر بوط بهحذف اتالف -۵-۴ 

اگرحداقل يك عمل .    ضروري مي باشدPdM / PMاي  هربراي تعيين اثربخشي عمليات نت، انجام بازديدهاي دو
 بايد مميزي صورت PM براي تعيين صحت اجراي   شش باري كه اين وظايف انجام مي شوند صورت نگيرد،راصالحي دره

 .گيرد
در انجام اين امرهماهنگي با برنامه ريز . د هاي دوره اي مي تواند تعديل يابددر صورت تشخيص مهندس نت تعداد بازدي

 .ضروري مي باشد
 
 در دسترس بودن ابزارها و قطعات   -۵-۵

وجود . داشتن اطالعات دقيق از سطح موجودي قطعات و ابزارها براي اطمينان از رفع به موقع نيازها ضروري است
 جهت جلوگيري از اتالف زمان براي جستجوي قطعات و ابزارآالت ،كي تجهيزات قرارمي گيرندانبارهاي قابل كنترل كه در نزدي

 .ضروري مي باشد
 
 برنامه ريزي و زمانبندي بدون اتالف  -۵-۶

نقش و موقعيت برنامه ريز . مهم استپيش يي هر دو پرسنل نت و عمليات بيش ازادر محيط نت ناب حداكثر كردن كار
اين . هدف بهينه سازي در استفاده از منابع در دسترس است.  برنامه ريزي با تمام جزئيات يك بايد است .نت حائز اهميت است

، مسائل ايمني، استفاده از رامر نيازمند تحليل تمام جنبه هاي كار همچون انواع و تعداد منابع، مدت زمان دقيق انجام كا
استخراج كاراترين روش از اطالعات به منظور برنامه ريز مي تواند  .اشدمي ب... اطالعات گذشته، مسائل جابجايي ابزارآالت و 
. قطعات، مواد و ابزارها بايد مشخص شده و در نزديك محل كار قرار داده شوند. گذشته و نيز بازديد از محل كار استفاده كند

مسائل حمل و نقل و نيازمندي هاي . رند ن قرار گيآان رنقشه ها، دستورالعمل ها يا هر نوع سند مربوطه بايد در دسترس كارب
هماهنگي عمليات با در نظر گرفتن زمانبندي اين فعاليت ها . تجهيزات بايد هماهنگ شده و در طرح كاري مستند گردند

                                                 
1 Bill of Material 
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جلسات هماهنگي و . خيرها بايستي اجتناب گرددأاز ت. تجهيزات در هنگام شروع كار است كليدي براي در دسترس بودن
اين سطح از جزئيات، هماهنگي و ارتباطات . تگي به منظور مرور و زمانبندي فعاليت هاي هفته بعد برگزار شودزمانبندي هف

 .جهت برنامه ريزي و زمانبندي بدون اتالف الزم است
 
 تجزيه و تحليل علل ريشه اي   -۵-۷

. ي از خرابي مشابه در آينده مي باشديافتن علل ريشه اي كليدي براي جلوگير .هر گونه خرابي تجهيزات بايد آناليز گردد
 اين کدها ابزارهاي تحليلي مورد .از وظايف برنامه ريز اطمينان از كددهي مناسب به خرابي ها و ثبت صحيح سوابق مي باشد

 پس از رفع مشکل، برنامه ريز و مهندس نت بايد طبق نتايج به. نياز براي حل مشکالت مربوط به تجهيزات را فراهم مي کنند
 .دست آمده، تنظيماتي را روي رويه کاري، تعداد تکرار آن ها و مشخصات قطعات صورت دهند

 
 ساختار سازماني  -۵-۸

عموما يك تيم . در سازمان هاي ناب، منابع به تيم هاي كاري متمركز و يا سلول هاي كاري معيني تقسيم مي گردند
تعيين  .يل مي شود و براي پشتيباني از آنها يك نت متمركز وجود داردكاري از پرسنل عملياتي مورد نياز و نيز پرسنل نت تشك
 برنامه ريزي و زمانبندي بايد متمركز شده تا از هر گونه دوباره كاري  .وظايف و مسئوليت ها در سازمان ها حائز اهميت است

 . مي كشدرچارت سازماني اين روابط داخلي را به تصوي. جلوگيري شود
اين نوع سا ختار سازماني  باعث پيشبرد توليد ناب  ) . ۳شكل ( سازماني نت ناب در زير آمده است نمونه اي از چارت

 . مي گردد و تمركز سازمان را از نت واكنشي به سوي نت كنشي سوق مي دهدTPM وتالش هاي
 

 
  سازمان نت ناب -۳شکل

ت يريمد
 انبار

 

 زيبرنامه ر

 
سرپرست موجودی 

 pdm/pmنت 
 

 مهندسی نت

 

موجودی منابع 
 نت

قابليت اطمينان 
منابع نت 
pdm/pm 

 ت کارخانهيريمد

 

 ت اپراتوريريمد

 

 ١م منطقه يت
 نت١- اپراتور٤
 

٢م منطقه يت
 ١- اپراتور٤

 نت
 

 ت نتيريمد
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 ١شه برداري فرآيندقن  -۵-۹

تعيين جزئيات فرآيندي که تيم هاي کاري و نت مرکزي در آن مشغول ،  برنامه ريزي و زمانبندي موثر نت ناببه منظور
ايجاد چنين فرآيندي برنامه ريز را . اين جريان فرايند كاري بايد در قالب يك تالش تيمي ايجاد گردد. كارند ضروري مي باشد

 .اتر از منابع در دسترس مطمئن مي سازداز دريافت اطالعات صحيح در جهت بهره برداري كار
 

 
 

  جريان فرآيند نت ناب نمونه اي از-۴لشک
 
  ٢معيارهاي اندازه گيري نت ناب  -۵-۱۰

ارزيابي فعاليت هاي نت در سه طبقه صورت مي . از نكات مهم، هم خواني فعاليت هاي نت با اهداف كلي سازمان مي باشد
 كه اثربخشي برنامه ٥ معيارهاي سنجش برنامه ريز)٣ . ٤ معيارهاي سنجش عملكرد نت)٢. ٣کف کارخانه معيارهاي )١. گيرد
  )  ١جدول . ( را ارزيابي مي كند يريز

  [1].بدانيد آنچه كه مورد سنجش واقع مي شود ، انجام گرفته است 

 
 

                                                 
1 Process Mapping 
2 Lean Maintenance Metrics 
3 Bottom Line Metrics 

Maintenance Performance Metrics 4  
5  Planner Metrics 

جمع آوری 
سفارشات کاری 

  توسطPMاپراتور
CMMS 

 درخواست کاری
 PMاپراتور

جمع آوری سفارشات 
 PMکاری پرسنل 

 CMMSتوسط 

درخواست کاری 
 PMپرسنل 

 

 PMبازرسی 
توسط پرسنل 

 نت

تکمیل چک لیست 
 ضیحاتافزودن تو/ 

ارجاع سفارش 
کاری به برنامه 

 زمانبندی کار ریزی

خاتمه سفارش 
 کاری

 PMبازرسی 
 توسط اپراتور

به پیگیری 
 ؟نیاز دارد

/ تکمیل چک لیست 
 افزودن توضیحات

جریان 
درفرآیند برنامه 

 

پیگری سفارش 
 کاری

انجام اقدام 
اصالحی مناسب 

 توسط گروه
 مناسب

بله

 خير
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  معيار هاي سنجش نت ناب-۱جدول 

 معيارهاي کف کارخانه معيار هاي سنجش عملكرد نت يزمعيارهاي سنجش برنامه ر
ساعات برنامه ريزي شده در مقابل 

 ساعات واقعي
هزينه نت به ازاي هر واحد توليد  %نت برنامه ريزي شده 

 شده

 %اضافه كاري  % انجام شده PMاقدامات   جهت انباشته هاساعات آماده سازي 

هزينه انرژي به ازاي هر واحد توليد  ١عقب افتادههفته هاي  اثربخشي زمانبندي
 شده

  در مقابلPMساعات كاري  بهره وري كاركنان
 ساعات كاري واكنشي

 ميزان مصرف ماهانه موجودي

 
 

 منافع -۶
 :از منافع ديگر. وري باالتر ، سود بيشتر ومديريت نت بهبود يافته منتهي مي گردد  ت ناب به طور قابل توجهي به بهرهن   

 چون از كارافتادگي قابل كنترل ، كه باعث كاهش تلفاتي هم. %٢٥ – ١٥حدود  بود يافته تجهيزاتخروجي به •
 .گردد  مي٢آماده سازي و تلفات شروع كار و نيز افزايش متوسط زمان بين خرابي ها

  % .٥٠ – ٢٥بازده بهتر حدود  •

ن آالت و در دسترس بودن  از طريق بهره برداري بهتر ماشي.%٢٥-٢٠افزايش بهره وري كاركنان حدود  •
 .تجهيزات 

 .  از طريق بهبود در تعريف معيارها ي تعويض . %٢٠ – ١٥حدود  كاهش هزينه تعويض قطعات •

 .كاهش هزينه ها ي مربوط به انرژي  •

آموزش سريع تر متخصصين، از طريق تعريف استانداردهاي مورد نياز،ارزيابي و كنترل عملكرد ماشين و ايجاد  •
 .اردشرايط استاند

 [8].بهبود مهارت و اعتماد به نفس كاركنان       •

 
  نتيجه گيري-۷

 است که توسط شرکت هايي که در آغاز راه ترکيب و به کارگيري تکنيک هاي توليد ناب با تجربيات رويکردینت ناب 
 . نت مي باشند، مورد استفاده قرار مي گيرد
تمر به عنوان فرآيندي مداوم مي باشد که منجر به کارايي نت ناب بهبودي مس. نت ناب يک مسير است نه يک مقصد

 .بيشتر و کاهش در هزينه هاي عدم تطابق مي گردد
با استفاده از ابزار مناسب در کنار نيروي . برنامه ريزي و زمانبندي بايد در محور فعاليت هاي يک سازمان ناب قرار گيرد

 .به اهداف امکان پذير خواهد بودکار ماهر و بهره مندي از فرآيند مناسب، دستيابي 
 

                                                 
1 Backlog weeks 
2 Mean Time Between Failures (MTBF) 
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 تشكر و قدراني
 .از استاد گرامي جناب آقاي دكتر معيني كه ما را در اين مقاله هدايت نمودند سپاسگزاريم
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