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 :دهيچک
فعاليتهاي توليدي انجام شده و  ها، تمامي تمركز مديريت بر ها و شركت طول ساليان بسياري، در اكثر سازمان در    

و اين نگرش، باعث شده كه . ده استسربار و مزاحم نگريسته ش به چشم يك) نت(به موضوع نگهداري و تعميرات 
كسب و كار باعث شده تا  هاي سازماني و نيازمنديهاي ناديده گرفته شود، اما در سالهاي اخير، سياست فعاليتهاي نت

هاي نگهداري و  كنند يكي از داليل اصلي اين توجه، آن است كه هزينه مديران توجه بيشتري را به نگهداري و تعميرات پيدا
هاي بخش نگهداري و  زياد هزينه فراواني بسيار. هاي اصلي تبديل شده است ها به صورت يكي از هزينه در سازمان تعميرات

مديريت ايجاد كرده است كه بتوان با توجه كردن به مقوله نت، جلوي بسياري  تعميرات در كارخانجات اين توان بالقوه را بر
هاي نگهداري و تعميرات را  توان هزينه شده مي ي كه در اين مقاله توضيح دادهبا استقرار روشهاي. ها را بگيرد اين هزينه از

مدت و كالن مدت فوائد   زير، در بخش نگهداري و تعميرات درميان�هاي فهرست شد تركيب مناسب برنامه  با.كاهش داد
اي مناسب نگهداري و تعميرات نشان داده است كه با اجراي روشه ها تجارب سازمان. بسيار زيادي نصيب سازمان خواهد شد

مديران نگهداري و . افتد مي  درصد اتفاق٣٠ تا ٢٠ها تا ميزان  ها، كاهش هزينه تجارب ارزنده نت سازمان و توجه كردن به
 اند كه كنترل بيشتر و موثرتري بر عملكرد سازمان روشهاي ذيل، موفق شده تعميرات صنايع با بكارگيري تركيبي مناسبي از

 .شند و به موفقيت واقعي دست يابندداشته با
 

 :مقدمه
تعميرات، بايستي تغييرات مهم در  هاي توليدي و همچنين نگهداري و دستيابي به بهترين تجارب از طريق سازمان براي    

 .دپذيرد تا از طريق آن واحدهاي سازماني به سمت كار تجاري سودآور هدايت شون باورهاي سازماني و تكنيكهاي كاري صورت

است سيكل تغييرات به خوبي طي نشود و در  در صورتي كه تغييرات سازماني و تكنيكي در يك زمان خاص اتفاق افتد، ممكن
اكثر يتجارب خوبي در نگهداري و تعميرات به همان حالت قديمي بر خواهد گشتاز طرف اين صورت سازمان بدون رسيدن به
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خيلي مهم است كه همه افراد در مورد ضرورت تغيير . ميدهند قابل آن مقاومت نشانافراد از تغيير هراس دارند و بنابراين در م
هنگامي كه . خواهند كرد در اين صورت است كه افراد در رسيدن به موفقيت واقعي ناشي از تغيير كمك توجيه شوند و تنها

بايستي يك نوع ديسيلپين و نظم و انضباط به سطح كالس جهاني برساند،  سازماني تصميم دارد كه سازمان توليد يا نت خود را
اين برنامه كاري تهيه شده مورد بازنگري  همچنين الزم است كه. العاده و همچنين يك برنامه كاري دايمي را ايجاد نمايد فوق

م هم و غم تما وقتي كه اين تفاهم مشترك ايجاد شد آنگاه مديران توليد و نت بايد. گيرد و موافقت مديران ارشد سازمان قرار
 .اي آماده كنند برنامه خود را براي پياده سازي تغييرات مطرح شده، مناسب با سرعت

 
 ؟رات جامع چيستي و تعمي نگهدار
TPMممكن است در علم پزشكي ويا در علم مكانيك نيز مورد استفاده قرار بگيرد. 

كه به تازگي ماشين آالت ابزار آالت وكل فرآيند ، يزاتهمفهوم جديد به منظور نگه داري تجبرنامه ايست در بر دارنده ي يك 
 .افزايش دلگرمي و رضايت كار گران ميباشد، كاهش زمان توليد ،اين برنامه افزايش در توليدمطرح شده است هدف از

 
TPMرسيدن به اهداف زيريمقدمه ايست برا : 

ره فاكتور هاي اقتصادي در آن در حال تغيير اجتناب از ايجاد ضايعات واتالف دريك محيط اقتصادي نا مطمئن كه هموا-۱
 است

  افزايش در توليد محصوالت بدون كاهش در كيفيت توليد-۲
  كاهش هزينه ها-۳
  توليد چندين دسته از كاال در يك زمان-۴
 ه صورت كامل و بدون ايجاد هرگونه عيب ونقصي در كاال در حين حملب فرستادن كاال به مشتريان -۵

 :TPMوTQM بين يت هاشباهت ها وتفاو
TPM برنامه ايست كه شباهت هاي زيادي به برنامه ي محبوبTQM)دارد)مديريت كيفيت فراگير. 

بسياري از ابزارها مانند كارمندان صاحب اختيار تشكيل گروه هاي كاري و مستند سازي به صورت مشترك بين اين برنامه ها 
 .به كار برده مي شود

  دو در زير بيان گرديده است بين ايني از شباهت هايبرخ
 تعهد جامع و همه جانبه از طرف مديران رده هي باال براي اجراي هردوي اين برنامه ها ضروري ميباشد -۱
 كاركنان بايد قدرت ابتكار داشته باشند و بتوانند آغاز گر امور اصالحي شوند -۲

 بي سوق داده شودتغيير تقكر كاركنان به سمت مسئوليت پذيري حرفه اي بايد به جايگاه خو -۳

۴-  

 :رات ي و تعميانواع نگهدار
اغلب مردم منتظر مي مانند تا تجهيزات خراب شده و بعد آنها را تعمير كنند اينگونه تعميرات زماني كاربرد دارد كه خرابي 

 تمام خواهد وسائل تاثير مهم و به سزايي در عمليات توليد نداشته باشد در غير اين صورت هزينه ي تعميرات آن بسيار گران
 شد

 

 :رات پيشگيرانه ي و تعمينگهدار
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 و دوباره بستن يروغن كار،ي فني معاينه ،ي بازرس، گيرد پاك كردنياينگونه تعميرات به صورت روزانه و مستمر انجام م
 در دستگاه  موجودي باشد با انجام مستمر اينگونه فعاليت ها عيب هاي از اين گونه تعميرات ميقطعات ماشين آالت نمونه هاي

درست شبيه طول عمر . شودي كل دستگاه جلوگيري شودتا به اين وسيله از بدتر شدن وضعيت و از خرابي اصالح ميشناساي
 ي توان خرابي مناسب تجهيزات مي تر شده است با ارائه سرويس دهيزندگي بشركه بوسيله انجام امور پيشگيرانه طوالن

 : گيرد-ياين روش به دو صورت انجام م. آن را افزايش داددستگاه را به تاخير انداخت وعمر مفيد

 
 time based maintenance(TBM):  ي وتعميرات دوره اي نگهدار-۱

شامل با زرسي هاي دوره اي سرويس دهي هاي مستمر جايگزين كردن قطعات فرسوده به منظور جلوگيري از خراب شدن 
 .آيند توليداتفاقي دستگاه و در نتيجه ايجاد مشكل در كل فر

 
 : تعميرات پيشگويانه-۲

پايه اين كار بر دو اصل بازرسي و شناسايي عيوب استوار است در اين روش با اندازه گيري و تجزيه تحليل اطالعاتي كه توسط 
 -ON هشدار دهنده در سرتاسر سيستم به صورت يكارگران ناظرهردستگاه جمع آوري ميشود و همچنين با طراحي مانيتورها

LINEتوان سيستم را زير نظر داشتي  م . 
 

 : يرات اصالحي و تعمينگهدار
تجهيزاتي كه داراي .و مكمل تعميرات پيشگيرانه ميباشد.اين روش در واقع بهبود تجهيزات وعوامل وابسته به آن ميباشد

 .يش يابدطراحي ظعيف ميباشد بايد بايد دوباره طراحي شوند تا قابليت بهبود و درجه اطمينان آن ها افزا
 

 : هاي طراحيتعميرات و بازنگر
اين روش اشاره ميكند به طراحي تجهيزات جديد برخي از ضعف هاي موجود در يك ماشين از قبل در آن ايجاد شده 

 .است يعني در زمان طراحي اوليه آن كه با بازنگري طرح اوليه از بروز اين مشكل جلوگيري كرد
 

 :TPMتاريخچه 
TPMبر ميگردد زماني كه نگهداري و تعميرات در ۱۹۵۱منشا پيدايش آن سال . ژاپني ابداع شده است بر اساس يك تفكر 

ژاپن مطرح شد اگر چه اين مفهوم از آمريكا گرفته شده بودولي شركت هاي ژاپني اولين شركت هايي بودند كه اين روش را در 
اال را به وسيله ماشين توليد ميكند يك گروه از كارگران اپراتور ك.  بطور عمومي بكار بردند۱۹۶۰كارخانه هاي خود در سال 

مسئول نگهداري از آن دستگاه ميباشندبا اتوماسيون شدن كارخانه ها در ژاپن نگهداري از دستگاها به اين روش به يك مشكل 
زانه توسط اپراتور اساسي تبديل شده بود به همين دليل مديريت تصميم ميگيردكه نگهداري از تجهيزات به عنوان يك كار رو

كاركنان بخش نگهداري و تعميرات سعي دارند دردستگا ها  تغييراتي در جهت بهبود عملكرد آن ها . هر دستگاه انجام گيرد
اين تغييرات اغلب توسط كارگران هر بخش به صورت ابداع قطعات جديد و يا ايجاد بهبود در تركيب قطعات نمايان .ايجاد كنند

يرات و نگهداري به حداكثر رساندن كارايي ماشين آالت و تجهيزات كارخانه براي رسيدن به بهينه ترين هدف از تعمي.ميشود
يكي از فعاليت هاي مهم در ژاپن اعطا ي جوايز به طرح هاي برتر به منظور تكميل و توسعه .چرخه هزينه تجهيزات ميباشد

TPMبه وسيله موسسه طراحي و مهندسي ژاپنJIPE تويوتا اولين شركتي بود كه اين گواهينامه را دريافت گروه.بوده است 
 .كرد
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 :TPMاهدف 
P:    ۸۰بدست آوردن حداقل%OPE)كارايي كل طراحي دستگاها( 

 )كارايي كل ماشين آالت(OEE%۹۰بدست آوردن حداقل         
                خوردن براي اپراتور غذا(انجام كار توسط دستگاها حتي در طول زمان استراحت و غذا خوردن كارگران       

 )است نه ماشين
Q:كاهش شكايات  مشتري به دليل تاخير در دريافت كاال چون ماشين آالت دائم در حال توليد هستند. 
C: ۳۰كاهش هزينه ساخت تا.% 
D: موفق كاال بر اساس نياز مشتري% ۱۰۰تحويل. 
S:جلوگيري ازرويدادن اتفاقات غير منتظره در فرآيند. 
M:در گير كردن كاركنان در .افزايش كارايي سيستم پيشنهادات به منظور استفاده از مهارت هاي چند منظوره كاركنان

 .تمتم سطوح سازمان و هم چنين تشكيل گروهاي كاري براي كاهش ضايعات در حين توليد
 

 :TPMانگيزه ايجاد 
 ديتعيين چرخه حيات براي توسعه و افزايش كارايي تجهيزات تولي •

 بهبود توليد با كمك باال بردن انگيزه كاركنان به وسيله افزايش اختيارات آنها •

براي شناخت موارد خرابي طرح هاي .استفاده از گروهاي كوچك كاري كه به صورت داوطلبانه انتخاب ميشوند •
 اصالحي ممكن

 
 :TPMفوايد مستقيم 

 )ر براب۲ تا ۱( تجهيزات يافزايش توليدات و باال رفتن كاراي •

 جبران و تصحيح شكايات مشتريان •

 %۳۰كاهش هزينه توليد تا •

 ي مشتريبرآوردن تمام بياز ها •

 كاهش اتفاقات و تصادفات در حين انجام كار •

 ي اندازه گيريتميز كردن ابزارها •
 

 :TPMفوايد غير مستقيم 
 باال رفتن درجه اعتماد و صميميت كاركنان •

 نگداري محيط كار به صورت مرتب تميز و جذاب •

 ايجاد تغييرات مطلوب در برخورد اپراتور ها با دستگاه •

 رسيدن به اهداف كارهاي گروهي •

 ايجاد مديريت افقي در كل سيستم •

 بهره مند شدن هم زمان از دانش و تجربه •

 كارگران احساس ميكنند كه خود مالك  ماشين آالت هستند •
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  ) :OEE( همه جانبه تجهيزات يكاراي

 
                                OEE=A × PE × Q                         

A: قابليت در دسترس بودند ماشين آالت عبارت است از زماني كه ماشين آالت واقعا در دسترس است نسبت به زماني كه
 .ماشين بايد در دسترس باشد
A=(MTBF – MTTR) 

MTBF: كارگيري مدام دستگاها نسبت به تعداد دفعات متوسط زمان بين خرابي دستگاها كه عبارت است از كل زمان به
 .خرابي دستگاه

MTTR:متوسط زمان تعميير 

 
PE: نرخ كارايي(كارايي در اجرا كه عبارت است از حاصل ضرب(REدرSE) باشد يم )ييسرعت کارا 

 
RE) پايين بودن سرعت راه  چرخه توليد محصول آهسته تر از زمان چرخه طراحي است زيرا به دليليميانگين واقع ):يينرخ کارا 

  گرددي مي شود و سبب كاهش خروجي ايجاد مي متعددي فرآيند گلوگاهاياندازي دستگاها در ط

. 
 :در يك سازمانTPM يمراحل طراح

 
 :يمرحله مقدمات: Aمرحله 

 : TPM سازمان درباره ياعالن خبر توسط مديريت به تمام بخش ها:۱گام
مديران ارشد بايد از روش كار و برنامه ما . كه مديران متوجه نياز و اهميت اين مرحله باشندشايسته است بدانيم بسيار ضروري است

آگاهي كاملي داشته باشدپس از آن بايد به وسيله چاپ در مجله كارخانه و قرار دادن نكات مورد نياز در اين زمينه در تابلوي اعالنات 
 . نامه افراد مورد نياز را به كار دعوت نما ييمآنگاه با فرستادن.ساير كاركنان را نيز مطاع سازيم

 
 :آموزش اوليه و ارائه تبليغات:۲گام

 ي اطالعات و آگاهي موارد اندكي فشرده در بعضيبعضي مواقع نياز داريم به ارايه آموزش ها.رديازها صورت گيد براساس نيآموزش با
 . باشد در حد دانستن اهميت موضوع توسط كاركناني ميكاف
 

 خودكار تعميرات نگهداري ياين كميته ها شامل بخش بهبود تعميرات و نگهدار: TPM ي كميته هاي و تقسيم بنديراه انداز:۳گام
  باشديم....  ويكيف

 
 :انتصاب كاركنان هر بخش:۴گام

 . گردندحال كه همه بخش ها شناسايي شده و اهداف ان ثابت و مشخص شده است بايد افراد مورد نياز براي هر بخش تعيين
 

 :قرار دادن يك مدير براي طرح در سازمان:۵گام
 در سازمان به عنوان يك فرهنگ جا بيافتدTPMمرحله بعد مديريت و هدايت صحيح است تا 
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 :TPM يمعرف : Bمرحله
يم اين برنامه را  خواهند بدانند كه ما چگونه مي خواهيآنها م. كنيمي است و ما همه را در اين مراسم دعوت مياين يك مراسم تشريفات
 گيريم و در ي كارها را از آنها ياد ميما برخ. ما باشند و يا مارا حمايت كنندي توانند مشتري وابسته چگونه مياجرا كنيم شركت ها
 .كنيم يعوض به آنها كمك م

 
 :اجرا:Cمرحل

 .گويندTPMدراين مرحله هشت فعاليت صورت ميگيرد كه به آنها هشت ستون 
فعاليت ها براي استقرار سيستم در جهت رسيدن به كارايي توليد ميباشديكي براي كنترل اوليه سيستم تجهيزات توليدي چهار تا از اين 

 .جديد يكي براي بهبود كارايي كل سيستم و كنترل امنيت و پاكيزگي محيط كار كاركنان
 :TPMنهادينه كردن:Dمرحله

 بودن اين مرحله از ي باشد به دليل رقابتي پاداش ميحاال زمان اعطا. رسيمي مTPMبه وسيله انجام اين فعاليت ها به مرحله بلوغ طرح
 . برخوردار استي خاصييحركت و پويا

 
  Sپنج : رکن اول 

 
TPM  با پنج Sمرتب .ستندي قابل مشاهده ني که محل کار نا بسامان و آشفته باشد مشکالت به روشنيهنگام. شود ي شروع م

ل قابل مشاهده کردن مشکالت ين دلي کند به هميم در جهت رفع مشکالت کمک مي تيکار به  اعضاکردن و سازمان دادن محل 
 :عبارتند ازs ن پنج يا.ن قدم در بهبود استياول
 
۱-SEIRI : کردن يم بنديتقس )sort out:(  
 بدون , شوند يه به طور مداوم استفاده م کي ابزارآالت, مهم,ار مهم ي بسيد ابزارآالت را به گروه هاين معنا است که بايه اين کلمه يا

ابزارآالت .افت شوندي توانند بازير قابل استفاده مي که تا حاال مورد استفاده قرار نگرفته اند و ابزار آالت غيا ابزار آالتي , استفاده
د در يرند باي گيده قرار نمک مورد استفاينده نزدي که در آي شوند و آنهاي نگهداريکيد در محل نزدي استفاده باي مهم برايليخ

مت آنها در ين شود نه بر اساس قييزان استفاده تعيد براساس مين مرحله ارزش ابزارآالت باي اي شوند براي نگهداريگريمکان د
 ابدي يل کاهش ميدا کردن وساي پي زمان جستجو برا,ن مرحله يجه انجام اينت

  استفادهينگ        چگو            تعداد استفاده تي    اولو
 کم
 

ا انبار کردن آنها دور از يدورانداختن  ک بار در ساليکمتر از 
 محل کار

  ک بار در هفتهي ,ک بار در ماه ي متوسط

 قرار دادن آنها در محل کار ک بار در روزي اديز

 
 

۲- SEITON  :کردن يسازمانده )organise:(  
 باشند و بعد از هر بار ي ميک مکان مشخص و واحدي ي از ابزارآاللت داراکين مفهوم است که هر ينجا به اي در ايسازمانده

د از صفحات يل و ابزارآالت باي آسان به وسايابيص و دستيبه منظور تشخ. ده شوند ي خودشان بازگردانيد به جاياستفاده آنها با
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ل و يرند و وسايتوانند مورد استفاده قرار گ ين منظور مي ايز براي ني عموديقفسه ها. و کارت مشخصات استفاده شودي رنگيفلز
 رندي گين قفسه ها قرار مييز در پاين نيابزارآالت سنگ

 
۳-SEISO  : ز کردن محل کاريتم)shine the workplace:(  

ن ي و ماشزاني شل و آويم هايره پاک کرد و سي فلزات و غي تکه ها, روغن,سي گر,غه ها يد از هر گونه زباله مانند تيمحل کار را با
 ر شونديد تعميز باي باشند ني روغن مي نشتي که دارايآالت

 
 
۴-SEIKETSU: ياستاندارد ساز) standardization:(  

ز و مرتب نگهداشتن  محل کار و ي را به منظور تميگر پرداخته واستاندارد هايکديد به بحث و مشورت با يکارمندان و کارگران با
  شوندي مينيش و بازبي آزماي شوند و به طور تصادفين استانداردها در سازمان اجرا ميا. کنند جاد ين آالت و راهرو ها ايماش

 
 
۵-SHITSUKE: ينظم و انظباط فرد)self discipline:(  

5Sن نظم وانظباط شامل يا.  شود يان کارمندان مي در ميجاد شدن نظم وانظباط فردي دانست که باعث ايک روش زندگيد ي را با
 .ره ي نسبت به سازمان و غي و فداکاري وقت شناس,وه و روال کاري از شيروي پ, لباس مخصوص در محل کار دنيپوش

 
 :رات خودمختاري و تعمي نگهدارJISHU HOZEN: رکن دوم 

ر ن صورت افراد ماهي  کوچک در نظر گرفته شده است در اي هايرات و نگهدارين رکن به منظور آماده کردن کارگران جهت تعميا
 از يو اپراترها  مسئول نگهدار   هستنديشتري وقت بي تر داراي ارزش افزوده و فني  دارايت هاي فعالي برا,راتي و تعميدر نگهدار

  باشندي از خراب شدن آنها ميريابزارآالتشان به منظور جلوگ
 

  : يخط مش
 ن آالتي ماشيوسته يات پيعمل-۱
 گريد ن هاير کردن  ماشي کار کردن و تعم به منظوري تخصص کافي داراياپراتور ها -۲
  با کارمندان فعاليق همکاريعات منابع از طريحذف کردن ضا-۳
 )رات خودمختاري و تعمينگهدار ( JH  يت هاي  فعالي مرحله اياجرا-۴
 
 
 

 :رات خودمختاري و تعميمراحل نگهدار
  خودمختاريبازرس-۵                                              کارمندانيآماده ساز-۱
 ياستانداردساز- ۶                                  ن آالتي ماشيز کردن مقدماتيتم-۲
  جامع يبازرس-JH۷                           ي موقتيدار کردن استاندارد هايپا-۳
 ت خودمختاريريمد-۴

 :شدح داده خواهند يل توضيدر ادامه مراحل ذکر شده در باال به تفص
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 يتهاي و مزJH وTPMآموزش دادن به کارمندان در مورد : آموزش کارمندان-۱
 
 :ن آالت ي ماشيز کردن مقدماتيتم-۲ 

 ز شونديد تمي که باين آالتيل و ماشي وسايطبقه بند •

 د پاک شونديس ها باين گريگردوغبار و لکه ها وروغن ها و همچن •

  باز يچ ومهره هاي پ, شليم هاي س,نشت ها: رندي قرار بگز کردن مورد توجهيد در هنگام تمير بايموارد ز •

برچسب .  خورندي  برچسب مي شده و به طورمناسبي محل کار مشکالت طبقه بنديز کردن و پاک سازيبعد از تم •
رد ي گي قرار مي در جاي باشند و برچسب صورتيرد که اپراتورها قادر به حل مشکالت مي گي قرار ميد در جايسف

  باشدياز ميرات ني و تعمي بخش نگهدارياريکه کمک و

 ابندي يک دفتر ثبت انتقال ميات برچسب ها به ي محتو •

  آنهاين ها و راه اندازيو سرانجام بستن ماش •

 
 :استاندارد موقت-۴

  شود يريگيقا پيجاد شود و دقيد اي باJH يبرنامه  •

 مانند زمان و ياتيد شامل جزئين بايجاد شود و همچني اي و روغن کاري بازرس, يز کاريد با توجه به تمين برنامه بايا •
 ز باشدي آنها نيچگونگ

 
 :ي کلي بازرس-۵

 , خنک کننده ها ,سي روغن وگر, کننديا گاز کار مي که با فشار هوا يلي وسا, برقينه هايد در زميبه کارمندان با •
 شود  آموزش داده يتيل امنيچ ها و مهره ها  و مساي پ,محرک ها و رانشگرها  

  باشدي ميح  ضرورير خود کار به طور صحي و غي دستيکاربرد بازرس کارمندان وي فنيبهبود مهارتها •

 اموزنديگران بين دانش را به ديد اي کارمندان با,د ي جديبعد از فراگرفتن دانش فن •

 
 : خودمختاريبازرس-۶

 ديه نمايسرپرست تهش را با مشورت با ي خودمختار خويا چارت بازرسيد برنامه يهر کارمند با •

 ست حذف شوند              يد به طور موقت و با توجه به تجربه از لياز ندارند باي نيا به بازرسي ندارند ي که مشکليقسمت ها •

  شوديده مي گنجانJH شود دريرانه انجام ميشگيرات پي و تعمي نگهداري که برايبازرس •

 ابدي يهش م با توجه به تجربه کاي و بازرسيز کاريتکرار تم •

 
  :ياستاندارد ساز-۷

 و مرتب يآالت سازمانده-نين مرحله اطراف ماشيکن  در اين آالت  مورد توجه بودند لي قبل تنها ماشيتا مرحله  •
ا زمان يرد و يدا کردن آنها صورت نگي پي براتا جستجو شوند يد مرتب و سازماندهي بايموارد ضرور. شونديم

 ابديجستجو کاهش 
  وجود نداشته باشدي به لوازم و قطعات مشکلي دسترسير کند که برايي تغيد طوريط کار بايمح •

 د در نظر گرفته شده و فراهم شوندين آالت  باي ماشي الزم برايدکيقطعات  •
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 :ت خودمختاريريمد-۸
• OEE و OPEگر اهداف ي و دTPMابنديزن تحقق ي بهبود مستمر در کايله يد به وسي با 

 زن انجام شوديد در جهت کايبا )  PDCA) plan , do , check , act يچرخه  •

 
  ):kaizen(زن يکا: رکن سوم 

"kai" است و "رييتغ"يبه معنا"zen "به طور ي کوچک ولي بهبود هايعنيزن ياساسا کا.است "   بهتر شدن يبرا "يبه معنا 
 اندک و يه گذارير است و  به سرماي چشمگي هايزن در طرف مقابل نوآوريکا.  افراد سازمان ير کردن همه يمستمر و با درگ

ط سازمان يک محي کوچک  در ي از بهبودهاياديتعداد ز" ن است که يزن اي کايمبنا. از ندارد ي نيه گذاريچ سرمايا به هي
 يکاراش ين رکن به منظور کاهش اتالف ها در محل کارو افزايا".   بزرگ است ي از بهبود هايار موثرتراز تعداد اندکيافته بسي
الزم به ذکر است .  توان اتالف ها را حذف کرديافته مي  سازمان يوه يک شيزن در ي مختلف کايبا استفاده از ابزارها. باشد يم

  باشنديز مي ني اداري سازمان هاين قابل اجرا برايستند و همچني نيدي توليها-ت ها تنها مختص به سازمانين فعاليکه ا
 

 :زني کايخط مش
 نه در تمام منابعي اهداف کاهش هزيوقفه  ي بيريگيپ .۱

  ابزارآالت کارخانهي بهبود همه جانبه در اثربخشي وقفه ي بيريگيپ .۲

  حذف کردن اتالف ها ي براي به عنوان ابزارPMز ياستفاده گسترده از آنال .۳

 :زن ياهداف کا
 اجتناب ي هايليعات  و تعطي ضا, اتمي ها و تنظيري اندازه گ, يرضروري  توقفات غي اتالف صفر درباره يريگيتحقق و پ

 دي تولينه هايدر هز% ۳۰ به کاهش يابين دستير همچنيناپذ
 

 :زنيابزار مورد استفاده در کا
  PMز يآنال .۱

 چرا-ز چرايآنال .۲
ن ونه فقط  ي استفاده از ماشيمم سازي درماکزTPMاهداف .  ابزارآالت استيزان اثر بخشيمم کردن مي ماکزTPMهدف 
 ي استفاده يزن در پيکا.  رود ي به شمار مTPMيها-تي از ارکان فعاليکي در دسترس بودن آنها به عنوان مم کردنيماکز

زن ي کايت هايفعال.رات مهم استي و تحقق تاثي بهروريين حد نهاي باشد که ايرو مي مواد و ن, اپراتورها ,کارا از ابزارآالت 
  اتالف مهم دارد۱۶ ي در حذف کليسع
 
 : باشندير ميب زي به ترت اتالف۱۶ن يا
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 اتالف دائم اتالف پراکنده دگاهيد

 
        علت

 ي مشخص مين اتالف ها به آسانيعلل ا
 ي علت و معلول به آسانيشود و رابطه 

 ص استيقابل تشخ

ص و ي قابل تشخين نوع اتالف به آسانيا
 - اگر از کنتوري باشدحتيقابل حل نم

  استفاده شودي مختلفيابيارز يها

      
     راه حل

 ي به آساني اصالحيابيک ارزيجاد يا
 رد ي گيصورت م

ب و نقص يل عين نوع از اتالف ها به دليا
وه ها ين ها و ابزار ها و شيپنهان در ماش

  دهديرخ م

        
 ر اتالف هاي    تاث

ن ي از چنديبيدرت اما ترکک علت  به ني نه باشدي تواند پر هزيک اتالف ميتنها 
 ک قاعده دارندي يش به سويعلت گرا

      
  وقوعي   فراوان

ن و به طور يين اتالف پايتکرار وقوع ا
  استياتفاق

  باشدين نوع اتالف باال ميتکرار ا

    
 يت اصالحي  فعال

 توانند به يد ميمعموال کارگران خط تول
  کننديدگين مشکل رسيا

ن يند وتضميرامهندسان متخصص در ف
ن افراد متخصص در يت و همچنيفيک

  باشندياز ميرات ني و تعمينگهدار

                     نوع اتالف                      اتالف
 ي از خراب شدن و از کارافتادگي ناشياتالف ها-۱
 مي از نصب و تنظياتالف ناش-۲
  برشيغه هاي از تي ناشياتالف ها-۳
  آالتي از روشن شدن ماشياتالف ناش-۴
 ير ضروري غهوده وي بي از توقف هاياتالف ناش-۵
 اتين عملييا پاي از سرعت باال ياتالف ناش-۶
 يعات و دوباره کاري از ضاياتالف ناش-۷
  شدهي زمان بندي هايلي از تعطياتالف ناش-۸
 

 
 
 
 

 ي ميري ابزارآالت  جلوگييشرفت کاراي که ازپياتالف ها
 کند

 تيري از مدي اتالف ناش-۹
 ياتي عملي از حرکت هاياتالف ناش-۱۰
 ي از  چارت سازمانيف ناشاتال-۱۱
 يکي لجستياتالف ها-۱۲
 ماتي و تنظيري از اندازه گياتالف ناش-۱۳
 

 
 

 ي ميري کارگران  جلوگييشرفت کاراي که ازپياتالف ها
 کند

 

 ياتالف در انرز-۱۴
گ ها و ابزار ي ج, قالب ها ي از شکستگياتالف ناش-۱۵

 آالت
  از محصولياتالف ناش-۱۶
 

 
 

 کارا و موثر از منابع يعث عدم استفاده  که باياتالف ها
  شوديد ميتول
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 : شدهيزيرات برنامه ري و تعمينگهدار:رکن چهارم
ب به ي که  محصوالت بدون عي بدون مشکل و ابزار آالتين هاي داشتن ماشي و تالش برايرکن چهارم عبارت است از سع

  کنند يد ميتول ي مشتريت همه جانبه يمنظور رضا

 
ابند و استفاده از ي يانه تکامل ميشگراي پويوه هاي بودن به شي ما از واکنشي شده تالش هايزيرات برنامه ري و تعميبا نگهدار

 شاني بهتر از ابزارهاي نگهداريرات به منظور کمک به اپراتورها براي و تعمي نگهدارينه يده در زميکارمندان آموزش د
 

  :يخط مش
 ن هاي و حفظ در دسترس بودن ماشيابيدست .۱

 راتي و تعمي نگهدارينه هاينه کردن هزيبه .۲

 يدکي قطعات يکاهش دادن موجود .۳

 ن هاي بودن ماشينان بودن و قابل نگهداريبهبود قابل اطم .۴

 
 :اهداف 
 ن هاي و خراب شدن صفر در ماشياز کارافتادگ .۱

 %۲۰رات تا ي و تعمي نگهدارينه هايکاهش هز .۲

  در هر زمانيدکيبودن قطعات ن در دسترس يتضم .۳
 

 :شش گام در برنامه ريزي نگهداري و تعميرات
 
 ارزيابي تجهيزات و ثبت وضعيت كنوني آنها-١
  بازيابي نقايص وبهبود عيوب-٢
 ايجاد سيستم اطالعات مديريت-٣
 ايجاد يك برنامه زمان بندي بر طبق سيستم اطالعات،انتخاب تجهيزات،بخشها ،افرادو  طرح-٤
 يجاد يك سيستم نگهداري و تعميرات پيشگيرانه بوسيله معرفي تكنيكهاي تشخيصي تجهيزات و ا-٥
  ارزيابي برنامه نگهداري و تعميرات-٦
 

 :نگهداري كيفيت:  اصل پنجم
به همين دليل بيشترين توجـه در يـك   . هدف مشتري از مصرف محصوالت  بدون عيب ونقص استفاده ازباالترين كيفيت است            

ما پي برديم كه  تجهيـزات بـر روي كيفيـت    .  برطرف كردن ناهماهنگي هاو عدم انطباقات براي بهبودبيشتر ميباشد      سيستم در 
اين تحول و گذار از .محصوالت تاثير ميگذارند بنابراين اقدام به حذف روابط كيفيت جاري و  سپس روابط كيفيت بالقوه نموديم 

 .كنترل كيفيت به تضمين كيفيت صورت ميگيرد
 .   تنظيم وضعيت دستگاهها براي جلوگيري از ايجاد نقص در كيفيت محصوالت ميباشدQMدف ه
 

 :خط مشي
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  تجهيزات در حالت بدون عيب و كنترل باشند -١
 براي حمايت از تضمين كيفيتQMاقدامات -٢
 تمركز بر پيشگيري از خطا در مبدا توليد -٣
 تمركز بر اجراي پوكا يوكه-٤
 ايعات در خط توليدبازرسي و تفكيك ض-٥
  انجام عمليات تضمين كيفيت توسط  اپراتور-٦

 :هدف
 دست يافتن به شكايات مشتري در حد صفرو نگهداشتن آن-١
 از ضايعات در توليد%٥٠كاهش  -٢
 از هزينه هاي كيفيت% ٥٠ كاهش -٣
 

 آموزش: اصل ششم
. هاي آموزشي خاص ديده شود بايستي برنامهدر تمام مراحل برنامه تحول سازماني براي رسيدن بهسطح كالس جهاني، 

بايستي براي پرسنل، روشهاي . هاي نوين بسيار ضروريست جلسات كنترل پيشرفت كار و مباحث آموزشي براي ايجاد ايده
هاي آموزشي در سطح يك ساعت در هر روز محدود  اصولي كار توضيح داده شود و آنها به درك آن نايل شوند و برنامه

تواند  همچنين كارگاه آموزشي براي بررسي مشكالت مشترك روزانه كار، مي. ر تمام مراحل كار اجرا شودباشد ولي د
 . تشكيل شود

روشهاي حل مسأله براي بررسي و حل مشكالت سازمان آموزش داده شود و آموزش بايستي تا زمانيكه استاندارد جديد 
هاي حل مسأله را ياد بگيرند تا بتوانند  تي روشهاي علمي و مهارتپرسنل شركت بايس. كامالً جا افتاده شود، ادامه يابد

بايستي دقت شود كه روش تعيين شده براي حل . مند اطالعات موجود را تجزيه و تحليل كنند بطور سيستماتيك و روال
به بررسيهاي ها يكنواخت باشد و براي تجزيه و تحليل آندسته از اطالعات و مشكالت كه نياز  مسأله در همه سازمان

هاي  همچنين تيم. هاي گوناگون مشاركت دارند، تشكيل شود تري دارد، يك سيستم سازماني كه در آن مهارت پيشرفته
گر داشته باشند كه به آنها در كسب  توانند در صورت نياز يك تسهيل اند مي حل مسأله كه از افراد گوناگوني تشكيل شده

 كند مك ميآموزشهاي جديد يا فرآيندهاي جديد ك
چند مهارته بودن كاركنان و به روز بودن اطالعـات آنهاهـدف هـر سـازماني ميباشـد كاركنـاني كـه مشـتاقند كاركننـد و                                 

اينكـه آنهـا   .وظايفشان را به طور مؤثر و مستقل انجام دهند ، اپراتورها به منظور باال بردن مهارتهايشـان آمـوزش ميبيننـد       
 بـه كمـك تجربـه هـا آنهـا بـه       ” چـرا -دانسـتن  ”في نيست آنها بايد همچنين ياد بگيرند كا”چگونه-دانستن“بدانند فقط 

آنها بدون دانستن داليل ريشه اي مشكالت كار . براي غلبه بر مشكالت چه كاري بايد انجام دهند ”چگونه-دانستن”ميدانند
 ”چرا-دانستن“م است براي اينكه ياد بگيرند بنابراين آموزش آنها الز. ميكنند ولي چرا آنها به اين طريق كار انجام ميدهند

هدف  بـه وجـود آوردن يـك كارخانـه پـر از            . براي  دست يافتن به چهار مرحله مهارت كارمندان بايد آموزش داده شوند            
 :مراحل مختلف مهارت عبارتند از. فروش و صادرات است

 آيا نميدانيد؟:١مرحله 
 روشدانستن روش اما نتوانستن انجام آن :٢مرحله 
 توانستن انجام كار اما نتوانستن آموزش آن :٣مرحله 
 توانستن انجام كار و همچنين تدريس آن:٤مرحله 

 
 :هدف
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دست يابي و رسيدن به كمترين مقدار نيروي انساني در ماشين آالت بحراني در مدتي كـه كارخانـه كـار نميكنـد و ماشـين           -١
 آالت در حال استراحت هستند 

 تكنيك در حد صفر /مهارت/عات واتالفات بدليل فقدان دانش دست يابي به ضاي-٢ 
  شركت كردن كارگران  و مداخله آنها در نظام پيشنهادات-٣
 

 :گامهاي آموزش
 تنظيم برنامه ها و خط مشي هاو اولويت دهي و كنترل وضعيت كنوني آموزش -١
 ترين سطحايجاد يك سيستم آموزش براي كارگران به منظور قرار دادن مهارتشان در باال -٢
 آموزش كارگران به منظور باال بردن ميزان عملكرد ومهارتهاي شان -٣
 ايجاد تقويم آموزشي-٤
  اصرارسيستم براي آموزش-٥
 ارزيابي فعاليتها و مطالعه اهداف آينده-٦
 

 TPMوظيفه : اصل هفتم
 TPM  بايد بعد از چهار فعاليتTPM)JH ،KK، QM ،PM ( شروع شود.TPMود سود آوري و بهـره وري  بايد  براي بهب

كه شـامل تجزيـه و تحليـل فرآينـد و رويـه             .بيشتر ،كارايي فعاليت هاي اجرايي ، تشخيص و حذف ضايعات و موداها ادامه يابد             
 تا از ضايعات و موداهاي اصـلي را نشـان   TPM١٢.پيشروي به سوي كاهش كنترل دستگاهها به صورت  خود كار نيز ميباشد        

 :ميدهد كه عبارتند از
 اتالفات و زيان هاي فرآيند-١
  زيانهاي هزينه كه شامل بخشهايي مانند خريد ،بازاريابي، فروش و موجودي هاي اضافي ميشود-٢
  زيان هاي مكاتباتي-٣
 زيان اتالف وقت -٤
 زيان تنظيمات دستگاه-٥
 زيان دقت-٦
 از كار افتادگي تجهيزات-٧
 طهاي تلفن و فكساز كار افتادگي كانالهاي لرتباطي از قبيل خ-٨
  صرف وقت براي باز يابي اطالعات -٩

  در دسترس نبودن اصالحات  در  انبار-١٠
  شكايات مشتر ي به داليل منطقي-١١

 هزينه ارسال و خريد فوري-١٢ 
 

TPM چگونه كار ميكند؟ 
ريت ،مسئول خريد و غيره بايـد   يك فرد  با تجربه و ارشد  از يكي از مسئو لين پشتيباني رئيس امور مالي،سيستم اطالعات مدي             

 با دسـته  T  PMتا افراد همه ي وظايفشان را انجام دهند ايجاد توليدوكيفيت شامل زير بخشها ميشود. رئيس زير بخشها شود
 .بندي  طرح زير بخشهاراراهنمايي ميكند

  براي همه ي سازمانهاي ذيربطTPM ايجاد آگاهي و اطالع در مورد كار -١
  در هر وظيفه اي مربوط به كار كارخانهP، Q، C، D ،S ، M براي شناسايي  كمك به آنها-٢
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 شناسايي هدف به منظور بهبود فعاليت-٣
  جمع آوري اطالعات مناسب-٤
  كمك به آنها در حل مشكالت در دوايرشان-٥
نتايج و كارها همراه -) ه باشدقابل مشاهد(آرايش يك فعاليت بر روي تابلو جايي كه فرآيند از هر دو طرف آگاهي دهنده باشد-٦

 با كايزن
 شكل محوطه و اتاق كارمندان و دواير در همه وظايف-٧
 

Kobetsu Kaizen ضوابطي براي TPM:  
 كاهش موجودي -١
 كاهش زمان توليد فرآيندهاي بحراني -٢
 كاهش حركات وفضا-٣
 )دوباره كاري(كاهش زمان بازيابي-٤
 )زمان بندي هموار(يكسان كردن بار كار-٥
بهبود كارآيي بوسيله از بين بردن اتالف زماني در بازيابي اطالعات، از طريق رسيدن به از كارافتادگي تجهيزات در حد صـفر               -٦

 شبيه خطوط تلفن و فكس 
 
 TPMو مزاياي آن : 
 شركت همه افراد در فعاليتهاي كارخانه براي تمركزبيشتر در انجام كار  به نحو احسن -١
 اراستفاده بهينه از فضاي ك -٢
 كاهش دوباره كاري-٣
 كاهش موجودي در همه ي بخشهاي زنجيره تامين-٤ 
 كاهش هزينه هاي اداري و اجرايي-٥
 كاهش هزينه حمل و نقل موجودي-٦
 كاهش تعداد پرونده ها و بايگاني-٧
 )شامل هزينه عدم توليدو نبود تجهيزات سرمايه اي(كاهش هزينه هاي مخارج كلي -٨
 ت كردن فعاليتهاسودمندي مردم درحماي-٩

 كاهش از كار افتادگي تجهيزات -١٠
 كاهش شكايات مشتري به داليل منطقي-١١
 كاهش هزينه ها از طريق ارسال و خريداري فوري-١٢
  كاهش نيروي انساني-١٣
 تميزي محيط كار-١٤

 
P Q C D S M  در TPM 

 P:ي و ابزارآالتكاهش محصول نهايي به دليل فقدان مواد اوليه،بهره وري نيروي انسان 
Q :      گواهي  /اشتباهات د رتهيه چكها،صورت حسابها،فاكتورها،حقوق،مراجعات به مشتريBOP     دوباره كـاري در، BOP/   كـار

 ،فضاي دوباره كاري
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C: در داخل و خارج واحد،هزينه حمل موجودي،هزينه ارتباطات،هزينه هاي بيكاري و           -واحد توليد،هزينه تداركات  /هزينه خريد
 تاخير

D :تاخير در بارگذاري يا عدم بارگذاري(نهاي تداركاتزيا( 
 تاخير در تحويل كاال به دليل عدم وجود فعاليتهاي پشتيباني× 
 تاخيردر ارائه  كاال به عرضه كننده ها × 
 تاخير در اطالعات مورد نياز×
S :خت افزاريتداركات،ايمني و صحيح بودن اطالعات نرم افزاري و س/انبارها/بررسي ايمني مواد اوليه 
M :اعضاي كايزن در محيط كار 
 
 :براي عرضه كنندگان و توزيع كننده هاTPMسط و توسعه ب

 براي عرضه كننده گان و توزيع كنندگان كاال امري ضروري و واجب است،اما  بعد از اينكه ما  كارمان TPMگسترش و توسعه 
زمان تحويل،افزايش درآمد ،كيفيت  و كاهش هزينه را رهبـري   عرضه كننده ها  TPMبوسيله  .را به اندازه ممكن انجام داديم       

، كـاهش خسـارت   ) فرعي(و توزيع كننده گان نيز افزايش صحيح تقاضا ،بهبود عملكرد توزيع كننده گان رده دوم      .خواهند كرد 
 .در مدت انبار كردن كاال و رسيدگي به آن را رهبري خواهند كرد

  
 ايمني، سالمت و محيط:  اصل هشتم

 :دفه
  حوادث صفر-١
  آسيب به سالمت صفر-٢

در اين گام هدف بوجود آوردن يك محيط كاري ايمن است  در بر گرفتن فضايي كه به فرآيند يا توليـد زيـان نميرسـاند  ايـن         
 اصل يك نقش اساسي را در هر يك از اركان ديگر بازي خواهد كرد 

گي متصدياني است كه همچون كارگران كار ميكنند ايـن كميتـه   يك كميته براي اين اصل تشكيل شده است كه شامل نمايند     
مدير .حداكثر ضريب اهميت براي ايمني كاال به كارخانه  داده ميشود    .اداره ميشود )نايب رئيس   (توسط ارشد ترين معاون رئيس    

تلفـي شـبيه شـعار    بـراي ايجـاد آگـاهي ميـان كاركنـان مسـابقه هـاي مخ       .وظيفه مراقبت ازفعاليتهاي مرتبط بـا ايمنـي رادارد     
 ايمني،امتحان،نمايش،پوستر،وغيره كه مربوط به ايمني باشند ميتواند در فواصل  زماني منظمي سازمان دهي شود

 
 :نتيجه گيري

 ممكن است براي بعضي شركتها فقط چيزي باشد كـه بـين موفقيـت و        TPMامروزه با رقابت باال در صنعت در همه ي زمانها،         
رها به صورت يك برنامه است كه ميتواند كار را نه فقط در كاخانه هاي صنعتي بلكه در سـاختار        در كا TPMشكست قرار دارد    

كاركنـان بايـد آمـوزش داده شـوند و         . ،سيستم نگهداري و تعميرات ،حمل و نقل ودر وضعيتهاي گوناگون ديگر تصـحيح كنـد              
بـراي اجـراي كامـل طـرح     . است براي برنامـه  فقط يك برنامه ماهيانه نيست و مدير در حكم مشاوري TPMمتقاعد شوند كه  

درگير شود وظيفه اش را انجام داده است آنگاه ميتوان انتظار يك  نرخ TPMاگر هر فردي در برنامه .تمديد زمان آن الزم است
 .غير عادي از  برگشت  منابع سرمايه راداشت 

 
 :منابع
 ير محمديحاج ش: راتي و تعمينگهدار   ]١[

[2]   An Introduction To Total Productive Maintenance 
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