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  :چكيده

ثْجَد دس فشآيٌذ ًگْذاسي ٍ تؼويشات ًيبصهٌذ ثْجَد دس ضبخع ّبي تؼشيف ضذُ دس ايي فشآيٌذ است لزا ضٌبسبيي تجْيضاتي كِ داساي 

ذاصُ گيشي ايي ضبخع ّب سا داسا هي ثبضٌذ اص اّويت ثباليي ثشخَسداس است چشا كِ ثب ضٌبسبيي ثيطتشيي سْن تشكيجي اص  دخبلت دس اً

ايي تجْيضات است كِ هب لبدس ثِ اػوبل الذام اغالحي ٍ ثْجَد دس ضبخع ّبي هذ ًظش خَاّين ثَد لزا هب دس ايي همبلِ لػذ ثش آى 

صهبًي هطخع اسائِ كٌين تب ثب ضٌبسبيي ايي تجْيضات ثتَاًين فؼبليت   پش دسدسش دس دٍسُ اتًوَدُ اين كِ سٍضي جْت هحبسجِ تجْيض

ّبي ًگْذاسي ٍ تؼويشات سا ثِ سوت اغالح تجْيضاتي سَق دّين كِ ثيطتشيي دسدسش سا دس سبصهبى ايجبد ًوَدُ ٍ ًْبيتب ثْجَد ضبخع 

 ّب سا ثِ دًجبل داضتِ ثبضذ. 

 

 ، دستَس كبس، دسخَاست كبسEAM تجْيض ، تجْيض پش دسدسش ، :کليدي واشه هاي

 

 

 صّشا ًػَحيي هسئَل : ًبم ًَيسٌذُ

 -ًػيش آثبد –هجبسكِ  -اغفْبى ي هسئَل :ًطبًي ًَيسٌذُ

 كَچِ هْش 1فبص 
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 مقدمه .1
تْيههِ گضاسضههبت تحليلههي اص فؼبليههت ّههبي ًگْههذاسي ٍ   

تؼويشات دس سبصهبى دس غَستي كِ ثش پبيِ اطالػهبت بجهت   

گيهشد ههي تَاًهذ دس ثْجهَد     ضذُ دليك ٍ ثِ هَلغ غَست 

فشآيٌذ ّبي ًگْذاسي ٍ تؼويشات ثسيبس هَبش ٍالغ گشدد . ٍ 

دس غيش ايي غَست هوكي است توشكض اغلي فؼبليت ّهبي  

ًگْذاسي ٍ تؼويشات ثِ تجْيضات يب هبضهيي آالتهي سهَق    

يبثذ كِ دسدسش چٌذاًي ثشاي هب دس سبصهبى ًسجت ثِ ثميهِ  

هٌبثغ ثَدُ ٍ ثهِ سهختي   ًذاضتِ ثبضٌذ ٍ لزا ايي اتالف دس 

ثْجههَد دس ضههبخع ّههبي ًگْههذاسي ٍ تؼويههشات سا سههجت 

خَاّذ ضذ لزا اسائِ يك سٍش تشكيجي جْت هحبسجِ سهِ  

ٍ فهشم ههَل    Excelتجْيض پش دسد سش ثب كوك ًشم افهضاس  

ّبي سيبضي هب سا لبدس ثِ ضٌبسبيي حلمِ اغلي دسدسهش يهب   

ههبى  اتالف دس سبصهبى هيٌوبيذ ٍ آًگهبُ غهشف ّضيٌهِ ٍ ص   

جْت سفغ ايشادات تجْيضات پشدسدسش دس ثْجهَد ضهبخع   

ّب ًوَد ثباليي داسد الكي تؼشيهف غهحيش ضهبخع ّهبي     

فشآيٌذ ٍ دس هشحلِ ثؼذ بجت دليهك ٍ ثهِ هَلهغ اطالػهبت     

تؼويشات ٍ دس آخش اًذاصُ گيهشي غهحيش ههب سا دس جْهت     

 ثْجَد سآيٌذ ًگْذاسي ٍ تؼويشات حشكت خَاّذ داد.

 

 مدل  .2

ِ دس سبصهبى خَد ثِ دًجبل سٍضي جْت دس غَستي ك

كٌتشل فشآيٌذ ًگْذاسي ٍ تؼويشات ٍ ثْجَد آى هي ثبضيذ 

دس اثتذا سيستوي جْت جوغ آٍسي غحيش ، دليك ٍ ثِ 

هَلغ اطالػبت تؼويشات دس سبصهبى فشآّن ًوبييذ 

.اطالػبت تؼويشات ضبهل دسخَاست كبس ، دستَس كبس، 

تجط ، ًبم ٍاحذ هجشي تبسيخ ّش يك اص آًْب ، ًبم تجْيض هش

كبس ،ًبم ٍاحذ دسخَاست كٌٌذُ كبس ، ضشح خشاثي يب 

دسخَاست كبس ، ضشح دستَس كبس تؼويشاتي ، صهبى غشف 

ضذُ ، ًفش سبػت غشف ضذُ ، لطؼبتي يذكي هػشفي ٍ 

اطالػبت هشثَط ثِ تحليل خشاثي ّش يك اص تجْيشات سا 

 ثتَاى ثِ غَست جذاگبًِ دسدستشس لشاس داد . اهشٍصُ

سيستن ّبي كبهپيتشي ثسيبسي جْت بجت ايي اطالػبت 

هْيب است كِ هيتَاًيذ اص آًْب ثْشُ ثجشيذ اهب دس غَستي كِ 

سبصهبى ضوب لبدس ثِ غشف ّضيٌِ ثيطتشي دس جْت پيبدُ 

سبصي يك سيستن جبهغ ثشًبهِ سيضي هٌبثغ سبصهبى 

(ERP ٍ ثبضذ هسلوب دلت ضوب دس حَصُ ًگْذاسي )

 افضايص خَاّذ يبفت . تؼويشات ًيض ثسيبس

هب سيستن بجت اطالػبت دس هبطٍل ًگْذاسي ٍ تؼويشات 

سا اًتخبة Oracle ثش پبيِ ًشم افضاس  ERPسيستن جبهغ 

ًوَدُ اين ٍ الكي داضتي سيستن جبهؼي جْت گشدآٍسي 

اطالػبت پبيِ سا ثِ ػٌَاى فشضيِ ايي همبلِ هطشح هي 

گًَِ اي كِ  كٌين. لزا اطالػبت تؼويشاتي ثسيبس هٌبست ثِ

تفكيك كليِ تجْيضات ٍ هبضيي آالت ٍ داسايي ّبي 

ضشكت غَست گشفتِ است ٍ ّوگي ثب ركش هطخػبت 

كبهل فٌي ٍ ّوچٌيي  هحل استمشاس ّش يك دس سيستن 

 ِتؼشيف ٍ ثِ سٍصسسبًي ضذُ است ّوچٌيي ثِ ٍاسط

اتػبل هبطٍل ًگْذاسي ٍ تؼويشات دس سيستن يكپبچِ 

ERP ِلي ٍ كليِ لسوت ّب اهكبى اًجبس ٍ هب حَصُ ث

داضتي ّضيٌِ ّبي تؼويشاتي ّش دستَس كبس تؼويشاتي 

هطخع ثش سٍي يك تجْيض ثب تفكيك ٍاحذ دسخَاست 

كٌٌذُ ٍ ّوچٌيي ٍاحذ هجشي كبس فشاّن هيجبضذ ٍ لزا 

اهكبى تحليل سيبلي ًيض ػالٍُ ثش تحليل ّبي ًفش سبػت 

َلفبت كبس اًجبم ضذُ ٍ صهبى كبس اًجبم ضذُ ٍ هيضاى ت

 هْيب هي ثبضذ.

دس اثتذا الصم ثِ ركش است كِ ثب تَجِ ثِ هبّيت فؼبليت 

ضشكت هب دس حَصُ غٌؼت ضَيٌذُ ٍ ّوچٌيي ًَع فشآيٌذ 

)خطَط تَليذ هجضا ٍ ثشاسبس ًَع هحػَل( ضبخع 

ّبيي سا ثِ ػٌَاى سٌجص ػولكشد ٍاحذ فٌي دس ضشكت 

تجييي ًوَدُ اين كِ دس هوكي است دس سبيش ضشكت ّب ثِ 

يف گشدد ٍليكي ًتبيج حبغل اص ايي گًَِ اي هتفبٍت تؼش

ضبخع ّب ثب هطبثك ثب ضبخع ّبي اغلي حَصُ ًت ثَدُ 

پش  اتٍ هغبيشتي ًذاسد اهب دس ساستبي هحبسجِ تجْيض

ثِ بجت دليك  دسدسش دس ّش دٍسُ صهبًي دس اثتذا ًيبص

دس سيستن هيجبضذ ثِ گًَِ اي كِ صيش اطالػبت تؼويشاتي 

كِ دس پبساگشاف لجل توبهي ايي اطالػبت طجك تفكيكي 

تَضيش دادين هي ثبيست ٍاسد  ERPساجغ ثِ سيستن 

 گشدًذ.

 پبساهتشّبي تؼييي تجْيضات پشدسدسش:

 سبػبت تَلف ّش تجْيض )سبػت( -

 ًفش سبػت ًيشٍي كبس اًجبم ضذُ -

 صهبى كبس اًجبم ضذُ )سبػت( -
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 ّضيٌِ لطؼبت هػشفي يذكي )سيبل( -

 

ّبي ركش ضذُ  فشاٍاًي دس پبساهتشاص سٍش صيش جْت تؼييي 

ثب طجمِ ثٌذي ٍ دس لسوت ثبال استفبدُ هي كٌين تب ثتَاًين 

فشهَل  تشكيت پبساهتشّبي ثبال دس  ثبتؼييي ضشايت هٌبست 

تجْيضات سا طجمِ ثٌذي ٍ ثب اختػبظ ضبخع ثِ  1ضوبسُ 

آًْب ثيطتشيي ضبخع ّب سا ثِ ػٌَاى تجْيضات پشدسدسش دس 

 يك دٍسُ صهبًي تؼييي كشد. 

 
Max-Min/1+3.322Logn                         [1] 

  

N  تؼذاد ّش يك اص پبساهتشّبي ركش ضذُ دس ثبال هي ثبضذ

كِ ثب لشاسگشفتي دس ايي فشهَل اهكبى طجمِ ثٌذي آًْب 

ّش طجمِ دس ًظش گشفتِ هي  ضشيجي ثشهْيب هيگشدد ٍ 

 ضَد.

 

ضشح دادين كِ لجل اص ّش كبس الذام ثِ ضٌبسبيي 

 وبييذ كِ ثشاي ضوب اص لحبظ دسجِ اّويتپبساهتشّبيي ثٌ

دس اًتخبة تجْيض پشدسدسش هْن هي ثبضذ كِ دس ثبال ثِ 

حبل كليِ  ثشخي اص ايي پبساهتشّب اضبسُ ضذُ است.

تجْيضات سا اص لحبظ ايٌكِ دس چِ طجمِ ثٌذي اص پبساهتشّب 

لشاس هي گيشًذ ٍ ضشيت ّش كذام چِ خَاّذ ثَد سا ثشسسي 

ضشايت ثذست آهذُ اص ّش پبساهتش سا  ٍ تؼييي كٌيذ آًگبُ

دس ّن ضشة كٌيذ تب ضبخػي  1هطبثك ثب فشهَل ضوبسُ 

كلي ثشاي تجْيض ثذست آيذ دس ًْبيت تجْيضات هختلف سا 

ثش حست ايي ضبخع كلي سديف ًوبييذ ٍ تجْيضات ثب 

همذاس ضبخع ثبالتش سا ثِ ػٌَاى تجْيضات پشدسدسش خَاّذ 

 يبفت.

 يش صيش است:ضبخع كل حبغل ضشة همبد 

شاخص هسينه * شاخص توقف * ضريب 

 زمان -اهميت تجهيس * شاخص نفر
 (1)فشهَل ضوبسُ 

 

اص جذٍل حبغل ضذُ اص كبسثشد فشهَل ثبال جْت تؼييي 

تؼييي لبثليت اطويٌبى ثِ ًوَداس تَصيغ خشاثي ٍ ًْبيتب 

ػٌَاى هؼيبس جْت ضٌبسبيي ثْتش تجْيضات پشدسدسش 

ًوًَِ هَسد هطبلؼِ هب اص تَصيغ  استفبدُ هي گشدد .ًوَداس

خشاثي فَق ًوبيي تجؼيت هي ًوَد لزا جْت هحبسجِ 

 لبثليت اطويٌبى اص فشهَل صيش استفبدُ هي كٌين:

 
[2] 

 

 ثشاي هحبسجِ همذاس الًذا اص فشهَل صيش استفبدُ هيكٌين :

 
[2] 

 

MTBF    هتَسط صهبى ثيي خشاثي ّب است لزا هتَسط

ثذست آٍسدُ كِ همذاس صيش  سا خشاثي nحسبثي تؼذاد 

 حبغل گشديذُ است:
MTBF=Average (n Duration)                [2] 

  

 

همذاس الًذا هحبسجِ هي  MTBFكِ ثب هؼكَس ًوَدى 

    [3] گشدد.

 

 . نتيجه 3

دس سبصهبى ثبػث ّذايت پشدسدسش  اتتجْيضهحبسجِ 

ًتبيج ثَدجِ ّبي تؼويشاتي ثِ هسيش غحيش هي ثبضذ ٍ 

ايي سٍش هحبسجبتي ثبػث هيگشدد اهكبى ضذُ اص حبغل 

ضٌبسبيي تجْيضاتي سا كِ ثيطتشيي صهبى تَلفبت خطَط 

سا ثِ ّوشاُ ّضيٌِ ّبي تؼويشاتي سٌگيي ٍ ًفش سبػت 

هػشفي ثبال سا ضبهل ضذُ اًذ فشاّن هي ًوبيذ كِ ثب ثشًبهِ 

سيضي فؼبليت ّبي پيطگيشاًِ ٍ پيطگَيبًِ ثش سٍي ايي 

يجبد ثْشٍُ ٍسي ثيطتش دس حَصُ ًگْذاسي تجْيضات ثبػث ا

ٍ تؼويشات خَاّين ثَد كِ ًتيجِ ًْبيي كبّص سبػبت 

تَلفبت اضطشاسي، كبّص ّضيٌِ ّبي تؼويشات اضطشاسي 

ٍ كبّص ًفش سبػت ًيشٍي اًسبًي هَسد ًيبص جْت 

تؼويشات خَاّذ ضذ كِ ّوگي دس ساستبي ايجبد ثْشٍسي 

 ثيطتش دس هٌبثغ سبصهبى خَاٌّذ ثَد .
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