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  آدیت نگهداري و تعمیرات
  
  

  راتیو تعم يت نگهداریریمد يستم هایسکارشناس ارشد ،  ناصر محمدي جاللی
  
 

naserjalali@gmail.com    www.irantpm.ir 
 

  آدیت ، ممیزي ، نت ، نگهداري و تعمیرات ، چک لیست: واژه هاي کلیدي 
  
  

  :خالصه مقاله
    

از  یتخصصـ  يتهـا یاسـتفاده از آد  راتیـ و تعم يگهـدار ن يهـا  ستمیاز مباحث بهبود س یکی
 تیریمـد  يجار يتهایفعال هیکل) يزیمم(ها  تیآد نیکارخانجات است در ا راتیوتعم ينگهدار يتهایفعال

و  تیـ اانطباق آنها با الزامـات ، کف  زانیقرار گرفته و م یکارخانه مورد بررس زاتیتجه راتیوتعم ينگهدار
 چـک .شـود  یمـ  دهیسـنج  يجـار  راتیو تعم ينگهدار ستمیشده در س فیتعر يبودن روشها یاثر بخش

نـت کارخانجـات    يها ستمیاز س يالگوبردار يبرا یخوب يتواند راهنما یمقاله م نیارائه شده در ا ستیل
 کیـ  يسـاز  ادهیـ پ یچگـونگ  يبـرا  یخـوب  يبه مبنا ستیبه سواالت چک ل ییمشابه باشد و با پاسخگو

 .شد کینزد ریره ور فراگبه راتیوتعم ينگهدار ستمیس
  
 سـتم یس کیـ داخـل کشـور نبـود     راتیوتعم ينگهدار يها ستمیعمده س ياز ضعف ها یکی

 نیـ کارخانجـات اسـت ، کـه ا    راتیـ وتعم ينگهدار يجار يتهایبر فعال یتیرینظارت مد هینت در ال تیآد
ش کارشناسـان آنهـا ر   راستا را دارد تا با ارتقاء سطح د نیبر رفع و گذاشتن گام اول در ا یمقاله سع بـا   ااـن

  .آشنا سازد زاتیتجه راتیوتعم ينگهدار تیریمد ستمیس يتهایفعال يدهایو نبا دهایبا
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  :مقدمه 
  

بیش از هر زمانی دیگر با توجه موقعیت صنعت کشور در جهان و وجود تحریم هاي علمی و اقتصادي ، شمارش معکوس امروز 
یش بهاء مواد اولیه در جهان ؛ نقش ابزارها و سیستم هاي مبتنی بر بهره وري در صنایع کشور پر رنگ پیوستن به تجارت جهانی و کمبود و افزا

لذا کاهش هزینه ها ، افزایش بهره وري ، قیمت رقابتی در صنعت ، توجه ویژه اي به تجهیزات و مدیریت آنها را می .تر و جدي تر شده است
  .مقوله نت بهره ور فراگیر است و بهبود فعالیتهاي نت در سازمانها و صنایع می باشد طلبد و یکی از سیستم هاي مورد نیاز در این

ولیکن مهم ترین موضوع در پیاده سازي سیستم نت بهینه در صنایع داشتن اطالعات و داده هاي کافی و الزم از وضعیت موجود ، 
آدیتهاي تخصصی از فعالیتهاي یک روش علمی و بهینه . ا بایدها می باشدوضعیت ایده آل باید و گام هاي مورد نیاز براي پر کردن فاصله فعلی ب

کلیه فعالیتهاي جاري مدیریت نگهداري وتعمیرات تجهیزات کارخانه مورد بررسی ) ممیزي(نگهداري وتعمیرات کارخانجات است در این آدیت ها 
روشهاي تعریف شده در سیستم نگهداري و تعمیرات جاري سنجیده می قرار گرفته و میزان انطباق آنها با الزامات ، کفایت و اثر بخشی بودن 

چک لیست ارائه شده در این مقاله می تواند راهنماي خوبی براي الگوبرداري از سیستم هاي نت کارخانجات مشابه باشد و با پاسخگویی به .شود
  .تعمیرات بهره ور فراگیر نزدیک شدسواالت چک لیست به مبناي خوبی براي چگونگی پیاده سازي یک سیستم نگهداري و

یکی از ضعف هاي عمده سیستم هاي نگهداري وتعمیرات داخل کشور نبود یک سیستم آدیت نت در الیه نظارت مدیریتی بر 
قاء سطح دانش فعالیتهاي جاري نگهداري وتعمیرات کارخانجات است ، که این مقاله سعی بر رفع و گذاشتن گام اول در این راستا را دارد تا با ارت

  .کارشناسان آنها را با بایدها و نبایدهاي فعالیتهاي سیستم مدیریت نگهداري وتعمیرات تجهیزات آشنا سازد
  

  
  تعریف آدیت 

  
براي تعیین اینکه فعالیتهـاي مرتبـط با کیفیـت  بررسی مستقل و نظام یافتـه":  ISO 8402کیفیت مطابق استاندارد) آدیت(ممیزي 

شوند و براي دستیابی به اهداف  بطور مؤثر اجرا می ریزي شده مطابقت دارد و اینکه این دستورالعملها وطـه بـا دستورالعملهاي برنامهو نتایـج مـرب
در این تعریف سه موضوع اصلی تعریف شده است که نیاز است در هنگام آدیت و یا تهیه چک لیستهاي مورد نیاز در آدیت " .مناسب هستند
  :ن سه اصل عبارتند از لحاظ شود و ای

  .موارد که نیاز و ضرورت دارد در موضوع مورد آدیت وجود داشته باشد: الزامات  - 1
  .زامات تهیه شده به لحاظ کیفی می تواند خواسته هاي مرتبط به اهداف کیفی را برآورده سازدلاینکه ا: کفایت  - 2
  سته اثر بخش باشند یا نه؟ و این الزامات و کفایت وجودي در آنها توان: اثر بخشی  - 3

لذا وقتی شما موضوعی را .در نظر داشته باشید هر سه این موضوع به یکدیگر وابسته بوده و بر یک دیگر اثر میگذارند و نمی توان جدا از هم دید 
  .وب مستقل و نظام یافته عمل کنیدچآدیت می کنید می بایست به این سه اصل با چار

  
 

  لوازمات آدیت 
  
  )در این چک لیستها هر سه اصل مذکور لحاظ می شود( لیست مرتبط به موضوع و طرح خواسته هاي مورد انتظار چک  - 1
  سیستم امتیاز دهی به وضعیت آدیت شده - 2
  هدف گذاري و مشخص کردن سقف انتظار ایده آل و مورد پذیرش  - 3
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  وجود سیستم تجزیه و تحلیل نتایج کسب شده - 4
  ا و ذکر شواهد عینی فرمت اعالم مغایرته - 5
  آدیتور مستقل آموزش دیده به لحاظ مهارت آدیت و متخصص در خصوص موضوع مورد آدیت - 6
  برنامه زمان بندي نحوه آدیت  - 7
  

  ) نگهداري و تعمیرات(تعریف آدیت نت 
  

 :طرحریزي، اجرا، ارزیابی و مستندسازي جهت 
 الزامات ، کفایت و اثر بخشی فعالیتهاي نت :  بررسی  •
 مستندات، امکانات و تجهیزات سازمان: از  •
  فعالیتهاي مرتبط با نگهداري و تعمیرات : بر روي کلیه •
 ...)واحد نت ، تولید ، مهندسی ، مدیریت و (واحدهاي مختلف سازمان : در  •
 لیست آدیت فعالیتهاي نت   چک: براساس  •
 شده مورد نیاز  تعریف: در زمان  •
  )نا به مباحث نت و آموزش دیده در خصوص آدیتآش –آدیتور (فرد مستقل : توسط  •

  
  

  )  نگهداري و تعمیرات(هدف از آدیت نت 
 
 ریاستقرار نت بهره ور فراگ يسازمان برا يازهایسنجش ن •
  شناسایی مشکالت و تعیین فرصتهاي بهبود در کلیۀ مراحل فعالیتهاي نت در سازمان  •
  هداف سازمانشناسائی کفایت روشها و فعالیتهاي الزمه جهت تحقق ا •
  شناسائی اجراي مناسب روشها و فعالیتهاي سیستم نت در سازمان •
  بهبود مداوم سیستم نت  •
  تعریف برنامه انجام اقدامات اصالحی  •
  امکان سیاست گذاریهاي جدید در فعالیتهاي نت سازمان  •

  
 

  جایگاه آدیت نت در ساختار سیستم تضمین کیفیت سازمان
  

آدیت نت در جایگاه آدیتهاي داخلی سازمان و ورودي بازنگري مدیریت قرار می گیرد و به لحاظ سطوح نظارت  در سیستم تضمین کیفیت سازمان
  .سطح الیه سوم نظارت قرار می گیردکیفی در 
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  پیشنیازهاي اجراي آدیت نت
  

  ...)مثل ایزو ، ایزو تی اس ، ( وجود یک سیستم کیفی در سازمان  •
  واحد نت با توجه به حجم تولید و تعداد پرسنل وجود ساختار مناسب در سازمان و •
  طرح آدیت و چک لیستهاي مرتبط به آدیت نت  •
 فعال بودن فعالیتهاي نت در سازمان  •
  

  مراحل اجراي آدیت نت 
  

 تعریف آدیت  .1
   What) تعریف موضوع(چه چیز  .1
  Who) عوامل ممیزي(چه کسی  .2
  When) تاریخ آدیت(چه وقت  .3
 Why) دلیل و هدف آدیت(براي چه  .4
  

 روند آدیت  .2
 .جلسه آغازین را تشکیل دهید .1
 .در محل فعالیتها را بررسی کنید .2
 .جلسه اختتامیه را تشکیل دهید .3
 

 گزارش آدیت  .3
  ارائه امتیازات و نمودارهاي تحلیلی از نتایج آدیت .1
  ارائه چک لیست پر شده آدیت نت و با ذکر شواهد انطباقات و عدم انطباقات دیده شده .2
 اقدامات اصالحی  در خواست برنامه .3
 

  برنامه اقدامات اصالحی .4
  ...تاریخ شروع و   - زمان مورد نیاز اجرا  –مسئول اقدام  –شامل توضیحات فنی مورد نیاز 

مرحله اول تعریف آدیت از همه مهتر و کلیدي تر است و موفقیت شما و کسب اطالعات دقیق و موثر به آن بستگی دارد و تضمین 
  .آدیت نت در سازمان شما می باشد کننده اجراي روند صحیح

این نکته اساسی موفقیت و عدم موفقیت هر پروژه اي است و تجربه نشان داده است موضوعی را که مد نظر دارید آدیت کنید مشخص کنید آیا 
ما می توانید آدیت نت را از و هدف از این آدیت چیست ؟ ش... مبحث خاصی از نت را مد نظر دارید ؟  ؟کل فعالیتهاي نت است ؟جزیی از آن است

یک سازمان به عنوان الگوبرداي در سازمان دیگري انجام دهید ؟ فرصت هاي بهبود در نت سارمان خویش را بیابید ؟ یا اینکه مشکالتی دارد 
  !بروي آن متمرکز باشیدآدیت می خواهید انجام دهید هدف را بنویسید و  هاتفاق می افتد و شما با این آدیت خواهان کشفشان هستید؟ براي چ

در آدیت نت به دنبال الزامات ، کفایت و اثربخشی فعالیتهاي نت در سازمان هستیم لذا مستندات ، سوابق و اجرائیات همه با هم مد نظرند : تذکر 
  ! و وجود مستندات روشها دال بر خوبی سیستم نیست
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  :تشکیل شده است سه بخش اصلیچک لیست از 
  

  سواالت  •
  هی امتیاز د •
  نمودارهاي تجزیه و تحلیل  •

  
  :کل فعالیتهاي نت بررسی می شود موضوع اصلی 7در قسمت سواالت در 

  نت يو استراتژ سازمان .1
  سیستم .2
  و آموزش پرسنل .3
  وسایل و ابزار .4
  اثربخشی  .5
  مدیریت اطالعات .6
 ایمنی و شرایط محیطی .7

  
اي سوال طرح شده و مشاهدات سوابق و اجرائیات فعالیتهاي موجود بوده و آدیتور برمبن سیستم امتیاز دهیدر کنار هر یک از بخشها 

  :مرتبط با سوال امتیاز الزمه را بر مبناي زیر می دهد
  

• N  : بی امتیاز این در مورد مواقعی است که این سوال در سازمان مربوطه طرح نشده است و یا براساس هدفی که از آدیت در برنامه
   .گردیده است لذا بدین وسیله جهت محاسبات از سیستم آدیت حذف شده نشان می دهیمبوده است این سوال مطرح نشده و حذف 

  .هیچ امتیازي کسب نشده است در مورد سوال طرح شده عوامل مورد نیاز موجود نیست:  0 •
روي اثربخش بودن توان ب یمالزامات و مستندات و سوابق در مورد سوال طرح شده وجود است ولیکن کفایت الزمه را ندارد و لذا ن: 1 •

  .اجرائیات نیز نظري داد
الزامات و مستندات و سوابق در مورد سوال طرح شده موجود است و از کفایت مورد نیاز نیز برخوردار است ولیکن اثربخشی آن یا :  2 •

  .محاسبه نشده است و یا اینکه اثربخش بودن آن قابل مشاهده نیست
سته به صورت کامل پوشش داده شده است سیستم در مورد آن اثربخش و کامل بوده امتیاز کامل کسب شده است و تمامی خوا: 3 •

  .است
  

  :به شکل زیر است  محاسبه امتیاز کل درصد انطباقنحوه 
کل تعداد سواالت مطرح شده { تقسیم بر } ) موضوع اصلی آدیت شده کسب می شود 7که از جمع کل امتیازات (تعداد امتیازات کسب شده { 

  درصد امتیاز کل انطباق کسب شده =  100ضربدر } ) امتیاز کامل انطباق (  3آدیت ضربدر در روند 
  

  :موارد زیر را بیان می کنند نمودارهاي تجزیه و تحلیل آدیت نت
سازمان ، سیستم ، پرسنل ،وسایل و ابزار ، اثربخشی  ، مدیریت اطالعات ، ایمنی و شرایط محیطی و : براي هر موضوع کلی آدیت 

نمودار می باشد در نمودار راداري به صورت شفاف  9کل سیستم نت آدیت نمودارهاي تحلیلی کشیده می شود در این نمودارهاي که شامل 
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میزان انحراف و هم چنین مقدار کار باقی مانده براي رسیدن به حالت ایده آل نمایش داده می شود و یک گزارش مدیریتی از وضعیت فعلی و 
 .نشان می دهدکار آینده را 

نمودار دیگر به تجزیه و تحلیل کامل تر هر یک از قسمتهاي آدیت پرداخته می شود و به صورت شفاف مشخص می کند در هر موضوع  8در 
در صد هر کدام چقدر است و سازمان براي اجراي اقدامات اصالحی از کجا  کلی آدیت شده چه مقدار انطباق کامل ، کمبود و نقص وجود دارد و

شروع کند و اولویت بندي از کدام قسمت و مبحث شروع شود در کدام حوزه هاي ضعف بیشتر است و نیاز به هزینه و برنامه اقدامات اصالحی 
  .می باشد

  
و  سوال داخل چک لیست را بکار برده باشید 100اگر شما هر ، آنچه مهم است بدانیم بعد از آدیت نت در کجاي یک سیستم نت قرار گرفته ایم 

سیستم  رتبهسیستم را کامل مورد ارزیابی و ممیزي قرار داده باشید مقدار درصد کل انطباق حاصله می تواند با رتبه بندي زیر مقایسه شود و 
  :مشخص گردد نت

  
در سیستم شما جاري  شما مبانی و اصول نت را کامل بکار برده اید و نت بهره ور فراگیر( جهانی  رتبه=    100 – 91= میزان درصد کل انطباق 

  )است و می توانید بر روي بهبود سیستم توسط ابزارهاي پیشرفته هم چون شش سیگما فعالیت کنید
سیستم نت قابل قبول است و آمادگی برنامه ریزي به سمت نت بهره ور فراگیر را دارد لذا اقدامات =    90 – 71= میزان درصد کل انطباق 

  )کارخانجاتی که در ایران به این رتبه دست یابند در حد عالی می باشند ( د تعریف شود اصالحی متناسب با سازمان بای
سیستم نت موجود نیاز به اصالحات اساسی دارد و این سیستم قابل اطمینان نمی باشد و هزینه زا است =    70 – 51= میزان درصد کل انطباق 

  .از مبرم است بازنگري در سیاستهاي مدیریت و ساختار براي بهبود نی
سیستم نت به شکل کارگاهی و ابتدایی می باشد و نیاز به بازنگري کلی در  - غیر قابل قبول و بحرانی =    50 – 31= میزان درصد کل انطباق 

  )مشاور ، الگوبرداي ، پیاده سازي نت (سیاستهاي مدیریت و ساختار سازمانی دارد 
  )نیاز به سازماندهی ، مشاور و پیاده سازي سیستم نت ( سیستم نت فاقد =    30 –  0= میزان درصد کل انطباق 

  
  

  

  
  

  :میپرداز یت نت میست آدیح سواالت چک لینجا به تشریدر ا
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  نت  يو استراتژ مانزبخش سا - 1
  

امه هاي ، ارزیابی اهداف ، برن( سیاستها و اهداف سازمان تا چه اندازه اي با اصول مدیریت فعالیتهاي نت در سازمان مرتبط می باشد؟  .1
  ...)ها ، اقدامات تعریف شده و 

آیا ساختار سازمانی و پرسنلی شرکت در ارتباط با مدیریت تجهیزات و فعالیتهاي نت داراي تناسب الزم می باشد ، جایگاه واحد نت در  .2
 ساختار سازمانی چگونه است؟

فرآیند ، روش اجرایی ، فرمها ارزیابی ها ، (ی شده است ؟ فعالیتهاي نت و ساختار نت در سازمان آیا با دیدگاه فرآیندي طراح .3
 ...)دستورالعملهاي ، ماتریس هاي ارتباط فرآیندها ، واحدهاي سازمان و 

 ر فعالیتهاي نت دارند؟دن تعریف و طراحی شده است؟و تمامی واحدها مشارکت اآیا نحوه ارتباط فعالیتهاي نت با دیگر واحدهاي سازم .4
 سازمان مشوق و حامی فعالیتهاي نت در راستاي تولید و پیگیر فعالیتهاي نت در راستاي اهداف نت می باشد؟آیا مدیریت ارشد  .5
 آیا پرسنل نت به لحاظ افراد مورد نیاز ، میزان تحصیالت و مهارت کاري آنها متناسب با ساختار و فعالیتهاي واحد نت می باشند؟ .6
 نیاز سازمان شناسایی ، برنامه ریزي ، برگزار و ارزیابی شده اند؟ آیا آموزشهاي مورد نیاز پرسنل نت متناسب با .7
 )روشهاي اندازه گیري ، سوابق ، اقدامات و نتایج ( آیا میزان انگیزه پرسنل نت توسط سازمان ارزیابی و ارتقاء می یابد؟  .8
 ئل شناسایی ،  تعریف و حل می کنند؟آیا تیمهاي چند تخصصی از هر دو واحد نت و تولید در سازمان وجود دارد و مشکالت و مسا .9

 آیا شناسایی ، گزینش و ارتباطات مناسبی با پیمانکاران خارج از سازمان در زمینه هاي تامین خدمات نت و تامین ابزار ، قطعات ، قالبها .10
  و غیره بوجود آمده است؟

  

      
  
  سیستم - 2
  

رانه ، یشگی، نت پ ينت اضطرار(شده است؟ یا و اهداف سازمان شناسائاستهیستم نت در کارخانه متناسب با سیاز سیسطح مورد نا یآ .11
 ...)نان نت و یت اطمیر ، قابلیانه و نت بهره ور فراگیانه ، نت کنش گرایشگوینت پ

  ن شده است؟یشفاف و تدو) نت در سازمان ياستراتژ(شده  يزیبه سطح نت برنامه ر یابیدست يا طرح ها ، برنامه هایآ .12
ر متمرکز ینت متمرکز ، غ(شده است؟  ید و محصول طراحیتول يندهایسازمان متناسب با فرآ/ستم نت در کارخانهینحوه استقرار سا یآ .13

  ...)ار یمه متمرکز و سی، ن
 با ها و ارتباطات داده ها یا ، خروجه يورود(م شده است؟یسازمان ترس يندهایگر فرآینت با دند یفرآ يتهایفعالنقشه ارتباط ا یآ .14

  )دی، تول یت ، مهندسیفید ، کیتول يزیواحدها انبار ، برنامه ر
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کار و  يراهنما يزات و قطعات ، کاتالوگ هاینقشه تجه( باشد  یستم نت میملزوم س يازهایه نیزات کامل و دارنده کلیا پرونده تجهیآ .15
کار با  يست و نقشه قالبها و ابزارهای،ل یالقوه خرابز حاالت بیها ، آنال یل خرابیه و تحلیتجز يرات ، نمودارهایرات ، سوابق تعمیتعم
  ؟)ره یز و غیتجه

 شده است؟ يکد گذار يد دسته بندیند تولیزات براساس واحدها و فرآیتجه يگروه بندا یآ .16
و  يو گروه بند یزات شناسائیتجه يبرا) ره یو غ PLCک ، یک ، پنوماتیدرولی، ه یکی، الکتر یکیمکان( يستم هایر سیا زیآ .17

 شده است؟ يدگذارک
 انجام گرفته است؟ ياز و کاربردیستم ها و قطعات تا حد مورد نیر سیزات ، زیتجه يبرو یل درختیه و تجلیا تجزیآ .18
 شده است؟ ي، مشخص و کدگذار یض قطعات شناسائیستم ها و تعویر سیزات ، زیرات تجهیو تعم ياز نگهداریمورد ن يتهایفعالا یآ .19
 ده است؟یف گردیو تعر یپرسنل نت شناسائ یف شغلیرات رسته ها و وظایو تعم ياز نگهداریمورد ن يتهایمتناسب با فعالا یآ .20
 

 گردد؟ یه شده است و اجرا میته) رهی، ماهانه ، ساالنه و غ یهفتگ(الزمه  یزمان يرانه در بازه هایشگینت پ يا برنامه هایآ .21
ف یرانه تعریشگینت پ يدر برنامه ها يبازنگر یا تناوب زمانیدد و آگر یل میه و تحلیشگرانه تجزیکسب شده در نت پ يا داده هایآ .22

 گردد؟ یشده و بموقع اجرا م
 ن شده است؟یف و تدویزات تعریتجه يض برایرات و تعوی، تعم يز کاری، تم ي، روغنکار یا استانداردها مناسب بازرسیآ .23
 ن شده است؟یرد و آموزش الزمه تدوف استاندای، تعر يزیبرنامه ر یچشم يها یبازرس/يدارینت د يا برایآ .24
 

 و اجرا شده است؟ يزیف شده ، برنامه ریا تعرید آیپرسنل خط تول يبرا ينت اپراتور يتهایزان مشارکت و فعالیم .25
 ف شده است؟ین آالت تعریبر اساس سوابق و پرونده ماش ينت اپراتور يتهایست آموزش و فعالیل .26
  ن شده است؟یتدو یمناسب يردهااستاندا ينت اپراتور يتهایفعال يا برایآ .27
ارتعاشات ،  يریز روغن ، اندازه گیانه هم چون آنالیشگویدر نت پ یوب احتمالیص عیتشخ يزات و ابزارهایا استفاده روشها ، تجهیآ .28

 گردد؟ یشده است؟ و اجرا م یازسنجیره نیحرارت و غ
  گردد؟ یمحاسبه م نتنه یهزو  یبر اساس اصول علما ی، آ زات یض قطعات تجهین زمان تعویینحوه تع .29
 ف شده و مدون است؟ یزات تعریتجه) دیاز کاهش عمر مف يریا جلوگی(ش عمر یافزا يبرنامه سازمان براا یآ .30

  
 و استفاده شده است؟ یبررس) 5Sاس ،  5( ینت ، نقش نظام آراستگ يتهایا در فعالیآ .31
 يشه ایص و حذف علت ریتشخ يبرا )Problem Solving Method( حل مسئله ينت ، نقش روش ها يتهایا در فعالیآ .32

 و استفاده شده است؟ یبررس هزاتیو توقفات تج ها یخراب
  و استفاده شده است؟ یبررس) Kaizenزن ، یکا(مستمر  ينت ، نقش بهبود ها يتهایا در فعالیآ .33
 فاده شده است؟و است یبررس)  MFMEA(ن آالت یماش یز حاالت بالقوه خرابی، نقش آنال نت يتهایدر فعالا یآ .34
 و استفاده شده است؟ یبررس )Cost maintenance(نت  ينه هاینت ، نقش هز يتهایدر فعالا یآ .35
 و استفاده شده است؟ یبررس) Quality(ت یفینت ، نقش ک يتهایا در فعالیآ .36
  و استفاده شده است؟ یبررس) Poka Yokeوکه یپوکا( يریخطاناپذ يستم هاینت ، نقش س يتهایا در فعالیآ .37
 و استفاده شده است؟ یبررس)  (Ratability centered maintenanceنان نتیت اطمینت ، نقش قابل يتهایا در فعالیآ .38

  
  ف شده است؟یتعر يو اضطرار یمتوال ،مشابه  يها ینشده و وقوع خراب يزینحوه واکنش سازمان نسبت به حذف توقفات برنامه را یآ .39
  ستم نت برقرار است؟یرانه سیشگیو پ یاقدامات اصالح ياجرابهبود و  يپروژه ها و طرح ها يت کنترل پروژه بر رویریا مدیآ .40
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  و آموزش پرسنل - 3
  

  مان موجود است؟زآیا روش مدون براي ارزیابی و استخدام پرسنل نت با توجه به فعالیتهاي نت در سا .41
ن شده است؟ و سطوح مهارت پرسنل به صورت دقیق و آیا روشی براي ارزیابی آموزشها و مهارتهاي مورد نیاز پرسنل نت و تولید تدوی .42

 صحیح ارزیابی می گردد؟
 آیا فعالیتهاي آموزشی پرسنل در امور نت برنامه ریزي شده است و طبق برنامه پیش می رود؟ .43
شده ، موجود  آیا براي هر کدام از پرسنل نت پرونده آموزشی شامل سوابق ، آموزشهاي دیده شده و مهارتهاي مورد نیاز برنامه ریزي .44

 است و میزان اثربخشی آنها براي فرد اندازگیري شده است؟
آیا کلیه روشها و دستورالعملها و فرمهاي سیستم نت به پرسنل آموزش داده شده است؟ و پرسنل به موارد مرتبط با فعالیتهاي خویش  .45

 آگاه می باشند؟
مبحث چند کاره بودن پرسنل با چند مهارتی با یگدیگر متفاوت و ( آیا پرسنل چند مهارتی در فعالیتهاي نت پیش بینی شده است ؟ .46

 )اشتباه نشود
 آیا روشی براي دریافت پیشنهادات پرسنل نت و تولید در خصوص فعالیتهاي نت وجود دارد و اثربخش بوده است؟ .47
 د تدوین شده است؟آیا روش و برنامه اي براي اطالع رسانی گزارش عملکرد امور نت به پرسنل نت و اپراتورهاي تولی .48
 آیا نتایج حاصل از اجراي برنامه ها آموزشی و مشارکت اپراتورها در امور نت مورد ارزیابی قرار می گیرد؟ .49
 ید در چه حد به صورت مستقل در امور نت همکاري دارند؟لاپراتورهاي تو .50

در نظر گرفته نشود در این خصوص  در این بخش به تفاوت هاي آموزش ، تجربه و مهارت باید دقت شود و با یکدیگر یکسان
مثالهاي زیادي مطرح است که هر مدیر نتی باید به اختالف این مفاهیم در واحد خودش مطلع باشد و و براي هر قسمتش راه کار مناسب را 

  .در امورنت برنامه ریزي کند

        
  
  وسایل و ابزار نت - 4
   

روش ، دستورالعمل ، لیست ابزار ، محل استفاده ، (در فعالیتهاي نت موجود است؟ آیا روشی براي مدیریت وسایل و ابزار مورد نیاز .51
  ...)محل نگهداري ، 

 شناسنامه فنی وسایل و ابزار مورد استفاده در امور نت براي وسایل و ابزار آالت نت تهیه شده است؟/ آیا پرونده  .52
 لید مناسب و صحیح است؟اس وسایل و ابزار در واحد نت و تو 5آیا محل نگهداري و وضعیت  .53
دستورالعمل ها و روشها و (نت به پرسنل تولید و نت آموزش کاربردي داده شده است ؟ روآیا روشهاي استفاده از وسایل و ابزار ام .54

 ...)سوابق 
 موجود است؟آیا وسایل و ابزار دقیق اندازه گیري در امور نت کالیبره شده اند؟ و پرونده کالیبراسیون در شناسنامه فنی ابزار  .55
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 براي وسایل و ابزار دقیق اندازه گیري استفاده می شود؟ (MSA)آیا روش تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیري  .56
 آیا وسایل و ابزار امور نت برآوردکننده نیازهاي اجراي سیستم نت موجود می باشد؟ .57
 ها وجود دارد؟آیا روشی براي ارزیابی نیاز به وسایل و ابزار جدید ، تامین و صحه گذاري آن .58
 نت در داخل و خارج از سازمان موجود است؟ آیا روشی براي ساخت وسایل و ابزار مورد نیاز امور .59
 و غیره براي مدیریت وسایل و ابزار مورد استفاده در امور نت استفاده می شود؟) دوام(آیا از شاخصهاي مدیریت هزینه و طول عمر  .60
 

  
  اثربخشی آدیت نت - 5
  

روش ، چک لیست ، گزارش ، (ن از اجراي صحیح ، بهبود کارآیی و کیفیت امور نت چه اقداماتی صورت می گیرد؟ براي کسب اطمینا .61
  )این سوال به کلیت موضوع می نگرد و بدنبال وجود نگرش اندازه گیري اثربخشی در سیستم جاري می باشد...) (سوابق و فرمها 

 اه مدیریتی ، ارزش و اهمیت کافی توسط مدیریت ارشد سازمان داده می شود؟ آیا به امور نت از نظر افزایش بهره وري با دیدگ .62
( آیا نتایج بدست آمده از فعالیتهاي نت با اهداف سیاست گذاري شده سازمان براي امور نت تطابق داشته و رضایت مند بوده است؟  .63

توانید درد دل هاي مدیران نت و پرسنلش را تا مدتها شما می  "این دو سوال اخیر نکته کلیدي در آینده واحد نت می باشد و معموال
 )گوش کنید

آیا شاخصهاي مرتبط با اثربخشی تجهیزات ، قابلیت اطمینان و قابلیت تعمیر دستگاه هاي محاسبه ، ارزیابی ، تحلیل و بهبود صورت  .64
 می گیرد؟

 لیل و بهبود صورت می گیرد؟آیا شاخصهاي اندازه گیري کارآیی فعالیتهاي امور نت محاسبه ، ارزیابی ، تح .65
 آیا شاخصهاي مرتبط با هزینه ها و کیفیت محصول تولید مرتبط با امور نت محاسبه ، ارزیابی ، تحلیل و بهبود صورت می گیرد؟ .66
 آیا ارتباط مناسب و هماهنگ بین شاخصهاي تعریف شده با فعالیتهاي امور نت طراحی و پیاده سازي شده است؟ .67
یري اجراي اقدامات اصالحی ، پیشگیرانه و بهبود در امور نت تدوین شده است که میزان پیشرفت و برنامه آیا سیستمی براي پیگ .68

 اجرایی را مدیریت نماید؟
 آیا نتایج حاصل از امور نت با سازمانهاي مشابه دیگر مقایسه و ارزیابی می گردد؟ .69
 سیاستگذاري و هدف گذاري می گردد دد؟ و بر مبناي آن برنامه ،آیا نتایج حاصل از امور نت با سطح جهانی مقایسه و ارزیابی می گر .70
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  )CMMSنرم افزار نت ( ت اطالعاتیریمد - 6
  گردد؟  یاستفاده م CMMSنت و پردازش اطالعات کسب و ثبت شده از نرم افزار مناسب  يتهایت فعالیریمد يبراا یآ .71
  سازمان در ارتباط است؟ يگر واحدهایباشد و با د یا نرم افزار تحت شبکه میآ .72
  دارد؟ یل نرم افزار دسترسیه و تحلیتجز يت سازمان بر گزارشات و نمودارهایریا مدیآ .73
 گردد؟ یزات ثبت و ضبط میرات تجهیو تعم ينگهدار يتهایسوابق فعال یا تمامیآ .74
 یو کنترل م يصورت مناسب نگهدار، دستورالعمل ها به  ییاجرا ي، مستندات روشها ینت شامل نقشه ها ، مدارك فن یو فنیآرشا یآ .75

  شده است؟ ینیش بیگردد؟ و در نرم افزار پ
انه یانه ، کنش گرایشگویرانه ، پیشگی، پ ينت اضطرار(ثبت و تبادل اطالعات نت شامل سطوح مختلف نت  يمناسب برا يا روشهایآ .76

  شده است؟ ینیش بیپ...) و 
، ماهانه  یروزانه ، هفتگ(ازیمورد ن یزمان يرانه در بازه هایشگینت پ يتهایانجام فعال ینرم افزار نت امکان ارائه برنامه زمان یخروجا یآ .77

  را دارد؟) و ساالنه
 ؟ گردد یه میتهمحاسبه و نت  يتهایت فعالیریمد يبرا ت نتیریستم مدیو الزمه در س مناسب يو نمودارها، شاخصها ا گزارشات یآ .78
  ف شده است؟یپرسنل به اطالعات نت تعر یزان سطح دسترسیم .79
گر نرم یاستاندارد با د یت داشتن خروجیشده است و قابل ینیش بیدر نرم افزار پ یه گزارش ها مختلف و درخواستیا امکان تهیآ .80

 موجود در سازمان را دارد؟ يافزارها
  ده شده است ؟یدر نرم افزار ده گزارشات مربوطه یثبت ، محاسبه و امکان تهنت  ينه هایهزا یآ .81
  باشد؟ یزو میت ایفیت کیریستم مدیکنترل سوابق و مستندات س يبر خواسته ها یار نت مبتننرم افزا یآ .82
  زات را دارد؟یرات تجهیو تعم ينگهدار يتهایاز سوابق فعال یافتیه اطالعات دریپردازش کل ییا نرم افزار توانایآ .83
  دد؟گر یها در نرم افزار پردازش م یخراب يشه ایر يو درج علت ها ینحوه بررسا یآ .84
  رات وجود دارد؟یوتعم يبهنگام داده ها و اطالعات نگهدار )ر ، هشدار و گزارشییافزودن ، حذف ، تغ( تیریامکان مدا یآ .85
  ت بخش است؟یسهل و رضارات یو تعم يت اطالعات نگهداریرینرم افزار مد استفاده از کاربران يا برایآ .86
  ده شده است؟ینرم افزار دزات در یتجه یز حاالت بالقوه خرابیامکان ثبت آنالا یآ .87
  باشد؟ یم یلیاز تحلیزات در نرم افزار قابل مشاهده و امکان ارائه گزارشات مورد نیتجه یکل یشاخص اثر بخش يا داده هایآ .88
  رد؟یپذ یمانکار مربوطه صورت میا پیک سازمان و یکامل از سخت افزار و نرم افزار نت توسط واحد انفورمات یبانیا پشتیآ .89
 رات وجود دارد؟یو تعم يثبت شده نگهدار يبان از اطالعات و داده هایره پشتیه ذخیلعمل تها دستورایآ .90
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پروژه ، (آیا سیاستهاي مناسب در ارتباط با امور ایمنی ، بهداشت و محافظت زیست در سازمان تعریف و پیاده سازي شده است؟ .91
توري که کار نت را انجام می دهند در تماس با خطرات ، مواد آلوده و مضري هستند که فقط در پرسنل و اپرا...) (اقدامات ، هزینه ها 

  )مراحل کاري نت بوجود می آید و ممکن است در دیگر شرایط سارمان چنین چیزي نباشد 
 ت؟آیا مدیریت و هماهنگی مناسب بین امور نت ، ایمنی ، بهداشت و محافظت محیط زیست تعریف و اجرا شده اس .92
لیست دوره (آیا آموزشهاي کافی و مناسب مرتبط با ایمنی و بهداشت به پرسنل نت و تولید در خصوص فعالیتهاي نت داده شده است؟  .93

 ...)هاي ، زمان برگزاري ، نفرات شرکت کننده ، ماتریس نیاز سنجی دوره ها 
تهیه ، اجرا و اثربخشی آن ارزیابی ) جدید(ي پرسنل آیا دستورالعمل و روش آموزش عمومی ایمنی و بهداشت و حفظ محیط زیست برا .94

 شده است؟
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 یه شده است؟ هآیا روش ها و دستورالعمل هاي مربوط به ایمنی کار با هر دستگاه ت .95
آیا براي پرسنل در فعالیتهاي نت مسائل ارگونومی مدنظر قرار گرفته است؟ و ابزار و تجهیزات و آموزشهاي الزمه پیش بینی و تهیه  .96

 ست؟شده ا
 براي مباحث ایمنی نت آیا از سیستمهاي پوکایوکه ، اتوماسیون و غیره استفاده شده است؟ .97
 آیا براي هشدار نکات ایمنی و بهداشت و حفظ محیط زیست به صورت مداوم در سازمان روش و برنامه اي پیاده سازي شده است؟ .98
 منی و بهداشت و حفظ محیط زیست ارزیابی و تجدید نظر شده است؟نتایج حاصله از برنامه ، سیاستها ، آموزشهاي مرتبط با مسائل ای .99

 محیط زیست با قوانین و مقررات ملی و محلی تطابق دارد؟ ظآیا فعالیتهاي حف .100
  

  
  
  
  
  
  

  اقدامات اصالحی  فیتعر تجزیه و تحلیل و
  

تبحر . ن زدیر تخمیدر نت بهره ور فراگ گاه آن رایتوان سطح نت سازمان و جا یه شده میته ياز کسب شده و نمودارهایبر اساس امت  
نت  يتهایسازمان در مبحث فعال يازهایت نت ، کسب اطالعات و نیآد يدر اجرا یرات شرط مهمیوتعم يز در مباحث نگهداریا فرد ممیتور یآد
ش یر را پیدر استقرار نت بهره ور فراگ مبرم يازها و ابزارهایست از نیتوان ل ینت در سازمان م يتهایفعال يهایکمبودها و کسر یبا بررس.باشد یم
   .و اجرا کرد يزیف ، برنامه ریرانه و بهبود را در سازمان تعریشگی، پ یبر آن اقدامات اصالح یکرد و مبتن ینیب

ت م نیح صورت گرفته شده باشد و تیف صحید تعرینانه و بهبود در سازمان بایش بیرانه ، پیشگی، پ یاقدام اصالح يدیم کلیاز مفاه
  :موثر در  یت نت گامیآد يد است اجرایام.الزمه در روش حل مسئله را کسب کرده باشند ير مهارتهایبهره ور فراگ

  ر،ینت بهره ور فراگ ياده سازیسازمان در نحوه پ یآگاه .1
  ر موفق بودند ، ینت بهره ور فراگ ياده سازیمشابه که در پ ياز سازمانها يمدون در الگوبردار یستمیس .2
  ف شده ،یتعر یزمان ينت در سازمان در تناوبها يتهاینظارت بر فعال يبرا يابزار .3
  در سازمان ، يبهره ور يکشف فرصتها .4

  .ع کشورمان باشدیدر سازمانها و صنا
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