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سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)31 :پاییز 3143

برنامهریزی نگهداری و تعمیرات
مطالعه موردی :شرکت بین المللی آزمایشگاهی تحقیقاتی آموزشی و
تولیدی دکتر کامکار
حمیدرضا

صالحی1

کد مقاله74374 :

چکـیده
تمام مصنوعات بشري و دستگاهها داراي عمر محدود میباشند و هر لحظه امکان خرابی و در نتیجه از کارافتادگی دستگاه
یا حتی کل سیستم وجود دارد .بر این اساس انتخاب یک سیاست بهینه نگهداري و تعمیرات می تواند چاره ساز واحد هاي
صنعتی باشد تا با کاهش افت ناگهانی تجهیزات ،تولید و کارایی افزایش یابد با توجه به اینکه دیگر محدودیتها از قبیل
هزینه و ساعت کاري نیروي انسانی کاهش یابد .استراتژيهاي متفاوتی براي نگهداري و تعمیرات بیان شده است که
بسته به صنعت مربوطه هر کدام از مزایا ومعایبی برخوردارند .در تحقیق حاضر شرکت دکتر کامکار به عنوان مطالعه
موردي در حوزه نگهداري و تعمیرات مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگـان کلـیدی :نگهداري و تعمیرات ،ایزو  ،1779خرابی ماشین آالت ،راهبردهاي نگهداري و تعمیرات.

 -3کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی ( )EMBAگرایش مدیریت استراتژیک ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد علوم و
تحقیقات تهران شعبه زنجان hr.salehi59@gmail.com
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 -1مقدمه
امروزه ایجاد شرایط جدیدي ازجمله جهانی شدن تجارت ،اشباع بازار و افزایش رقابت بین تولید و عرضه کنندگان ،شرایط
اقتصادي و  ....موجب شده تا سازمانها و شرکتهاي تولیدي توجه مضاعفی به دو موضوع داشته باشند .اول برنامهریزي مناسب
جهت بهرهبرداري هرچه بهتر از منابع تولیدي و کاهش هزینهها و دوم برنامهریزي جهت تامین و تحویل به موقع تقاضاها جهت
تامین رضایت مندي مشتریان و بقا در محیط رقابتی .بنابراین واحدهاي تولیدي براي تحقق اهداف خود دیگر نمیتوانند به روش-
هاي سنتی برنامهریزي تولید بسنده نمایند و میبایست پارامترها و اهداف جدید را در برنامه ریزيهاي خود لحاظ نمایند (ربانی و
همکاران .)9311 ،مدت زیادي است که از عمر دانش برنامهریزي نگهداري و تعمیرات (نت) میگذرد و در این مدت فواید بسیار
زیادي از کاربرد آن در صنایع مختلف مشهود بوده است .در حال حاضر علم نگهداري و تعمیرات (نت) بستري مساعد براي دستیابی
به بهبود کیفی و در پی آن ،بهبود سود را فراهم آورده است (فرخی زاده و همکاران .)1793 ،اکنون اکثر قریب به اتفاق مهندسین و
مدیران در بخش صنایع و خدمات ،توجه و عالقه فراوان نسبت به بهرهگیري از این دانش را ابراز میدارند .توجه به مدیریت و
مهندسی در نت موجب کاهش چشمگیر هزینههاي تعمیرات بین  91الی  37درصد بودجههاي سالیانه را شامل میگردد که این
مبلغ رقم قابلتوجهی خواهد بود .به سبب سودآوري و پربار بودن نتایج حاصل از اعمال دانش برنامهریزي نت ،استفاده از فناوري
روز و استفاده از سیستمهاي نرمافزاري در جهت مدیریت مکانیزه در بخشهاي مختلف سازمانها ،بر کسی پوشیده نیست (کامران
راد و فرخی زاده .)9777 ،مدیریت ،برنامهریزي و کنترل در نگهداري و تعمیرات به این منظور انجام میگیرد که با تعیین نیازها و
با اتخاذ روشهاي مناسب و اقتصادي و تهیه منابع الزم بتوان فعالیتهاي نگهداري و تعمیرات تجهیزات و ماشیناالت سازمان را
اعمال نمود (حسینی)9311 ،
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 -2مبانی نظری
تعريف نگهداری :مجموعه فعالیتهایی که بطور مشخص و معموالً به صورت برنامهریزي شده و با هدف جلوگیري از خرابی
ناگهانی تجهیزات و تأسیسات شبکههاي برق انجام گرفته و با این کار قابلیت اطمینان و بهره برداري بهینه را افزایش میدهیم،
فعالیتهاي نگهداري مینامیم (سید حسینی،9337،ص.)13
تعريف تعمیرات :شامل مجموعه فعالیتهایی است که بر روي شبکههاي برق که دچار خرابی و یا از کار افتادگی گردیده،
انجام میدهیم تا آنرا به حالت آماده و قابل بهرهبرداري باز گردانده و در جهت انجام وظیفهاي که به آن محول شده که تأمین برق
است ،آمادهاش سازیم (همان منبع).
تعريف نگهداری و تعمیرات :نگهداري و تعمیرات عبارتست از مجموعهاي از فعالیتهاي مختلف که به منظور حفظ و بقاء
قطعات ،تجهیزات و ماشینآالت و نیز صیانت از سرمایه و دارائیهائی که در صنعت به کار میرود ،میباشد ،تا حتیاالمکان از بروز
حوادثی که منجر به خرابی دستگاهها و وقفه در فرآیند تولید و یا روند بهربرداري از تجهیزات و کارخانجات مربوطه میگردد،
پیشگیري الزم به عمل آید ( همان منبع ،ص  .)33از دو تعریف فوق به راحتی درمی یابیم که از کار افتادگی هر قطعه از تجهیزات
شبکه ،یک متغیر تصادفی است که می توان وقوع و خرابی آنرا به صورت تخمینی پیش بینی نمود و براي رفع و تعمیر آن ،آمادگی
الزم را از قبل احراز نمود .انجام این امر مستلزم اتخاذ تدابیر الزم و برنامه ریزي صحیحی است که تحت عنوان (برنامه ریزي
نگهداري و تعمیرات شبکه) نامگذاري شده است (همان منبع ،ص.)13
منظور از نگهداري و تعمیرات مجموعه فعالیتها و عملیاتی است که در جهت حفظ ،کنترل و افزایش عمر مفید تجهیزات،
دستگاه و تأسیسات (داراییهاي فیزیکی) در شرایط مطلوب و یا تغییر آنها به شرایط مطلوب و تا حد امکان مطابق با استاندارد قابل
قبول است و این امر مستلزم ایجاد یک نظام نگهداري و تعمیرات با بهکارگیري راهبردهاي مناسب آن است که با توجه به شرایط
و ویژگیهاي سازمانی و تجهیزات بکار گرفته شده براي انجام مأموریتهاي محوله انتخاب میشوند .در اینجا به تناسب موضوع به
تعدادي از انواع راهبردهاي متداول در نگهداري و تعمیرات به شرح زیر اشاره میشود :نگهداري و تعمیرات بر اساس شکست
()BM؛ نگهداري و تعمیرات اضطراري ()EM؛ نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه ( )PMنگهداري و تعمیرات بر اساس ()CBM
(نوري و همکاران.)9311 ،
ضرورت و اهمیت نگهداری و تعمیرات :اهدافی که در سیستمهاي نگهداري و تعمیرات موجود بوده و در واقع بیانگر
اهمیت برنامه ریزي نگهداري و تعمیرات صحیح و عملی میباشد ،به شرح ذیل است :افزایش عمر دستگاهها و تجهیزات و در
نتیجه افزایش کارآیی سیستم.
 افزایش اثر بخشی برنامههاي تعمیراتی و هدفمندي عملیاتی مدیریت. ارتقاء سطح بهره وري کاهش ساعات بیکاري و توقف دستگاهها31

 -3مطالعه موردی
تحقیق حاضر در شرکت بین المللی آزمایشگاهی تحقیقاتی آموزشی و تولیدي دکتر کامکار انجام شده است .براي حصـول اطمینان از
کارکرد ماشینآالت طبـق انتظارات طرح کیفیـت و برنامه ریـزي تولید ،از روش مدونـی جهت نگهداري و تعمیرات تجهیزات استفاده شده
است.که در این روش براي کلیه ماشین آالت مؤثر در کیفیت محصوالت ،مستندات زیر تهیه گردد:
کلیه دستگاهها کد گذاري شوند و در فرم لیست ماشین آالت ( )FR-75/14ثبت گردند.
فرم زمانبندي سالیانه سرویس دستگاهها ( )FR-75/16که در آن ضمن ثبت مشخصات ماشین آالت ،برنامههاي نگهداري و تعمیر
ادواري ( زمان اجراي عملیات سرویس  ،بازدید و تعمیر ) گنجانده شده است.
مسئول نگهداري و تعمیرات  ،سرویس ها و بازدید هاي خود را ،در فرم بازدید دوره اي تجهیزات ( )FR-75/17ثبت نماید.و در هنـگـام
وقـوع خرابی هـاي پیـش بینی نشـده و اضطراري دستگاههـا ،واحد تولیـد با استفـاده از فـرم درخـواست تعمیـر ( )FR-75/19خرابی را به
اطالع مسئول نگهداري و تعمیرات برساند .مسئول نت (شخصاً یا به کمک تولید یا تعمیرکار خارجی) اقدام به تعمیر دستگاه مزبور نموده  ،و پس
از تعمیر کامل دستگاه ،اقدامات انجام شده و نتایج حاصله را در فرم سوابق خرابی /تعمیرات دستگاهها ( )FR-75/15ثبت نماید.و دستگاههاي
از رده خارج با لیبل "دستگاه غیر فعال میباشد" مشخص گردند .جهت ایمنی ،برق این دستگاهها قطع و قسمتهاي متحرك آنها در صورت
امکان قفل گردد.
نگهداري و تعمیرات پیشبینانه :به منظور جلوگیري از خرابیها و توقفات اضطراري دستگاهها و کاهش زمان توقف و کاهش میزان هزینه-
هاي تعمیرات و خرابیها از روش نگهداري و تعمیرات پیش بینانه استفاده شده است که روش آن به شرح ذیل میباشد:
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 جلوگیري از ضایعات جبران ناپذیري مادي – معنوي و انسانی و ارتقاء سطح ایمنی کار و محصول کاهش هزینههاي بهره برداري (یا هزینههاي تولید) کاهش هزینههاي ناشی از مصرف قطعات یدکی امکان پیش بینی میزان و زمان مصرف قطعات امکان بازسازي ،بازیابی و مصرف مجدد قطعات بهبود کیفیت کار و کیفیت عملیاتی سیستم بهبود کیفیت محصول و یا خدمات( .مؤیدفر و محجوب)9314 ،عملیات نت (در مقابل دوبارهسازي یا
تعمیر) به عنوان عملیات دپارتمانی توصیف می-
شود که روي نگهداري تسهیالت و تجهیزات در
وضعیت عملیاتی و سرویس دهی تمرکز دارد.
ارتباط بین عناصر اجرایی این فعالیتها در هرم
مدیریت نت آورده شده است (شکل .)9از کار
افتادگی تجهیزات ظرفیت سیستمها را به هدر
میدهد که این اتالف هرگز قابل جبران نمی-
باشد .جهت حذف این اتالفات باید از نت
واکنشی به سمت نت کنشی حرکت نمود .این
امر نیازمند تعهد بلند مدت مدیریت و اقدامات
نت جهت حذف اتالف بوده و در راستاي رسیدن
به اهداف ناب ضروري است (معبودیان و خیري،
شکل  .1هرم مديريت نگهداری و تعمیرات
.)9317

در صورت تکرار خرابیها و توقفات اضطراري دستگاهها در دورههاي زمانی نسبتاً منظم ،استفاده از سرویس و نگهداريهاي
پیشبینانه ضروري می باشد.
مد نظر قرار دادن سر و صداهاي نا متعارف (جرقه ،خوردگی ،سائیدگی ،قفل شدن ،شکستگی محورها ،بلبرینگها و … ) در
زمانهاي منظم.
افزایش ناگهانی فشار در دستگاههاي پنوماتیک و هیدرولیک.
افزایش درجه حرارت و تغییر رنگ در اجزاء دستگاه خصوصاً محورهاي متحرك.
مورد توجه قرار دادن لرزش و ارتعاش.
کاهش ناگهانی فشار در دستگاههاي پنوماتیک و هیدرولیک.
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 -1-3لیست تجهیزات
تجهیزات و ماشینآالت مؤثر بر کیفیت در سازمان لیست میشود ستونهاي این لیست میتواند شامل نام تجهیز ،کد تجهیز ،
کاربرد تجهیز و… باشد .تجهیزت اداري نظیر دستگاه کپی  ،فاکس  ،آبسردکن و  ،...خودروهاي سازمان  ،ساختمانها میتواند
لیست شود .در ادامه لیست برخی از دستگاههاي موجودر در شرکت دکتر کامکار در جدول  9ارائه شده است:
جدول  .1لیست ماشین آالت شرکت
البراتوارهای بین المللی

لیست ماشین آالت و دستگاهها

ردیف

دکتر کامکار

9

1
3
7
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1
6
4

کمپروسور هواي
فشرده (هوا سامان
البرز)
مخزن هواي
فشرده(هوا سامان
البرز)
کمپروسور هواي رزرو
مخزن کپروسور هواي
رزرو
درایر هواي فشرده
مخزن هواي
norden
شیرینک پک
اصفهان9
سیل القایی(سالن کرم)
شیرینک پک
اصفهان 1
دستگاه پر کننده چهار
نازله اتوماتیک
دستگاه پرکن تیوب
الومینیومی
دستگاه تیوب پرکن
Norden250
دستگاه پر کننده دو
نازله(کرم) نیمه
اتوماتیک

صفحه 01:

کد دستگاه

مشخصه فنی /ظرفیت

سازنده

سال
ساخت

Gen-com01

)8m3/min-(10bar

ایران

1797

Gen-arc01

10bar-3000Li

ایران

9313

Gen -com02

8bar-500Li

ایران

9333

Gen -arc02

8bar-500Li

ایران

9333

Gen -dry01

)12N.M3 /min-(8bar

ایران

1797

Crp-arc01

500Li

توضیحات

سیلندر پیستونی

1797

Crp-pac01

مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود

ایران

9337

Crp -sel01

مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود

ایران

9313

taksun

Crp -pac02

مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود

ایران

9337

خط کرم

Crp -fil01

مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود

ایران

9311

میثاق پارس

Crp -fil02

مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود

ایران

9334

Crp -fil03

مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود

سوئد

1774

Crp -fil04

مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود

ایران

9344

واروژ

نام دستگاه

کد دستگاه

مشخصه فنی /ظرفیت

سازنده

سال
ساخت

توضیحات

91

میکسر فاز روغن1

Crm-mix05

-استیل4000kg

ایران

9344

96
94
93
91
17
19
11

سرد کن با میکسر
راکتور تحت خالء
سرد کن کرم1
سرد کن کرم2
میکسر فاز روغن2
مخزن فاز آب
دیگ بخار(بویلر)

Crm-mix06
Crm -rec01
Crm -col01

Gen -bol01

استیل6000kgاستیل800kgاستیل500kgمشخصه فنی حتماً باید ذکر شود
مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود
مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود
مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود

ایران
ایران
ایران
ایران
ایران
ایران
ایران

9344
9311
9341
9341
9341
9341
9343

13

مشعل دیگ بخار

Gen -tor01

مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود

ایران

9337

3
1
99
91
93

ردیف

97
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نام دستگاه

شماره فرم F-75/ 02 :

Crm -col02
Crm-mix07
Crm -tnk01

شرکت ارکان فلز

ایران رادیاتور

Crm-pum01

مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود

ایران

9343

crm-pum02

مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود

ایران

9343

crm-pum03

مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود

ایران

9343

crm-pum04

مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود

ایران

9343

crm-pum05

مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود

ایران

9343

crm-pum06

مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود

ایران

9317

آسیا پمپ

crm-pum07

مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود

ایران

9317

راکتور

39

ترازو دیجیتال

crm-wes01

مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود

ایران

9317

محک

31

سلفون شیرینک

Shp-pac01

مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود

ایران

9317

تحول کاالي نوین

33

جت
پرینترA200 9
plus

Shp-pri01

مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود

ایران

9313

دومینو

ردیف

کد دستگاه

مشخصه فنی /ظرفیت

سازنده

سال
ساخت

17
11
16
14
13
11
37

نام دستگاه
پمپ انتقال فاز
آب و روغن9
پمپ انتقال مخزن
کرم ویشکا
پمپ انتقال کرم
پمپ انتقال فاز
آب وروغن1
پمپ انتقال نرم
کننده
پمپ انتقال دهنده
ژل
پمپ انتقال دهنده
کرم

در صورت خرابی تجهیز،
درخواست خرابی توسط واحد
مربوطه تکمیلشده و به واحد
تعمیرات اعالم میشود .واحد
تعمیراتی درخواست را بررسی و
علل بروز خرابی را ریشهیابی
مینماید و درصورتیکه توانایی
ارائه خدمات تعمیراتی در داخل
سازمان فراهم باشد اقدامات
تعمیراتی توسط متخصصین داخل
سازمان صورت میگیرد در غیر
این صورت از پیمانکار تعمیراتی
تائید صالحیت شده  ،جهت ارائه
خدمات تعمیراتی استفاده میشود.
قطعات یدکی مصرفی  ،خدمات
تعمیراتی انجامشده در فرم مربوطه
ثبتشده و در انتها تجهیز سالم
توسط درخواستکننده میشود .
تاریخ و ساعت تحویل تجهیز در
فرم ثبت میشود .فرم درخواست
تعمیر مربوط به شرکت دکتر
کامکار در شکل  1نشان داده شده
است.

مخزن 6تنی
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 -2-3فرم درخواست تعمیر /اصالح

توضیحات

شکل  .2فرم درخواست تعمیرات

31

بندهاي ایزو  1779ورژن  1791که با نگهداري و تعمیرات(نت) ارتباط دارند:
بند  3–9–4زیرساخت ،در این بند به صورت مستقیم به لزوم اجراي نگهداري و تعمیرات اشاره گردیده است.

بند  9–3برنامهریزي و کنترل عملیات
بند  9–1–3کنترل تولید و ارائه خدمات ،در بند  9–1–3استاندارد ،سازمان باید تولید و خدمات را تحت شرایط کنترل شده اي طرح
ریزي و اجراء نماید که در این صورت استفاده از یک سیستم نت ناگزیر می باشد .بخشی از مستندات در ایزو  1779به نگهداري و
تعمیرات معطوف میگردد و یکی از مستندات و فرم هاي بخش نگهداي و تعمیرات سوابق نت روزانه ،هفتگی و یا ماهانه
دستگاهها است .خالصهاي از تعمیراتی که اتفاق افتاده با توجه به درخواست تعمیر تکمیلشده در فرم سابقه تعمیرات درج میشود.
براي هر یک از دستگاههاي تعمیراتی یک فرم سابقه تعمیراتی تعمیر میشود.که در ادامه نمونه فرم سوابق خرابی/تعمیرات ارائه
شده است.
جدول  .2سوابق خرابی/تعمیرات
کد فرم FR-75/15 :

البراتوارهای بین المللی

سوابق خرابی/تعمیرات دستگاهها

دکتر کامکار

تاريخ بازنگری 59/41/11:

کد دستگاه Shp-con02:

نام دستگاه  :نوار نقاله سالن شامپو 1

شماره فرم درخواست
تعمیر

ردیف

تاریخ

عنوان خرابی

9
1

17/3/13
17/1/93

شل بودن تسمه نوار نقاله
زیاد بودن دور نوار نقاله
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البراتوارهای بین المللی

9
1

17/7/6
17/6/1

کد فرم F-75/15 :
شماره بازنگری 4 :

کد دستگاه shp-fil02 :

نام دستگاه  :پر کن دو نازله نیمه اتوماتیک واروژ1
ردیف

توضیحات

Cp-17

سوابق خرابی/تعمیرات دستگاهها

دکتر کامکار

تاریخ

شماره بازنگری 9 :

عنوان خرابی

شماره فرم درخواست
تعمیر

داغ کردن الکتروموتور و تولید صدا
باال بودن دور دستگاه

Sh-10
Sh-20

توضیحات

فرمهاي نگهداري و تعمیرات و فرآیند نگهداري و تعمیرات ،بهعنوان یک فرآیند پشتیبانی در اکثر سازمانهاي مورداستفاده
قرار میگیرد نگهداري پیشگیرانه ،تعمیرات اضطراري و نگهداري پیشگویانه را شامل میشود درادامه با توجه به تجارب پیادهسازي
سیستم نگهداري و تعمیرات در شرکت دکتر کامکار ،فرم هاي نگهداري و تعمیرات بهصورت خالصه اشاره میشود .در
استانداردهاي مدیریتی ازجمله استاندارد ISO 9001:2015بر تعیین سیستمی جهت نگهداري زیرساخت سازمان تأکید شده است
و سازمانهایی که این سیستم را دارند باید سیستم نگهداري و تعمیرات را تدوین نمایند .بدین منظور سیستم نگهداري و تعمیرات
در ایزو  1779در قالب یک فرآیند شناساییش ده و فرم هاي موردنیاز جهت اجراي فرآیند نگهداري و تعمیرات تعیین و اجرا میشود.
در شرکت مذکور اقداماتی در خصوص برنامه ریزي نگهداري و تعمیرات انجام شده است که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد .شکل
 3و  7جدول برنامه ریزي زمانبندي سالیانه سرویس دستگاهها را نشان میدهد.

31

شکل  .3جدول زمانبندی تعمیرات در شرکت دکتر کامکار
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شکل  .1جدول زمانبندی تعمیرات در شرکت دکتر کامکار

 -4بحث و نتیجهگیری
براي موفقیت وادامه حیات سازمانها ،باید روشها اصالح شده و در روند انجام امور بهبودي حاصل گردد .سیستمهاي
نگهداري وتعمیرات بر بودجه و سوددهی سازمان به طور مستقیم تاثیر میگذارند ،ولی عدم برنامهریزي صحیح نگهداري و تعمیرات
در سازمان ،سبب کاهش عمر تجهیزات میگردد .نتایج حاکی از آن است که راهبرد نگهداري و تعمیرات پیشگویانه و پیشگیرانه
نسبت به راهبرد اصالحی در استفاده از منابع برتري دارند .لذا این راهبردها با توانایی در پیشبینی شکستها اطالعات مفیدي در
اختیار مدیران نگهداري قرار میدهد تا جنبههاي منفی یک شکست در جهت ایمنی و هزینه محدود گردد .تعمیرات اصالحی به
سرمایه کمتري جهت تعمیرات و نگهداري تجهیزات نیاز دارد ولی هیچگاه یک پیش بینی از شکستهاي احتمالی ارائه نمیدهد.

 -5پیشنهادات
31

بر این اساس پیشنهاد میگردد که برنامه نگهداري و تعمیرات تجهیزات با توجه به دورههاي نگهداري و تعمیرات تدوین شود
و این برنامه ریزي نت در شرکت دکتر کامکار به صورت هفتگی در  11هفته در سال اجرا می شود میتواند بهصورت فصلی،
ششماهه و ساالنه باشد .فرمهاي نگهداري تعمیرات ارائه شده در مقاله ،تنها پیشنهادي میباشد و متناسب با اندازه سازمان
میتوان فرمهاي نگهداري تعمیرات را طراحی و اجرا نمود سازمانهایی که از نرم افزار نگهداري و تعمیرات استفاده مینمایند
فرمهاي نگهداري و تعمیرات را داخل نرم افزار استفاده نمایند .بازبینی و اصالح اقدامات پیشگیرانه تعریف شده براي تجهیزات و
تشکیل جلسات روزانه با کارشناسان و مدیران در مورد خرابیهاي اتفاق افتاده .و تشکیل جلسات هفتگی با سرپرستان تولید و فنی
در مورد توقفات ایجاد شده .و استفاده از تجهیزات جانبی براي کنترل عملکرد ماشین آالت و تجهیزات.و تهیه گزارشات هفتگی و
ماهیانه از عملکرد تجهیزات و خرابیهاي آنها بسیار موثر می باشد.
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