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TETA  ( ــاتت )  بنیان تحقیق و توسعه ایرانیان شرکت دانش 

 

زاتیتجه یو نگهدار ریتعم  

 

هزاران سازمان  یبرا یاتیح یها ییطول عمر دارا شیو افزا زاتیتجه یمنجر به کاهش خراب زاتیتجه ینگهدار یاستراتژ یاجرا

 شود.پیشنهاد می زاتیموفق تجه یو نگهدار ریبرنامه تعم کی یبرا ییراهنمادر این مقاله شده است. 

 

 ست؟یچ زاتیتجه یو نگهدار ریتعم

 زاتیآالت و تجه نیماش ،یاتیح یها ییدارا یبر رو که یهرگونه نگهدار یبرا یاصطالح کل کی زاتیتجه یو نگهدار ریتعم

را  کیاستراتژ زاتیتا خدمات تجه یاصالح یو نگهدار ریاز تعم یزی. هر چشودشود را شامل میانجام می ساتیتاس کی نیسنگ

 اتسیتاس رانی. مدگیرددربر می را یدیآالت تول نیساخت و ساز تا ماش زاتیاز تجه سیدر حال سرو زاتیدهد و تجه یپوشش م

 هستند. یخود متک یاتیعمل انیحفظ جر یخود برا یاتیح یهاییبه دارا یو نگهدار ریتعم رانیمد به طورکلی ای

 زاتیتجه یو نگهدار ریاهداف تعم

 طول عمر شیو افزا زاتیمحافظت از تجه .1

 نشده یزیبرنامه ر یحذف کامل زمان از کار افتادگ ایکوتاه کردن  .2

 التیتسه یکل ییبهبود کارا .3

 ی اتیعمل یها نهیکاهش هز .4

 هستند. ینگهدار یمحرکه هر استراتژ یرویاهداف ن نیا

 طول عمر شیو افزا زاتیمحافظت از تجه

د عملکر بنابراین .داردیحالت نگه م نی، آنها را در بهتریاتیح یها ییدر دارا زاتیو تجه یمعمول یو نگهدار ریخدمات تعم انجام

 دهد.یم شیطول عمر آنها را افزا تیبخشد و در نها یآنها را در کوتاه مدت بهبود م

 نشده یزیبرنامه ر یها یحذف/کوتاه کردن خراب

 زاتیتجه یدهد. خرابیرا کاهش م زاتیتجه یکنند، زمان خرابیم افتیمناسب را در یو نگهدار ریتعم ،زاتیتجه نکهیاز ا نانیاطم

توان عمالً  یم ،ینیب شیپ یو نگهدار ریتعم یها ستمیموثر و س رانهیشگیپ یو نگهدار ریبرنامه تعم کیاست، اما با  ریاجتناب ناپذ

 را حذف کرد. زاتیتجه یاز کار افتادگ
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 ریخود، تعم زاتیتجه یمعمول یخارج از ساعات کار ییدهد در زمان هایشده فعال به شما امکان م یزیبرنامه ر یو نگهدار ریتعم

عالوه  دارد. یرا باال نگه م زاتیتجه نانیاطم تیامر در دسترس بودن و قابل نی. ادیکن یزیمنظم را برنامه ر یو بازرس یو نگهدار

 یو نگهدار رینسبت به تعم یکمتر نهیو هز برندیم یمعمواًل زمان کمتر شدهیزیربرنامه ینگهدار و ریتعم یهاروش ن،یبر ا

 دارند. یواکنش

 

 ساتیتاس ییکارا بهره وری

 ییارابهبود کیعنی  یهدف بعد به  ینشده کمتر، همگ یزیو زمان توقف برنامه ر شتر،یباالتر، طول عمر ب تیفیبا ک زاتیتجه

کند  هنیرا به اتیدهد تا عملیاجازه مبه یک سازمان  زاتیتجه یو نگهدار ریبرنامه تعم کی ت،یدر نها کنند.یکمک م ساتیتاس

 یروزانه برا اتیشود که عمل یکند و باعث میم جادیو کم استرس ا منظم یکار انیجر کی نیهمچنانجام دهد.  یشتریو کار ب

 لذت بخش تر شود. کارکنان

 زاتیتجه یو نگهدار ریانواع تعم

 شوند: یم میتقس یوجود دارد، اما اکثر آنها به سه دسته اصل ینگهدار یها تیاز فعال یمختلف انواع

 ی واکنش .1

  رانهیشگیپ .2

 کننده ینیب شیپ .3

 یو نگهدار ریتعم یگرفته تا استراتژ یاضطرار یو نگهدار ریاز تعم زیشامل همه چ یو نگهدار ریتعم یها تیانواع فعال نیا 

استفاده  یو نگهدار ریسه نوع تعم نیاز ا یبیامکانات از ترک نیشده است. بهتر یزیاز ماه ها قبل برنامه ر هشود ک یم رانهیشگیپ

 ( است.ی)واکنش یدرصد اصالح 20( و کنندهینیبشیو پ رانهیشگی)پ رانهیگشیدرصد پ 80 آلدهیکه به طور ا کنندیم
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 زاتیتجه یناکاف یخطرات نگهدار

 کار ممکن است به نیرا به همراه دارد، بلکه عدم انجام ا یشماریب یاینه تنها مزا رانهیشگیپ زاتیتجه یو نگهدار ریتعم انجام

 :وجود دارد زاتیتجه فیضع یچهار خطر مرتبط با نگهداربرساند.  بیشما آس ساتیتأس

 یمنیخطرات بالقوه ا .1

 از دست رفته یور بهره .2

 هودهیب یها نهیهز .3

 تیفیک یب دیتول .4

 زاتیتجه ینگهدار یها وهیش نیبهتر

تواند مشکل یم حیصح یبه همراه دارد، اما اجرا یادیمثبت ز جیاجرا شود نتا یکه به درست یزمان زاتیتجه یو نگهدار ریتعم

 زاتیتجه یبهره را از برنامه نگهدار نیشتریکه ب دیهست یریدر مس باشیدتا مطمئن  دیرا دنبال کنی بیان شده هاوهیش باشد. 

 .بریدمیخود 

 اطالعات یجمع آور .1

 ممکن، یبرنامه نگهدار نیبهتر جادیا یاست. برا زاتیتجه ینگهدار دیجد یها وهیش یگام مهم در اجرا نیاطالعات اول یآور جمع

ستفاده ا کیدر نقاط استراتژ یو نگهدار ریتعم یاجرا یبرا نیاز ا دیتوانی. سپس مدیرا بدان زاتیتجه یطول عمر و جدول زمان دیبا

 آن متوقف شود. وعقبل از وق یتا خراب دیکن
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 :دیکن یخود جمع آور یو نگهدار ریبرنامه تعم میقبل از تنظ دیکه با یاز اطالعات یبرخ

 یاصل زاتیسازنده تجه یها هیتوص (OEM:)  

 نیدهند. ایارائه م رانهیشگیپ ینگهدار یبرا یشنهاداتیو پ زاتیاز تجه نهیرا در مورد مراقبت به ییها ییها راهنما OEM اغلب،

 .دیریطرح خود در نظر بگ جادیرا در هنگام ا

 یو نگهدار ریتعم خچهیتار: 

 تواندیم شود،یم افتیشما  زاتیتجه ینگهدار یهاگزارش ای یخراب یابیافزار ردنرم قیگذشته که از طر یهایخراب قیدق خچهیتار 

 کند. ییراهنما رانهیشگیپ راتیانجام تعم یبرا نهیزمان به نییشما را در تع

 یدکیقطعات  یگزارش موجود: 

 رانهیگشیپ راتیانجام تعم یقطعات الزم را برا شهیکند که شما همیم نیتضم یدکیقطعات  یموجود ایو پو قیفهرست دق کی 

کار  نیشما بهتر التیتسه یکه برا دیکن دایرا پ یروشوجود دارد  یموجود تیریمد ستمیس نی. چنددیدار اریطبق برنامه در اخت

 .دیکن جادیا یموجود یابیروال رد کیبر اساس آن  ورا دارد 

  ینگهدار یها ستیچک ل میتنظ .2

کارکنان  تمام نیدر ب یو سازگار تیفیاز ک نانیاطم یبرا یراه عال کی یمعمول یو نگهدار ریتعم ای یبازرس ستیچک ل کی جادیا

 دیوانت یدهد، م یم حیرا توض یو نگهدار ریهر مرحله از مراحل تعم اتیکه جزئ ست،یچک ل کیاست. با داشتن  یو نگهدار ریتعم

 .است رانهیشگیو پ ینیب شیپ یو نگهدار ریتعم یآماده انجام کارها شهیهمشما  میکه ت دیحاصل کن نانیاطم

همه  یابر یشوند که به راحت رهیذخ یبه گونه ا دیبا یو نگهدار ریتعم یها و دستورالعمل ها ستیچک ل شتر،یب تیموفق یبرا

 باشد.  یکار قابل دسترس نیها در همه زمان ها، به خصوص در ح نیتکنس

  زاتیتجه یو نگهدار ریتعم یادآوریارسال  .3

 یبرا یالع یراه یآت یو نگهدار ریهر کار تعم یبرا یادآوریو ارسال  میتنظ رانه،یشگیپ یو نگهدار ریبرنامه تعم کیاز توسعه  پس

 .در زمان مناسب است زاتیتجه سیاز انجام سرو نانیاطم

و  ریکه قرار است تعم یقلم و کاغذ، زمان ستمیس یجابه زاتیتجه یو نگهدار ریافزار تعمبا نرم یو نگهدار ریتعم یبندزمان

 نانیاطم یبرا یراه عال کی تالیجید ستمیس کی. استفاده از کندیارسال م یادآوریطور خودکار انجام شود، به یبه زود ینگهدار

 رود. ینم نیهرگز از ب یگهدارو ن ریکار تعم چیه نکهیاز ا
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 از طرح خود  یبانیپشت یبرا ستمیانتخاب س .4

 ستمیس 4به  ینگاه اجمال کی نجایمعمول وجود دارد. در ا یو نگهدار ریتعم یزیو برنامه ر تیریمد ،یریگیپ یبرا یمختلف یها راه

 مختلف آورده شده است:

 

 

 جهینت

ما ش یهاییمراقبت از دارا د،یریگیم زاتیتجه یو نگهدار ریتعم ستمیطرح و س یبه اجرا میچگونه تصم نکهینظر از ا صرف

 .شما خواهد داشت ساتیبر تأس یمثبت ریمطمئناً تأث

را  یضرور ریغ یهانهیدهد، هزیم شیرا افزا ساتیتأس یطول عمر آنها مطمئناً بهره ور شیو افزا زاتینگه داشتن تجه سالم

 کند.یآسان م اریبس ساتیتأس ریدهد و کار شما را به عنوان مدیکاهش م

 


