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با  يری بهرٌافزایش  مىظًر بٍتعییه بهتریه استراتژی وگهداری ي تعمیرات 

 ريیکرد پًیایی سیستم

 

 2 امیر عزیزی، 1 شیما یًسفی

 ، ایزاىػلَم ٍ تحقیقات تْزاى، داًطگاُ هٌْذسی صٌایغ کارضٌاسی ارضذداًطجَي  7

 ىاستادیار گزٍُ هٌْذسی صٌایغ، داًطكذُ فٌی ٍ هٌْذسی، داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ ػلَم ٍ تحقیقات، تْزا 2

 

 چکیدٌ

 را ٍیژگی ایي بتَاًذ کِ است گزدیذُ هذلی ارائِ جْت در تالش آالت هاضیي ٍ ّا سیستن پَیاي هاّیت بِ تَجِ با تحقیق ایي در

 ّاي سیاست ارسیابی بِ بتَاًذ ّن کِ چارچَبی ّستین ارائِ ٍ تَسؼِ دًبال بِ درٍاقغ .ًوایذ لحاظ ًگْذاري هذل طزاحی در

 هَرداستفادُاصلی  هؼیارّاي. ًوایذ ساسي ضبیِسیستن را  ٍري بز بْزُ پاراهتزّاي ًگْذاري تأثیز ّن ٍ اسدبپزد سیستن ًگْذاري

ایي  در .باضٌذ هی تجوؼی ّاي خزابی ٍ ػوز چزخِ ّشیٌِ ،هَرداستفادُ سیاست ًگْذاري اثزبخطیٍ  ٍري بْزُ گیزي اًذاسُ بزاي

سیاست( ) استزاتژيکِ در قالب دٍ ًَع  است پذیزفتِ صَرت ًگْذاري ساسي هذل پَیا سیستن داًص اس استفادُ با تحقیق

سیاست هتغیز ٍ ثابت بِ تزتیب، کاّص  ّذف اس اجزايًگْذاري تحت ػٌَاى سیاست ثابت ٍ سیاست هتغیز ارائِ ضذُ است. 

 6یاست ًگْذاري، در س تؼییي بْتزیي هٌظَر بِ. باضذ هیسیستن  ٍري بْزٍُ کاّص ّشیٌِ چزخِ ػوز ٍ افشایص  ّا خزابیتؼذاد 

ي تجوؼی، ّشیٌِ چزخِ ػوز، قابلیت ّا خزابیًظیز  هتغیزّایی در کارخاًِ ایكي ساخت پاسارگاد، 31هاُ ًخست سال 

هاّاًِ بزاي ّز دٍ  صَرت بِ، رفتِ اسدست، هیاًگیي ًزخ ضكست، ّشیٌِ ػولیاتی، ّشیٌِ فزصت MTBF دستزسی تجْیشات،

ّاي  بسیاري اس سیاست کِ اسآًجاییبزاي اجزاي ّز سیاست در ًظز گزفتِ ضذُ است.  ییراّكارّاکِ  آهذُ دست بِسیاست 

 تؼییي هٌظَر بِ Vensim ساسي ضبیِ افشار ًزمپَیا اس طزیق  سیستن هذل یك، ردیابی ًیستٌذ تحلیلی قابل صَرت بًِگْذاري 

ًگْذاري،  پزسٌل تجزبِ سیستن، ػوز ّوچَى ییهتغیزّا بِ تَجِ هتغیز( با ٍ ثابت) ًگْذاريهٌاسب  سیاست اثزبخص

 ارائِ ضذُ است. سیستن / قطؼات بْبَد سطح ٍ هأهَریت بَدى بحزاًی پیطگیزاًِ، ّاي بزًاهِ

 

 ي تجوؼیّا خزابی، ّشیٌِ چزخِ ػوز، ٍري بْزُپَیایی سیستن، ياژگان کلیدی: 
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