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آالت  تعمیرات ماشین و نگهذاری استراتژی ترین مناسة انتخاب و ارزیاتی

 فازی TOPSIS-AHPازمتذولوژی ترکیثی  استفاده تا تولیذی و صنعتی
 

 ساعی یاسر

 ایزاى تْزاى، ًَر، پیبم داًؾگبُ هٌْذعی ٍ فٌی گزٍُ هزثی، ًَر، پیبم داًؾگبُ ػلوی ّیئت ػضَ

 

 چکیذه

 ٍ ًگْاذاری  یّاب  عیغتن ثیؾتز. دارًذ ًیبس اعبعی عبسی ثْیٌِ ٍ ثْجَد ثِ تؼویزات ٍ ًگْذاری یّب عیغتن کبرخبًجبت اکثز در

 کان  عابسهبى  یّب ضزٍرت ٍ ٍقت ًیبس ثز هجتٌی ٍ اًذ ًؾذُ اجزا ٍ طزاحی ٍتؼویزات ًگْذاری هذیزیت اصَل اعبط ثز تؼویزات

ِ  اعات  ؽذُ ثبػث هَضَع ّویي ٍ اًذ ؽذُ تؾکیل ثتذریج ٍ کن  هاذیزیت  یّاب  عیغاتن  کلیاذی  ٍ ثابرس  ًکابت  اس یلای خ اس کا

ُ  تؼویازات  ٍ ًگْاذاری  افشارّابی  ًازم  ثِ هتبعفبًِ عبسی ثْیٌِ ٍ ثْجَد گبم اٍلیي ثزای لذا. ؽًَذ غبفل ٍتؼویزات ًگْذاری  پٌاب

 عیغاتن  اًغبًی ًیزٍی ٍ هذیزاى تغییزات ٍ سهبى گذؽت ثب ٍ ؽَد هی آى صزف عبسهبى اًزصی اس را سیبدی ٍقت ٍ سهبى ٍ ثزًذ هی

 آالت هبؽایي  تؼویازات  ٍ ًگْاذاری  اعتزاتضی تزیي هٌبعت اًتخبة ٍ ارسیبثی ؽذُ ثِ تالػ پضٍّؼ ایي در. هبًذ هی ثبقی ًبفزجبم

ِ  هاَرد   ؽَد. جبهؼِ پزداختِ فبسی TOPSIS-AHP تزکیجی اسهتذٍلَصی اعتفبدُ ثب صٌؼتی ٍ تَلیذی  را پاضٍّؼ  ایاي  هطبلؼا

 ٍ صاٌبیغ  هٌْذعای   حاَسُ  در ًظاز  صابحت  داًؾاگبّی  خجزگبى ٍ اعبتیذ  ثزگیزًذُ در اٍل گزٍُ: هلؽب کلی گزٍُ دٍ ثِ تَاى هی

 رٍػ ٍاقاغ  در. ًوَد ثٌذی دعتِ تْزاى، تَلیذی صٌبیغ در ؽبغل هذیزاى ٍ کبرؽٌبعبى ثزگیزًذُ در دٍم گزٍُ ٍ صٌؼتی هذیزیت

ِ  گیزی ًوًَِ ٍ( قضبٍتی) ّذفوٌذ یغیزاحتوبل گیزی ًوًَِ رٍػ دٍ اس تزکیجی پضٍّؼ ایي در گیزی ًوًَِ  ثاب . اعات  ثزفای  گلَلا

 ّوکبری ثِ هتوبیل ٍ دعتزط در خجزگبى اس ًفز 50 ثب ثزاثز هقبلِ ایي ًوًَِ حجن ًْبیت در گیزی، ًوًَِ رٍػ هبّیت ثِ تَجِ

 کِ گزدیذ هؾخص ،ّب ٌِگشی فبسی ثٌذی رتجِ اس پظ هتلت، افشار ًزم ٍعیلِ ثِ فبسی تبپغیظ هحبعجبت اس اعتفبدُ ثب. اعت ثَدُ

ِ  ثابالتزیي  دارای "جابهغ  ٍر ثْازُ  تؼویازات  ٍ ًگْاذاری  اعتزاتضی"  تؼویازات  ٍ ًگْاذاری  اعاتزاتضی " ،3091/0 ٍسى ثاب " رتجا

ِ  تؼویزات ٍ ًگْذاری اعتزاتضی" ،2628/0 ٍسى ثب "پیؾگیزاًِ  تؼویازات  ٍ ًگْاذاری  اعاتزاتضی " ،2554/0 ٍسى ثاب  "پیؾاگَیبً

 .اعت ؽذُ تؼییي 1621/0 ٍسى ثب "ٍاکٌؾی تؼویزات ٍ ًگْذاری اعتزاتضی" ًیش ٍ 1727/0 ٍسى ثب "هَثز

 

رٍػ  (،AHPصٌؼتی، تحلیل علغلِ هزاتجی ) ٍ تَلیذی آالت تؼویزات، هبؽیي ٍ ًگْذاری اعتزاتضیهای کلیذی:  واژه
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