
جْت ارزیابی  KPIهعرفی ضاخص ّای کلیذی عولکرد

سیستن جاهع هذیریت )سیستن هذیریت ًگْذاری ٍ تعویرات 

(MC CMMSهٌابع فیسیکی ٍزارت بْذاضت 
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ضرکت هٌْذسیي هطاٍر آًاّیتافي  -در ٍزارت بْذاضت MCهذیر پرٍشُ پیادُ سازی ساهاًِ 

پارس

1396آررهاُ  



Key Performance Indicator (KPI)
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همذهِ
 گيري اًذازُ هعيارّاي عولكرد، كليذي ّاي شاخص

  اّذاف كيفيت تعييي هٌظَر بِ كِ ّستٌذ غيرهالي ٍ هالي

 هي بردُ بكار سازهاى يك عولكرداستراتژيك اًعكاس ٍ

 بِ هذيريت تعويرات،ٍ ًگْذاري هبحث در .شًَذ

كٌترل براي عولكرد ّاي شاخص اطالعات

باشذ هي ًيازهٌذ تعويرات پرٍسِ

گیریاندازهرااشتباهیمواردکهاستاینمدیریتمشکل
سنجندمی /میکنند



 

 

 

         ضزکت آًاّیتا في پارس       
   www.afpco.ir

 
ًگْذاری ٍ تؼويزات تِ طَرت  (EN13306:2010)13306در استاًذارد ارٍپايي :ًگْذاری ٍ تعویزات
:سيز تؼزيف شذُ است

يك آيتن بِ هٌظَر ًگْذاضتي آى چزخِ عوز در طَل  هذيزيتيتزکیب ّوِ اقذاهات فٌي، اجزايي ٍ 
.هَرد ًیاس را اجزا ًوايذ کارکزدّایدر، يا باسگزداًذى آى بِ حالتي کِ در آى حالت آيتن هي تَاًذ 

"تعاریف ٍ هفاّین"

Physical Asset Management: هذيزيت دارايي ّای فیشيکي

 . ّاست دارايي عوز چزخِ فاسّای ّوِ جاهع هذيزيت هعٌای بِ
 طزح ضاهل کِ فیشيکي ّای دارايي عوز چزخِ فاسّای سيز ضکل
 ًگْذاری، بزداری بْزُ ، (خزيذ يا ساخت ٍ طزاحي) ،کسب ريشی

  . دّذ هي ًطاى را است گذاری کٌار ٍ
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ًقص ًت بز اّذاف ساسهاى

(ًت)ًگْذاری ٍ تعویرات

پیشگیری از 

حَادث 

کاّش ریسک

سَد آٍری

تْثَد عولكرد 

دستگاُ

خذهاتی تا   

کیفیت

جلة رضایت 

هشتری

تاال تردى عور 

هفیذ دستگاُ

استفادُ تْیٌِ از 

هٌاتع

کاّش ّسیٌِ ّا

پیشگیری از 

خراتی

جلَگیری از 

تَقف تجْیسات

استورار  

خذهات



هٌافع هذیریت دارایی فیسیکی

کاّص ّشيٌِ ّا
کاّص ريسك ّا
افشايص عولکزد

6

Asset Managmanet

Risk Cost Performance

• کاّص تَلفات ٍ ًرخ خرابی ّا

• کاّص هصرف لطعات یذکی

• کاّص ّسیٌِ ًیرٍی اًساًی

کاّص ّسیٌِ ّا

• کاّص حَادث 

• افسایص لابلیت اطویٌاى دستگاُ

کاّص ریسک

• افسایص زهاى  دسترسی دستگاُ

• افسایص کارایی تجْیسات

افسایص عولکرد
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هٌاتع

ًیزٍی 
اًساًي

قطعات ٍ 
ابشار

اطالعات  
تجْیشات

ًزم افشار

فرآیٌذ ًگْذاری ٍ تعویرات

اّذاف ٍ  
الشاهات

تذٍيي  
بزًاهِ ًت

بزًاهِ ريشی  
ٍ سهاًبٌذی

اجزای فعالیت  
ّای ًت

گشارش اًجام  
کار

اًذاسُ گیزی  
عولکزد

آًالیش سَابق  
ٍ بْبَد

ًتایج

حذاقل  
ريسك

حذاکثز  
آهادُ بکاری

حذاکثز  
قابلیت  
اطویٌاى

سطح بْیٌِ  
ّشيٌِ ًت

سیستن هذيزيت ًگْذاری ٍ تعویزات

ًتايج  
فزآيٌذ ًت

هٌابع 
هَرد ًیاس

Norsok Standard : Z-008



  Computerized  Maintenance  Management   System(                                                                   CMMS) سيستن هكاًيسُ هذيريت ًگْذاري ٍ تؼويرات  
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استاًذارد 
ًگْذاري ٍ 

تؼويرات

STANDARDIZATION

برًاهِ 
ريسي 

اجرا

ًظارت

ثبت 
سَابق

کٌترل 
ػولكرد

CHECK 

تحليل

تؼييي 
راّكار

اجرا

کٌترل 
ًتايج

DOACTION 

  ليست
تجْيسات

ساختار درختی 
تجْيسات  اسٌاد فٌی 

ًيرٍي 
اًساًی

اقالم 
هصرفی

پيواًكاراى

خريذ اًبار

دستَرالؼولْاي ًت 
( PM – CBM -

…) 

ابسار 

باًك اطالػات 
تجْيسات   

پيطٌْاد  
دستَرالؼولْا ي 

ًت 

قابليت برًاهِ ريسي  
رٍضْاي  هختلف  ًت  
EM , PM , CBM , 

…

هذيريت هٌابغ 
اًساًی  

کٌترل    -اًبار 
هَجَدي  ٍ 

خريذ  

هذيريت  
  -قراردادّا 

ابسار 

ًگْذاري  
طبقِ بٌذي 

ضذُ  سَابق  

ضاخصْاي  
کٌترل ػولكرد  

 (KPI  )

گسارضات 
تحليلی  

EM / CM

هذيريت  تؼويرات  
EM/CM



هذیریت عولکرد چیست؟

برای اطویٌاى از تحقق اّذاف هَرد اًتظار سازهاى•

برای ایجاد یک تغییر در رفتار ٍ عولکرد•

زهیٌِ سازی برای اًجام یک یا چٌذ فعالیت بِ ضیَُ ای هتفاٍت•

9

چرا عولکرد خَد را اًذازُ گیری هیکٌین؟  

ٍ کٌص ّای خَد را افسایص دّینتصوین گیری برای ایٌکِ ظرفیت ٍ  
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چرا عولکرد خَد را اًذازُ گیری هیکٌین؟ 

بْبَد هستور

اًگیسش کارکٌاى

بْبَد کٌترل هذیریتی

تَاى تصوین گیری بْتر

ُهیساى دستیابی ٍ تحمك اّذاف تعییي ضذ

 ِاهکاى همایس



هذیریت عولکرد

:ضاخص ّای کلیذی اًذازُ گیری عولکرد

  عول ضوا کار ٍ کسب برای هسیریابی ابسار یک هاًٌذ عولکرد گیری اًذازُ کلیذی ّای ضاخص

  بِ ًسبت ،(ّستیذ کجا)داریذ قرار هَقعیتی چِ در بذاًیذ تا هیکٌٌذ کوک ضوا بِ ٍ هیکٌٌذ

  حرکت ٍ داریذ قرار هسیری چِ در ایٌکِ یا ٍ.داریذ قرار اًجا در ّستیذ هتصَر کِ هَقعیتی

.کٌیذ حرکت آى در داریذ قصذ کِ هسیری بِ ًسبت هیکٌیذ

11
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جٌبِ تاریک ّر سٌجِ اًذازُ گیری عولکرد؟

هیذٌّذ،   اًجامهیکٌذ، را  بازدیذآًچِ هذیریت  کارکٌاى

اًتظار دارد هذیریتًِ آًچِ 

13



دارًذ؟ ًیازّای کلیذی عولکردی  چرا سازهاًْا بِ ضاخص

تري ٍايرهي    -” الگَبرداري از بْتريي تجربيات در هذيريت ًگْذاري ٍ تؼويرات   ":   کتاب 

هذیریت هَفك 
بر فرایٌذ ًت 

کٌترل

اًذازُ گیری

اطالعات کافی
جوع آٍری 

دادُ ّای الزم

فرم 
درخَاست 

تؼوير

فرم ثبت 
گسارضات 
PM-CM

آهار  
تَقفات 

... سَابق ًگْذاري ٍ  
تؼوير تجْيسات

KPI 
(Key Performance

Indicator's )

کٌترل / تحلیل ضاخصْا 
تعییي / اثربخطی فعالیتْا

هَارد ًیازهٌذ اصالح ٍ 
بْبَد

14
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KPIپیص ًیازّا برای هحاسبِ 



ٍیژگی ّای شاخص هفیذ

16

S

M

A

R

T

شاخض هفيذ هي تايستي هؼيي ٍ هشخض تاشذ ٍ قاتل درک تزای هذيزاى 
ٍ کارتزاى تاشذ

Speific

شاخض هي تايستي قاتليت اًذاسُ گيزی داشتِ تاشذ 

Measureable

شاخض هي تايستي دست يافتٌي تاشذ ٍ قاتليت ايي را داشتِ تاشذ کِ دادُ 
ّای هَجَد تزای هحاسثِ آى در ساسهاى ٍجَد داشتِ تاشذ

Attainable

شاخض هي تايستي هٌاسة ٍ هزتَط تاشذ ٍ دارای کارتزد هٌاسة تزای 
هذيزاى ٍ کارتزد تاشذ تتَاى تزای هَضَع حاص اس آى استفادُ ًوَد

Relevant

شاخض هي تايستي تِ ٌّگام تاشذ تا هذيزاى ٍ کارتزاى تتَاًٌذ تِ آى  
اػتواد داشتِ تاشذ

Time Based



ٍیژگی ّای یک شاخص خَب
هرتبط با اّذاف استراتژیک سازهاى ٍ اّذاف ًت  

باضذ ٍ قابلیت اًذازُ گیری ٍ تحلیل داضتِ باضذ

سادُ 

قابل درک ٍ  
هشخص

قابليت سَْلت 
دسترسي بِ دادُ 

بِ ٌّگام

ٍجَد 
فرهت 
هشخص

قابل اًذازُ  
تحليلگيري ٍ 

هربَط بِ 
اّذاف 
كالى 
سازهاى

17



ّای کلیذی عولکردترفٌذ هْن در تعریف ضاخص 10

استراتژی خًد را مشخص کىیذ•

پرسشی کٍ ببیذ بٍ آن پبسخ دَیذ را مشخص کىیذ•

دادٌ َبی مًرد ویبز خًد را تعریف کىیذ•

تمبم دادٌ َبی مًجًد را ارزیببی کىیذ•

ريش  صحیح اوذازٌ گیری را تعییه کىیذ•

تعییه مبلکیت•

شىبسبیی فرکبوس صحیح اوذازٌ گیری•

ٍ َب ي تالش َب تًجیٍ شذٌ َستىذ• مطمئه شًیذ َسیى

پیذا کردن بُتریه دادٌ َبی تکمیلی•

اوتخبة تصًیری صحیح برای اوتقبل معىی شبخص•



ضاخص ّای کلیذی عولکرد برای ّر سطح از سازهاى هی  

:بایستی تذٍیي گردد

هذيزيت /هذيزاى ارشذ ساسهاى
فٌي ٍسارت خاًِ ٍ داًشگاُ

هذيزيت /هذيزاى ػولياتي
تيوارستاى ٍ دفاتز فٌي داًشگاُ

ًاظزيي /هذيزاى سطَح پاييي 
تاسيسات تيوارستاى 

19
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Terry Wireman



در سازهاى KPIپٌج گام برای پیادُ سازی

21

گام اٍل
تعییي اّذاف ًت براساس 

اّذاف کسب ٍ کار سازهاى

گام دٍم

تعییي ضاخص ّایی کِ ها را بِ سَی 
کٌترل اّذاف ًت ّذایت هیکٌذ

گام سَم
تذٍیي دستَرالعول ٍ گردش 
کارهحاسبِ ضاخص ّای هٌتخب

گام پٌجن

هحاسبِ ضاخص ّای ًگْذاری 
ٍ تعویرات 

گام چْارم
تطکیل چارچَبی برای جوع آٍری 

اطالعات یکساى اطالعات



ISO 14224شاخص ّای استاًذارد 
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 ENشاخص ّای استاًذارد 
15341

کتاب شاخص های کلیدی عملکرد تری وایرمن

کتاب شاخص های کلیدی عملکرد پرفسور کرسپورمارکز

شاخص های کلیدی عملکرد تراساس کتة و مراجع نت در دنیا



EN  
15341

اقتصاديضاخصْاي 
Economic Indicators

فٌیضاخصْاي 
Technical Indicators

سازهاًیضاخصْاي 
Organizational 

Indicators

EN 15341ّای کلیذی عولکرد در استاًذارددستِ بٌذی ضاخص



EN  
15341 Economic Indicatorsاقتصادي  ضاخصْاي 

ّسیٌِ اجرای ًت ًسبت بِ ارزش تعَیض تجْیس

ًسبت کل ّسیٌِ ّای  
سالیاًِ ًت 

2-3%

کل ّسيٌِ ًت

ارزش تؼَيض تجْيسات 
×

100

₌

E1



EN  
15341

Technical Indicatorsفٌی  ضاخصْاي 

T5

LEVEL 2

هجوَع زهاى کارکرد دستگاُ 

خرابیزهاى تَقف بؼلت + هجوَع زهاى کارکرد دستگاُ 
₌
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دستِ بٌذی ضاخص ّای کلیذی عولکرد

27

KPI

MP-KPI

MR-KPI

کٌتزل اجزای  
صحیح فزآيٌذ ًت

ارسيابي ًتايج  
حاصلِ

اس اجزای ًت

ػولکزد فزآيٌذ تزًاهِ ريشی 
ٍ سهاًثٌذی ًت

ٍضؼيت اجزای درخَاست 
کارّا

اثزتخشي کلي ًيزٍی کار 
ًت

تجْيش/شزايط هاشيي

ّشيٌِ ّای ًت

اثزتخشي استزاتژی ًت

اثزتخشي کلي تجْيشات
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MP-KPI

Maintenance Process Key 

Performance Indicators
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MR-KPI

Maintenance  Result Key Performance 
Indicators

  ًتایجشاخص ّای  ارزیاتی 

حاصلِ از اجرای فرایٌذ  ًت 



30

  تؼويزات ٍ ًگْذاری هذيزيت سيستن ػولکزد کليذی ّای شاخض
  ار استفادُ تا ٍ گزفتِ طَرت ّای تزرسي اس پس تْذاشت ٍسارت
 ٍ سالهت حَسُ در تجزتيات ٍ هَجَد خارجي هٌاتغ ٍ کتة هطالؼِ

 شذُ تٌذی تقسين حَسُ چٌذ تِ کلي ّای سزفظل تزاساس تْذاشت
: است

ضاخص ّای اقتصادی ٍ ّشيٌِ ای

ضاخص ّای هزبَط بِ ارسيابي عولکزد هجزياى تعویزات

اثزبخطي عولکزد تجْیشات ضاخص ّای هزبَط بِ قابلیت اطویٌاى ٍ

ضاخص هي باضذ کِ در سِ  31ًکتِ گشارضات ٍ ضاخص ّای تْیِ ضذُ تعذاد 
:حَسُ اضارُ ضذُ تذٍيي ضذُ است کِ بِ بزخي اس آًْا در اداهِ اضارُ هي گزدد
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ًوًَِ ّايي اس ضاخص ّا ٍ گشارضات 

CMMS-MCساهاًِ  

سیستن هذيزيت ارسيابي عولکزد جْت 

:ًگْذاری ٍ تعویزات ارائِ هي گزدد



ضاخص هْن  

32

هجوَع ّسيٌِ ّاي ًت ّر هرکس تؼويرات

 

ًسبت هجوَع ّسیٌِ ًت بِ 
بَدجِ بٌذی ضذُ  بَدجِ پيص بيٌی ضذُ براي هرکس تؼويرات

 

₌

هقايسِ رًٍذ ّسيٌِ ّاي اًجام :ّذف
ضذُ ًت در ّر ٍاحذ ٍ بررسی داليل آى
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تخصیص ٍ پیش تیٌی تَدجِ ترای ّر هرکس تعویرات ٍ هقایسِ ّسیٌِ ّای هصرف شذُ /اهكاى تعییي

ًگْذاشت ترای تیوارستاى ّا ٍ هراکس علَم پسشكی کشَر تا استفادُ از شاخص ّا ٍ گسارشات 

هَجَد در ساهاًِ ًت



دستگاُ هْن با بیطتریي ّسیٌِ ّر بیوارستاى   20گسارش لیست 

34

ضٌاسايی دستگاُ ّاي پر ّسيٌِ ٍ تورکس جْت رفغ خرابی ّا ٍ :ّذف
کاّص ّسيٌِ ّاي باال
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ضاخص ّای ارزیابی عولکرد پرسٌل هجری 

فعالیت ّای ًگْذاری ٍ  تعویرات



:  ّذف  
ارزیابی ٍضعیت اجرای بوَلع 

درخَاست کارّا  

اجرای 
کار

اجرای کار هطابك زهاًبٌذی  اًجام ضذُ  - 
کیفیت اجرای کارّا  - 

درصذ درخَاست کار 
تکویل ضذُ در هذت زهاى 

تعییي ضذُ 

تؼذاد درخَاست کارّاي تكويلی در  
هذت زهاى تؼييي ضذُ 

کل درخَاست کارّاي تكويل  ضذُ 
×100₌

90%
استاًذارد

گروه اجرایی نگهداری و 
تعمیرات در اجرای بموقع 

کارها مطابق زمانبندی 
انجام شده به چه میسان  

موفق بوده است؟



37

ضاخص ّای ارزیابی عولکرد فرایٌذ برًاهِ 

ریسی ٍ زهاًبٌذی ًت



برًاهِ  
ریسی

اٍلَیت تٌذی  1)
هَرد ًیاز  تعییي هٌاتع 2)
(پیواًكار –ًیرٍی اًساًی –قطعات  -اتسار) 

اًجام کار   زهاىپیش تیٌی  هذت 1)

درصذ تاخیر در اجرای 
کارّای برًاهِ ریسی ضذُ 

بِ دلیل کوبَد لطعات

تؼذاد درخَاستْايی کِ ػليرغن برًاهِ ريسي 
بِ دليل کوبَد قطؼِ دچار تاخير ضذُ اًذ

کل درخَاست کارّا 
× 100₌

2%
استاًذارد :  ّذف  

ارزیابی کیفیت ٍ هیساى دلت کارّای برًاهِ ریسی ضذُ    
(  اگر لطعِ هَجَد ًیست ، برًاهِ ریسی ّن ًطَد) 



ارزیابی لابلیت اطویٌاى تجْیسات  



قاتليت اطويٌاى ّای هٌْذسي ًگْذاری ٍ تؼويزات،  ريشی گيزی ٍ تزًاهِ يکي اس هؼيارّای ػوذُ در تظوين

:طَرت سيز گفت تَاى تِ تزيي تؼزيف تزای قاتليت اطويٌاى را هي تزيي ٍ هؼوَل ػام. تاشذ  هي

قاتليت اطويٌاى يک سيستن ػثارت است اس احتوال کارکزد سالن ٍ تذٍى ػية تزای هذت سهاى هشخض »

«طثق شزايط هَجَد ٍ اس پيش تؼييي شذُ

ّوِ . هؼوَالً تز حسة ًَع استفادُ ٍ هَقؼيت کارتزد، تؼاريف گًَاگًَي تزای قاتليت اطويٌاى ٍجَد دارد

تياًگز احتوال هَجَد  R(t) ايي تؼاريف دارای ايي ٍجِ هشتزک ّستٌذ کِ تاتغ قاتليت اطويٌاى يؼٌي

تذيْي است کِ در حالت کلي، ػولکزد  .تاشذ هي( T,0)تزای ػولکزد هطلَب يک دستگاُ در فاطلِ سهاًي

 هطلَبػولکزد ( T,0)ايي هؼٌي را خَاّذ داشت کِ دستگاُ در توام فاطلِ سهاًي  t هطلَب در سهاى

قاتليت . طَرت ًگزفتِ تاشذ گًَِ تؼَيض قطؼِ ٍ يا تؼويز کِ در ايي فاطلِ ّيچ داشتِ است، تِ شزط ايي

در ًظز  طَرت تاتؼي اس سهاى تَاًين قاتليت اطويٌاى را تِ کٌذ ٍ لذا هي اطويٌاى تا گذشت سهاى تغييز هي

.ًشاى دّين R(t) طَرت گزفتِ ٍ تِ
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eR(t) =
- t

MTBF



Mean Time Between Failure

MTBF
هتَسط سهاى بیي دٍبار خزابي اضطزاری 

MTBF = 
کل زهاى در دسترس ) - زهاًْای تَقف غیرهاشیٌی )

دفعات برٍز خرابي  

ارزيابی اثربخطی اجراي برًاهِ ّاي ًت 1)
اًذازُ گيري هيساى قابليت اطويٌاى  2)
تؼييي تٌاٍب اجراي فؼاليتْاي برًاهِ ريسي ضذُ ًت 3)

:فرهَل 

:کارترد 



Emergency Maintenance

EM% درصذ تَلفات اضطراری
( خارج از سرٍیس بَدى ) 

EM%=
هيساى تَقف اضطراري ًاشي از خرابي تجْيس 

كل زهاى در دسترس

اًذازُ گيري ػور کاري هاضيي ، تجْيس، سيستن ، هجوَػِ ، قطؼِ 

:فرهَل 

:کارترد 



ٍاحذ تَضیحات  ّذف ٍ ارزش ضاخص
طبمِ  

هحاسبِ 
KPI

پاراهتر
 KPI

 RCAخرابيْاي ًيازهٌذ اًجام  تؼييي
براي ارتقاء قابليت اطويٌاى 

تجْيسات 

ضٌاسايی خرابيْايی کِ 
داضتِ ٍ   بيطتريت تكرار را

ػاهل اصلی برٍز ًَساى در  
ػولكرد پيَستِ تجْيسات  

هيباضٌذ  

-6فْرست 
8

فْرست 
خرابیْای با 

بیطتریي تکرار

طثقه 

Equipment (class/unit)6

Subunit7

Component/Maintainable Item 
(MI)

8

ّای با بیطتریي تکرار  در یک فْرست خرابی
هحذٍدُ زهاًی هطخص 

MR-KPI



تجْیس با بیطتریي خرابی 10

44

تحلیل ضوا از ضاخص ٍ گسارش فَق چیست؟



تجْیس با بیطتریي ّسیٌِ 10
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اطالعات تواس

 EAM/CMMSهذيز اجزايي ٍ کارضٌاس ارضذ سیستن 
ضزکت هٌْذسیي هطاٍر آًاّیتافي پارس ًوايٌذُ ضزکت 

Maintenance Connection در ايزاى

09123581228

Phone

Eng.rajabpour@gmail.com
http://cmmsrajabpour.blogfa.com

E-mail

http://cmmsrajabpour.blogfa.com/

