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 چکیذُ 

ؾّاىمةیًراةعَةؼرؿیةاراةعَدرةـیاریجضلیلاتاظیؼُایؿالدرىضیط کار،ایيٍیدرؿازىاٌیجادیؼ ؾّاىم

ؿازىاٌی ؾّاىم ةحّاٌغ ریـک ُایکَىغنیصالجا ةَونیاؿثرا داقحَىعحهفمٍایؽدرایيٍیؾيهکؼدوؿازىاٌی

ایًُغفاؿاسُيیًةؼ اؿثٌغاقحَوزّدٌيایغ،ارزیاةی و ٌيؼه ایيٍی را جعيیًراایيٍیؾيهکؼدجادیؼ گػار ةؼ

ةاقغىیفازیاؿحٍحاجؿیـحوو روش FMEAةَ روش جؼکیتی ایيٍیؾيهکؼدارزیاةیىٍؼّرةَىغنیارائَجضلیق

مٍایؽ اؿحفاده قغه در ایً جضلیق ؾتارجٍغ از ؿعش ىغیؼیث ایيٍی،ؿعش ایيٍیؾيهکؼدةؼىؤدؼؿازىاٌیؾّاىم

ؾٍّان ىحغیؼ ُای ورودی و ظؼوزی ٌيؼه ایيٍی ىی ىغیؼیث ارقغ،ؿعش کار گؼوُی،ؿعش فؼدی و ؿعش فؼٍُگی ةَ 

زِث قٍاؿایی ریـک ُا  FMEAؿازىاٌی،اةحغا فؼم ؾّاىماؿاسةؼایيٍیؾيهکؼدارزیاةیىٍؼّرةَةاقغ کَ

در کارظاٌَ ىغلجغویًازپؾدر ٌؼم افؽار ىحهب ىغل ؿازی اٌسام کَاؿحٍحاج فازیؿیـحوظؼاصی و ةا اؿحفاده از 

درایيٍیؾيهکؼدارزیاةیكاةهیثجغویً قغهىغلکَدادٌكانجضلیقُاییافحَوؿازیاك پیادهىاقیً ؿازی ار

ىغلکارةؼدٌيّدىضاؿتَراةاقغمٍایؽایيٍیؾيهکؼدٌكان دٍُغهکَایٌيؼهجّانىیآناؿاسةؼوداقحَرامٍایؽ

ىضاؿتَ قغ کَ ایً ىلغار در  ؾيهکؼد ایيٍی ةؼاةؼ کَ ٌيؼه دُغىیىعانؿَ ىّردی ٌكانایً کارظاٌَ ةَ ؾٍّاندر

كؼارىّرد اؿحفادهٍُگاىیورودىیقيارةَدُیٌيؼهزِثاةؽاریىلانَ،ایًدرارائَ قغهصغ ىعهّب ىی ةاقغ.ىغل

ایً کَ ةَجّزَةاقّیوآگاهایيٍیؾيهکؼدةَىعحهفُایؿازىانوُاقؼکثجّزَىیؽانازةعّاُیو  گیؼد کَىی

ىحغیؼُاایًدیگؼظؼفازوگؼدٌغىیةیانکالىیىحغیؼُایةاایيٍیؾيهکؼدٌيؼهجؿییً کٍٍغه ىحغیؼُایاٌغازه

دارٌغ،مٍایؽایيٍیؾيهکؼدٌيؼهةؼىحفاوجیادؼُيغیگؼکٍاراوكات درگاُیةَ ظّریکَدارٌغةاُودروٌیجؿاىالت

ةّدظّاُغكغرجيٍغ زِث جعيیً ٌيؼه ایيٍیاةؽارفازیاؿحٍحاجؿیـحوةٍاةؼایً

.فازیاؿحٍحاجؿیـحو، FMEAؿازىاٌی،ؾّاىمایيٍی مٍایؽ،ؾيهکؼد : کلیذی ٍاصُ ّبی

 

 هقذهِ 

از قؼوع ىؼصهَ ؿازىاٌی کَ آغاز آن ةَ صاددَ چؼٌّةیم ةؼ ىی گؼدد،ؾّاىم ؿازىاٌی ةَ ؾٍّان ؾهم ىّدؼ ةؼ وكّع 

درمغ صّادث  03جا  03ةؼظی از ةؼرؿی ُای اٌسام گؼفحَ ٌكان ىی دُغ کَ .ح گؼدیغه اؿثصّادث مٍؿحی ىعؼ

.ىعانؿات ىعحهفی ٌیؽ کَ در چٍغ دَُ گػقحَ در راةعَ ةا زّ ایيٍی را ىكعل ]1[کار،ٌاقی از ؾّاىم ؿازىاٌی اؿث
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ؿازىاٌی  .زّ ایيٍی فؼم ظامی از زّ ؿازىاٌی اؿث کَ رفحار ایيٍی کارکٍان را در ؿعّح ىعحهف]3و2[ٌيّده اٌغ

ؾّاىم ؿازىاٌی ىّدؼ ةؼ ؾيهکؼد ایيٍی در چِار ظتلَ ىؿیار  ]7و  6[.ةؼ ىتٍای جضلیلات]5و  4[جضث جادیؼ كؼار ىی دُغ

ُای ؿعش ؿازىاٌی)ؿعش ىغیؼیث ارقغ(،ؿعش ىغیؼیث ایيٍی،ؿعش کار گؼوُی و ىؿیار ُای ؿعش فؼدی ظتلَ ةٍغی 

ار ؾاىم جؿِغ ىغیؼیث ةَ ایيٍی،ةِتّد ىـحيؼ ایيٍی،رواةط ىحلاةم و ىی قٌّغ.ىؿیار ُای ؿعش ؿازىاٌی را ىیحّان در چِ

.ىعانؿات ٌكان داده اؿث،در ىّاكؿی کَ ؿؼپؼؿحان در پی ارجلاء ایيٍی ةّده ]6[ؿازی کارکٍان ظالمَ ٌيّد جّاٌيٍغ

ا ةؼای ٌؼارت ةؼ اٌغ،ؾيهکؼد کارکٍان ٌیؽ غانتاً افؽایف یافحَ اؿث ؾالوه ةؼ ایً زىاٌی کَ ؿؼپؼؿحان زىان ةیكحؼی ر

ؾيهکؼد ایيٍی کارکٍان مؼف ىی کٍٍغ و ةازظّرد ةیكحؼی ةَ کارکٍان در راةعَ ةا ؾيهکؼد آن ُا ىی دٍُغ،ؾيهکؼد 

 .]8[ایيٍی ٌیؽ ةِتّد ىی یاةغ

فؿانیث ُای ایيٍی ؿازىان دالنث ةؼ روش ُای ایساد ارجتاط ؿازىان ةا ؿیاؿث ُای ایيٍی ؿازىان،جاىیً داٌف ىّرد 

ِایحاً جؼویر قیّه ُا و روش ُای ایيٍی کار دارد.از زيهَ فؿانیث ُای ایيٍی ؿازىان،ىی جّان ةَ آىّزش ُای ٌیاز و ٌ

ایيٍی و ىاٌّر ُای ایيٍی اقاره ٌيّد.ؿیـحو ىغیؼیث ایيٍی ٌیؽ وػیفَ ؿیاؿث گػاری ُای کالن و جغویً رویَ ُای 

 .]9[ىؼةّط ةَ ایيٍی را ةؼ ؾِغه دارد

 ؿازىان از کارکٍان ىكحؼك ادراکات در کَ گؼدد جهلی فؼٍُگ ای نضؼَ و ىّكث جنّیؼ مّرت ةَ جّاٌغ ىی ایيٍی زّ

 از ؿازىان ارقغ ىغیؼیث صيایحی ٌلف ةؼ دالنث ایيٍی، ةَ ىغیؼیث جؿِغ ]11[اؿث قغه ىٍؿکؾ ویژه زىان یک در

 را کافی ىٍاةؽ دارٌغ، ایيٍی ُای ةؼٌاىَ ةَ کافی جؿِغ ارقغ ىغیؼان کَ زىاٌی .دارد ؿازىان ؿعش در ایيٍی ُای ةؼٌاىَ

 ةؼ جؿِغ، ةاالی ؿعش ]11[دکؼ ظّاٍُغ صيایث ُا فؿانیث آن از ظّةی ةَ و داده كؼار ایيٍی ُای فؿانیث اظحیار در

 جّزَ ایيٍی ةَ ىغیؼیث جؿِغ ةؼ ٌیؽ ، ]14و 13[ىعانؿات اٌسام قغهدر ]12[اؿث جأدیؼگػار کارکٍان ایيٍی رفحار

 ؾٍّان ةَ جّان ىی را ىـحيؼ ةِتّد.اؿث ىـحيؼ ةِتّد ؿازىاٌی ؿعش ىؿیارُای ةیً در ةؿغی ؾاىم .اؿث قغه ةـیاری

 جؿؼیف ؿازىان ایيٍی ؾيهکؼد ةِتّد و افؽایف ةؼای ىٍغ ٌؼام و یافحَ ؿازىان قغه، ریؽی ىَةؼٌا ىـحيؼ فؼایٍغ یک

 كتم از ةِحؼ ؾيهکؼدی ةَ دؿحیاةی ةؼای ىّزّد ُای رویَ ىـحيؼ امالح و جغییؼ ایيٍی، در ىـحيؼ ةِتّد ُغف .ٌيّد

 رواةطؿازىاٌی ٌلف ىِيی دارد. ُای ُغف ةَ دؿحیاةی در ىحلاةم رواةط ،ؿعش ایً در ةؿغی ؾاىم.]15[ةاقغ ىی

 صفغ کَ قغه داده ٌكان جضلیلی در.]12[ ةاقغ ىی ىغیؼان و ؿؼپؼؿحان کارکٍان، ةیً ارجتاظات کٍٍغه جـِیم ىحلاةم

در  ]61[کٍغ ىی ٌؽدیک ُو ةَ قغهی ظتلَ از ؿعضی ُؼ در را افؼاد و دارد فؼٍُگی ىیان کارکؼدی ىحلاةم، رواةط

ٌِایث جّاٌيٍغ ؿازی کارکٍان ٌیؽ اقاره ةَ ىیؽان جّاٌایی کارکٍان در صفغ ىـائم ایيٍی دارد،ایً جّاٌایی غانتاً از ظؼیق 

ؾالوه ةؼ ایً زىاٌی کَ  ]17[ىكارکث در جنيیو گیؼی و قؼکث در زهـات ىؼةّط ةَ ىـائم ایيٍی ةَ دؿث ىی آیغ 
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کؼد ایيٍی کارکٍان مؼف ىی کٍٍغ و ةاز ظّرد ةیكحؼی ةَ کارکٍان در ؿؼپؼؿحان زىان ةیكحؼی را ةؼای ٌؼارت ةؼ ؾيه

کار گؼوُی ٌكان دٍُغه ارجتاظات ،ُياٍُگی و  ]61[راةعَ ةا ؾيهکؼد آن ُا ىی دٍُغ،ؾيهکؼد ایيٍی ٌیؽ ةِتّد ىی یاةغ

یحاً ىؿیار ٌِا ]61[ُيکاری در ةیً اؾضای یک گؼوه کاری ىی ةاقغ.کار گؼوُی ٌلف ىِيی در ؾيهکؼد ایيٍی دارد

ُای ؿعش فؼدی قاىم،ظّدکار آىغی ایيٍی،داٌف و آگاُی از ایيٍی و رفحار ُای ایيٍی ىی قّد.در ظّدکار آىغی 

ایيٍی اؾحلاد ةؼ ایً اؿث کَ کارکٍان قایـحگی و مالصیث کافی در رؾایث انؽاىات ایيٍی را داقحَ و ةؼ اؿاس اؾحلاد 

یکی از جتؿات ىٍفی .]61[را ٌیؽ در رؾایث ىّارد ایيٍی کٍحؼل ىی ٌيایٍغ ةَ ایً قایـحگی در ةـیاری از ىّارد ُيکاران

ةاقغ کَ  رقغ جکٍّنّژی در زّاىؽ ةكؼی، ةؼوز صّادث گٌّاگّن از زيهَ صّادث ٌاقی از کار و ةیياریِای قغهی ىی

کٍغ  فؼاواٌی ىیُؼ ؿانَ جؿغاد ةیكياری از اٌـاٌِا را در واصغُای مٍؿحی و جّنیغی، دچار ىكکانث و رٌسِای 

ظتق .]22[یافحَ اؿث از کكّرُای جّؿؿَ االجؼىیؽان صّادث ٌاقی از کار در کكّرُای در صال جّؿؿَ، ة .]21و21[

 15جا  5اٌغکَ جٍِا  درمغ از کم ٌیؼوی کاری زِان را در ظّد زای داده 61،کكّرُای در صال جّؿؿَ  ILO گؽارش

ىیهیّن ٌفؼ  34/2ی الدىی 2118در ؿال .]23[ی دؿحؼؿی دارٌغُای ةِغاقث قغه درمغ از ایً زيؿیث ةَ ؿؼویؾ

ٌفؼ  111/321ىیهیّن ٌفؼ جّؿط ةیياریِای ىعحهف و  12/2اٌغ کَ  از صّادث و ةیياریِای ٌاقی از کار فّت ٌيّده

 قغه جّؿط ؿازىان ةیً اٌغ. ةؼاؿاس آظؼیً ىعانؿات و جضلیلات اٌسام ةــَ واؿــعَ صـّادث ٌاقی از کار درگػقحَ

گػاری در زىیٍَ  ،ؿؼىایَ Security Social International ISSA: Association)) انيههی جأىیً ازحياؾی

گػاری در  پیكگیؼی، ایيٍی و ةِغاقث کار در ةٍگاُِای اكحنادی ٌكان ىیغُغ کَ صغاكم ىیؽان ىٍافؽ صامم از ؿؼىایَ

ؿال اؿـــث.ادؼات ىذتث ارجلای ایيٍی و ةِغاقث کار  گػاری در واصغ ةَ ازای ُؼ واصغ ؿؼىایَ 2/2ایً ىّارد، ةؼاةؼ 

در ةٍگاُِای اكحنادی ؿتب افؽایف اٌگیؽه کاری در ىیان کارگؼان، ارجلای زایگاه و چِؼه ىّفق قؼکث، کاُف 

 ةؼای ةَ صغاكم رؿاٌغن جهفات و .]21[ىكکانث و ٌاٍُساریِای کاری و افؽایف کیفیث ىضنّل ٌِایی ظّاُغ قغ

ُای ٌّیً ىغیؼیحی و ىٍِغؿی فؼٍُگ زیؼةٍایی،  ةؼ روٌغ جّنیغ، ةِحؼ اؿث جا ةا اؿحفاده از ؿیـحوادؼات ٌاىعهّب 

جّؿؿَ پایغار را در ُيَ ٌِادُا، ؿازىاٌِا و صحی ىؼاکؽ آىّزقی ایساد کؼد و در ایً زىیٍَ ؾيهکؼد ؿازىاٌِا را ةَ ؿّی 

جی اؿث کَ در الً كغم قٍاؿایی ىعاظؼات و ىكکىٍؼّر دؿحیاةی ةَ ایً ُغف، اونی ةَ.]24[ةِتّد ىـحيؼ ؿّق داد

ُای کار وزّد دارٌغ؛ ةؼای ىذال ةؼظی ؾّاىم اؿحؼؿؽا در ىضیط کار ىیحّاٌغ ىّزب ةَ ظعؼ افحادن ةِغاقث و  ىضیط

 آىیؽ ةَ ای آؿایف او را ؿهب کٍغ. پؾ از آٌکَ ؾاىم ىعاظؼه صؼَالظّر كاةم ى ىث ٌیؼوی کار قغه و یا ةَالؿ

قغ، گام ةؿغی ارزقیاةی ؾاىم و ادؼ دیگؼ ؾّاىهی کَ ىيکً اؿث ىّزب افؽایف یا ایساد ىكکم  درؿحی قٍاؿایی



Int. J. Advanced Operations Management, Vol. 41, No. 2, 2222 

Copyright © 2222 Inderscience Enterprises Ltd. 

 

،فؼآیٍغ ىغیؼیث ریـک را در پٍر فؿانیث  ISO 31000))پیكٍّیؾ اؿحاٌغارد ىغیؼیث ریـک.]25[ةاقغ گؼدٌغ، ىی

ؾيهیات ةؼ روی ریـک، ٌؼارت و  ٌيایغ کَ ؾتارجٍغ از: ارجتاظات و ىكاوره، ایساد زىیٍَ، ارزیاةی ریـک، جكؼیش ىی

جؼیً ىتضخ ةّده و قاىم قٍاؿایی، جسؽیَ و جضهیم و ارزقیاةی  ةازٌگؼی. از ایً پٍر فؿانیث، ارزیاةی ریـک پیچیغه

 FMEA: Failure Mode روش ارزیاةی ریـک، صانث قکـث و جسؽیَ و جضهیم ادؼات.]26[ریـک اؿث

Effects analys))1629 جّؿط ارجف آىؼیکا و جضث ؾٍّان اؿحاٌغارد ونیً ةار ، ا-STD-MIL  ةؼای مٍایؽ ُّا و

زِث ةِتّد ( SAEJ-1739) ارائَ گؼدیغ و در مٍؿث ظّدرو، اٌسيً ىٍِغؿیً ظّدرو اؿحاٌغارد 1961فضا در دَُ 

ای  ویژهدر زىیٍَ ىغیؼیث جضيیً کیفیث، اُيیث -QS 9111اؿحاٌغارد  .ت ظّدرو ؿازان جكکیم قغالکیفیث ىضنّ

ُا، کّجاه قغن زىان  قاىم: پیكتیٍی و زهّگیؼی از ىكکانث، کاُف ُؽیٍَ  FMEA فّایغ.]27[داد FMEA ةَ روش

ؾؼةیان و ُيکاران در ؿال .]28[ت و فؼآیٍغُای اىً و ةـیار كاةم اؾحياد ىیتاقغالجّؿؿَ ىضنّل و دؿحیاةی ةَ ىضنّ

ظعاُـای ؿیــحو جـّرةیٍِـای ةـادی پؼداظحٍغ و ةا کيک ةَ جسؽیَ وجضهیـم  FMEA ،ةا اؿـحفاده از روش 2111

در جسؽیَ و  FMEA جّاٌيٍغی.]29[ایـً جکٍیـک، راُکارُـایی ةـؼای ارجلـاء ظؼاصی جّرةیٍِای ةادی ارائَ ٌيّدٌغ 

ىاٌٍـغ مـٍؿث ُّاٌـّردی و  الرؿـاٌی ةـا جضهیم ظعؼات ةَ صغی اؿث کَ از ایً جکٍیـک در مٍایؽ ةا ریـک آؿیب

ىّزب قغه  FMEA کارآىغی روش .]31و  31[ىٍؼّر پیكگیؼی از وكّع صّادث اؿحفاده ىیكّد ؼوگاه اجيی ةٌَی

ىٍؼّر ةِتّد وضؿیث ایيٍی ةیياران و ارائَ ظغىات  درىاٌی ٌیؽ، از آن ةَ -وه ةؼ مٍایؽ، در ىؼاکؽ ةِغاقحیالاؿث کَ ؾ

ىاٌٍغ جيام روقِای جضهیم ىعاظؼات،  FMEA صانث قکـث و ةؼرؿی ادؼ.]33و32[اضعؼاری پؽقکی اؿحفاده قـّد

پػیؼ فؼآیٍغ و ىٍاظق ةضؼاٌی  ىِيحؼیً دؿحاورد ایً روش، جؿییً ؾٍامؼ آؿیب .كاةهیث قٍاؿایی و ارزیاةی آٌِا را دارد

ؿؽایی در کاُف ىعاظؼات و ُؽیٍَ ؾيهیاجی و  ؿیـحو اؿث کَ ةا درٌؼؼگؼفحً قاظل کيی ُؼ ظؼاةی، جأدیؼ ةَ

ٍُگام  ایً اىکان را ةؼای ؿیـحو فؼاُو ىیکٍغ کَ ةا قٍاؿایی زود FMEA افؽاری دارد. ٌگاه ؿعثجؿيیؼاجی واصغ 

وه ةؼ کاُف اؿاؿی ىیؽان ظـارات اصحيانی، ؿعش ایيٍی و كاةهیث اؾحياد فؼآیٍغ الصاانث ةانلّه ظؼاةی و رفؽ آٌِا، ؾ

ِای ىحٍّؾی از ظؼاصی ؿیـحو ىاٌٍغ روقی ؿیـحياجیک اؿث کَ در جسؽیَ و جضهیه FMEA  .]34[را ةِتّد ةعكغ

م ةؼای جضيم قکـث، اریؽی فؿانیحِای جؿيیؼ و ٌگِغاری ؿیـحو، جؿؼیف جيِیغات انؽ ةؼرؿی ایيٍی ؿیـحو، ظؼح

کكف و ایؽوانـیّن قکـث، قٍاؿایی جغییؼات ظؼاصی و اكغاىات امانضی انؽم ةؼای کاُف جأدیؼات یک قکـث در 

 .]35[روی ؿیـحو ةَ کار ىیؼود
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FMEA  یک جکٍیک قٍاؿـایی و پیكـگیؼی از ىكـکالت فؼایٍــغ جّنیــغ و ارائــَ ظــغىات كتــم از و كــّع آن

ایً جکٍیک ةَ ظّر گـحؼده ای در مٍایؽ ىعحهـف آىؼیکـا، اروپـا و ژاپـً ىعـؼح قـغه اؿـث ةعّریکَ  ]36[ىیتاقغ 

ةَ ظّر  FMEA اپً صاکی از ایً ىیتاقغ کَ جکٍیکفؼایٍـغ کاری در مٍایؽ ىعحهف ژ 111ةؼ روی  نٌحیسَ ىعانؿَ آ

ىّفلیث آىیؽی در ةعكِای ىعحهــف مــٍایؽ اجّىتیــم ، جّنیــغ ةــؼق، راُـــازی و ؿاظحيان، ىعاةؼات و... 

ةا جّزَ ةَ کارآىغی روش در صال صاضـؼ ؾـالوه ةـؼ مـٍایؽ، در ةیيارؿــحاٌِـا و ىؼاکــؽ .]37[اؿحفاده ىیگؼدد

اؿحفاده  FMEA زِــث ارزیـاةی وضـؿیث ایيٍـی و كاةهیـث اظيیٍـان پؼوؿـَ زؼاصی ٌیؽ از جکٍیکةِغاقـحی 

 .]38[ىیگـؼدد

در کارظاٌَ جّنیغ جسِیؽات ىغارس را ىّرد  FMEA( ارزیاةی ؾّاىم ظعؼ ةَ روش 1395ىیؼ ىضيغی و ُيکاران)

 55ایـحگاه کاری ىعحهف ُيؼاه ةا  12اىم ةؼرؿی كؼار دادٌغ کَ در ایً جضلیق کهیَ واصغ ُای کاری کارظاٌَ ق

قاغم ارزیاةی قغه و صاالت قکـث،ادؼات قکـث و ؾهم قکـث ظعاُا را ىضاؿتَ ٌيّدٌغ ٌحایر صامم از ایً 

درمغ آن در  2554ایـحگاه کاری  12ریـک فاکحّر ىعحهف قٍاؿایی قغه در ةیً  51پژوُف ٌكان داد کَ از 

درمغ ظعؼات در ؿعش اضعؼاری كؼار دارٌغ و  1659غیؼ كاةم كتّل و  درمغ ظعؼات 5459ىضغوده كاةم كتّل،

ةاالجؼیً ریـک،ىؼةّط ةَ کار ةؼ روی دؿحگاه گیّجیً،ةؼقکاری،ظو کً و ؿّراخ کاری در ادؼ ةؼق گؼفحگی ىی ةاقغ 

روش در جؿییً ریـک فاکحّر ُای صّادث ٌاقی از کار از  FMEAوپیكٍِاد کؼدٌغ کَ ةا وزّد کارةؼدی ةّدن روش 

 .]39[( ٌیؽ ةؼای ارزیاةی کاىم جؼ ایً فؼایٍغ اؿحفاده گؼدد.AHPجکيیهی ارزیاةی ىلغىاجی ظعؼ)

( ارزیاةی ریـک زؼدلیم ُای ؿلفی کَ یک ىعانؿَ ىّردی ىی ةاقغ را ةا اؿحفاده از روش 1396اىیغ وار و ٌیؼوىٍغ)

FMEA (ىتحٍی ةؼ امّل جنيیو گیؼی چٍغ ىؿیارهMCDM و ةا اؿحفاده از امّل ىٍعق فازی و جئّری ظاکـحؼی در،)

 FMEA( را ىّرد ةؼرؿی كؼاردادٌغ کَ در ایً جضلیق اةحغا یک جیو GRPو روش جنّیؼ ظاکـحؼی) zكانب اؾغاد 

زيؽ آوری قغه و وزن ُؼ یک از ریـک  Zىحعنل جكکیم گؼدیغ ؿپؾ ٌؼؼات جیو در كانب اؾغاد  4ىحكکم از 

 GRPجؿییً و در ٌِایث صانث ُای قکـث را ةا اؿحفاده از روش  AHPةا اؿحفاده از روش فازی  (DوS،Oفاکحّر ُا)

انّیث ةٍغی کؼدٌغ ٌحایر ایً ىعانؿَ ٌكان دادٌغ، روش پیكٍِادی جّاٌایی انّیث ةٍغی ریـک ُا و صػف ىضغودیث 

انؿَ را ٌـتث ةَ ؿایؼ روش ُا ؿٍحی را دارا ىی ةاقغ کَ ةعّر کهی،ٌلاط كّت ایً ىع FMEAُای ذکؼ قغه در روش 

 .]41[ةیان ٌيّدٌغ



Int. J. Advanced Operations Management, Vol. 41, No. 2, 2222 

Copyright © 2222 Inderscience Enterprises Ltd. 

 

Beriha et all (2112 ) )یک رویکؼد ُّش ىنٍّؾی را ةؼای پیف ةیٍی اٌّاع ىعحهف صّادث )از ىؼگتار جا زؽئی

در یک ىضیط صاوی ؾغم كعؿیث ىؿؼفی کؼدٌغ.آٌِا دریافحٍغ کَ اصحيال وكّع صّادث در ىضیط کار یک پغیغه 

َ گػاری ؾاكالٌَ در صّزه ُای ىعحهف ىذم ُؽیٍَ کؼدن ةؼای ىؼاكتث ؿالىث، آىّزش ایيٍی، جنادفی اؿث اىا ؿؼىای

ةِـازی اةؽارُا و ىاقیً آالت، و مؼف ُؽیٍَ ةؼای اةؽارُا و جسِیؽات ایيٍی ىی جّاٌغ ةَ کاُف ىیؽان صّادث ىٍسؼ 

كاٌّن كاةم پیف ةیٍی پیؼوی ٌيی قّد. جؿییً راةعَ ةیً ٌّع صّادث و ؿؼىایَ گػاری دقّار اؿث چّن آٌِا از یک 

کٍٍغ ةهکَ یک راةعَ غیؼ ظعی دارٌغ. در چٍیً قؼایعی، ىٍعق فازی ةَ جنّیؼ کؼدن و ٌگاقث ورودی ُا و ظؼوزیِا 

ةَ قکم کارآىغ ةؼای  ؿاظث ىّجّر اؿحٍحاج کيک ىی کٍغ ظّری کَ ىی جّان اٌّاع ىعحهف صّادث را پیف ةیٍی 

ث ةَ ىغیؼان ؿازىان ُا کيک ىی کٍغ ؿیاؿث ُای ؿازىاٌی ةؼای ةِتّد ایيٍی کؼد.پیف ةیٍی اٌّاع ىعحهف صّاد

 . ]41[غجغویً کٍٍ

(، اكغاىاجی ةؼای ارزیاةی ظعؼ در قیّه ُای ایيٍی اٌسام قغه اٌغ. OHSدر ظیف وؿیؽ ؿالىث و ایيٍی صؼفَ ای )

Gurconli  وmunyen (2119 ةؼای ارزیاةی ىعاظؼاجی کَ کارکٍان در یک ىضم ؿاظث و جّنیغ ةا آن ىّازَ ىی )

قٌّغ یک روقی ةا اؿحفاده از جضهیم ایيٍی ىتحٍی ةؼ كاٌّن فازی ةؼای ةؼرؿی داده ُای غیؼ كعؿی و ٌاکافی پیكٍِاد 

ُا و ٌؼارت قعنی کارقٍاؿان و ؿعش  کؼده اٌغ. ةا اؿحفاده از ایً رویکؼد، داده ُا و اظالؾات جسؼةی صاددَ، كضاوت

 . ]42[ایيٍی یک ىضم ؿاظث و جّنیغ را ىی جّان در ُو جهفیق کؼد

Badiru, Crumpton – Young, mccauley- Bell (1999 َیک ىغل پیف ةیٍی ةا اؿحفاده از جئّری ىسيّؾ )

اىؼوزی ظؼاصی کؼده اٌغ. ایً فازی ةؼای قٍاؿایی ظعؼ آؿیب ُا و ةیياری ُای قغهی ىاٌغگار در ىضیط ُای کاری 

ىغل پیف ةیٍی ةَ پیكگیؼی و کٍحؼل آؿیب ُا و ةیياری ُای قغهی و صؼفَ ای فّق انؿاده کيک ىی کٍغ. و ةَ ایً 

 .]43[جؼجیب فؼاواٌی و قغت ایً ىكکالت را ةَ صغاكم ىی رؿاٌغ

Sii et al (2111 یک ىغل ایيٍی ةا اؿحفاده از رویکؼد ىٍعق فازی ةؼای جضهیم ) ظعؼ در ؿیـحو ُای دریایی ظؼاصی

 .]44[کؼده اٌغ

 .Marras, Karwowski, Zuradu (1997 یک ؿیـحو ىتحٍی ةؼ قتکَ ؾنتی ىنٍّؾی پیكٍِاد کؼده اٌغ کَ ىی )

( در ادؼ ظؼاصی ىضم کار ظتلَ ةٍغی LBOجّاٌغ ىكاغم مٍؿحی را ةؼ اؿاس اصحيال ظعؼ اةحال ةَ اظحالالت پاییً کيؼ )
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یـحيی ىی جّاٌغ در جضهیم ظعؼ و پیكگیؼی از آؿیب در ادؼ زاةسایی دؿحی ةارُا در ىضیط ُای کٍغ. یک چٍیً ؿ

مٍؿحی ىفیغ واكؽ قّد. از ایً گػقحَ، ایً ؿیـحو جكعیل ظؼاصی قغه ىی جّاٌغ ىكاغم را ةؼ اؿاس ىكعنات 

 .]45[ُای کو ظعؼ ظتلَ ةٍغی کٍغ LBOپؼ ظعؼ و دؿحَ  LBOوػایف ةهٍغ کؼدن ةَ دؿحَ 

Giacchetta, Ciarapica (2119 َاٌؿعاف پػیؼی و ىؽیث ُای اؿحفاده از قتکَ ُای فازی ؾنتی ةؼای ىعانؿ )

را ةَ  Italianآؿیب ُای قغهی را ةَ ادتات رؿاٌغه اٌغ. آٌِا ةا اؿحفاده از ایً جکٍیک ُا، داده ُای آؿیب ُا در ىٍعلَ 

مٍؿث جضهیم کؼدٌغ، و ةؿغ یک جضهیم صـاؿیث ةا ىٍؼّر ظؼاصی انگُّای ظتلَ ةٍغی ةؼ اؿاس روٌغ ىّزّد در 

 .]46[جّزَ ةَ فؼاواٌی آؿیب ُا اٌسام دادٌغ

Azadeh ،Nikafrouaz, khoshnoud, Fam (2118 ،یک ؿیـحو کارقٍاؿی فازی ةؼای ارزیاةی ؿالىث، ایيٍی )

قغه اؿث اؿحفاده از اٌغ. ادؾا  ( و فاکحّرُای ارگٌّّىیک ؿیـحو در یک پاالیكگاه گاز ظؼاصی کؼدهHSEىضیط )

ؿیـحو ُای کارقٍاس فازی ىی جّاٌغ ظعاُای اٌـاٌی را کاُف دُغ، داٌف کارقٍاؿی و جعننی ةَ وزّد آورد و 

 .]47[صسو زیاد داده ُای ىتِو را ةَ قکم کارآىغی جفـیؼ کٍغ

Toe  وLinga (2006( یک ىغنی ةٍام قاظل ایيٍی ؿاظث و جّنیغ )CSI ظؼاصی کؼده اٌغ کَ ةا ) َاؿحفاده از پؼوؿ

( کارآیی ؿیـحو ُایی ىغیؼیث ایيٍی ىضم ُای ؿاظث و جّنیغ را اٌغازه گیؼی ىی AHPجضهیم ؿهـهَ ىؼاجتی )

 .]48[کٍغ

Gershon, Dejoy  وSchaffer (2114)   در ارزیاةی ؾّاىم جؿییً کٍٍغه و ٌلف وضؿیث ایيٍی اؾالم کؼدٌغ

ىی کٍغ. آٌِا ُيچٍیً ظاظؼ ٌكان کؼدٌغ کَ صّادث مٍؿحی ٌَ جٍِا ةَ  ٌگؼش کارکٍان ٌلف صیاجی در ىـائم ایيٍی ایفا

ؿؼىایَ اٌـاٌی نعيَ ىی زٌٍغ ةهکَ ةَ ظاظؼ وكفَ در پؼوؿَ ُای مٍؿحی، اؿیب دیغگی ىاقیً آالت جّنیغ و زیؼ ؿّال 

 .]49[رفحً وزَِ قؼکث ُا ظـارت ُای ىانی ٌیؽ ةَ ةار ىی آورٌغ

Brown ،Prussia , Willis (2111 ) ،ىؿحلغٌغ ةا پیف ةیٍی دكیق رفحار ایيً کارکٍان در راةعَ ةا فاکحّرُای ازحياؾی

 .]51[جکٍیکی و فؼدی در مٍؿث فّالد ىی جّان صّادث ىضم کار را ةَ صغاكم رؿاٌغ
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Barwick, Komaki  وScott (1978 ،)Lawson, Heinzman, Komaki (1981 دریافحٍغ ةا آىّزش و )

 .]52و  51[ف ةؼای رفحارُای پؼ ظعؼ در ىضیط کار را کاُف دادجلّیث رفحار ىی جّان گؼای

Mosleh, Mohaghegh (2119 ةا اؿحفاده از یک رویکؼد )Bayesian  ةیؽی( یک جکٍیک اٌغازه گیؼی ةؼای ىغل(

ُای ؾهی و ىؿهّنی ایيٍی ؿازىاٌی ةؼای دتث راةعَ ةیً فاکحّرُای ؿازىاٌی و ؾيهکؼد صّزه ایيٍی پیكٍِاد کؼده 

 .]53[اٌغ

Wary, Ming, Miao, Targ, Lin (2118 ىؿحلغٌغ فاکحّرُایی ىذم آگاُی و قایـحگی ایيٍی، ةؼكؼاری ارجتاظات )

ىؼجتط ةا ایيٍی، ىضیط ؿازىاٌی، پكحیتاٌی ىغیؼیحی، كضاوت درةاره ظعؼ، اكغاىات اصحیاظی ایيٍی و آىّزش ایيٍی ٌكان 

% واریاٌؾ در جضهیم ُای ٌؼؼ ؿٍسی 7155ّن ایً فاکحّرُا دٍُغه زّ و اوضاع و اصّال وضؿیث ایيٍی ُـحٍغ، چ

یک پؼؿكٍاىَ ای کَ از جسؽیَ جضهیم فاکحّرُا اؿحفاده ىی کٍغ را ةَ ظّد اظحناص ىی دٍُغ. ایً ىعانؿَ یک اظحالف 

 كاةم ىالصؼَ ای در ةؿضی ىلیاس ُای ایيٍی ىیان صّادث رخ داده و ؿازىان ُا ٌكان ىی دُغ. ةا ایٍکَ یک جؿغاد

زیادی از ىعانؿات ةَ ارزیاةی قیّه ُای ایيٍی در اٌّاع ىعحهف مٍایؽ پؼداظحَ اٌغ اىا ةَ پیف ةیٍی اٌّاع ىعحهف 

صّادث در ىلاةم ؿؼىایَ گػاری روی اكغاىات پیكگیؼاٌَ ىعحهف ةَ كغر کافی در ىحّن و آدار ىّزّد پؼداظحَ ٌكغه 

ّد ایيٍی پیف ةیٍی اٌّاع ىعحهف صّادث اىؼ ضؼوری ىی اؿث. ةؼای ظؼاصی یک چِارچّب اؿحؼاجژیک ةَ ىٍؼّر ةِت

ةاقغ. ةؼای ایً ىٍؼّر، ایً ىعانؿَ جالش کؼده اؿث از یک رویکؼد ىٍعق فازی ةؼای پیف ةیٍی دكیق ٌؼخ صّادث در 

 .]54[ىضیط ُای صاوی ؾغم كعؿیث ُا کَ  داده ُای کافی وزّد ٌغارٌغ اؿحفاده کٍغ

Kuok ho tang (فاک2117و دیگؼان ) ًحّر ُای ىّدؼ ةؼ ایيٍی در مٍؿث ٌفث و گاز ىانؽی را ةؼرؿی کؼدٌغ ای

ىعانؿَ ةا اؿحفاده از یک پؼؿكٍاىَ ای ىحكکم از قاظل ُا یا اٌغیکاجّرُای ایيٍی ةؼای ؾيهیات در ؿاصم اٌسام قغه 

. پاؿط دٍُغگان اؿث کَ از ةؼرؿی و ىؼور ىحّن و آدار ىّزّد و ىكّرت ةا کارقٍاؿان ایً مٍؿث ةَ دؿث آىغه اٌغ

ةایغ اُيث قاظل ُا و اصحيال وكّع صاددَ ةَ ظاظؼ رؾایث ٌکؼدن آٌِا را درزَ ةٍغی کٍٍغ. ایً ىعانؿَ ٌكان ىی 

( و ُيچٍیً ىـحٍغات ةیكحؼیً Start- up, Shut downدُغ ىغیؼیث اضعؼاری و ؿیـحو راه اٌغازی و ظاجيَ )

ُایی کَ اُيیث ةاالجؼی دارٌغ رؾایث ٌكٌّغ اصحيال وكّع  اُيیث را در ایيٍی ؾيهیات ؿاصهی دارٌغ. اگؼ قاظل

یاةغ. ایً ىعانؿَ ةَ قٍاظث و ظؼاصی ىِو جؼیً قاظل ُای ایيٍی و ؿالىث ةؼای  صّادث یا ظعاُا افؽایف ىی
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جأؿیـات ٌفث و گاز ؿاصهی کيک ىی کٍغ. از ایً گػقحَ، ایً ىعانؿَ ىی جّاٌغ ارجتاط قاظل ُا ةا ؾيهکؼد ایيٍی 

 .]55[جأؿیـات ٌفث و گاز ؿاصهی را ةؼرؿی کٍغواكؿی 

Ilbahar,Karasan,Cebi,Kahraman(2118)  یک رویکؼد زغیغ ارزیاةی ظعؼ ةؼای ایيٍی و ؿالىث صؼفَ ای

فازی فیذاغّردی را ارائَ دادٌغ کَ ایً ىعانؿَ ةا آدار و ىحّن ىّزّد دارد ایً  AHPةا اؿحفاده از ؿیـحو اؿحٍحاج فازی و 

 Fineکَ قاىم  -(PFPRAارزیاةی ظعؼ ىحٍاؿب فازی فیذاغّردی ) -اؿث کَ در آن از یک رویکؼد جهفیلی زغیغ

Kinneهیم ظعؼ در ، پؼوؿَ ؿهـهَ ىؼاجتی جضهیهی فازی فیذاغّردی و یک ؿیـحو اؿحٍحاج فازی ىی قّد ةؼای جض

صّزه ؿالىث و ایيٍی صؼفَ ای اؿحفاده قغه اؿث. جفاوت امهی رویکؼد پیكٍِادی ایً اؿث کَ ایً روش ُا را 

ظّری جهفیق کؼده اؿث کَ یک ارزیاةی ظعؼ دكیق جؼ ةَ دؿث ىی آیغ. ىعاظؼات یک پؼوؿَ صفاری در یک ىضّظَ 

جضهیم ادؼات و صانث ُای ٌاجّاٌی فازی »یر آن ةا ؿاظث و ؿاز ةا ایً روش پیكٍِادی ارزیاةی ىی قٌّغ، و ٌحا

(. ىلایـَ ىی قٌّغ کَ ٌكان داده ىی قّد روش پیكٍِادی پیاىغُای كاةم اظيیٍان و آىّزٌغه PFFMEA« )فیذاغّردی

یک جکٍیک کيی  Fine kinney.روش ]56[دٍُغ ای ةَ ُيؼاه دارد کَ اةِام پؼوؿَ جنيیو گیؼی را ةِحؼ ٌكان ىی

، اصحيال، قغت، و فؼاواٌی ُؼ ظعؼ قٍاؿایی قغه ةَ Fine kinneyآورد ىعاظؼات ىی ةاقغ. در روش ىفیغ ةؼای ةؼ

دؿث ىی آیٍغ. اصحيال، اىکان وكّع ظـارت و آؿیتی اؿث کَ در ظّل زىان اجفاق ىی افحغ در صانیکَ فؼاواٌی ةَ جؿغد 

ا ظـارت وارد آىغه ةَ اٌـان، ىضم کار و دفؿات كؼار گؼفحً در ىؿؼض ىعاظؼات اقاره ىی کٍغ. قغت، ةؽرگی نعيَ ی

ىضیط در مّرت وكّع ظعؼ را ٌكان ىی دُغ. اىحیاز ظعؼ ةا ضؼب کؼدن اصحيال، قغت و فؼاواٌی در یکغیگؼ ىضاؿتَ 

،  AHPىی قّد. ؿپؾ كاةم كتّل ةّدن یا كاةم كتّل ٌتّدن وضؿیث ارزیاةی ىی قّد. ىعانؿَ ای کَ از ُؼ دو روش

Fine kinney وزّد ٌغاقث 2117کؼده ةاقغ جا ؿال  اؿحفاده. 

Gul et al (2117)   از جؼکیب روش ُایAHP  ،فازیVikon  فازی وFine kinney  ةؼای پؼوؿَ جؿيیؼ و

 .]57[ٌگِغاری ىعؽن جؿادل اؿحفاده کؼدٌغ

 Kokangul et al (2117 از ُؼ دو روش )AHP  وFine kinney  ةؼای ارزیاةی ىعاظؼات در یک قؼکث ؿاظث

 Fine kinneyانّیث ةٍغی قغٌغ و ةا اؿحفاده از روش  AHPّنیغ ةؽرگ اؿحفاده کؼدٌغ. ىعاظؼات از ظؼیق و ج

قٍاؿایی  AHPارزیاةی قغٌغ. راةعَ ةیً ٌحایر ایً دو روش جسؽیَ جضهیم قغ. جا ةازه ُای دؿحَ ةٍغی ُای ظعؼ در 

 .]58[قٌّغ
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Fang et al (2113( دارةـث ةؼای یک پؼوژه ؿاظث و ؿاز ةا اؿحفاده از یک چِارچّةی ةؼای اٌحعاب ىٍاؿب جؼی ً

AHP  ،پیكٍِاد کؼدٌغ. ُؽیٍَ اونیَ، ُؽیٍَ ازؼا، ىعاظؼات ایيٍی، جغییؼات ُؽیٍَ، ؿؼؾث ٌنب، ةازده ىؿاىالت دیگؼ

 .]59[کیفیث پؼوژه، و جنّیؼ کهی فاکحّرُای ىّرد ٌؼؼ در ىعانؿَ آٌِا ةّدٌغ

 Aminbakhsh et al (2113یک چارچّة ) ی ىؿؼفی کؼدٌغ کَ ازAHP  و ىغل ُؽیٍَ ایيٍی ةؼای انّیث ةٍغی

ىعاظؼات ایيٍی در پؼوژه ُای ؿاظث و ؿاز اؿحفاده ىی کؼد. ىعاظؼاجی کَ ایيٍی ؿاظث و ؿاز را جضث انكؿاع كؼار 

ىی دٍُغ ةَ ؿَ گؼوه ىعاظؼات صّادث، ىعاظؼات فیؽیکی و ىعاظؼات قیيیایی جلـیو ىی قٌّغ. ایً گؼوه ُای 

ىاقیً آالت و »، «آجف ؿّزی و اٌفسار»، «ةؼق گؼفحگی و ماؾلَ»مهی ةاز ةَ زیؼ گؼوه ُای نغؽقی و ؿلّط، ا

 .]61[و ظاظؼات ٌّرونّژیک جلـیو ىی قٌّغ« ؿّظحگی ُا»، «جِّیَ»، «دىا»، «ارجؿاش»، «جسِیؽات

Chan et al (2114 از )AHP  .ةؼای قٍاؿایی انّیث پؼوؿَ ُا در مٍؿث ؿاظث و ؿاز ٍُگ کٍگ اؿحفاده کؼدٌغ

قاىم ُؽیٍَ، ىغت زىان ؿاظث، ىِارت الزم، ىلحضیات ىكحؼی و جنّیؼ کهی، ىی  AHPدر ایً ىعانؿَ، ؿاظحار 

 .]61[قّد

 Podgórski (2115 از )AHP فَ ای در صّزه ةؼای اٌحعاب قاظل ُای کهیغی ؾيهکؼد ةؼای ارزیاةی ؾيهکؼد صؼ

ؿیـحو ایيٍی و ؾالىث صؼفَ ای اؿحفاده کؼد. ىؿیارُای ىّرد اؿحفاده در ایً ىعانؿَ اظحنامی، كاةم اٌغازه گیؼی، 

 .]62[كاةم صنّل، ىؼجتط و دارای ىضغودیث زىاٌی ُـحٍغ

Zheng et al (2112 از )AHP  .ةؼای ةؼظّرد ةؼای ارزیاةی ایيٍی کار در ىضیط ُای گؼم و ىؼظّب اؿحفاده کؼدٌغ

 ةا ؾغم كعؿیث و ٌادكیق ةّدن داده ُا از ؾغدُای فازی ذوزٌلَ ای اؿحفاده قغ. 

فاکحّرُای امهی ىّرد اؿحفاده در ایً ىعانؿَ کار، ىضیط کارکٍان ةّدٌغ در صانیکَ زیؼ فاکحّرُای ىاُیث کار، اٌـسام 

ةاال ةّدن ؿازه، آىّزش ایيٍی و  7-1 کار، ىغت زىان کار، دىا، رظّةث، ؿؼؾث زؼیان ُّا و قغت جكؿكؽ گؼىا،

 .]63[ىضافؼث پؼؿٍم ٌیؽ در ٌؼؼ گؼفحَ قغٌغ
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Wang et al (2116 از یک)AHP  .فازی غیؼ ظعی ةؼای ارزقیاةی ظعؼ در یک ىؿغن زغال ؿٍگ اؿحفاده کؼدٌغ

از روش ةؼٌاىَ  ىؿیارُای ىغیؼیحی، ىضیعی ؾيهیاجی و فؼدی فاکحّرُای ظعؼی ةّدٌغ کَ در ایً ىعانؿَ ةؼرؿی قغٌغ.

 .]64[ریؽی جؼزیش فازی نگاریحيی ةؼای جضهیم داده ُا اؿحفاده قغ

Janackovic et al (2113 از )AHP َای در قؼکث ُای  فازی ةؼای انّیث ةٍغی قاظل ُای امهی ایيٍی صؼف

 .]65[ؿاظث و ؿاز زاده اؿحفاده کؼدٌغ

Macchiaroli , Fera (2111 از قتیَ ؿاز دیٍاىیک آجف ؿّزی و )AHP  ةؼای ارزیاةی ایيٍی آجف ؿّزی در جٌّم

 .]66[ُا اؿحفاده کؼدٌغ و ةؼای ایً ىٍؼّر ىؿیارُای ىٍّکـیغ کؼةً، اکـیژن، دىا، و كاةهیث رویث را در ٌؼؼ گؼفحٍغ

Macchiaroli, Fera(2111 َیک ىغل زغیغ زانتی پیكٍِاد کؼدٌغ ک )«ٌی ةّدن ادؼات و صانث ُای جضهیم ةضؼا

 AHP, UNI, 7249; 2007(، اؿحاٌغارد ایحانیایی SeceBRA« )ارزقیاةی ظعؼ ىتحٍی ةؼ ؿٍاریّ»، («FMECAٌاجّاٌی )

ةٍغی ىی قٌّغ و ةا ٌحایر روش ُای کالؿیک و  را قاىم ىی قغ. در ىعانؿَ آٌِا، ىعاظؼات صؼفَ ای انّیث AHPو 

 .]67[ةا ةضخ مٍؿث ىهی ىلایـَ ىی قٌّغداده ُای آىاری یک قؼکث ةعنّص و 

Topuz  وVan Gestal (2116 یک رویکؼد ارزقیاةی ظعؼ ىضیعی از ٌؼؼ ٌاٌّ ذرات ىٍِغؿی قغه ةا اؿحفاده از )

و اؿحٍحاج فازی ظؼاصی کؼدٌغ، کَ روش پیكٍِادی ظتلَ ظعؼ و درزَ ؾضّیث آن را ىكعل ىی  AHPُؼ دو روش 

 .]68[کؼد

 هَاد ٍ رٍش ّب 

 -کارةؼدی ةّده و از نضاظ روش اٌسام کار جّمیفی-صاضؼ از نضاظ ُغف جضلیق از ٌّع جضلیلات ىغل ؿازی پژوُف

فازی ةَ ىٍؼّر ؿحٍحاج و ؿیـحو ا FMEAىی ةاقغ.در ایً جضلیق پژوُف ةؼ اؿاس ادةیات جضلیق و روش  جضهیهی

ؿیـحو اؿحٍحاج در ظؼاصی و ىغل ؿازی ارزیاةی ؾيهکؼد ایيٍی ةؼ اؿاس ؾّاىم ؿازىاٌی ظؼاصی قغه اؿث.

فازی،داٌف ىؼةّط ةَ جؿییً ورودی ُا و ظؼوزی ؿیـحو و ُيچٍیً كّاىیً اؿحٍحاج فازی از ادةیات جضلیق و از ظؼیق 

و دكث  ىؼؿّم ةّدن،کارایی و ؿِم ةّدنىعانؿات کحاةعاٌَ ای ةَ دؿث اىغه اؿث.روش ُای جسؽیَ جضهیم ةا جّزَ ةَ 

ةؼای ارزیاةی ایيٍی  قٍاؿایی ریـک ُا جّؿط روش ةَ کارگیؼی اٌحعاب قغه اؿث.ةٍاةؼایً در جسؽیَ و جضهیم 

FMEA  ةؼای فازی ؿازی از جاةؽ ىذهذی،ةؼای ىیاٌگیً فازی از روش ىؼکؽ ٌاصیَ و ةؼای اؿحٍحاج فازی روش و

ةَ مّرت ىعانؿَ  ؿّگٍّ ةَ کار گؼفحَ قغه اؿث.پؾ از جغویً ىغل و اظيیٍان از مضث ىغل، ؿیـحو جغویً قغه
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ةکار گؼفحَ قغه اؿث.در اداىَ ىؼاصم ظؼاصی  در کارظاٌَ ىاقیً ؿازی اراك ىّردی ةَ ىٍؼّر ارزیاةی ؾيهکؼد ایيٍی

FMEA .و ؿیـحو اؿحٍحاج فازی ةَ مّرت گام ةَ گام جّضیش داده ىی قّد 

 

 عزاحی سیستن

 FMEAعزاحی 

فؼایٍغ ارزیاةی  FMEAزِث ارزیاةی ایيٍی ؿعّح ىعحهف ؿازىاٌی کارظاٌَ ىاقیً ؿازی اراك ةؼ ىتٍای روش 

  زیؼ اٌسام قغه اؿث: گام ةَ گام ةَ مّرتریـک 

ٍ ضٌبسبیی حبلت ّبی ضکستضٌبسبیی ػَاهل سبسهبًی هَحز ثز ػولکزد ایوٌی  تطکیل تین ارسیبثی ٍ-1  

م ىحعننیً قاغم در فؼایٍغ ىی ةاقغ و ةَ ؾهث غیؼ جنادفی ةّدن اٌحعاب در ایً پژوُف ،زاىؿَ آىاری قاى

ىحعننیً،افؼاد ىّرد ٌؼؼ ةَ مّرت غیؼ ىّردی و ةؼ اؿاس جعنل و قؼایط جؿؼیف قغه از ىحعنل)ظتؼه(در 

جؿغاد  ]Dyadem ]76و ىعانؿات كتهی در ایً صّزه اٌحعاب قغه اٌغ.ةؼ اؿاس جّمیَ ُای ىّزّد در  ایً پژوُف

در ایً پژوُف ؿاةلَ کار)ؿاةلَ کار ىالك امهی اٌحعاب ظتؼه کَ  ٌفؼ ىی ةاقغ 7جا  1ةیً  FMEAىعهّب افؼاد جیو 

ٌفؼ از افؼاد  7ؿال( و آقٍایی ةا ىفاُیو ایيٍی،ؾّاىم ؿازىاٌی و ارزیاةی ریـک ىی ةاقغ.کَ ةؼ ایً اؿاس  42ةیف از 

ز واصغ ىٍاةؽ اٌـاٌی و آىّزش ،یک ىغیؼ از ىٍاةؽ اٌـاٌی،دو کارقٍاس فؿال در فؼایٍغ قاىم:یک فّق نیـاٌؾ مٍایؽ ا

ؿپؾ اؾضای ایيٍی از واصغ ایيٍی و یک ىـئّل کارگاه و یک کارگؼ ةَ ؾٍّان فؼد ىكغّل در کارگاه اٌحعاب قغٌغ 

ؼد ایيٍی ؾّاىم ؿازىاٌی ىّدؼ ةؼ ؾيهک ]6و  7[کَ ةؼ اؿاس جضلیلاتؿعش قکـث ىّدؼ ةؼ ایيٍی کارظاٌَ را  5جیو 

در چِار ظتلَ ىؿیار ُای ؿعش ؿازىاٌی)ؿعش ىغیؼیث ارقغ(،ؿعش ىغیؼیث ایيٍی،ؿعش کارگؼوُی و ىؿیار ُای 

ؿعش فؼدی ىؿؼفی قغه اؿث ةَ ؾٍّان چِار ؿعش ؿازىاٌی ىّدؼ ةؼ ؾيهکؼد ایيٍی و ُيچٍیً ؿعش فؼٍُگی کَ در 

ٍگی دارد و افؼاد را در ُؼ ؿعضی از ظتلَ قغهی ةَ جضلیلی ٌكان داده قغه کَ صفغ رواةط ىحلاةم،کارکؼدی ىیان فؼُ

ؾهم و ةَ ؾٍّان ؿعش ؿازىاٌی ىّدؼ ةؼ ؾيهکؼد ایيٍی ةؼای اونیً ةار در ایً پژوُف جؿییً و  ]47[ُو ٌؽدیک ىی کٍغ

 گؼدیغ. قٍاؿاییپیاىغ ُؼ یک 

ضنیهی و ؿً ةَ ؾٍّان ةَ ؾهث غیؼ ُيگً ةّدن افؼاد ظتؼه در ایً پژوُف چِار قاظل ؾٍّان قغهی،جسؼةَ،ىغرك ج

 (4ىحغیؼ وزن افؼاد ظتؼه در ارزیاةی دظیم گؼدیغه و ةَ ُؼ یک از ایً افؼاد یک وزن اظحناص یافث)زغول
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 ىحغیؼ ُای ىّرد اؿحفاده زِث وزن دُی جیو ارزیاةی (4)زغول

 اهتیبس عجقِ ثٌذی هتغیز

 

 

 ػٌَاى ضغلی

 5 سغح ػبلی آکبدهیک)پزفسَر(

 4 آکبدهیک)استبد یبر(سغح هتَسظ 

 3 هٌْذس

 2 تکٌسیي

 1 اپزاتَر)کبرگز(

 

 

 تززثِ)سبل(

 5 33ثیطتز اس 

23-33 4 

13-23 3 

5-13 2 

 1 5کوتز اس 

 

 

 سغح تحػیالت

 5 دکتزا

 4 کبرضٌبس ارضذ

 3 کبرضٌبس

 2 دیپلن

 1 دثیزستبى

 

 

 سي

 4 53کوتز اس 

43-53 3 

33-43 2 

 1 33 ثیطتز اس

 ( ةغؿث آىغ.2( اىحیاز گؼوه ىعاةق زغول)4ةؼ اؿاس زغول) Fmeaپؾ از ىضاؿتَ اىحیاز گؼوه ارزیاةی 

 

 FMEAاىحیاز گؼوه ارزیاةی  (2)زغول

 سي تززثِ تحػیالت ػٌَاى ضغلی افزاد فؼبل در فزایٌذ
A 34 13 کبرضٌبس ارضذ هٌْذس 

B 49 27 کبرضٌبس هٌْذس 

C 43 25 کبرضٌبس هٌْذس 

D 45 25 کبرضٌبس هٌْذس 

E 46 25 کبرضٌبس هٌْذس 

F )47 28 دیپلن اپزاتَر)کبرگز 

 17 22 18 16 روغ اهتیبس

 ىی ةاقغ. 67ةؼاةؼ  FMEAارزیاةی (ىكعل اؿث زيؽ کم اىحیاز گؼوه 2ُياٌعّر کَ از زغول)
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 تؼییي الگَی خغزات ثبلقَُ-2

پؾ از قٍاظث فؼآیٍغ، اؾضای گؼوه ةا جّزَ ةَ قّاُغ و ىغارك و در ظی زهـات ظّفان ذٍُـی ةـَ ؿـٍاریّ ؿـازی 

 دتث گؼدیغ. FMEAانگّی ظعؼ ةانلّه ؿیـحو پؼداظحٍغ و ٌحایر ةغؿث آىغه در کارةؼگ 

 

 فْزست کزدى آحبر خغزات ثبلقَُ-3

قٍاؿان کار و ةؼ اؿاس ٌـّع و ٌضـّه ةـَ وزـّد آىـغن فِؼؿث ٌّیـی ىعاةق ظتلَ ةٍغی دُيیً کٍفؼاٌؾ زِاٌی آىار

 ادؼات ظعؼ ةَ قؼح ذیم مّرت پػیؼفث:

 آؿیب ُای زؽئی و زظو ُای ةاز-4

 قکـحگی ُا-2

 در رفحگیِا،رگ ةَ رگ قغن ُا و کكیغگی ُا-7

 كعؽ ؾضّ ُای ضؼةَ ای)قاىم ضؼةَ ةَ چكو(-1

 مغىَ و آؿیب ُای داظهی-5

 ةا آب زّش و یط زدگی ُاؿّظحگی ُا،ظّرٌغگی ُا،ؿّظحگی -7

 ىـيّىیث ُا و ؾفٌّث ُای صاد-6

 دیگؼ اٌّاع ىكعل آؿیب-8

 ىاُیث آؿیب ُای ىكعل ٌكغه-9

 

 ُاختػبظ دررِ ضذت ثزای احزات خغزات ثبلقَ-4

ةا جّزَ ةَ ایً ٌکات کَ اوالً ارزیاةی قغت ادؼ ىی ةایـث ةؼ اؿاس آگاُی و ظتؼگی افـؼاد گـؼوه اٌسـام  FMEAجیو 

قّد و دوم ایٍکَ ُؼ ظعؼ آدار ىعحهفی دارد و ىیتایـث ادؼ ظعؼ را درزَ ةٍغی کؼد ٌَ ظعؼ را, و ؿّم ةؼای ظعؼاجـی 

ّدش ىـی ةاقـغ،ٌيؼه ؾـغدی قـغت ادـؼ را ةـؼای کَ ىی جّاٌٍغ چٍغیً ادؼ داقحَ ةاقٍغ،ُؼ ادؼ دارای درزَ قغت ظـ

 جؿییً گؼدیغ.(7)ظعؼات قٍاؿایی قغه ةؼ اؿاس زغول
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رجتَ ةٍغی ظعؼ ةؼ اؿاس قغت ظعؼ (3زغول)  

 رتجِ ضذت احز ضزح

ىیهّن جّىان،زتؼان ظـارت ىضیط زیـحی ٌا  52وظاىث جاؿف ةار اؿث ىذم ظعؼ ىؼگ،جعؼیب کاىم،ُؽیٍَ ظـارت ةاالی 

 ىيکً 

ةغون -ظعؼٌاك

 ُكغار

42 

 9 ةا ُكغار-ظعؼٌاك ؿال 22ىیهیّن جّىان،زتؼان ظـارت ىضیط زیـحی ةاالی  52انی 22وظاىث جاؿف ةار اؿث اىا ةا ُكغار،ُؽیٍَ ظـارت 

ىیهیّن  22انی  42ؾغم جّاٌایی اٌسام وػیفَ امهی از دؿث دادن یک ؾضّ ةغن،ُؽیٍَ ظـارت -وظاىث زتؼان ٌاپػیؼ اؿث

 ؿال 22انی  42جّىان،زتؼان ظـارت ىضیط زیـحی 

 8 ظیهی زیاد

ىیهیّن جّىان،زتؼان ظـارت ىضیط  42انی  5وظاىث زیاد اؿث ُياٌٍغ آجف گؼفحً جسِیؽات،ؿّظحگی ةغن،ُؽیٍَ ظـارت 

 ؿال 42انی  5زیـحی 

 6 زیاد

 7 ىحّؿط ؿال 5انی  2ت ىضیط زیـحی ىیهیّن جّىان،زتؼان ظـار 5انی  2وظاىث کو اؿث ىاٌٍغ ضؼةغیغگی،ُؽیٍَ ظـارت 

ىیهیّن جّىان،زتؼان ظـارت ىضیط زیـحی  2انی  4وظاىث کو اؿث ىاٌٍغ ضؼةغیغگی،ىـيّىیث ظفیف غػایی،ُؽیٍَ ظـارت 

 ؿال 2انی  4

 5 کو

جّىان،زتؼان ظـارت ىیهیّن  4ُؽار جّىان انی  522وظاىث ظیهی کو اؿث ونی ةیكحؼ افؼاد آن را اصـاس ىیکٍٍغ،ُؽیٍَ ظـارت 

 ؿال 4ىاه انی  7ىضیؽ زیـحی 

 1 ظیهی کو

ُؽار جّىان،زتؼان  522ُؽار جّىان انی  422ادؼ زؽیی ةؼ زای ىی گػارد ىذم ظؼاش دؿث ةٍِگام جؼاقکاری،ُؽیٍَ ظـارت 

 ىاه 7ىاه انی  4ظـارت ىضیط زیـحی ةیً 

 7 ادؼات زؽیی

 2 ظیهی زؽیی ىاه 4ُؽار جّىان،زتؼان ظـارت ىضیط زیـحی کيحؼ از  422ُؽار جّىان انی  22ةغون ادؼ،ُؽیٍَ ظـارت 

 4 ُیچ ُؽار جّىان  22ُؽیٍَ ظـارت جا 

 

اختػبظ دررِ احتوبل ٍقَع ثزای ّز خغز ثبلقَُ-5  
 FMEA،جیو ( وزّد ٌغاقث4)ةؼای جؿییً درزَ وكّع،در ىّاردی کَ داده ُای واكؿی در ىّرد یک ظعؼ در زغول

ةاالجؼیً درزَ وكّع قکـث را در ٌؼؼ گؼفحٍغ انتحَ در اکذؼ ىّارد افؼاد جیو دنیم ایساد ظعؼ را از ىناصتَ صضّری ةا 

ىٍِغؿیً،کارگؼان ةا جسؼةَ و واصغ جؿيیؼات کارظاٌَ کكف ىی کؼدٌغ و ةَ ایً جؼجیب ؿٍسف درزَ وكّع ظعؼ ةِحؼ 

 مّرت پػیؼفث. 
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ؿاس اصحيال وكّع ظعؼرجتَ ةٍغی ظعؼات ةؼ ا( 4زغول)  

 احتوبل ٍقَع ًزخ ّبی احتوبلی خغز رتجِ

42 
9 

 2در  4

 7در  4

 ةـیار زیاد

 ظعؼ جلؼیتاً ازحٍاب ٌاپػیؼ اؿث

8 
6 

 8در 4

 22در 4

 ظعؼ ُای جکؼاری-زیاد

7 
5 
1 

 82در 4

 122در 4

 2222در4

 ظعؼ ىّردی-ىحّؿط

7 
2 

 45222در  4

 4522222در 4

 ظعؼ ُای ٌـتحاً ٌادر-کو

 ظعؼ ٌا ىضحيم-ةؿیغ 4522222در  4کيحؼ از  4

 

 اختػبظ دررِ احتوبل کطف ثزای ّز خغز ثبلقَُ ٍ یب احز آى-6

اصحيال کكف ٌّؾی ارزیاةی از ىیؽان جّاٌایی ؿیـحو زِث قٍاؿایی یک ؾهث یا ىکاٌیؽم وكّع ظعؼ وزّد دارد.در 

را ةازةیٍی ٌيّدٌغ و اگؼ کٍحؼل ُای زاری اىحیاز دُی درزَ کكف اؾضای جیو کٍحؼل ُای ىّزّد ایيٍی جسِیؽات 

 11یا  9ىّزّد ٌتّد،اصحيال کكف ظعؼ ةانلّه را ةـیار کو جهلی ىی کؼدٌغ و ةٍاةؼایً درزَ کكف را ةـیار ةاال و در 

 .( جؿییً گؼدیغ5ىضاؿتَ ٌيّدٌغ.درزَ اصحيال کكف ظعؼ ةؼ اؿاس زغول)

رجتَ ةٍغی ظعؼات ةؼ اؿاس اصحيال کكف ظعؼ (5زغول)  

 رتجِ احتوبل کطف ؼیبر:احتوبل کطفه

 42 ىعهلاً ُیچ ُیچ کٍحؼنی وزّد ٌغارد و یا در مّرت وزّد كادر ةَ کكف ظعؼ ةانلّه ٌیـث

 9 ظیهی ٌاچیؽ اصحيال ظیهی ٌاچیؽی دارد کَ ةا کٍحؼنِای ىّزّد ظعؼ ردیاةی و آقکار قّد

 8 ٌاچیؽ اصحيال ظیهی کيی دارد کَ ةا کٍحؼنِای ىّزّد ظعؼ ردیاةی قّد

 6 ظیهی کو اصحيال ظیهی کيی دارد کَ ةا کٍحؼنِای ىّزّد ظعؼ ردیاةی قّد

 7 کو اصحيال کيی دارد کَ ةا کٍحؼنِای ىّزّد ظعؼ ردیاةی قّد

 5 ىحّؿط در ٌیيی از ىّارد ىضحيم اؿث کَ ةا کٍحؼنِای ىّزّد ظعؼ ةانلّه ردیاةی قّد

 1 ٌـتحاً زیاد زّد ظعؼ ةانلّه ردیاةی و آقکار قّداصحيال ٌـتحاً زیادی دارد کَ ةا کٍحؼنِای ىّ

 7 زیاد اصحيال زیادی دارد کَ ةا کٍحؼنِای ىّزّد ظعؼ ةانلّه ردیاةی و آقکار قّد

 2 ظیهی زیاد اصحيال ظیهی زیادی دارد کَ ةا کٍحؼنِای ىّزّد ظعؼ ةانلّه ردیاةی و آقکار قّد

 4 جلؼیتاً صحيی ةانلّه ردیاةی و آقکار ىی قّد.جلؼیتاً ةعّر صحو ةا کٍحؼنِای ىّزّد ظعؼ 
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 (ثزای ّز خغز ثبلقRPNَُاختػبظ ًوزُ الَیت پذیزی)-7

ىی ةاقغ ةا ضؼب کؼدن درزَ قغت و درزَ وكّع و اصحيال کكف  1111جا  1ٌيؼه انّیث پػیؼی کَ در ىضغوده 

 در یکغیگؼ ةَ دؿث آىغ:

RPN= قغت ادؼ×اصحيال وكّع×اصحيال کكف  

 

 الَیت ّبی خغز ثبلقَُ ثزای اقذاهبت اغالحیتطخیع -8

صغ  FMEA( رجتَ ةٍغی کؼده و ةؼ اؿاس ٌؼؼ جیو RPNدر ایً ىؼصهَ ىعاظؼات را ةؼ اؿاس ؾغد انّیث ریـک )

RPN  ةؼای کٍحؼل ىعاظؼات ةَ قؼح ذیم ةغؿث آىغ: %71جؿییً گؼدیغ.در ایً پژوُف ضؼیب اظيیٍان 

311=711-1111        711=71%×1111  

ةَ ؾٍّان ریـک  311ةاالجؼ از  RPNىعاظؼات كاةم كتّل و ىعاظؼات دارای  311پاییً جؼ از  RPNاظؼات دارای ىع

 ( ةؼای آٌِا اكغام امالصی جؿؼیف گؼدد.6ةارز قٍاؿایی قغٌغ کَ ةؼ صـب انّیث ؾغدی آن،ظتق زغول)

 ؿعش ریـک ةؼای انّیث اكغام امالصی ًجؿیی(6)زغول

اٍلَیت ریسکحذٍد  RPN سغح ریسک  

           1درزَ -ریـک پاییً

             7درزَ -ریـک ىحّؿط

             2درزَ -ریـک ةاال

 8-42ریـک ُای ةا قغت ادؼ 

 8-2ریـک ُای ةا اصحيال وكّع

 0            4درزَ -ریـک فّق انؿاده قغیغ

ؾغد انّیث ریـک از ضؼب کؼدن درزَ قغت و درزَ وكّع و اصحيال کكف در یکغیگؼ ةغؿث ىی آىغ و ىی جّاٌغ 

ةغؿث آىغه ىی جّان آن را در چِار گؼوه ریـک پاییً،ریـک  RPNىحغیؼ ةاقغ.در ٌِایث ةا اؿحفاده از  1111جا  1از 

ىحّؿط،ریـک ةاال و ریـک ظیهی ةاال كؼار داد کَ ریـک ُای ةاال و ةـیار ةاال ةَ اكغاىات کٍحؼنی فّری ٌیاز 

ؼ ُـحٍغ.ایً ةازه از ىلادیؼ،كؼاردادی ُـحٍغ و ةـحَ ةَ قؼایط ىضیط کار و ىیؽان ؿعش ریـک ُای قٍاؿایی قغه جغیی

ةایغ در ٌؼؼ گؼفحَ قّد  FMEAىی کٍغ. یکی از ىِيحؼیً امّنی کَ در ارزیاةی ریـک ةؼ اؿاس  جئّری ؿاظحاری 
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ایً اؿث کَ فؼآیٍغ ُای ىػةّر ُؼگؽ پایان ٌيی یاةغ و ىٍاةؽ زغیغ ریـک ةَ ؾٍّان ظتلات اضافی و یا ؾٍاویً زغیغ 

 اضافَ گؼدٌغ.

ىضاؿتَ و دتث گؼدیغ  FMEAگؽارش ( 1غه ىعاةق ٌيّدار)ظؼاصی قFMEA در فؼم  FMEAو در آظؼ ٌحایر 

ؿعّح ىعحهف ؿازىاٌی و درزَ ریـک ُؼ ؿعش  ؿازىاٌی کارظاٌَ ىاقیً ؿازی اراك  RPNو ىیاٌگیً  (7)زغول

ىّرد ةّده اؿث.ةا جّزَ ةَ جّمیفی  21ةغؿث آىغ. در ایً پژوُف جؿغاد ظعؼ ُای قٍاؿایی قغه و ةؼرؿی قغه 

هیم ُای جّمیفی و فؼاواٌی ظعؼات ىّرد ارزیاةی ةَ ؾٍّان ارزیاةی آىاری ىّرد اؿحفاده كؼار ةّدن پژوُف صاضؼ جض

 گؼفحَ اؿث.روش کـب اظالؾات ٌیؽ ةَ مّرت ةازدیغ ُای ىیغاٌی،ىناصتَ  و چک نیـث مّرت گؼفحَ اؿث.
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جنضیش داده ُا                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ةهَ                                                                              

  ظیؼ     

 

 

 

 

 جضلیق FMEA( انگّریحو 1ٌيّدار)

 

 زيؽ آوری اظالؾات ىؼةّط ةَ فؼآیٍغ

 جؿییً وزّد ظعؼات ةانلّه

 ةؼرؿی ادؼات ُؼ ظعؼ

 جؿییً ؾهحِای ُؼ ظعؼ

 چک کؼدن فؼآیٍغ ُای کٍحؼنی

 یافحً اصحيال کكف ظعؼ

 RPNىضاؿتَ 

 آیا اصالح الزم است؟

 

 اكغاىات امالصی پیكٍِادی

 جؿییً ىـئّنیث ُا و وػایف

 FMEAگؽارش  جنضیش فؼایٍغ ظتق اكغام امالصی

یافحً اصحيال 

 وكّع ظعؼ

یافحً قغت 

 وظاىث ظعؼ
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 ؾّاىم ؿازىاٌی  ىّدؼ ةؼ ؾيهکؼد ایيٍی کارظاٌَ ىاقیً ؿازی اراك FMEA( فؼم 7زغول)
سغَح 

 سبسهبًی

ضذت  احزات ثبلقَُ خغبّبی ثبلقَُ

(S) 

احتوبل  ػلل ثبلقَُ

ٍقَع 

(o) 

رٍش ّبی 

 ضٌبسبیی

احتوبل 

کطف 

(D) 

RPN  سغح

ریسک 

 )دررِ(

 

 

سغح 

هذیزیت 

 ایوٌی

 

اگبُ ًطذى ًسجت ثِ هسبئل ایوٌی  ػذم فؼبلیت ثزای ارتقبء ایوٌی

 رذیذ
تَسظ دستگبُ  5 فزاّن ًطذى ثستزی هٌبست ثزای ثبالثزدى اعالػبت ایوٌی  6

 ًظبرت 

3 99 4 

آسیت فزدی ٍ روؼی ٍ آسیت  ػذم ٍاکٌص ًسجت ثِ رفتبر ّبی ًب ایوي

 رسبًذى ثِ دستگبُ
تَسظ دستگبُ  7 پذیزیػذم هسئَلیت  8

 ًظبرت 

2 112 3 

ػذم ضٌبسبیی خغزات ٍ ارسیبثی  ػذم ثبسرسی ّبی هکزر

 ریسک ّب
تَسظ دستگبُ  7 ًبدیذُ گزفتي ثزٍس حَادث ٍ خغزات  7

 ًظبرت 

2 98 4 

در ًظز ًگزفتي سیستن ّبی ایوٌی حبثت ثِ تؼذاد 

 کبفی

آسیت رسبًذى ثِ فزد،دستگبُ ٍ 

 هحیظ کبرگبُ 
تَسظ دستگبُ  4 ًبدیذُ گزفتي قَاًیي ٍ هقزرات ایوٌی ،ًذاضتي ثَدرِ  7

 ًظبرت 

1 28 4 

تَسظ دستگبُ  8 ًبدیذُ گزفتي قَاًیي ٍ هقزرات ایوٌی 7 آسیت فزدی ػذم تزْیش ًفزات ثِ ٍسبیل ایوٌی

 ًظبرت 

1 56 4 

ػذم اػالم آهَسش ّبی هَرد ًیبس ثزای پیطگیزی 

 اس ایزبد حَادث

ًفزات  ًسجت ثِ  ػذم آضٌبیی

 هسبئل ٍ تزْیشات ایوٌی
تَسظ دستگبُ  6 آگبُ ًجَدى اس ًقص هَحز آهَسش در پیطگیزی اس حَادث 7

 ًظبرت 

5 219 2 

 RPN 99 4هیبًگیي

سغح 

هذیزیت 

 ارضذ

 

 

 

ػذم تَرِ ثِ اٍلَیت داضتي ایوٌی در کٌبر سبیز 

 هسبیل دیگز

ایزبد ثزٍس حبدحِ ّبی غیز قبثل 

 رجزاى 
دیذاری پس اس  5 اّویت ًذادى ثِ ثخص ایوٌی ًسجت ثِ دیگز ٍاحذّب  8

 ثزٍس حبدحِ 
5 299 2 

 ػذم ثزخَرد سخت گیزاًِ ٍ ثبرذیت ثِ رْت 

 پیطگیزی اس ٍقَع حبدحِ ثب ٍاحذ ایوٌی 

ػذم اًزبم ٍظبیف هحَلِ ٍ 

 تکزار ضذى حبدحِ
دیذاری در سهبى  7 کَتبّی در ارزای قَاًیي ٍ هقزرات 7

 تکزار حبدحِ 
3 147 3 

در اختیبر قزار ًذادى هٌبثغ کبفی)پَل،ًیزٍی 

 اًسبًی ٍ حوبیت هؼٌَی( در ثخص ایوٌی 

ػذم ػولکزد هٌبست ٍاحذ ایوٌی 

 ٍ ثزٍس حبدحِ 
دیذاری پس اس  5 ًذاضتي ثَدرِ ٍ ًیزٍی هتخػع 9

 ثزٍس حبدحِ
3 135 3 

ػذم ًذاضتي ثزًبهِ ّبی هذاٍم ٍ هستوز در 

خػَظ گشارش ٍتزشیِ ٍ تحلیل حَادث تَسظ 

 ٍاحذ ایوٌی 

دیذاری پس اس  5 اّویت ًذادى ثِ ّطذار ّبی ٍاحذ ایوٌی 5 احتوبل ٍقَع حبدحِ

 ثزٍس حبدحِ
3 75 3 

ػذم حوبیت اس پزٍصُ ّبیی کِ ثزای ثْجَد 

 ٍضؼیت ایوٌی است 

پبییي آهذى کبرائی ٍ راًذهبى 

 ایوٌی 
دیذاری پس اس  4 هفیذ ًذاًستي اّذاف رٍضي ایوٌی  5

 ثزٍس حبدحِ 
5 199 3 

RPN 1311هیبًگیي
4 

3 

سغح 

کبر 

 گزٍّی

ػذم کوک کزدى ثِ یکذیگز ثزای حل هطکالت 

 ایوٌی هحل کبر 

هزاقت ًجَدى رفتبرّبی  ًبایوي 

دیگزاى رْت رلَگیزی اس ایزبد 

 حبدحِ 

 4 64 2 دیذاری  8 ػذم هسئَلیت ًسجت ثِ یکذیگز 4

ػذم ثحج کزدى ثب یکذیگز درثبرُ هَضَػبت 

 ایوٌی پیص آهذُ ٍ یبدگیزی اس تزبرة 

هفیذ ًذاًستي اّذاف رٍضي 

 ایوٌی 
اػتوبد ًکزدى ثِ تَاًبیی یکذیگز ثزای اعویٌبى اس ایوٌی در  3

 کبرّب 
 3 144 8 دیذاری  6

 RPN 194 3هیبًگیي  
سغح 

 فزدی

 

 

 

ػذم استفبدُ اس ٍسبیل ایوٌی فزدی اس قجیل: کفص 

،کالُ،لجبس هخػَظ ،هبسک ، دستکص ٍ غیزُ 

 تَسظ فزد 

 3 144 2 دیذاری  8 هتؼْذ ًجَدى ًسجت ثِ هسبئل ایوٌی  9 آسیت رسیذى ثِ فزد 

 4 42 1 دیذاری  6 ػذم آهَسضْبی السم  7 آسیت رسیذى ثِ فزد  ػذم هْبرت کبفی در استفبدُ اس تزْیشات ایوٌی

 1 289 8 دیذاری   7 ثی اّویت ثَدى ًسجت ثِ ثزٍس حَادث ّبی احتوبلی  5 آسیت رسیذى فزد  ػذم هسئَلیت پذیزی فزد در قجبل سالهتی خَد 

ػذم ضٌبسبیی خغزات ًبضی اس استفبدُ ًب هٌبست 

 اس دستگبُ ّبی کبرگبّی 

آسیت رسبًذى ثِ فزد ، دستگبُ ٍ 

 کبرگبُ 
ًذاضتي هْبرت ٍ تززثِ کبفی در استفبدُ اس دستگبُ ّبی  8

 کبرگبّی 
 1 288 6 دیذاری  6

RPN 1881هیبًگیي
5 

3 

سغح 

 فزٌّگی

 

ػذم درک ارتجبط هذیزیت ایوٌی ، هذیزیت 

 ارضذ،کبر گزٍّی ٍ فزدی ثب ایوٌی هحل کبر 

اختالل در رػبیت  هسبئل ایوٌی 

 ٍ در ًْبیت ایزبد حبدحِ 
ػقت ثَدى اس هسبئل ایوٌی رٍس دًیب،تزْیشات ٍ اهکبًبت ایوٌی  6

 ٍ فزٌّگ افزاد  
تقزیجبً غیز قبثل  6

 تطخیع
8 288 1 

ػذم فزٌّگ سبسی استفبدُ اس ٍسبیل حفبظت 

 فزدی

پبییي آهذى کبرائی ٍ راًذهبى 

 ایوٌی 
تٌجیِ در سبسهبى در خػَظ رػبیت هسبئل  سیستن تطَیق ٍ 7

 ایوٌی ٍرَد ًذارد
 3 126 3 دیذاری 6

 ػذم تَرِ ثِ ّطذار ّب ٍ ػالئن ایوٌی

 

اختالل در رػبیت  هسبئل ایوٌی 

 ٍ در ًْبیت ایزبد حبدحِ
 3 195 3 دیذاری 7 ػذم آهَسضْبی السم ٍ  ًبدیذُ گزفتي قَاًیي ٍ هقزرات ایوٌی 5

 RPN 173 3هیبًگیي
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ؿعش ىغیؼیث ایيٍی ، ؿعش ىغیؼیث ارقغ و ؿعش  (7ظتق زغول ) ىكعل اؿث (6)ُياٌعّر کَ از زغول 

 ةاال و RPNٌيؼه  درزَ ریـک ىحّؿط و ؿعش فؼدی و ؿعش فؼٍُگی دارایپاییً و  RPNٌيؼه  کارگؼوُی دارای

 غ.ٍدرزَ ریـک ةاال ىی ةاق

 عزاحی سیستن استٌتبد فبسی

فازی ةَ ىٍؼّر ارزیاةی ؾيهکؼد ایيٍی از جاةؽ ؾضّیث ىذهذی و ةؼای ىیاٌگیً فازی از ةؼای ظؼاصی ؿیـحو اؿحٍحاج 

روش ىؼکؽ ٌاصیَ و ةؼای اؿحٍحاج فازی از روش ؿّگٍّ اؿحفاده و جيام ؾيهیات ریاضی جّؿط ٌؼم افؽار ىحهب اٌسام 

ؿعش ىغیؼیث  RPNٌيؼه در ایً ىؼصهَ،ورودی ُا و ظؼوزی ُا جؿییً ىی گؼدٌغ.ورودی ُا قاىم کَ  گؼدیغه اؿث

و ظؼوزی ٌيؼه  (6زغول)ایيٍی،ؿعش ىغیؼیث ارقغ،ؿعش کارگؼوُی،ؿعش فؼدی و ؿعش فؼٍُگی ةغؿث آىغه از 

( انگّریحو جؼکیتی 7( ىغل ؿیـحو اؿحٍحاج فازی و ٌيّدار )2) ٌيّارایيٍی کارظاٌَ ىاقیً ؿازی اراك ىی ةاقغ.

FMEA .و ؿیـحو اؿحٍحاج فازی ؾيهکؼد ایيٍی کارظاٌَ ىاقیً ؿازی اراك را ٌكان ىی دُغ 

 

                                          

  

 

 

 

 

 

ىغل ؿیـحو اؿحٍحاج فازی ؾيهکؼد ایيٍی کارظاٌَ ىاقیً ؿازی اراك (2ٌيّدار )  

 

 

 

 

 ؿعش ىغیؼیث ایيٍیRPN ٌيؼه 

 ارقغ ؿعش ىغیؼیثRPN ٌيؼه 

 ؿعش کار گؼوُیRPN ٌيؼه 

 ؿعش فؼدیRPN ٌيؼه 

ىّجّر اؿحٍحاج فازی 

 ٌّع ؿّگٍّ

 

 ٌيؼه ایيٍی

 ؿعش فؼٍُگیRPN ٌيؼه 
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 و ؿیـحو اؿحٍحاج فازی ؾيهکؼد ایيٍی کارظاٌَ ىاقیً ؿازی اراك FMEAجؼکیتی ( انگّریحو 3ٌيّدار)

 

زيؽ آوری اظالؾات ىؼةّط ةَ فؼآیٍغقٍاؿایی ؿعّح ىعحهف ؿازىاٌی ىّدؼ ةؼ ؾيهکؼد ایيٍی مٍایؽ و   

قٍاؿایی ظعؼات 

 ؿعش کار گؼوُی

قٍاؿایی ظعؼات 

 ؿعش ىغیؼیث ارقغ

قٍاؿایی ظعؼات 

 ؿعش ىغیؼیث ایيٍی

قٍاؿایی ظعؼات 

 ؿعش فؼدی

قٍاؿایی ظعؼات 

 ؿعش فؼٍُگی

 ةؼرؿی ؾهم ةهلّه ظعؼ ةؼرؿی ؾهم ةهلّه ظعؼ ةؼرؿی ؾهم ةهلّه ظعؼ

 (Dیافحً اصحيال کكف) (Oیافحً اصحيال وكّع) (Sیافحً قغت ظعؼ)

RPNٌيؼه  ؿعش  

 کار گؼوُی
RPNٌيؼه  ؿعش  

 ىغیؼیث ارقغ

RPNٌيؼه  ؿعش  

 ىغیؼیث ایيٍی

RPNٌيؼه  ؿعش  

 فؼدی

RPNٌيؼه  ؿعش  

 فؼٍُگی

ىّجّر اؿحٍحاج 

 فازی ٌّع ؿّگٍّ

 ٌيؼه ایيٍی

ؿاظث جاةؽ ؾضّیث 

 ؿعش ىغیؼیث ایيٍی

ؿاظث جاةؽ ؾضّیث 

 ؿعش ىغیؼیث ارقغ

ؿاظث جاةؽ ؾضّیث 

 ؿعش کارگؼوُی

ؿاظث جاةؽ ؾضّیث 

 ؿعش فؼدی

ؿاظث جاةؽ ؾضّیث 

 ؿعش فؼٍُگی

 ؿاظث جاةؽ ؾضّیث 
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 سبسیفبسی 

اؿحفاده قغه  1در ایً ىؼصهَ ىحغیؼ ُای کالىی فازی ؿازی ىی قٌّغ.ةؼای فازی ؿازی ىحغیؼُا از جّاةؽ ىذهذی راةعَ 

 (ٌكان ىی دُغ.  و α( ٌيایف اؾغاد ىذهذی را در ةازه )1اؿث.قکم )

 ( ضبثغِ تبثغ هخلخی1راثغِ )

  ( )  

{
 
 

 
 
   

   
                         

                                    
   
   

                         

                                        

 

               ( ) 

 

 1 

  X        
         m        

 

 .( ٌيایف اؾغاد ىذهذی1قکم )

 (ٌكان داده ىی قّد.  و  و αةَ ُؼ ىحغیؼ کالىی ةا ٌياد )در ایً پژوُف، اؾغاد فازی ىذهذی ىؼةّط 

 فبسی سبسی هتغیز ّبی ٍرٍدی-4-4-2

ؿعش ىغیؼیث ایيٍی،ؿعش ىغیؼیث ارقغ،ؿعش کارگؼوُی،ؿعش فؼدی و ؿعش  RPNةؼای فازی ؿازی ىؿیار ُای 

ىؿیارُا ةَ مّرت زغول ةازه ای اؿحفاده قغه اؿث.اؾغاد فازی ىؿادل  4( از یک ظیف 6ةؼ اؿاس زغول ) فؼٍُگی

 ( در ٌؼؼ گؼفحَ قغه اؿث.8)

 

افؼاز ةٍغی ىحغیؼ ُای کالىی و ؾغد فازی ىؿادل ُؼ ىحغیؼ کالىی (8)زغول   
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 ؾغد فازی ؿعش فؼٍُگی ؿعش فؼدی ؿعش کارگؼوُی ؿعش ىغیؼیث ارقغ ؿعش ىغیؼیث ایيٍی
(        ) 

 (100 1 10-) کو کو کو کو کو

 (200 100 1) ىحّؿط ىحّؿط ىحّؿط ىحّؿط ىحّؿط

 (279 200 100) زیاد زیاد زیاد زیاد زیاد

 (1000 279 200) ظیهی زیاد ظیهی زیاد ظیهی زیاد ظیهی زیاد ظیهی زیاد

 

 فبسی سبسی هتغیز ّبی خزٍری

ظؼوزی ؿیـحو ُياٌعّر کَ ةیان گؼدیغ ٌيؼه ایيٍی کارظاٌَ ىاقیً ؿازی اراك ىی ةاقغ.اؾغاد فازی ىؿادل ىحغیؼُای 

( کَ ٌيؼات ةؼ اؿاس افؼاد ظتؼه جؿییً قغه ةَ مّرت 9زةاٌی ظؼوزی ةا جّزَ ةَ داىٍَ ُای ىّزّد در زغول )

 .( در ٌؼؼ گؼفحَ قغه اؿث11زغول )

ٌيؼه ایيٍی جؿییً قغه جّؿط افؼاد ظتؼه (داى9ٍَ)زغول  

 داهٌِ ًوزُ ایوٌی حذٍد اٍلَیت ریسکRPN سغح ریسک

 422-85           1درزَ -ریـک پاییً

 85-75             7درزَ -ریـک ىحّؿط

 75-15             2درزَ -ریـک ةاال

  8-42ریـک ُای ةا قغت ادؼ 

  8-2ریـک ُای ةا اصحيال وكّع

 2-15 0            4درزَ -ریـک فّق انؿاده قغیغ

 

واژه ُای زةاٌی ایيٍی کارظاٌَ ىاقیً ؿازی اراك(11)زغول  

 ػذد فبسی ایوٌیًوزُ 

(-42 2 15) ظیهی ٌاىعهّب  

 (2 15 75) ٌاىعهّب

 (15 75 85) ىعهّب

 (75 85 422) ظیهی ىعهّب

 

( ىكعل اؿث چِار ةازه ةؼای ٌيؼه ایيٍی کارظاٌَ ىاقیً ؿازی اراك ةا در ٌؼؼ گؼفحً 11ُياٌعّر کَ از زغول)

( در ٌؼؼ گؼفحَ قغه اؿث کَ ةؼای افؽایف دكث،آىّزش و جؼةیث ؿیـحو اؿحٍحاج فازی 9رٌر ُای ىّزّد در زغول)

 ىی پؼدازیو. IF-THENةَ ؿاظث كّاؾغ 
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 IF-THENسبخت قَاػذ -4-5

ىحغیؼ ورودی کَ ُؼ  5ةؼای جؼةیث و آىّزش ؿیـحو اؿحٍحاج فازی و ةَ زِث افؽایف دكث ؿیـحو ةا جّزَ ةَ وزّد 

كّاؾغ ٌیاز ىی ةاقغ کَ از  4×4×4×4×4=1124ىحغیؼ زةاٌی افؼاز ةٍغی قغٌغ در صانث ایغه آل کغام از آٌِا ةَ چِار 

( ٌيی 51جا  46( و یا ؿعش ٌا ىعهّب)ٌيؼه 45جا  1آٌسایی کَ ایيٍی ُیچ کارظاٌَ ای در ؿعش ظیهی ٌا ىعهّب)ٌيؼه 

 فازی اؿحفاده قغه اؿث. ( در ظؼاصی ىغل ؿیـحو اؿحٍحاج11ةَ مّرت زغول ) IF-THENكّاؾغ  71ةاقغ از 

 IF-THENقَاػذ  (11)رذٍل 

 ًوزُ ایوٌی
سغح فزٌّگی   

(RPN) 

سغح فزدی    

(RPN) 

سغح کبر گزٍّی    

(RPN) 

سغح هذیزیت ارضذ      

(RPN) 

سغح هذیزیت ایوٌی             

(RPN) 
 ردیف

73.5 170 205 104 160 100 1 

78 170 205 104 160 10 2 

30 170 205 104 160 1000 3 

81.5 50 270 200 50 2 4 

50 5 150 800 300 10 5 

48 300 80 170 500 300 6 

43.5 10 800 400 200 100 7 

59.5 700 90 45 201 85 8 

64 110 5 650 30 220 9 

100 1 1 1 1 1 10 

88.75 280 90 1 55 1 11 

32 278 990 65 180 450 12 

93.5 100 75 10 5 50 13 

75 8 350 26 279 101 14 

34.9 350 50 1000 15 800 15 

86.87 77 2 280 99 8 16 

99.5 5 5 5 5 5 17 

83.21 200 50 100 100 100 18 

89 150 20 200 8 3 19 

42.7 25 18 2 650 900 20 

35.5 360 180 600 689 300 21 

91.85 3 140 11 9 175 22 

43.8 90 10 550 550 275 23 

85 7.5 70 365.5 49.5 12.5 24 

95.8 50 40 30 20 10 25 

90 90 80 70 60 50 26 

83.21 130 120 110 100 90 27 

25 200 400 600 800 1000 28 

78.6 5 10 50 100 500 29 

63.4 6.5 1 1000 20 8 30 

54 1 1000 75 90 80 31 

79.5 500 13 24 35 60 32 

87.4 5 199 74 98 68 33 

74.02 99 160 65 270 202 34 

62.9 210 210 210 210 210 35 

44 300 300 300 300 300 36 

93.2 50 50 50 50 50 37 

70.85 175 175 175 175 175 38 

48 650 250 250 150 50 39 



Int. J. Advanced Operations Management, Vol. 41, No. 2, 2222 

Copyright © 2222 Inderscience Enterprises Ltd. 

 

43 1000 280 201 101 1 40 

69 320 260 210 90 30 41 

0 1000 1000 1000 1000 1000 42 

86 100 100 100 100 100 43 

65.5 202 202 202 202 202 44 

95.9 14 2 28 39 55 45 

46 279 279 279 279 279 46 

45 280 280 280 280 280 47 

85 101 101 101 101 101 48 

66 200 200 200 200 200 49 

75.5 240 240 240 240 240 50 

61 50 10 200 800 20 51 

95 60 1 100 8 2 52 

72.5 12 800 30 1 1 53 

61.43 3 20 15 90 450 54 

95.8 10 20 30 40 50 55 

89.8 100 80 70 60 50 56 

90.8 8 10 200 5 100 57 

98.4 16 19 6 8 12 58 

75.2 1 50 600 1 105 59 

97 1 1 1 1 120 60 

64.5 50 50 50 800 50 61 

94 8 25 100 3 100 62 

61.5 800 60 20 99 100 63 

32.5 500 600 900 1 1 64 

97.9 30 20 15 10 5 65 

44 500 400 300 200 100 66 

79.3 130 130 130 130 130 67 

91.1 300 1 1 1 1 68 

25 200 400 600 800 1000 69 

78.9 5 100 50 350 150 70 

 

 RPNو اگؼ ٌيؼه  111ؿعش ىغیؼت ایيٍی  RPNاگؼ ٌيؼه  1ىكعل اؿث ةؼای ردیف  (11ُياٌعّر کَ از زغول)

 RPNو ٌيؼه  215ؿعش فؼدی  RPNو ٌيؼه  114ؿعش کارگؼوُی  RPNو اگؼ ٌيؼه  161ؿعش ىغیؼیث ارقغ 

ظّاُغ ةّد کَ ىاةلی كّاؾغ  7355( ةؼاةؼ 9ةاقغ آٌگاه ٌيؼه ایيٍی)ةؼ اؿاس درون یاةی از زغول  171ؿعش فؼٍُگی 

 ُو ةَ ایً مّرت جّؿط افؼاد ظتؼه ؿاظحَ قغه اؿث.

 

 

چٍیً رفحار ؿیـحو اؿحٍحاج ةؼ اؿاس ٌيّدارُا ٌیؽ از ظؼف ظتؼگان ةؼرؿی قغ جا از مضث كّاٌیً در ایً ىؼصهَ ُي

ورودی ُای ىعحهف را رفحار ( 3 )و(  2)قکم جغویً قغه اظيیٍان ةیكحؼی صامم گؼدد.ٌيّدار ُای رؿو قغه در 

 ةؼ اؿاس ظؼوزی ُای ىعحهف را ٌكان ىی دٍُغ.
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 در ارجتاط ةا دو ورودی ىؿیار ُای ؿعش ؿازىاٌی و ىغیؼیث ارقغ )رفحار(ؾيهکؼد ایيٍیٌيؼه(2)قکم 

 

 

 ٌيؼه)رفحار(ؾيهکؼد ایيٍی در ارجتاط ةا دو ورودی ىؿیار ُای ؿعش فؼدی و کار گؼوُی( 3)قکم 

 

 

 

 

در صانث ؿَ ةؿغی رفحار دو ورودی،ىؿیار ُای ؿعش ؿازىاٌی و ؿعش ىغیؼیث ایيٍی را در راةعَ ةا  ،(2)قکم

ؿازىان ٌكان ىی دُغ.ةؼ اؿاس ادةیات جضلیق و ىناصتَ ُای اٌسام گؼفحَ ُؼ گاه ىؿیار ُای ؿعش ؾيهکؼد ایيٍی 

ٍی ٌیؽ در ؿازىان افؽایف داقحَ و ةَ ؿازىاٌی و ىؿیار ُای ؿعش فؼدی افؽایف یاةغ و ةَ صغ ىٍاؿب ةؼؿغ،ؾيهکؼد ایي
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، دیغه 5صانث ىعهّب ةؼؿغ،ؾيهکؼد ایيٍی ٌیؽ در ؿازىان افؽایف داقحَ و ةَ صانث ىعهّب ٌؽدیک ىی قّد.در قکم 

ىی قّد کَ ةؼ اؿاس كّاٌیً جغویً قغه،ةا افؽایف دو ةؿغ ىؿیار ُای ؿعش ؿازىاٌی و ؿعش ىغیؼیث ایيٍی،ؾيهکؼد 

ٌیؽ رفحار دو ىحغیؼ دیگؼ یؿٍی ىؿیار ُای  ،( 3عاةق اٌحؼارات ىا ىی ةاقغ.در قکم)اةغ کَ ایً ىایيٍی ٌیؽ افؽایف ىی ی

ؿعش فؼدی و ؿعش کار گؼوُی در ارجتاط ةا ؾيهکؼد ایيٍی ةَ ىٍؼّر اظيیٍان ةیكحؼ از مضث كّاٌیً جغویً 

و ؿعش  ی کار گؼوُیؿَ ةؿغی رفحار دو ورودی،ىؿیار ُادر صانث  (3قغه،ةؼرؿی قغه،ةؼرؿی قغه اؿث.قکم)

فؼدی را در راةعَ ةا ؾيهکؼد ایيٍی ؿازىان ٌكان ىی دُغ.در ایً قکم دیغه ىی قّد کَ ةؼ اؿاس كّاٌیً جغویً 

قغه،ةا افؽایف دو ةؿغ ىؿیار ُای کار گؼوُی و ؿعش فؼدی،ؾيهکؼد ایيٍی ٌیؽ افؽایف ىی یاةغ کَ ایً ىعاةق اٌحؼارات 

از جـث جيام كّاٌیً ٌیؽ ةَ ىٍؼّر اؾحتار ؿٍسی ىغل اؿحفاده قغه  ؼ از اؾحتار ىغل،ىا ىی ةاقغ. ةَ ىٍؼّر اظيیٍان ةیكح

در روش جـث جيام كّاٌیً ورودی ُای ىّجّر اؿحٍحاج یک ةَ یک ةَ ؿیـحو ظتؼه ىؼةّظَ وارد قغ.ىّجّر اؿث.

ث آىغه از كاٌّن ةا ظؼوزی ىحٍاػؼ ةا آن كاٌّن را جّنیغ کؼد.ظؼوزی ةَ دؿُؼ كاٌّن،ةَ ازای ورودی ُای اؿحٍحاج 

ظؼوزی ىّرد اٌحؼار ىلایـَ قغ.ىٍؼّر از ظؼوزی ىّرد اٌحؼار ،ظؼوزی اؿث کَ ةؼ اؿاس كّاٌیً جغویً قغه،اٌحؼار 

ىیاٌگیً ىسػورات داریو ةَ دؿث آیغ.ایً ظؼوزی ُيان اؿث کَ در ظؼف دوم كّاٌیً،ةَ آن ُا اقاره قغه اؿث.

 1511296ةا ظؼوزی ُای ىّرد اٌحؼار ىضاؿتَ گؼدیغ.ىسيّع ظعاُا ظعای ظؼوزی ُای ةَ دؿث آىغه از ٌؼم افؽار 

افؼاد ظتؼه ایً ىلغار ظعا كاةم اغياض اؿث.ظالمَ ىضاؿتات ىؼةّط ةَ جـث ظعای ةَ دؿث آىغ.ةا جّزَ ةَ دیغگاه 

   ٌكان داده قغه اؿث. ،(12در زغول) ىّجّر اؿحٍحاج ةا ایً روش

 كاٌّن ظؼوزی ٌؼم افؽار ةَ ازای ُؼ ورودیؿاس ُؼ اٌيؼه ىّرد اٌحؼار ةؼ       

 ظالمَ ىضاؿتات ىؼةّط ةَ دكث ىّجّر اؿحٍحاج ٌيؼه ؾيهکؼد ایيٍی(12)زغول

  (       )√           قياره كاٌّن
1 7315 73142 3038 
2 78 77192 3038 
3 39 39 3038 
3 3 3 3 
3 3 3 3 
3 3 3 3 
69 25 25 3 
73 7809 78082 3038 

 3033296 روغ
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 هذل سبسی سیستن استٌتبد فبسی

 آضٌبیی ثب هذل سبسی تَسظ فبسی

جكکیم گؼدیغه اؿث ىی جّان زِث ىغنـازی و ٌگاقث  IF-THENیک ؿاظحار فازی کَ از ىسيّؾَ ای از كّاؾغ 

ىی ةاقغ ةعّریکَ  ̂ ظؼوزی اؿحفاده کؼد.جؿؼیف ىؿيّنی از یک ىـئهَ قٍاؿایی جؿییً یک جاةؽ -داده ُای ورودی

  ةَ ازای ورودی  ̂ ىّرد اؿحفاده كؼار گیؼد.در ٌحیسَ پیف ةیٍی ظؼوزی   fجلؼیتاً ةحّان ةسای جاةؽ امهی 

جایی از داده  mصال یک ىسيّؾَ ٌؽدیک ةاقغ.  جا صغ اىکان ةَ ىلغار ظؼوزی صلیلی  ةایغ (             )

 ُای چٍغ ورودی و یک ظؼوزی ةنّرت راةعَ زیؼ در ٌؼؼ گؼفحَ ىی قّد:

 (:2راةعَ)

    (             )           (         ) 

 

ةَ ازای  ̂  صال ىی جّان از روی ایً داده ُا یک زغول ةؼای آىّزش ؿیـحو فازی زِث جعيیً ىلادیؼ ظؼوزی 

 کَ: (             )  ةؼدار ُای ورودی 

 (: 3راةعَ)

  ̂   ̂(             )              (         )    

جكکیم داد.صال ىـئهَ جؿییً یک ؿاظحار فازی زِث ىیٍیيو کؼدن جفاوت ةیً ىلادیؼ ظؼوزی و ىلادیؼ پیف ةیٍی 

 قغه ىی ةاقغ و یا ةَ ؾتارت دیگؼ:

 (:4راةعَ)

∑ [ ̂(             )    ]
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ورودی و جک  nةؼدار قاىم  mةا اؿحفاده از  ̂ ةا  fزِث جلؼیب جاةؽ  IF-THENدر ایً روش یک ىسيّؾَ كّاؾغ 

ظؼاصی ىی گؼدد.كّاؾغ فازی جكکیم قغه در ىغل را ىی جّان ةَ راصحی ةَ  (         ) (     )ظؼوزی  

 مّرت زیؼ ةیان ٌيّد:

 (:5راةعَ)

             is    
(  )
            

(  )
                  

(  )
        ∑   

      
  

    

 

  }   و +       *   کَ در آن 
    

      
    

ىسيّؾَ پاراىحؼ ُای ةعف جانی ُؼ كاؾغه ىی ةاقغ.جياىی  { 

 ةنّرت زیؼ ىی ةاقغ:   ىسيّؾَ ُای فازی در فضای 

( ) (:                                                                    6راةعَ)  { ( )  ( )    ( )} 

ایً ىسيّؾَ ُای فازی ةَ مّرت جّاةؽ ؾضّیث ىذهذی و جاةؽ چٍغ زيهَ ای  ٌاىحلارن ةاز از ؿيث چپ و  راؿث  

ث داىٍَ ُا ظّری جؿییً ىی گؼدٌغ کَ ةَ در ٌؼؼ گؼفحَ ىی قّد.در ایً صان (         )   -       ,در  ةازه  

 (وزّد داقحَ ةاقغ کَ درزَ جاةؽ ؾضّیث غیؼ مفؼ داقحَ ةاقغ6در راةعَ ) -       ,    ( ) ازای ُؼ 

اؿحفاده گؼدیغ کَ ایً  Matlabدر ایً كـيث ةؼای ظؼاصی ؿیـحو اؿحٍحاج فازی از زؿتَ اةؽار فازی در ٌؼم افؽار 

 روش را ىّرد ةؼرؿی كؼار ىی دُیو.

 

 عزاحی هذل سیستن استٌتبد فبسی

کَ در زىیٍَ ىضاؿتات ؾغدی ةؼجؼی ظّد را داةث کؼده و  Matlabدر ظؼاصی ؿیـحو اؿحٍحاج فازی از ٌؼم افؽار 

 sugenoاؿحٍحاج فازی ٌّع  ُيچٍیً زِث ظؼاصی از زؿتَ اةؽار ىٍعق فازی اؿحفاده قغه اؿث.در ظؼاصی از ىّجّر

ةَ ؾٍّان ٌاػؼ ىیاٌیاب ةؼای کٍحؼل کٍٍغه  sugenoکَ ةَ ظاظؼ واةـحگی ظعی كّاٌیً ةَ ورودی ُای ؿیـحو,روش 

ُای ظعی چٍغگاٌَ کَ در قؼایط کاری ىعحهف ؿیـحو ُای غیؼ ظعی پّیا کارةؼد دارد و ةـیار ایغه آل اؿث اؿحفاده 
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ؿعش -3ؿعش ىغیؼیث ارقغ-2ؿعش ىغیؼیث ایيٍی-1ةَ جؼجیب ؾتارت اٌغ از: ورودی کَ 5قغه اؿث.ؿیـحو دارای 

ؿعش فؼٍُگی و دارای یک ظؼوزی ةَ ٌام ایيٍی ىی ةاقغ جكکیم قغه اؿث.ةؼای جؼةیث -5ؿعش فؼدی-4کارگؼوُی

ویؼایكگؼ  (5( و)4اؿحفاده قغه اؿث.قکم ُای ) (6ىعاةق زغول) IF-THENكّاؾغ   77و آىّزش ؿیـحو از 

FIS  .ویؼایكگؼ كاٌّن در ىغل ؿیـحو اؿحٍحاج فازی جعيیً ٌيؼه ایيٍی کارظاٌَ ىاقیً ؿازی اراك را ٌكان ىی دُغ 

 
 ؿیـحو اؿحٍحاج فازی جعيیً ٌيؼه ایيٍی کارظاٌَ ىاقیً ؿازی اراك FIS( ویؼایكگؼ 4قکم)

در ٌؼم افؽار  اراك ؿیـحو اؿحٍحاج فازی جعيیً ٌيؼه ایيٍی کارظاٌَ ىاقیً ؿازی FIS( ویؼایكگؼ 4قکم)

MATLAB  ورودی و یک ظؼوزی جكکیم قغه اؿث را ٌكان ىی دُغ 5ىی ةاقغ کَ از. 
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`  
 ؿیـحو اؿحٍحاج فازی جعيیً ٌيؼه ایيٍی کارظاٌَ ىاقیً ؿازی اراك IF-THEN و كّاؾغ كاٌّن ویؼایكگؼ(5)قکم

 ٌيؼه ایيٍی کارظاٌَ ىاقیً ؿازی اراكؿیـحو اؿحٍحاج فازی جعيیً  IF-THEN و كّاؾغ( ویؼایكگؼ كاٌّن 5قکم)

ةؼای جؼةیث و آىّزش ؿیـحو ؿاظحَ قغه  IF-THENكّاؾغ   77در ٌؼم افؽار ىحهب ىی ةاقغ کَ در ایً كـيث 

 اؿث.

 سبخت تَاثغ ػضَیت ٍرٍدی ّب-4-8

فازی,جيام جّاةؽ ویؼایكگؼ جّاةؽ ؾضّیث در ٌؼم افؽار ىحهب اةؽاری اؿث کَ ازازه ىی دُغ ةؼای ؿیـحو اؿحٍحاج 

ؾضّیث ىؼةّط ةَ ورودی ُا را ٌيایف و ویؼایف کٍیغ.ةَ ُيیً دنیم ةؼای ُؼ ورودی چِار جاةؽ ؾضّیث در ةازه ای 

 در ٌؼؼ گؼفحَ قغه کَ قاىم جّاةؽ ىذهذی اؿث .
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 سبخت تبثغ ػضَیت سغح هذیزیت ایوٌی

( و ةؼای ُؼ ةازه جاةؽ ؾضّیث 13ییً)زغول ةَ ىٍؼّر ؿاظث جاةؽ ؾضّیث،جاةؽ ؿعش ىغیؼت ایيٍی در چِار ةازه جؿ

 (6ةغؿث آىغ.)قکم  Matlabآن از ٌؼم افؽار 

ةازه جؿییً قغه ةؼای جاةؽ ؾضّیث ورودی ؿعش ىغیؼیث ایيٍی (13)زغول  

  کم 133-1

 سطح مدیریت ایمنی 
(RPN) 

 

 متوسط 222-424

 زیاد 269-224

 خیلی زیاد 4222-282

 

 

ؿعش ىغیؼیث ایيٍی در ٌؼم افؽار ىحهب (جاةؽ ؾضّیث ورودی6قکم )  

كاةم جغییؼ و  1777جا  1( ىكعل ىی ةاقغ،ىضغوده ؿعش ىغیؼیث ایيٍی از 6( و قکم )13ُياٌعّر کَ از زغول )

 ىی ةاقغ. جاةؽ آن از ٌّع ىذهذی

 سبخت تبثغ ػضَیت سغح هذیزیت ارضذ

( و ةؼای ُؼ ةازه جاةؽ ؾضّیث 14جؿییً)زغولةَ ىٍؼّر ؿاظث جاةؽ ؾضّیث،جاةؽ ؿعش ىغیؼت ارقغ در چِار ةازه 

 (7ةغؿث آىغ.)قکم  Matlabآن از ٌؼم افؽار 

 

ارقغةازه جؿییً قغه ةؼای جاةؽ ؾضّیث ورودی ؿعش ىغیؼیث (14)زغول  

  کم 133-1

 سطح مدیریت ارشد 
(RPN) 

 

 متوسط 222-424

 زیاد 269-224

 خیلی زیاد 4222-282
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ؿعش ىغیؼیث ارقغ در ٌؼم افؽار ىحهبجاةؽ ؾضّیث ورودی  (7قکم)  

كاةم جغییؼ و  1777جا  1( ىكعل ىی ةاقغ،ىضغوده ؿعش ىغیؼیث ارقغ از 7( و قکم )14ُياٌعّر کَ از زغول )

 ىی ةاقغ. جاةؽ آن از ٌّع ىذهذی

 سبخت تبثغ ػضَیت سغح کبر گزٍّی

( و ةؼای ُؼ ةازه جاةؽ ؾضّیث آن 15ةَ ىٍؼّر ؿاظث جاةؽ ؾضّیث،جاةؽ ؿعش کارگؼوُی در چِار ةازه جؿییً)زغول 

 (8ةغؿث آىغ.)قکم  Matlabاز ٌؼم افؽار 

 

کار گؼوُیةازه جؿییً قغه ةؼای جاةؽ ؾضّیث ورودی ؿعش (15زغول)  

  کم 133-1

  کارگروهیسطح 
(RPN) 

 

 متوسط 222-424

 زیاد 269-224

 خیلی زیاد 4222-282

 

 

(جاةؽ ؾضّیث ورودی ؿعش کارگؼوُی در ٌؼم افؽار ىحهب8قکم)  
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كاةم جغییؼ و  1777جا  1( ىكعل ىی ةاقغ,ىضغوده ؿعش کارگؼوُی از 8( و قکم )15ُياٌعّر کَ از زغول )

 ىی ةاقغ. جاةؽ آن از ٌّع ىذهذی

 سبخت تبثغ ػضَیت سغح فزدی

( و ةؼای ُؼ ةازه جاةؽ ؾضّیث آن از 16ؾضّیث،جاةؽ ؿعش فؼدی در چِار ةازه جؿییً)زغولةَ ىٍؼّر ؿاظث جاةؽ 

 (9ةغؿث آىغ.)قکم  Matlabٌؼم افؽار 

فؼدیةازه جؿییً قغه ةؼای جاةؽ ؾضّیث ورودی ؿعش (16)زغول   

  کم 133-1

 فردیسطح 
(RPN) 

 

 متوسط 222-424

 زیاد 269-224

 خیلی زیاد 4222-282

 

 

(جاةؽ ؾضّیث ورودی ؿعش فؼدی در ٌؼم افؽار ىحهب9قکم )  

كاةم جغییؼ و جاةؽ آن  1777جا  1( ىكعل ىی ةاقغ,ىضغوده ؿعش فؼدی از 9( و قکم )16ُياٌعّر کَ از زغول )

 ىی ةاقغ. از ٌّع ىذهذی

 سبخت تبثغ ػضَیت سغح فزٌّگی

( و ةؼای ُؼ ةازه جاةؽ ؾضّیث آن از 17ةَ ىٍؼّر ؿاظث جاةؽ ؾضّیث،جاةؽ ؿعش فؼٍُگی در چِار ةازه جؿییً)زغول 

 (17ةغؿث آىغ.)قکم Matlabٌؼم افؽار 
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فؼٍُگیةازه جؿییً قغه ةؼای جاةؽ ؾضّیث ورودی ؿعش (17)زغول   

  کم 133-1

 فرهنگیسطح 
(RPN) 

 

 متوسط 222-424

 زیاد 269-224

 خیلی زیاد 4222-282

 

 

 افؽار ىحهب(جاةؽ ؾضّیث ورودی ؿعش فؼٍُگی در ٌؼم 11قکم)

كاةم جغییؼ و جاةؽ  1777جا  1(ىكعل ىی ةاقغ,ىضغوده ؿعش فؼٍُگی از 17( و قکم )17ُياٌعّر کَ از زغول )

 ىی ةاقغ. آن از ٌّع ىذهذی

 

 تحلیل هذل ٍ ثزرسی ًتبیذ-4-9

ُؼ ؿعش  RPNةا وارد کؼدن ٌيؼه  IF-THENدر ىؼصهَ آظؼ ةؿغ از ظؼاصی ؿیـحو و جؼةیث و آىّزش آن ةا كّاؾغ 

ىضاؿتَ قغ ظؼوزی کَ ُيان ٌيؼه ایيٍی کارظاٌَ ىاقیً ؿازی اراك ىی ةاقغ ةغؿث ىی آیغ.)  FMEAکَ جّؿط 

 (44قکم 



Int. J. Advanced Operations Management, Vol. 41, No. 2, 2222 

Copyright © 2222 Inderscience Enterprises Ltd. 

 

 

ٌيایف ظؼوزی ؿیـحو اؿحٍحاج فازی (11)قکم   

 

( ىكعل اؿث ٌيؼه ایيٍی کارظاٌَ ىاقیً ؿازی اراك ةا وارد 11ُياٌعّر کَ از ظؼوزی ؿیـحو اؿحٍحاج فازی)قکم 

ؿعش  RPNو ٌيؼه  13154ؿعش ىغیؼیث ارقغ  RPNو ٌيؼه  99ؿعش ىغیؼیث اىیٍی  RPNکؼدن ورودی ُا) ٌيؼه 

از ٌيؼه  7553( ةؼاةؼ 173ؿعش فؼٍُگی  RPNو ٌيؼه  18855ؿعش ىغیؼیث فؼدی  RPNو ٌيؼه  114کارگؼوُی 

 ىی ةاقغ. 111

 گیزی ًتیزِ

در ایً پژوُف از جياىی پاراىحؼ ُای ىّدؼ ؿعّح ىعحهف ؿازىاٌی در ایيٍی مٍایؽ قاىم:ؿعش ىغیؼیث ایيٍی،ؿعش 

ىغیؼیث ارقغ،ؿعش کارگؼوُی،ؿعش فؼدی و ؿعش فؼٍُگی اؿحفاده قغه اؿث ونی اکذؼ پژوُف ُا جٍِا ىٍضنؼ ةَ 

ٍغ،ةا جّزَ ةَ ایً اىؼ ةا اؿحفاده از یک ةاٌک اظالؾاجی چٍغ پاراىحؼ ةّده و یا از زاىؿیث و دكث ةاال ةؼظّردار ٌیـح

ؿیـحو اؿحٍحاج فازی ىغنی زِث جعيیً ٌيؼه ایيٍی کارظاٌَ ىاقیً ؿازی اراك ارائَ قغ و  FMEAزاىؽ و ةَ کيک 

 کَ ةؼ ایً اؿاس ٌحایر زیؼ صامم قغه اؿث: 
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گی از ؿعش ُای ؿازىاٌی (درزَ ؿعش ریـک ؿعش فؼدی و ؿعش فؼ7ٍُاٌسام قغه)زغول Fmeaةؼ اؿاس -1

ٌـتث ةَ ؿایؼ ؿعّح ىعحهف ؿازىاٌی دارای ریـک ةاالجؼی ةّده و ىی ةایـث جّزَ ةیكحؼی ةَ ؿعش ُای فؼدی و 

 فؼٍُگی و فؼٍُگ ؿازی در ظنّص آىّزش و رؾایث ىّارد ایيٍی گؼدد. 

ؿعش ىغیؼیث  RPNو ٌيؼه  99ؿعش ىغیؼیث ایيٍی  RPNٌيؼه ایيٍی کارظاٌَ ىاقیً ؿازی اراك ةؼ اؿاس ٌيؼه  -2

ؿعش  RPNو ٌيؼه  18855ؿعش ىغیؼیث فؼدی  RPNو ٌيؼه  114ؿعش کارگؼوُی  RPNو ٌيؼه  13154ارقغ 

 و در ؿعش ىعهّب ىی ةاقغ. 111از ٌيؼه  7553ةؼاةؼ  173فؼٍُگی 

یک اكغام از  "ح ریؽی قغه کَزىان ازؼای آن اؿث.ایً روش ةؼای آن ظؼ FMEAیکی از ؾّاىم ىّفلیث روش  -3

ةا ؿایؼ  FMEAةَ ةیان دیگؼ یکی از جفاوت ُای اؿاس  "كتم واكؿَ ةاقغ ٌَ یک جيؼیً ةؿغ از آقکار قغن ىكکالت

یک اكغام کٍكی اؿث ٌَ واکٍكی کَ ةا جّزَ ةَ اُيیث ایً ىّضّع ىعانؿَ  FMEAروش ُای کیفی ایً اؿث کَ 

در ایً  FMEAاقیً ؿازی اراك اؿث کَ ةا جّزَ ةَ دالیم ذکؼ قغه پؼوژه ىّردی در ایً جضلیق ىسيّؾَ کارظاٌَ ى

اؿحٍحاج فازی ؿازىان از اُيیث قایاٌی ةَ ىٍؼّر قٍاؿایی ریـک ُا و انّیث ةٍغی آٌِا ةؼظّردار اؿث و روش 

قث یک ٌگا٬,فؼایٍغ فؼىّنَ کؼدن ٌگاقث ورودی داده قغه ةَ یک ظؼوزی ةا اؿحفاده از ىٍعق فازی اؿث.پؾ از آن

در ایً جضلیق ىتٍا از ایٍکَ جنيیو ىا چَ ىی جّاٌغ ةاقغیا ایٍکَ انگّی جنيیو گیؼی چَ ةاقغ ةؼای ىا ىِیا ىی کٍغ.

ی ؾغم دارا دادُِای ةا کار ةؼای ىٍاؿب روقی کَ فازی حٍحاجاز ؿیـحو اؿ ،ةؼای کاُف ؾغم كعؿیث روش كعؿی

 اؿث.قغه و ٌيؼه ایيٍی ةِتّد یافحَ  حفادهكعؿیث اؿث، اؿ

 پیطٌْبدات

از روش جسؽیَ و جضهیم ؿهـهَ ىؼاجتی فازی زِث صػف ىكکم یکـان ةّدن وزن ُای ىؼةّط ةَ ریـک فاکحّر -1

 اؿحفاده قّد. FMEAُا در روش ؿٍحی 

ىاه یک ةار  7ةا جّزَ ةَ اصحيال وكّع و کكف ظعؼُای ٌاقٍاظحَ قغه ةا قغت ُای ىعحهف پیكٍِاد ىی گؼدد ُؼ -2

کارظاٌَ ىاقیً ؿازی اراك ةا جیو ُای ىحعنل و ةا جّزَ ةَ اؿحاٌغارد ُای روز دٌیا ةَ روش فّق ٌيؼه ایيٍی 

 ىضاؿتَ و ارزیاةی گؼدد.
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