هسیزیت ریغک (ذطز)
 HFMEAچیغت؟
هزاحل اًزبم HFMEA
هخبل
کبر گزٍّی

تکٌیک تحلیل حبالت ثبلقَُ ذطب ٍ آحبر آى
FMEA- Failure Mode and Effects Analysis

 FMEA oرٍیکززی گبم ثِ گبم ثزای ؽٌبعبیی حبالت ثبلقَُ ذزاثی
ٍ ؽکغت زر فزایٌس طزاحی ٍ تَلیس یک کبال یب ارائِ یک ذسهت (ثب
ّسف پیؾگیزی اس ٍقَع ایي ذزاثی ّب ٍ حبالت ؽکغت ) اعت.
 oرٍؽی عبذتبریبفتِ ثزای کوی کززى احزات ثبلقَٓ ثزٍس ذطب اعت کِ
اهکبى اٍلَیت ثٌسی اقساهبتی را ثزای کبّؼ یب حذف ایي حبالت
ؽکغت ثِ ٍرَز هی آٍرز.
 oرٍؽی عیغتوبتیک ثزای رٍیبرٍیی ثب هؾکالت ،چبلؼ ّب ،ذطبّب ٍ
ؽکغت ّب ثِ هٌظَر یبفتي راُ ّبیی ثزای ثْجَز ایي هَارز هی ثبؽس.

چزا اس  FMEAاعتفبزُ هی کٌین؟
• ثب ّسف پیؾگیزی اس ذطبّب ٍ حَازث
• ًیبسی ثِ تزبرة ثس قجلی یب رٍیسازّبی ؽجِ حبزحِ
ًیغت.
• قبثلیت اػتوبز ٍ اطویٌبى عیغتن را ثیؾتز هی کٌس.

FMEA

پبیِ ٍ اعبط
• چِ ذطبیی هوکي اعت رخ زّس؟

• احتوبل ٍقَع ایي ذطب ٍ آحبر ٍ پیبهسّبی آى کساهغت؟
• احتوبل ؽٌبعبیی ٍ کؾف ایي ذطب پیؼ اس ٍقَع چقسر اعت؟
RPN= O X S X D
where:
O = frequency of occurrence ranking score
S = severity of effects ranking score
D = probability of detection ranking score

* RPN

= Risk Priority Number (for each risk)

• Do you take actions to prevent yourself from
being late to work?Yes or No
• Do you “take the shortcut”when you see traffic
building up in a familiar place?Yes or No
• Do you try to distinguish “big problems”from “little
problems”?Yes or No
• Do you see the possibility of eliminating some
problems, but need a better way to show that to
people?Yes or No

•
•
•
•

آیب ؽوب تساثیزی را ثِ کبر هی ثٌسیس کِ زیز ثِ هحل کبرتبى ًزعیس؟
(ثلی یب ذیز)
آیب ؽوب سهبًی کِ زر راُ ثِ تزافیک ثز هی ذَریس اس هغیزّبی هیبًجز
اعتفبزُ هی کٌیس؟ (ثلی یب ذیز)
آیب ؽوب عؼی هی کٌیس ثیي هغبئل ٍ هؾکالت کَچک ٍ هغبئل ٍ
هؾکالت ثشرگ تفبٍت قبئل ؽَیس؟ (ثلی یب ذیز)
آیب ؽوب ثِ زًجبل راّی ثْتز ثزای ًؾبى زازى تالػ ّبیتبى زر رْت
حل هغبئل ٍ هؾکالت ّغتیس؟ (ثلی یب ذیز)

• پبعد ّبی ؽوب ثیبًگز ایي اهز اعت کِ ؽوب زر حبل حبضز
ثزذی قَاػس ٍ اصَل رٍػ  FMEAرا ثزای هقبثلِ ثب
هؾکالت ٍ هغبئل زر سًسگی رٍسهزُ تبى ثِ کبر هی ثٌسیس.

چِ کغبًی اس  FMEAاعتفبزُ هی کٌٌس؟
هٌْسعیي زر عزاعز زًیب زر صٌبیغ:
• َّایی
• اًزصی ّغتِ ای
• َّا ٍ فضب
• صٌبیغ پتزٍؽیوی ٍ...
ثیؼ اس  30عبل اعت کِ ثب ّسف ؽٌبعبیی ذطبّب ٍ پیؾگیزی اس ٍقَع
حَازث اس ایي رٍیکزز اعتفبزُ هی کٌٌس.

•  FMEAتحلیل عیغتوبتیک یک فزایٌس ثب ّسف:
•

ضٌاسایی

 oراّْبیی کِ هوکي اعت یک فزایٌس زچبر ؽکغت ؽَز.
 oاحزات یب ًتبیذ احتوبلی ثزٍس ایي ؽکغت ّب
 oػلل احتوبلی ثزٍس ایي ؽکغت ّب
• اتخار تذاتیشی تشای کاّص احتوال ٍقَع ایي حاالت

 oرلَگیزی یب کبّؼ احتوبل ٍقَع
 oکبّؼ پیبهسّبی ٍقَع
فشایٌذ هذاٍم تْثَد هستوش

ّذف بکبرگیزی  FMEAدر بخش بْذاشت ٍ درهبى
• ثِ طَر کلی زر ثرؼ ثْساؽت ٍ زرهبى ،پیؾگیزی اس حَازث ٍ
اتفبقبت کبًَى تَرِ ًجَزُ اعت
• ّوَارُ ایي ػقیسُ ًبزرعت ٍرَز زاؽتِ کِ کبزر زرهبًی هزتکت ذطب ٍ
اؽتجبُ ًوی ؽًَس.
• عیغتن ّبی ثیوبرعتبًی ثزای کؾف ٍ ؽٌبعبیی ذطبّب طزاحی ًؾسُ
اًس ،ایي عیغتن ّب تٌْب پظ اس ٍقَع حَازث ٍ ذطبّب زعترَػ تغییز
هی ؽًَس ٍ کوتز ثِ صَرت پیؾگیزاًِ اقسام ثِ ؽٌبعبیی ذطزات ثبلقَُ
هی ًوبیٌس.

ّذف بکبرگیزی  FMEAدر بخش بْذاشت ٍ درهبى

• شٌبسبیی ٍ کبّش تؼذاد ًقبط تَأم بب ریسک ()Risk Points
در فزایٌذّبی هزاقبت ّبی بْذاشتی ٍ درهبًی کِ هی تَاًٌذ بز
بیوبراى ،ارائِ دٌّذگبى خذهبت ٍ سبسهبى ّبی بْذاشتی ٍ
درهبًی تبثیز سَء ٍ هٌفی داشتِ ببشٌذ.
• بِ ػالٍُ :

 افشایش اثزبخشی
 افشایش کبرایی
 ٍ کبّش ّشیٌِ ّب

HFMEA

فَائس

• If FMEA were utilized, the following
vulnerabilities might have been recognized and
prevented:
• Major medical center power failure
• MRI Incident –ferromagnetic objects
• Bed rail and vail bed entrapment
• Medical gas usage

تؼزیف HFMEA
 .1ارسیبثی آیٌسُ ًگزی کِ گبم ّبی یک فزایٌس را ؽٌبعبیی ًوَزُ
ٍ ارتقب هی زّس .ثب اًزبم ایي کبر هی تَاى اس پیبهسی ًغجتبً
ایوي ٍ هطلَة اس ًظز ثبلیٌی اطویٌبى حبصل ًوَز.
 .2رٍیکززی عیغتوبتیک ثزای ؽٌبعبیی ٍ پیؾگیزی اس ثزٍس
هؾکالت زر فزایٌس ٍ ارائِ ذسهت پیؼ اس ٍقَع آًْب

RCA ٍ HFMEA
•
•
•
•
•

ضثاّت

•

تؾکیل تین ثیي رؽتِ ای
تزعین ًوَزار
•
عیغتن
هغبئل
ثز
توزکش
•
ارائِ اقساهبت ٍ راُ حل ّب
•
اعتفبزُ اس رٍػ ّبی ثبرػ
افکبر ٍ ًوَزار ػلت ٍ هؼلَل
•

تفاٍت
ًوَزار رزیبى فزایٌس – ًوَزار
ٍقَع حبزحِ
تحلیل پیؾگیزاًِ اگز – آًگبُ
اًتربة هَضَع ثزای تحلیل
اعتفبزُ اس فبکتَرّبی ”قبثلیت
ؽٌبعبیی“ ٍ ” هیشاى ثحزاًی
ثَزى“ زر تحلیل
تبکیس ثز آسهَى راُ حل ّب

هزاحل اًزبم
.1
.2
.3
.4
.5

HFMEA

هَضَع را هؾرص کٌیس.
تین را تؾکیل زّیس.
فزایٌس را تزعین کٌیس.
تحلیل را اًزبم زّیس.
اقساهبت ٍ ؽبذص ّب را هؾرص کٌیس.

گبم اٍل :فزایٌس هسًظز ثزای ثزرعی ٍ تحلیل را اًتربة ًوبییس .زاهٌِ کبر را هؾرص
کٌیس ( زاهٌِ هَرز ًظز ثبیس اذتصبصی ٍ ؽبهل تؼزیف رٍؽٌی اس فزایٌس یب هحصَل
تحت هطبلؼِ ثبؽس)

• زاهٌِ تحلیل : HFMEA

چِ چیشی را تحلیل کٌین ؟
پزٍعیززّبیی کِ احتوبل ثزٍس ذطب زر آًْب سیبز اعت

• هبًٌس :
 هحبعجِ ٍ اًساسُ گیزی زٍس زارٍّب زعتَرات ؽفبّی ٍ اس طزیق تلفي حجت زعتی زعتَرات ( زعترط) -اعتفبزُ اس اثشارّبی کٌتزل تشریق

چِ چیشی را تحلیل کٌین ؟
• فزآیٌسّبی کِ تَام ثب ریغک ّغتٌس یب هوکي اعت هٌزز ثِ حبزحِ ٍ
رٍیساز فبرؼِ آهیش ؽًَس :
 اعتفبزُ اس زارٍّب پزٍعیززّبی ػول رزاحی اعتفبزُ اس ذَى ٍ فزاٍرزُ ّبی ذًَی هْبر فیشیکی()Restraint قزًطیٌِ کززى( )Seclusionثِ ػٌَاى رشئی اس زرهبى ذسهبت ٍ هزاقجت ّبیی کِ ثِ روؼیت ّبی ثب ریغک ثبال ارائِ هی گززز. -فزایٌس احیب

چِ چیشی را تحلیل کٌین ؟
فزایٌس اعتفبزُ اس زارٍّبی ثب ریغک ثبال هبًٌس:
•
•
•
•
•
•
•

اًغَلیي
زارٍّبی ؽیوی زرهبًی
لیسٍکبئیي
کلزٍپتبعین
هیساسٍالم
زارٍّبی ضس اًؼقبزی
ثلَکزّبی ػصجی  -ػضالًی

چِ چیشی را تحلیل کٌین ؟
تغییش دس فشایٌذّا ٍ پشٍسیجشّا

هبًٌس :
 فزایٌس ّبی رسیس یب تغییز یبفتِ اعتفبزُ اسزارٍّب
 پزٍعیززّبی تؾریصی رسیس ٍ تبسُ ثِ کبرگزفتِ ؽسُ
 پزٍتکل ّبی رسیس یب تغییز یبفتِ زرهبًی تسٍیي عیبعت ّب ٍ پزٍعیززّب -ثبسثیٌی فبرهبکَپِ

هٌبثغ اطالػبتی زر تؾریص فزایٌسّبی پزذطز
فزایٌسّبی پزذطز یب حَازحی کِ زر عبسهبى ؽوب ثب اعتفبزُ اس :
-

گشارػ اذتیبری حَازث
هؾبّسُ فزایٌسّبی پزذطز
هزٍر پزًٍسُ ّبی پشؽکی ثیوبراى
پیوبیؼ ّبی صَرت گزفتِ زر ثیي کبرکٌبى ٍ ثیوبراى
زازُ ّبی ثْجَز ػولکزز
هَرز ؽٌبعبیی قزار گزفتِ اًس.

هزاحل اًزبم
.1
.2
.3
.4
.5

HFMEA

هَضَع را هؾرص کٌیس.
تین را تؾکیل زّیس.
فزایٌس را تزعین کٌیس.
تحلیل را اًزبم زّیس.
اقساهبت ٍ ؽبذص ّب را هؾرص کٌیس.

گبم زٍم
تشکیل تین :
تیوی بیي رشتِ ای هتشکل اس :
• کبرشٌبسبًی کِ بِ هَضَع تحت هطبلؼِ اشزاف دارًذ،
هشبٍر اًجبم تحلیل FMEA
•
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کبرثزگ HFMEA

گبم زٍم  :تطکیل تین

ضوبرُ _____________ H FMEA
تبرید ضزٍع _____________

تبرید تکویل ______________

افزاز تین
______________________

__________________

______________________

_________________

______________________

________________

سزپزست تین __________________________________
فزایٌس تحت هطبلعِ
فزز یب افزاز هسئَل ًگْساری سَاثك ٍ اطالعبت

هزاحل اًزبم
.1
.2
.3
.4
.5

HFMEA

هَضَع را هؾرص کٌیس.
تین را تؾکیل زّیس.
فزایٌس را تزعین کٌیس.
تحلیل را اًزبم زّیس.
اقساهبت ٍ ؽبذص ّب را هؾرص کٌیس.

گبم عَم
در ایي هزحلِ فزایٌذ هَرد ًظز را تزسین ًوبییذ.
 3الفً -وَدار جزیبى فزایٌذ را رسن کٌیذ (آى چِ کِ اتفبق هی افتذ)
 3ة -بِ طَر هتَالی ّز یک اس گبم ّبی فزایٌذ تحت هطبلؼِ را شوبرُ
گذاری کٌیذ.
3ح -اگز فزایٌذ هَرد ًظز ،فزایٌذی پیچیذُ است ،بز هحذٍدُ خبصی اس
فزایٌذ توزکش کٌیذ( .بکبرگیزی حذٍ هزسّبی اختیبری بزای دستیببی
بِ یک هحذٍدُ هشخص ٍ قببل کٌتزل)
ًکتِ :افزاد تینً ،وَدار جزیبى فزایٌذ رسن شذُ را هطبلؼِ کزدُ ٍ اصالحبت
السم را در آى اػوبل ًوبیٌذ.

 3ت – ّوِ فزایٌسّبی فزػی ( )sub processesهَرَز زر سیز
ّز یک اس ذبًِ ّبی ایي ًوَزار را ؽٌبعبیی ًوبییس  .ایي فزایٌسّبی
فزػی را پؾت عز ّن ًَؽتِ ٍ حزٍف گذاری کٌیس.

 3ث – ًوَزار رزیبى فزایٌسی هتؾکل اس فزایٌسّبی فزػی ایزبز ًوبییس.

• گام سَم الف -زر هَرز ًحَُ کبر فزایٌس اطالػبت السم را روغ
آٍری کٌیس ٍ ًوَزار رزیبى آى را ثکؾیس.

فزایٌس اًجبم آسهبیص :

حثت ًتیجِ دس
سیستن

دادى گضاسش
تِ پضضک

آًالیض ًوًَِ

جوغ آٍسی
ًوًَِ

دسخَاست آصهایص
PSA

• گام سَم ب ّ-ز یک اس گبهْبی فزایٌس را ثِ صَرت هتَالی ؽوبرُ
گذاری کٌیس.

حثت ًتیجِ دس
سیستن

دادى گضاسش
تِ پضضک

آًالیض ًوًَِ

جوغ آٍسی
ًوًَِ

دسخَاست آصهایص
PSA

گبم سَم ح :اگز فزایٌس ،فزایٌسی پیچیسُ است ،ثرطی اس آى را ثزای تحلیل
اًتربة کٌیس.

حثت ًتیجِ دس
سیستن

دادى گضاسش
تِ پضضک

آًالیض ًوًَِ

جوغ آٍسی
ًوًَِ

دسخَاست
آصهایص
PSA

گبم عَم ح -اگز السم اعت کلیِ گبم ّبی فزایٌسّبی
فزػی را فْزعت کٌیس ٍ آًْب را حزٍف گذاری کٌیس.
حثت ًتیجِ دس
سیستن

الف – ٍارز
کززى ًتیزِ

دادى گضاسش
تِ پضضک

الف -زریبفت
گشارػ

آًالیض ًوًَِ

الف -هطبلؼِ
کززى زرذَاعت
پشؽک
ة -عبًتزیفَص
کززى ًوًَِ
ح -تبییس
کبلیجزاعیَى
ت -کٌتزل کیفی
ث -اًزبم آسهبیؼ
د -گشارػ کززى
ًتیزِ
س -ثبیگبًی کززى
ًتیزِ

جوغ آٍسی
ًوًَِ

لف -ؽٌبعبیی
ثیوبر
ة -اًتربة
لَلِ هٌبعت
ح -گزفتي
ذَى
ت-ثزچغت
سزى ثِ ًوًَِ

دسخَاست آصهایص
PSA

الف -زرذَاعت
ًَؽتِ هی ؽَز
ة -زرذَاعت
ٍارز کبهپیَتز هی
ؽَز
ح-زرذَاعت زر
آسهبیؾگبُ زریبفت
هی ؽَز

 3گام سَم ث ً -وَزاررزیبى فزایٌسی هتؾکل اس فزایٌسّبی فزػی
ایزبز ًوبییس( .فزایٌس فزػی آًبلیش ًوًَِ)

3د
گضاسش کشدى
ًتیجِ

3چ
تایگاًی
کشدى ًتیجِ

3ث
اًجام
آصهایص تش
سٍی ًوًَِ

3ت
کٌتشل کیفی

3ج
تاییذ
کالیثشاسیَى

3ب
ساًتشیفَط
کشدى ًوًَِ

 3الف
هطالؼِ
دسخَاست
پضضک

نام فرایند

علل احتوبلی

ضست

احتوبل

ًوزُ ذطز

ًمطِ ضعف

السهبت کٌتزلی فعلی

لبثلیت ضٌبسبیی

ازاهِ تحلیل

الساهبت یب زلیل ثزای تَلف

ضبذص

فزز هسئَل

حبلت
ذطب

ًوزُ زّی

تحلیل زرذت تصوین

هَافمت هسیزیت

گبم چْبرم  : HFMEAتحلیل ذطز

گبم پٌجن  : HFMEAضٌبسبیی الساهبت ٍ
ضبذص ّب
ًَع
السام
کٌتزلی
کٌتزل،
پذیزش
،حذف

گبم چْبرم :تحلیل ذطز اًزبم زّیس.
الف  -حبالت ثبلقَُ ذطب را فْزعت ًوبییس.

ة  -ؽست ٍ احتوبل ٍقَع ّز یک اس آًْب را هؾرص کٌیس.
ح – اس زرذت تصوین گیزی اعتفبزُ ًوبییس.
ت -توبم ػلت ّبی ثزٍس ّز یک اس ایي حبالت ذطب را فْزعت کٌیس.

تحلیل هربطزُ

Hazard Analysis

• فزایٌس روغ آٍری ٍ ارسؽیبثی هربطزات فزایٌس تحت هطبلؼِ.
• ّسف اس اًزبم ایي تحلیل ،تْیِ لیغتی اس هربطزات هْن هی ثبؽس کِ
زر صَرت ػسم کٌتزل هَحز هٌزز ثِ ثیوبری ٍ آعیت هی ؽًَس.

گبم چْبرم
•

گبم چْبرم الف -تحلیل هربطزُ -ثزای ّز یک اس
فزایٌسّبی فزػی کلیِ حبالت ثبلقَُ ذطب یب ؽکغت را
فْزعت ًوبییس.

حبلت ثبلقَُ ذطب ((Failure Modes
• راُ ّبی هرتلفی کِ فؼبلیت ذبصی اس یک فزایٌس یب سیز فزایٌس
ثب ًقص هَارِ ؽسُ ٍ اّساف هَرز ًظز را تبهیي ًوی کٌٌس.

گام چْاسم الف -تحلیل ذطز -کلیِ حبالت ثبلقَُ ذطب را ثزای ّز
یک اس فزایٌسّبی فزػی فْزعت کٌیس ٍ آًْب را ؽوبرُ گذاری کٌیس.

گضاسش کشدى
ًتیجِ

.1
.2

.3
.4

.5

حبالت
•
ذطب:
ذزاثی کبهپیَتز
جبثجب ٍارز کززى
ًتبیج ثزای یک ثیوبر
زیگز
ذطبی ٍارز کززى
اطالعبت زرکبهپیَتز
اس زست رفتي ًتبیج
آسهبیص ثِ علت
ذزاثی کبهپیَتز
اضتجبُ ذَاًسى
ًتبیج

اًجام آصهایص
تش سٍی ًوًَِ

•حبالت ذطب
 .1ذطبی هکبًیکی
 .2ذطبی فٌی

کٌتشل کیفی

•حبالت ذطب
ً .1تبیج کٌتزل کیفی
غیز لبثل لجَل

تاییذ
کالیثشاسیَى

•حبالت ذطب:
 .1زستگبُ
کبلیجزُ ًیست
 .2کبلیجزاسیَى
ًبزرست

ساًتشیفَط کشدى
ًوًَِ

•حبالت ذطب:
 .1زستگبُ ذزاة است.
 .2سزعت ًبهٌبست
ً .3وًَِ لرتِ ًطسُ است.
ً .4جَز ثزق
 .5لَلِ ًبهٌبست

هطالؼِ دسخَاست
پضضک

•حبالت ذطب:

 .1تست
اضتجبُ
زرذَاست
ضسُ .
 .2زستَر
پشضک ثِ
آسهبیطگبُ
ًزسیس.

• گبم چْبرم ة  -ؽست ٍ احتوبل حبلت ثبلقَُ ذطب را تؼییي کٌیس ٍ
ًوزُ ذطز را ثب اعتفبزُ اس هبتزیظ ًوزُ زّی ذطز
(  )Hazard scoring matrixهحبعجِ کٌیس.
 ؽست ذطز ((severity
 احتوبل ذطز ()probability

سٍیذاد فاجؼِ آهیض

سٍیذاد هْن major

دس  FMEAایي سٍیذاد ًوشُ  10سا هی گشفت.

دس  FMEAایي سٍیذاد ًوشُ  7سا هی گشفت.

خطا تاػج هشگ یا جشاحت تیواس هی ضذ.

تشٍص خطا تاػج ًاسضایتی ضذیذ هطتشی هی ضذ.

تاحیش تش تیواس :هشگ یا اص دست دادى دائوی
کاسکشد ،خَدکطیٍ ،اکٌص ًاساصگاسی خَى،
جشاحی /پشٍسیجش تش تیواس ًادسست یا ػضَ
اضتثاُ ،گن ضذى ًَصاد یا تحَیل ًَصاد تِ
خاًَادُ غیش
تاحیش تش هالقات کٌٌذُ :هشگ یا تستشی سِ سٍص
یا تیطتش
تاحیش تش کاسهٌذ :هشگ یا تستشی تیص اص سِ
سٍص
تجْیضات یا تسْیالت :ضشس ٍ آسیة تیص اص
....
آتصّ :ش آتطی کِ دس هشحلِ ضشٍع ًثاضذ.

تاحیش تش تیواس :کاّص دائوی کاسکشدّای تذًی ،تغییش
ضکلً ،یاص تِ هذاخالت جشاحی ،افضایص هذت صهاى
تستشی دس تیواسستاى سِ سٍص یا تیطتش ،افضایص
هیضاى سطح هشاقثت تشای سِ تیواس یا تیطتش
تاحیش تش هالقات کٌٌذُ :تستشی ضذى یک یا دٍ
هالقات کٌٌذُ
تاحیش تش کاسهٌذ :تستشی یک،دٍ ،سِ ًفش اص کاسکٌاى
یا تؼذاد تیطتشی اص کاسکٌاى صهاى سا اص دست تذٌّذ

تجْیضات یا تسْیالت :ضشس ٍ آسیثی تشاتش یا تیص
اص ......................

سٍیذاد هتَسط

سٍیذاد ًا چیض

دس  FMEAایي سٍیذاد ًوشُ  4سا هی گشفت .تا
اصالح ٍ تؼذیل فشایٌذ یا هحصَل هی تَاى تش خطا
غلثِ کشد ،اها ًقصی جضئی دس ػولکشد ٍجَد داسد.

دس  FMEAایي سٍیذاد ًوشُ  1سا هی گشفت.
خطا اص ًظش هطتشی قاتل تَجِ ًیست ٍ تش اسائِ
خذهت یا هحصَل ًیض احش ًوی گزاسد.

تاحیش تش تیواس :تذٍى صذهِ ،ػذم افضایص طَل هذت
تاحیش تش تیواس :افضایص هذت صهاى تستشی یا
صهاى تستشی یا سطح هشاقثت
افضایص سطح هشاقثت دسیافتی دس یک یا دٍ
تاحیش تش هالقات کٌٌذُ :ػذم ًیاص تِ هؼایٌِ ٍ دسهاى
تیواس
تاحیش تش هالقات کٌٌذُ :هؼایٌِ ٍ دسهاى سشپایی تاحیش تش کاسهٌذ :تٌْا ًیاص تِ کوک ّای اٍلیِ تذٍى
اص دست دادى صهاى،
یک یا دٍ هالقات کٌٌذُ
تجْیضات یا تسْیالت :ضشس ٍ آسیة کوتش اص .....
تاحیش تش کاسهٌذّ :ضیٌِ پضضکی ،اص دست دادى یا اص دست دادى ّش گًَِ قاتلیت کاستشد تذٍى پیاهذ
ٍقت
ًاگَاس تشای تیواس

تجْیضات یا تسْیالت :آسیة ٍ ضشس تیص اص
 ٍ................کوتش اص .........
آتص :دس هشحلِ ًخستیي یا کوتش

آتص :کاستشد ًذاسد -هَاسد فاجؼِ آهیض ٍ هتَسط سا
هالحظِ تفشهاییذ

احتوبل ٍقَع
•
•
•
•

هتساٍلٍ :قَع رذساز زر حبل حبضز یب آیٌسُ ًشزیک هحتول اعت
(هی تَاًس زر طَل یک عبل ،چٌس ثبر رخ زّس)
گبّی :ؽبیس رخ ثسّس ( زر عبل یک یب زٍ ثبر رخ هی زّس)
غیز هؼوَل :هوکي اعت رخ ثسّس (زٍ تب پٌذ عبل آیٌسُ یک ثبر رخ
هی زّس)
ثؼیسٍ :قَع رذساز غیز هحتول اعت (پٌذ تب عی عبل آیٌسُ یک ثبر رخ
هی زّس)

HFMEA Hazard Scoring Matrix

احتوبل

پیبهس
فاجؼِ
آهیض

هْن

هتَسط

ًاچیض

هتذاٍل

16

12

8

4

گاّی

12

9

6

3

غیش هؼوَل

8

6

4

2

تؼیذ

4

3

2

1

 ثب اعتفبزُ اس زرذت تصوین گیزی هؾرص کٌیس کِ آیب-گبم چْبرم ح
حبلت ذطز ثبلقَُ ؽٌبعبیی ؽسُ ًیبس ثِ اقساهبت ثیؾتزی زارز؟
• A single point weakness (critically)
• An effective control measure
• An obvious hazard (detectability)

آیا احتوال ٍقَع ایي خطش ٍ ضذت آى تِ قذسی
است کِ ًیاص تِ کٌتشل آى سا ضشٍسی ساصد؟
تشای هخال ًوشُ  8یا تاالتش

HFMEA Decision Tree
خیش

آیا یک ًقطِ ضؼف دس فشایٌذ هَسد هطالؼِ
ٍجَد داسد ؟ تشای هخال ،ایي ًقطِ ضؼف تاػج
ایجاد ضؼف ٍ خطا دس سیستن هی گشدد؟

NO

)(Criticality

ثلِ
پایاى

تلِ

آیا اقذهات کٌتشلی احشتخص تشای کٌتشل ایي
هخاطشُ دس حال حاضش ٍجَد داسد؟

خیش

ثلِ

آیا ایي هخاطشُ آى قذس ضفاف ٍ سٍضي است
کِ ًیاص تِ اقذام کٌتشلی ًذاضتِ تاضذ؟

)(Detectability

خیش
HFMEAسا اداهِ دّیذ

تلِ

گبم چْبرم :زرذت تصوین

HFMEA

آیب احتوبل ٍقَع ایي ذطز ٍ ؽست آى ثِ قسری اعت کِ
ًیبس ثِ کٌتزل آى را ضزٍری عبسز؟
( ثزای هخبل ًوزُ  8یب ثبالتز)

ثلِ

ذیز

گبم چْبرم :زرذت تصوین

HFMEA

آیب یک ًقطِ ضؼف زر فزایٌس هَرز هطبلؼِ ٍرَز زارز؟
(ثزای هخبل ایي ًقطِ ضؼف ،هَرت ایزبز ضؼف ٍ ذطب زر
ػولکزز عیغتن هی ؽَز).

ثلِ

ذیز

گبم چْبرم :زرذت تصوین

HFMEA

آیب اقسهبت کٌتزلی احزثرؼ ثزای کٌتزل
ایي هربطزُ ٍرَز زارز؟

ثلِ

پبیبى

ذیز

اقسام کٌتزلی

احزثرؼ Effective Control Measure

• هبًؼی کِ احتوبل ٍقَع یک رٍیساز پزهربطزُ را ثِ طَر قبثل هالحظِ
ای کن هی کٌس یب کالً اس ثیي هی ثزز.

گبم چْبرم :زرذت تصوین

HFMEA

آیب هربطزُ آى قسر هؾرص ٍ ٍاضح اعت کِ ًیبس ثِ
اقسام کٌتزلی ًساؽتِ ثبؽس؟

ثلِ

ذیز

پبیبى

ازاهِ زّیس

• گبم چْبرم ت  -اگز تصوین ؽوب ازاهِ فزایٌس  HFMEAثَز ،کلیِ
ػلت ّبی احتوبلی ثزٍس ایي حبلت ثبلقَُ ذطز را فْزعت ًوبییس
• زر ایي هزحلِ تین ثب اعتفبزُ اس اثشارّبیی هبًٌس ثبرػ افکبر ٍ ًوَزار
ػلت ٍ هؼلَل ( اعترَاى هبّی) ػلل را کِ هی تَاًٌس هٌزز ثِ ٍقَع
ّز یک اس حبالت ذطب ؽًَس ،ؽٌبعبیی هی کٌٌس.

گضاسش کشدى
ًتیجِ

.1
.2

.3
.4

.5

حبالت
•
ذطب:
ذزاثی کبهپیَتز
جبثجب ٍارز کززى
ًتبیج ثزای یک ثیوبر
زیگز
ذطبی ٍارز کززى
اطالعبت زرکبهپیَتز
اس زست رفتي ًتبیج
آسهبیص ثِ علت
ذزاثی کبهپیَتز
ًتبیج اضتجبُ ذَاًسُ
ضس

اًجام آصهایص
تش سٍی ًوًَِ

•حبالت ذطب
 .1ذطبی هکبًیکی
 .2ذطبی فٌی

کٌتشل کیفی

•حبالت ذطب
ً .1تبیج کٌتزل کیفی
غیز لبثل لجَل

تاییذ
کالیثشاسیَى

•حبالت ذطب:
 .1زستگبُ
کبلیجزُ ًیست
 .2کبلیجزاسیَى
ًبزرست

ساًتشیفَط کشدى
ًوًَِ

•حبالت ذطب:
 .1زستگبُ ذزاة است.
 .2سزعت ًبهٌبست
ً .3وًَِ لرتِ ًطسُ است.
ً .4جَز ثزق
 .5لَلِ ًبهٌبست

هطالؼِ دسخَاست
پضضک

•حبالت ذطب:

 .1تست
اضتجبُ
زرذَاست
ضسُ .
 .2زستَر
پشضک ثِ
آسهبیطگبُ
ًزسیس.

عسم زریبفت
 3الف  2ة سفبرش زارٍ

پیبهس

هتَسط
هتَسط

ًبچیش

ًوزُ ذطز

ًمطِ ضعف

ضست

هتَسط

آسهبیطگبُ ًزسیسُ

غیز هعوَل

زرذَاست ثِ

4

ثلِ

ثعیس

 3الف 2

تجَیش زارٍ
 3الف  2الف ثزای ثیوبر
اضتجبُ

3

ذیز

غیز هعوَل

تست اضتجبُ
زرذَست ضسُ

گبّی

 3الف 1

2

4

ثلِ

ثلِ

ٍجَز کٌتزل

•

لبثل ضٌبسبیی

حبلت ذطب

ازاهِ

ًوزُ زّی
علل احتوبلی

تحلیل زرذت تصوین

ذیز

ذیز

ذیز

ذیز

ذیز

ثلِ

ذیز

ثلِ

ذیز

ثلِ

گضاسش کشدى
ًتیجِ

.1
.2

.3
.4

.5

حبالت
•
ذطب:
ذزاثی کبهپیَتز
جبثجب ٍارز کززى
ًتبیج ثزای یک ثیوبر
زیگز
ذطبی ٍارز کززى
اطالعبت زرکبهپیَتز
اس زست رفتي ًتبیج
آسهبیص ثِ علت
ذزاثی کبهپیَتز
ًتبیج اضتجبُ ذَاًسُ
ضس

اًجام آصهایص
تش سٍی ًوًَِ

•حبالت ذطب
 .1ذطبی هکبًیکی
 .2ذطبی فٌی

کٌتشل کیفی

•حبالت ذطب
ً .1تبیج کٌتزل کیفی
غیز لبثل لجَل

تاییذ
کالیثشاسیَى

•حبالت ذطب:
 .1زستگبُ
کبلیجزُ ًیست
 .2کبلیجزاسیَى
ًبزرست

ساًتشیفَط کشدى
ًوًَِ

•حبالت ذطب:
 .1زستگبُ ذزاة است.
 .2سزعت ًبهٌبست
ً .3وًَِ لرتِ ًطسُ است.
ً .4جَز ثزق
 .5لَلِ ًبهٌبست

هطالؼِ دسخَاست
پضضک

•حبالت ذطب:

 .1تست
اضتجبُ
زرذَاست
ضسُ .
 .2زستَر
پشضک ثِ
آسهبیطگبُ
ًزسیس.

 3ة - 2سزعت
ًبهٌبست

هتَسط
هتَسط
هتَسط

8

4

ًمطِ ضعف
ثلِ

ٍجَز کٌتزل

ضست

عسم ٍجَز
لزارزاز
ًگْساری

غیز هعوَل

4

هتساٍل

زستگبُ
لسیوی

غیز هعوَل

 3الف  2ة

پیبهس

8

زستگبُ ذزاة ضسُ

 3الف  2الف

ًوزُ ذطز

هتساٍل

3ة1

ذیز

ذیز

ثلِ

ذیز

ذیز

ثلِ

ذیز

ثلِ

لبثل ضٌبسبیی

حبلت ذطب

ازاهِ

ًوزُ زّی

علل احتوبلی

تحلیل زرذت تصوین

ثلِ

ذیز

ثلِ

ذیز

هزاحل اًزبم
.1
.2
.3
.4
.5

HFMEA

هَضَع را هؾرص کٌیس.
تین را تؾکیل زّیس.
فزایٌس را تزعین کٌیس.
تحلیل را اًزبم زّیس.
اقساهبت ٍ ؽبذص ّب را هؾرص کٌیس.

•

•
•
•
•

زر ایي گبم تین  FMEAثب اعتفبزُ اس رٍػ ثبرػ افکبر ،اقساهبتی را کِ هی
تَاًس ثبػج کبّؼ ضزیت اٍلَیت زر حبالت ثبلقَُ ریغک اٍلَیت زار گززز،
پیؾٌْبز هی زّس.
ایي اقساهبت ثبیس ایي عِ حیطِ را پَؽؼ زٌّس:
کبّؼ احتوبل ٍقَع ذطب
کبّؼ ؽست احز ٍقَع ذطب
افشایؼ احتوبل ؽٌبعبیی ذطب پیؼ اس ٍقَع
چزخ را اس ًَ اذتزاع ًکٌیس .استزاتژی ّبیی را
کِ تَسط سبسهبى ّبی زیگز اجزا ضسُ اًس یب
پیطٌْبز گززیسُ اًس را هس ًظز لزار زّیس.

• گبم پٌزن -اقساهبت ٍ هؼیبرّبی ًتیزِ
الف  -زر هَرز حذف ،کٌتزل یب پذیزػ حبلت ذطبی هَرز هطبلؼِ تصوین
ثگیزیس.
ة -ثزای ّز حبلت ذطبیی کِ تصوین ثِ حذف یب کٌتزل آى گزفتِ ایس،
یک اقسام اصالحی تؼزیف کٌیس.
ح  -هؼیبرّبی ًتیزِ را ثزای را تحلیل ٍ آسهَى فزایٌسی کِ هَرز
ثبسثیٌی قزار گزفتِ ،ؽٌبعبیی کٌیس.

ت – یک فزز را ثِ ػٌَاى هغئَل پیگیزی هؾرص کٌیس ( عوت
عبسهبًی ٍی را زر فزم ٍارز کٌیس).
ث – هؾرص کٌیس کِ آیب هسیزیت ػلی عبسهبى ثب اقسام پیؾٌْبزی
هَافق اعت یب ذیز

زر حیي تٌظین اقساهبت پیؾگیزاًِ ٍ اصالحی ػَاهل هبًٌس هَارز
سیز را زر ًظز ثگیزیس:
•
•
•
•
•
•
•
•

قبثلیت اػتوبز اقسام /اعتزاتضی ( آیب ایي اقسام احزثرؼ ٍ هَحز اعت؟ )
اقسام /اعتزاتضی هَرز ًظز تب چِ حس هی تَاًس اس ٍقَع ذطبّب رلَگیزی کٌس؟
راُ حلی کَتبُ هست زر ثزاثز راُ حل ثلٌس هست
تبحیز ایي اعتزاتضی /اقسام ثز زیگز فزایٌسّب  ،هٌبثغ ٍ ثزًبهِ ّب
آیب ایي ارزای ایي اقسام /اعتزاتضی ػولی ٍ اهکبى پذیز اعت؟
هَاًغ ارزای اعتزاتضی/اقسام
ّشیٌِ ّبی پیبزُ عبسی ٍ ارزای اقسام /اعتزاتضی
سهبى هَرز ًیبس ثزای پیبزُ عبسی اقسام /اعتزاتضی

ٍ زر ًْبیت زر ارزا ایي ًکبت را ًیش زر ًظز ثگیزیس:
• فزایٌسی را کِ ثبسثیٌی ٍ طزاحی ؽسُ  ،اثتسا ثِ صَرت آسهبیؾی ٍ
هحسٍز ارزا ( تغت پبیلَت ) کٌیس ٍ زر صَرت هَفقیت آى را زر
عطح ٍعیغ ارزا کٌیس.
• ثزای ارزای اعتزاتضی ّب اس یک ثزًبهِ ػولیبتی ()action plan
اعتفبزُ کٌیس.
• ؽبذص ّب ٍ هؼیبرّبیی را ثزای عٌزؼ احزثرؾی ایي فزایٌس زر ًظز
ثگیزیس.

ثزذی اعتزاتضی ّبی ثْجَز
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اعتفبزُ اس فٌبٍری ّب
اعتفبزُ اس آالرم ّب
پزٍتکل ّب ٍ پزٍعیززّب
آهَسػ
هغتٌس عبسی
حذف/کبّؼ احتوبل ذطب
حذف ثزذی ایتن ّب یب پزٍعیززّب
هحسٍز کززى اعتفبزُ یب زعتزعی
اعتفبزُ اس ثزچغت ّب ٍ ػالئن ّؾسار زٌّسُ

هتَسط
هتَسط

هتذاٍل

 3ث 5پ
ًَر ًبکبفی هحیط

هتَسط

بؼیذ

2

3ث5ت
خطبی ًوبیشگز دستگبُ

هتَسط

هتذاٍل

8

ًمطِ ضعف

خیز

السهبت
کٌتزلی فعلی

ػلل احتوبلی

هتَسط

 3ث 5ة
هشغلِ ٍ حَاس پزتی

لبثلیت
ضٌبسبیی

شذت

گبّی

8

 3ث 5الف
خستگی تکٌسیي

بلِ

ازاهِ تحلیل

احتوبل

6

8

خیز

خیز

بلِ

خیز

خیز

بلِ

خیز

خیز

بلِ

خیز

بلِ

ایست

خیز

خیز

بلِ

اقذاهبت یب دلیل
بزای تَقف

ًوزُ خطز

هتذاٍل

اضتجبُ
تکٌسیي
زر
ذَاًسى
تست ّب

ًوزُ دّی

اگز فزد دٍ
شیفت کبر
کزدُ فزد
دیگزی ّن
ًتیجِ را ببیٌذ

هؼیبر

حبلت ذطب

تحلیل درخت تصوین

هزٍر پزًٍذُ ّب
ّز دٍ ّفتِ

سیستن تلفي ٍ
آسهبیشگبُ
طزاحی هجذد
شذُ است.

خزیذ دستگبُ تب تبریخ ....
دستگبُ جذیذ
جذیذ
در هحل
هستقز هی
شَد

فزد هسئَل

گبم چْبرم  : HFMEAتحلیل ذطز

هسئَل
آسهبیشگبُ

هٌْذس
تبسیسبت

هسئَل هٌببغ
فیشیکی

هَافقت هذیزیت

گبم پٌجن  : HFMEAضٌبسبیی الساهبت ٍ
پیبهسّب

بلِ

بلِ

بلِ

