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 نویسنده:محمد مهدی کشمیری زاده)مشاور سیستم های مدیریت و بهبود کیفیت(

 
و است  تیاثر عدم قطع سکیر باشد. یم ۲۰۱۵ شیرایو ۹۰۰۱ زویاستاندارد ا دیاز الزامات جد یکی سکیر تیریمد
،  سکیر ییشناسا باشد. یم سکیو کنترل سازمان با توجه به ر تیجهت هدا یهماهنگ یها تیفعال سکیر تیریمد
 سک،یمنابع ر ییشامل شناسا سکیر ییباشد. شناسا یها م سکیکردن ر فیدادن و توص صیتشخ و افتنی ندیفرآ
 FMEAموسوم به  یبه روش سکیر ییشناسا یمتد مورد استفاده برا باشد. یبالقوه آنها م یامدهایعلل و پ دادها،یرو
حاالت نقص و اثرات آن( روشي سیستماتیك مبتني بر قانون پیشگیري قبل  لیو تحل هیتجز)  FMEAشود.  یم دهینام

 از وقوع است که به دالیل زیر به كار مي رود :
 
 شناسایي و اولویت بندي حاالت بالقوه خرابي در یك سیستم، محصول، فرآیند یا سرویس. -۱
 منظور حذف و یا كاهش میزان وقوع حاالت بالقوه شكست.تعریف و اجراي اقداماتي به  -۲
 ثبت نتایج تحلیل هاي انجام شده به منظور فراهم آوردن مرجعي كامل براي حل مشكالت آینده. -3
 

 :FMEA کیمراحل انجام تکن
مرحله  8روشي براي انجام یافتن هرچه موثرتر تجزیه و تحلیل عوامل شكست باید روش منظمي را دنبال كنیم. در زیر 

 مرحله عبارتند از: 8اي ارایه شده است كه تجزیه و تحلیل عوامل شكست را ساده خواهد كرد. این 
 
 محصولجهت انجام دادن تجزیه و تحلیل را انتخاب كرده و همفكري روي اجراي سیستم، طرح، فرایند یا  ییندآفر -۱

 آغاز شود.
 یند را نشان مي دهد.آد. نمودار جریان چگونگي انجام دادن كار فررا آماده كنی اتییند عملآفر انینمودار جر -۲
مشكالت را طبقه بندي كرده و اولویت ها را مشخص كنید. این كار را مي توان به صورت تحلیل درختي خطاها یا  -3

 نمودار استخوان ماهي انجام داد.
در این مرحله تشخیص داده مي شوند شكست اطالعات الزم را در مورد شكست ها جمع آوري كنید. اطالعاتي كه  -4

 هایي هستند كه ازطریق این تجزیه و تحلیل مشخص مي شوند.
داده هاي موجود را تجزیه و تحلیل كنید تا اطالعات بیشتري را به دست آورید. اطالعاتي كه از این طریق به دست  -۵

ارتباط با تاثیر شكست ها، كنترل موارد، تخمین مي آید در تجزیه و تحلیل عوامل شكست به كار گرفته مي شود و در 
 شدت، وقوع و تشخیص آنها مي باشد.

نتایج حاصل از اطالعات را جمع بندي كنید. این اطالعات مي تواند براي تعیین تشخیص شدت وقوع و شناسایي  -6
 به كار رود. RPN (Risk Priority Number)اولویت ها 

 موفقیت و یا شكست این تجزیه و تحلیل را مورد تایید، ارزیابي و سنجش قرار دهید.با پاسخ به سوال هاي زیر  -7
 آیا تغییر حاصله، وضعیت را بهتر از قبل كرده است؟ -الف
 آیا تغییر حاصله وضعیت را بدتر از قبل كرده است؟ -ب
 آیا تغییري در وضعیت حاصل نشده است؟ -ج
را باید تكرار كرد، چون هدف و فلسفه  7تا  ۱اده مي شود، مراحل د 7صرف نظر از جواب هایي كه در مرحله  -8

واقعي تجزیه و تحلیل عوامل شكست این است كه سیستم، طرح، فرایندهاي تولید و مراحل ارایه خدمات را به طور 
 مستمر بهبود بخشد.

 
 :FMEAتیم
 
یك تیم چند تخصصي است  FMEAپروژه مربوطه بر عهده دارد. تیم  یرا برا FMEAعامل وظیفه تشكیل تیم  ریمد

 كه از واحدهاي مختلف سازمان در آن عضویت خواهند داشت ازجمله :
 امور فني سازمان -
 واحد تضمین كیفیت  -
 گروه بازاریابي و قراردادها -
 گروه اداري و گروه مالي  -
 در صورت لزوم تامین كنندگان اقالم/خدمات -

 یند تحت بررسي متفاوت مي باشد.آمتناسب با فر FMEAو تركیب تیم  دتعدا
 
 



2 

 

 
 

 اهّم ریسک های یک سازمان:
 

می نماید. برخی  استفاده آنانسوابق  و خود از اطالعات هرکدام از واحدها یها سکیر تیریسازمان به منظور مد
 : باشد یم لیبه شرح ذ قیمصاد

 
 ریسک های تحول سازمانی -۱
 های استراتژیریسک  -۲
 ریسک های مالی -3
 ریسک های فرآیندها -4
 ریسک های محصول -۵
 ریسک های بازار -6
 ریسک های ابزارآالت، ماشین آالت و تجهیزات -7
 ریسک های فنی -8
 ریسک های منابع انسانی -۹

 ریسک های تامین کنندگان -۱۰
 ریسک های ایمنی و بهداشت و زیست محیطی -۱۱
 ریسک های زیرساختی و منابع)از جمله منابع اطالعاتی و دانشی، ساختمان ها و ...(  -۱۲
 
 

 نسبت به ریسک ها:مناسب  های واکنش
 

اقدام اجرایی  قابل قبول ریغ یسکهایرپس از شناسایی ، ارزیابی و طبقه بندی ریسک ها ، سازمان بایستی نسبت به 
 دیبا د،یآ یارشد سازمان بدست م رانیعامل و مد رینظرات مد اخذ قیکه از طر ییاقدامات اجرا خاصی تعریف نماید.

اقدامات  نیا برای  گردد.ات مطرح شده ی فوق بر موضوع سکیر کاهش اثر ایشود که منجر به حذف  فیتعر یبگونه ا
 آورد. یدر شرکت را بوجود م سکیر تیری. مجموع اقدامات اشاره شده، نظام مدشودمنابع و زمان مشخص  یستیبا
 
 
 

 ارزیابی اثربخشی اقدامات اجرایی در سیستم مدیریت ریسک: 
 

پس از اجرای اقدامات تعریف شده در مرحله فوق ، بایستی میزان اثربخشی اقدامات اندازه گیری شود. اینکه سطح 
 باشد.ریسک ها طبق برنامه کاهش یافته و به حد قابل قبول و هدف گذاری شده رسیده 

 
 

 صدور اقدامات اصالحی الزم در صورت عدم اثربخشی اقدامات تعریف شده:
 

در صورتیکه اثربخشی اقدامات اجرا شده در حد قابل قبولی نباشد، بایستی عارضه یابی صورت پذیرد و با توجه به 
 عدم انطباقات مشخص شده ، اقدامات اصالحی الزم صادر و اجرایی گردد. 


