
با نام و یاد خدا



سید شمس الدین علیزاده
عضو هیات علمی دانشکده بهداشت تبریز

(https://www.instagram.com/seyed_shamseddin_alizadeh)

https://www.instagram.com/seyed_shamseddin_alizadeh


ارزیابی و مدیریت ریسک

استان آذربایجان شرقیHSEشرکت ایمن فراز ارک با همکاری شرکت شهرک های صنعتی و انجمن : برگزار کنندگان

شهرک صنعتی شهید سلیمی: مکان

1401اول شهریور : زمان
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:آنچه در این دوره ارائه خواهد شد

تعاریف و اصطالحات-

ISO31000:2018فرایند مدیریت ریسک بر اساس -

FMEAتشریح -

بررسی نمونه های عملی ارزیابی ریسک-

نحوه انتخاب اقدامات کنترلی-
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تعاریف و اصطالحات
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خطر
وهیزاتتجبهخسارتافراد،بهصدمهپتانسیلکهاستشرایطی

کاهشموجبآنکهیاوداشتهراموادبردنمیانازوساختمانها
.شودعملکردیککاراییوقدرت

:هایی از انواع خطرات عبارت اند ازمثال
های فرسوده برق در محیط کاروجود سیم•
وجود سروصدا در محیط کار•
وجود میز و صندلی نامناسب•
سرما یا گرمای بیش از حد•
وجود مواد شیمیایی•
وجود مواد لغزنده در کف کارگاه•
های دارای قطعات دوارعدم وجود حفاظ بر روی دستگاه•
وجود سرنگ آلوده•
وجود گازهای تحت فشار•
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رویداد
Incident

،بیماریآسیب،بهمنجرکهوقایعازایمجموعهیاواقعهیک
مییاواستشدهذینفعانوزیستمحیطاموال،بهصدمه

.بشودتوانست
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Near-miss 
ممکنندهد،رخمرگ ومیرییابیماریصدمه،آنموجببهکهرویدادی

ای«خیربهختماتفاق»،«سانحهشبه»،«حادثهشبه»یکبه عنواناست
.گیردقرارمدنظر«خطرناکرخداد»

―near- miss, ―near-hit,―close call
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Accident or mishap 

بهرمنجکهنشدهریزیبرنامهونامطلوبناخواسته،رویدادیک
ردیاوشدهزیستمحیطیاواموالبهصدمهافراد،بهآسیب
.استنمودهایجاداختاللفعالیتیکانجام

:باشندفراهمزیرشرطدوهرحادثهیکوقوعبرایباید
مواجههوخطریک

A Hazard   and    Exposure
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آنومالی
Anomaly 

رویدادیکایجادپتانسیلکهمی شودگفتهاعمالییاشرایطبه
ویدادرفاکتوریکآنومالیدیگرعبارتبه.باشدبرداشتهدررا

یکباشدنجمعصورتدرموارداغلبدرکهمی شودمحسوب
.می گرددآنوقوعبهمنجردیگرعاملچندیا

- Unsafe conditions
- Unsafe acts
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Near-Miss Relationship

INITIAL STUDIES RECENT STUDIES

1 SERIOUS

MINOR

CLOSE CALL

29

300

1 SERIOUS

MINOR

CLOSE CALL

59

600
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اصول بررسی حادثه، تشکیل تیم و طبقه بندی حوادث
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چالشیشغلیحوادث
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-RISKریسک

شدتوخطرناکواقعهیا(ها)مواجههیکوقوعاحتمالترکیب
.واقعهیا(ها)مواجههآنازناشیبیمارییاآسیب

ووقوعاحتمالحسببرحادثهوقوعامکانازاستعبارت
یکمدتطولدراینکهاحتمالدیگرعبارتبهآن،شدت

پیامدهایباحادثهیکبروزبهمنجرموجودخطرفعالیت،
.گرددمشخص
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-RISKریسک

شدتوخطرناکواقعهیا(ها)مواجههیکوقوعاحتمالترکیب
.واقعهیا(ها)مواجههآنازناشیبیمارییاآسیب

ووقوعاحتمالحسببرحادثهوقوعامکانازاستعبارت
یکمدتطولدراینکهاحتمالدیگرعبارتبهآن،شدت

پیامدهایباحادثهیکبروزبهمنجرموجودخطرفعالیت،
.گرددمشخص
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THE ISO 31000:2018  

RISK MANAGEMENT



Principles

حفاظتوایجادریسکمدیریتازهدف
.استارزشاز

رانوآوریبخشد،میبهبودراعملکرد
فاهدابهدستیابیازوکندمیتشویق
.نمایدمیحمایت

ریسکمدیریتاساسوپایهاصولاین
وچارچوبایجادهنگامبایدوهستند

درسازمانریسکمدیریتفرآیندهای
.شوندگرفتهنظر



یکپارچگی( الف
جداییبخشیریسکمدیریت

نیسازماهایفعالیتتمامازناپذیر
.است



ساختارمند و جامع( ب
بهجامعوساختاریافتهرویکرد

بهرسیدندرریسک،مدیریت
ککممقایسهقابلوثابتنتایج

.کندمی



سازیسفارشی(ج
چارچوب و فرآیند مدیریت ریسک 

و سفارشی و متناسب با فضای خارجی
داخلی سازمان مرتبط با اهداف آن 

.است



فراگیر( د
ذینفعانموقعبهومناسبمشارکت

وهادیدگاهدانش،کهشودمیباعث
قرارتوجهموردآنهاهایبرداشت

یآگاهبهبودبهمنجرمورداین.گیرد
.شودمیریسکآگاهانهمدیریتو



پویا(ه
بیرونیبافتتغییرباتوانندمیهاریسک

دناپدییاتغییرظاهر،سازماندرونیو
وتغییراتآنریسکمدیریت.شوند

موقعبهومناسبطوربهرارویدادها
.هددمیپاسخوتشخیصبینی،پیش



موجوداطالعاتبهترین(و
اساسبرریسکمدیریتهایورودی

ربهمچنینوفعلیوگذشتهاطالعات
مدیریت.استآتیانتظاراتاساس
ومحدودیتهرگونهصراحتبهریسک

واطالعاتچنینبامرتبطقطعیتعدم
اطالعات.گیردمینظردرراانتظاراتی

دسترسدروواضحموقع،بهباید
.باشدمربوطهذینفعان



فرهنگیوانسانیعوامل(ز
قابلطوربهانسانیفرهنگورفتار

مدیریتهایجنبهتمامبرتوجهی
تأثیرایمرحلهوسطحهردرریسک

.گذاردمی



مستمربهبود(ح
ازمستمرطوربهریسکمدیریت

یمبهبودتجربهویادگیریطریق
.یابد



Framework



Process



Process

مشاورهوارتباط

درکدرمربوطهذینفعانبهکمکمشاورهوارتباطاتازهدف-
الیلیدومی شودتصمیم گیریآناساسبرکهمبناییریسک،

.باشدمیاست،نیازموردخاصاقداماتچراکه

یحالدراست،ریسکدرکوآگاهیارتقادنبالبهارتباطات-
ازحمایتبرایاطالعاتوبازخورددریافتشاملمشاورهکه

.استگیریتصمیم

ردبایدمناسبخارجیوداخلیذینفعانبامشاورهوارتباط-
.گیردصورتریسکمدیریتفرآیندمراحلتمامدروداخل



معیارهاوبافتدامنه،
رموثارزیابیامکانریسک،مدیریتفرآیندکردنسفارشیهدف-

.استریسکمناسبکنترلوریسک

فمختلسطوحدراستممکنریسکمدیریتفرآیندکهآنجاییاز-
رساییاپروژهبرنامه،عملیاتی،استراتژیک،فعالیت هایمانند)

بررسی،موردمحدودهکهاستمهمشود،گرفتهکاربه(فعالیت ها
.شودمشخصسازمانیاهدافباآنهاهمسوییومربوطهاهداف

.شونداتخاذبایدکهتصمیماتیواهداف-

انتظارموردنتایج-

خاصاستثناییمواردومکانزمان،-

ریسکارزیابیمناسبهایتکنیکوابزارها-

نیازموردمنابع-



خارجیوداخلیبافت
وتعریفدنبالبهآندرسازمانکهاستمحیطی-

.استخوداهدافبهدستیابی

:زیرااستمهمبافتدرک-
فعالیتواهدافچارچوبدرریسکمدیریت-

.گیردمیصورتسازمانهای

.باشندخطرمنبعتوانندمیسازمانیعوامل-
-

ممکنریسکمدیریتفرآینددامنهوهدف-
.باشدمرتبطسازمانکلاهدافبااست



ریسکمعیارهایتعریف
استممکنکهراریسکینوعومیزانبایدسازمان-

.کندمشخصاهدافبهنسبتنکند،یاکندتحمل
وریسکاهمیتارزیابیبرایرامعیارهاییبایدهمچنین

.کندتعریفگیریتصمیمفرآیندهایازحمایت

راتنظوسازمانتعهداتگرفتننظردربابایدمعیارها-
.شوندتعریفذینفعان

فرآیندابتدایدربایدریسکمعیارهایکهحالیدر-
صورتدروهستندپویااماشوند،ایجادریسکارزیابی

.شونداصالحوبررسیمستمرطوربهبایدلزوم



ریسکمعیارهایتعریف

نظردربایدزیرمواردریسک،معیارهایتعیینبرای
:شوندگرفته

ایجنتبرتوانندمیکههاییقطعیتعدمنوعوماهیت-
.بگذارندتأثیر(نامشهودومحسوسازاعم)اهدافو

احتمالو(منفیومثبتازاعم)پیامدهاچگونه-
.می شونداندازه گیریوتعریف

زمانبامرتبطعوامل-
ریسکسطحتعییننحوه-
رنظدرمتعددهایریسکتوالیوهاترکیبچگونه-

.شودمیگرفته
سازمانظرفیت-



ارزیابی ریسک 

ریسکشناسایی
وصیفتوشناسایییافتن،ریسک،شناساییازهدف

درسازمانبهاستممکنکهاستهاییریسک
.ندکجلوگیریآنازیاکمکاهدافشبهدستیابی

شناساییدرروزبهومناسبمرتبط،اطالعات
.استمهمخطرات

رایبهاتکنیکازوسیعیطیفازتواندمیسازمان
یاکیبراستممکنکههاییقطعیتعدمشناسایی

.کنداستفادهبگذاردتأثیرهدفچند



ارزیابی ریسک 
ریسکشناسایی

:شودهگرفتنظردربایدعواملاینبینرابطهوزیرعوامل
حوادثعلل-
هافرصتوتهدیدها-
هاقابلیتوهاپذیریآسیب-
داخلیوبیرونیبافتدرتغییرات-
نوظهورخطرات-
منابعوهاداراییارزشوماهیت-
اهدافبرآنهاتأثیروپیامدها-
اطالعاتاطمینانقابلیتودانشهایمحدودیت-
زمانبامرتبطعوامل-
.درگیرافرادباورهایومفروضاتتعصبات،-



ارزیابی ریسک 
ریسکشناسایی

آنهامنابعخواهکند،شناساییراخطراتبایدسازمان
.نباشدیاباشدکنترلتحت

وعنیکازبیشاستممکنکهگرفتنظردرباید
بهمنجراستممکنکهباشدداشتهوجودپیامد

.شودمختلفینامشهودیاملموسپیامدهای
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RISK 
TYPE

RISK 
SOURCE

EVENT OR 
EXPOSURE

CONSEQUE
NCE

RISK CAUSE RISK FACTOR

Safety Working at 
height

Fall Injury or 
death

Poor design Height from 
ground

Health Chemical Contact Cancer Lack of 

chemical 
knowledge

Amount of 
chemical

Project Supply 
chain

Late delivery 
of component

Delay in 
project

Fire at 
factory

Alternative 
supplier

Risk Register



ریسکآنالیز
ها،تقطعیعدمدقیقبررسیشاملریسکتحلیلوتجزیه

رلکنتسناریوها،رویدادها،احتمال،پیامدها،ریسک،منابع
.استآنهااثربخشیوها

ودباشداشتهمتعددیپیامدهایوعللتواندمیرویدادیک
.دهدقرارتأثیرتحترامتعددیاهدافتواندمی

وجزئیاتازمختلفیدرجاتباتوانمیراریسکآنالیز
یتقابلوبودندسترسدرآن،هدفبهبستهپیچیدگی،

.دادانجامموجودمنابعواطالعاتاطمینان

میرنظموردکاربردوشرایطبهبستهآنالیزهایتکنیک
.باشداینهاازترکیبییاکمیکیفی،تواند



ریسکآنالیز
:مانندعواملیبایدریسکآنالیز

.بگیردنظردرراپیامدهاورویدادهااحتمال-
-

پیامدهابزرگیوماهیت-

پیچیدگی-

نوساناتوزمانبامرتبطعوامل-

موجودهایکنترلاثربخشی-
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آنالیز ریسک

وجودوبررسیآنها،وقوعاحتمالوپیامدهاتعیینازاستعبارتریسکآنالیز
موجود؛کنترلیاقداماتبخشیاثروهاکنترلوجودعدمیا

ریسکسطحتعیینجهتوقوعاحتمالوپیامدهاترکیب.
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آنالیز ریسک

کیفیعباراتیباراریسکسطحواحتمالپیامد،ریسککیفیارزیابی
.کندمیبیان“پایین”و“متوسط”،“باال”قبیلاز

Extreme Very high Moderate Low Negligible

Almost 
certain

Severe Severe High Major Moderate

Likely Severe High Major Significant Moderate

Moderate High Major Significant Moderate Low

Unlikely Major Significant Moderate Low Very low

Rare Significant Moderate Low Very low Very Low
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آنالیز ریسک

ادهاستفپیامدواحتمالبرایعددیهایمقیاسازکمینیمهارزیابی
یکازاستفادهباراریسکسطحوکردهترکیبهمباراآنهاونموده

.آوردمیبدستفرمول
وکردهمحاسبهرااحتمالوپیامدبرایعملیمقادیرکمی،هایروش

.نمایدمیبیانعددباراریسکسطح
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آنالیز ریسک

وکردهمحاسبهرااحتمالوپیامدبرایعملیمقادیرکمی،هایروش
بیزینروشمثل.نمایدمیبیانعددباراریسکسطح



ریسکارزشیابی
یلتحلوتجزیهنتایجمقایسهشاملریسکارزشیابی

نتعییبرایشدهتعیینریسکمعیارهایباریسک
گیریتصمیمبهمنجرتواندمیکهاستکنترلیاقدامات

:شودزیرهای
.ندهیدانجامبیشترکاریهیچ-
.بگیریدنظردرراخطرکنترلهایگزینه-
سکریبهتردرکبرایبیشترتحلیلوتجزیهانجام-
موجودهایکنترلحفظ-
درسسپوابالغثبت،بایدریسکارزشیابینتیجه-

.شودتاییدسازمانمناسبسطوح
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ارزشیابی ریسک

عیارهایمباریسکشدهمحاسبهسطوحمقایسهازاستعبارتریسکارزشیابی
سک؛رینوعواهمیتتعیینوریسکمدیریتمحتوایدرشدهتعیینپیشاز

ریگیتصمیمجهتریسکآنالیزدرشدهحاصلاطالعاتازریسکارزشیابی
.کندمیاستفادهآیندهدرکنترلیاقداماتدرباره



RISK (EVALUATION) CRITERIA
ALARP (As Low as Reasonably Practicable)

Generally Intolerable Region

Tolerable 

Region 
(Risk is undertaken only 

if a benefit is desired)

Broadly

Acceptable

Region

Risk reduction measures

are essential whatever

their cost

Residual risk tolerable

only if further risk 

reduction is impractical

Risk reduction not

likely to be required

Negligible Risk



ریسککنترل
بهپرداختنبرایهاییگزینهاجرایوانتخابهدف

ازاریتکرفرآیندیکشاملریسککنترل.استریسک
:استزیرموارد

کنترلیگزینه هایانتخاب-
ریسکهایکنترلاجرایوریزیبرنامه-
آنهااثربخشیارزیابی-
اندهمباقیریسکآیااینکهمورددرگیریتصمیم-

خیریااستقبولقابل
بیشتراقداماتانجامپذیرش،عدمصورتدر-



کنترل ریسک
کنترلیهایگزینهانتخاب

ریسککنترل(های)گزینهترینمناسبانتخاب-
ازحاصلبالقوهمنافعبینتعادلایجادشامل

یاهاتالشها،هزینهمقابلدراهدافبهدستیابی
.اجراستمعایب

دریاردفبهمنحصرمتقابالًلزوماًکنترلیهایگزینه-
.نیستندمناسبشرایطهمه



کنترل ریسک
کنترلیهایگزینهانتخاب

چندیایکشاملاستممکنکنترلیگزینه های-
:باشدزیرمواردازمورد

ایشروعبرایتصمیم گیریباخطرازاجتناب-
.نمی شودخطربهمنجرکهفعالیتیادامه

یککردندنبالبرایریسکافزایشیاپذیرش-
فرصت

خطرمنبعحذف-
احتمالکاهش-
پیامدهاکاهش-
ازمثالعنوانبه)ریسکگذاشتناشتراکبه-

(بیمهخریدقراردادها،طریق



کنترل ریسک
کنترلیهایگزینهانتخاب

مالحظاتازگسترده ترریسککنترلتوجیه-
تعهداتسازمان،تعهداتتمامبایدواستاقتصادی
.بگیردنظردرراذینفعاندیدگاه هایوداوطلبانه

ابمطابقبایدریسککنترلهایگزینهانتخاب-
موجودمنابعوریسکمعیارهایسازمان،اهداف
.باشد

ایدبسازمانریسک،کنترلگزینه هایانتخابهنگام-
وذینفعانبالقوهمشارکتوادراکاتارزش ها،

درراآنهابامشورتوارتباطراه هایمناسب ترین
.بگیردنظر



کنترل ریسک
کنترلیهایگزینهانتخاب

جرایاازناپذیرجداییبخشیبایدبازنگریونظارت-
اشکالکهشودحاصلاطمینانتاباشدکنترل
.می مانندباقیوبودهموثرکنترلمختلف

ارجدیدیخطراتتواندمیهمچنینریسککنترل-
.شوندمدیریتبایدکهکندایجاد



کنترل ریسک
کنترلیهایگزینهانتخاب

گرایانیستدسترسدرکنترلیگزینههیچاگر-
نمیاصالحراخطرکافیاندازهبهکنترلیهایگزینه
رارقمداومبررسیتحتوشودثبتبایدخطرکنند،
.گیرد

وتماهیازبایدذینفعانسایروگیرندگانتصمیم-
گاهآریسککنترلازپسماندهباقیریسکمیزان
.باشند

نظارت،تحتوشدهمستندبایدباقیماندهخطر-
ردگیقراربیشترکنترللزومصورتدروبررسی



برنامه های کنترل  ریسکتهیه و اجرای
مشخصخطر،کنترلهایبرنامهازهدف

ابیانتخکنترلیگزینه هایاجراینحوهکردن
.است

یاجراترتیبوضوحبهبایدکنترلیطرح
.کندمشخصراخطرکنترل

نفعانذیبامشاورهبابایدکنترلیهایبرنامه
مدیریتیفرآیندهایوهابرنامهدرمناسب
.شوندادغامسازمان



برنامه های کنترل  ریسکتهیه و اجرای

ملشابایدکنترلطرحدرشدهارائهاطالعات
:باشدزیرموارد
ازکنترلی،هایگزینهانتخابمنطق

دستبهبرایانتظارموردمزایایجمله
.آوردن

وتصویبمسئولومسئولکهکسانی
.هستندطرحاجرای

پیشنهادیاقدامات
نیازموردمنابع
هامحدودیت
نیازموردنظارتوگزارش
وانجاماقداماترودمیانتظارکهزمانی

.شوندتکمیل
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کنترل ریسک

هانهگزیایناجرایوگزینهچندیایکتائیدوانتخابشاملریسککنترل
:استزیرمواردتغییربرای

رویداد؛وقوعاحتمال

رویداد؛تاثیر

فوق؛مورددوهر
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کنترل ریسک ها 

کنترلیمراتبسلسله
حذفElimination

جایگزینیSubstitution

جداسازیIsolation

مهندسیهایکنترلEngineering Controls

مدیریتیهایکنترلAdministrative Controls

فردیحفاظتوسایلPersonal Protective Equipment



بازنگریوپایش
یتکیفبهبودواطمینانبازنگری،وپایشازهدف

.استفرآیندنتایجواجراطراحی،اثربخشیو
تمدیریفرآینددوره ایبازنگریومستمرپایش

ازدهبرنامه ریزی شبخشیبایدآننتایجوریسک
.باشدریسکمدیریتفرآیند

جامانفرآیندمراحلتمامدربایدبازنگریوپایش
.شود

وآوریجمعریزی،برنامهشاملبررسیوپایش
ازخوردبارائهونتایجثبتاطالعات،تحلیلوتجزیه

.باشدمی
تمدیریسراسردربایدبازنگریوپایشنتایج

گزارش دهیفعالیت هایواندازه گیریعملکرد،
.شودگنجاندهسازمان



دهیگزارشوثبت
ازبایدآننتایجوریسکمدیریتفرآیند

ارشگزومستندمناسبهایمکانیسمطریق
.شود

ازاستعبارتدهیگزارشوثبتهدف:
نتایجوهافعالیترسانیاطالع

.سازمانسراسردرریسکمدیریت
گیریتصمیمبرایاطالعاتارائه
ریسکمدیریتهایفعالیتبهبود
هجملازذینفعان،باتعاملبهکمک

ییپاسخگوومسئولیتکهکسانی
ریسکمدیریتهایفعالیتبرای
.دارند



دهیگزارشوثبت
رنظدربایدگیریگزارشبرایکهعواملی

:ازعبارتندشوندگرفته
الزاماتونیازهاومتفاوتذینفعان

آنهاخاصاطالعاتی
گزارشبودنموقعبه
دهیگزارشروش
سازمانیاهدافبااطالعاتارتباط

.گیریتصمیمو
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انتخاب روش های ارزیابی ریسک 
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انتخاب روش های ارزیابی ریسک 

باشندداشتهرازیرهایویژگیبایدمناسبهایروش:

باشد؛بررسیتحتسازمانوشرایطبامتناسبباید

ونگیچگوریسکماهیتدرکبهکهدهدارائهایگونهبهرانتایجباید
نماید؛کمکآنکنترل

اینخروجیبتوانبایدمختلفهایروشازحاصلنتایجادغامهنگام
.نمودمقایسههمباراهاروش
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انواع روش های ارزیابی ریسک 
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Failure Modes and Effects Analysis

(FMEA)

66
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تاریخچه روش

FMEAتهقرارگرفاستفادهموردامریکاارتشدرباراولینبرای
.است

نظامیاستانداردهایmil-p-1629عیب،آنالیزروش)عنوانبا
انتشار1949نوامبرنهمدر(آناهمیتمیزانومربوطتاثیرات

هبآمدهپیشاشکاالتیاخطاهااستاندارداینقالبدر.یافت
پرسنل/ایمنیمیزانوغاییهدفدرآنهاتاثیرگذاریلحاظ

.می شوندبندیطبقهتجهیزات/

قراراستفادهموردفضاییصنایعدرتکنیکاینشصتدههدر
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تاریخچه روش

بهبودبرایروشاینازفوردسازیاتومبیلکارخانههفتاددههاواخردر
.کرداستفادهخودهایاتومبیلطراحیوتولید

کنترلانجمنوآمریکانخودروسازانانجمن(1993)نوددههاوایلدر
ودتولیارزیابیهایتکنیکازیکیعنوانبهراFMEAروشامریکاکیفیت

.کردندارایهاستانداردقالبدرمحصول

شناساییرایبکهاستاطمینانقابلیتارزیابیتکنیکیکاصلدرتکنیک
بهدهد،شکاهراسیستمکلیاطمینانقابلیتتواندمیکهشکستیحاالت

.رودمیکار
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FMEAتئوری روش 

FMEAاستکیفینیمهآنالیزروشیک.
مالیاحتهاینقصشناساییبرایراهاسیستمزیریاسیستمروشاین

بررااحتمالیهاینقصاثراتکندمیتالشوکردهبررسیآناجزایکلیه
.کندارزیابیسیستمهایبخشبقیهروی

FMEAالتمشکخطاها،حذفوکردنمشخصمنظوربهکهاستتکنیکی
وقوعزاقبلخدمت،ارائهوتولیدفرایندسیستم،موجودبالقوهاشتباهاتو

.می شودبردهبکارمشتری،نزددر
ریبردابهرهفازدرولیاستطراحیفازروشاینازاستفادهزمانبهترین

.شودمیاجرانیز
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FMEAتئوری روش 

روشFMEAالقوهبحاالتارزیابیوآنالیزبرایکهاستکیفینیمهروشی
دادهپاسخسواالتازایمجموعهبهروشایندر.رودمیکاربهشکست

:شودمی
بیفتد؟کارازتواندمیبخشییاجزءچهfail

افتد؟میکارازچگونهبخشیاجزءآن
است؟چقدرافتادنکارازوخرابیتکرارمیزانوفراوانی
چیست؟سیستمافتادنکارازیاشکستاثرات
ت؟چیسسیستمایمنییااطمینانقابلیتبرشکستازناشیپیامدهای
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An Inductive (Bottom-to-top)
FMEA approach…

• خرابی جعبه چه اثراتی 
بر روی سیستم دارد؟

 خرابی برد روی 
جعبه چه تاثیری دارد؟

• خرابی قطعات بر روی 
برد چه تاثیری دارد؟

http://www.fmea-fmeca.com/images/helicopter.jpg
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تعاریف و واژه ها

شکست(Failure):
یانیازموردعملیاتیارفتارکارکرد،ازسیستمازبخشیاجزءیکانحراف

.شودمیروبروآنبااپراتورکهمسائلیشده؛طراحی
وردمعملکرداجرایبرایآنازبخشییاسیستمزیرسیستم،یکناتوانی

.انتظار
یدهشتعریفپیشازیمحدودهدرکاربرایسیستمیکازبخشیناتوانی

.خود

شکستحالت(Failure mode):
جزءیکخرابیروش
گیردمیخودبهخرابیازبعدجزءیککهوضعیتییاحالت.



نمونه هایی از حاالت نقص

صدا نشتی لکه دار شدن
خم شدگی ناهماهنگی اجزا لخت شدن سیم یا قطعات

خوردگی اکسیداسیون انبساط یا انقباض
ترک خوردن زنگ زدگی خستگی
تغییر شکل افتادگی فرسودگی

الیه الیه شدگی ساییدگی شکستگی
اتصال کوتاه تکان خوردن ارتعاش

فشار بیش از حد به مواد/کشش مواد
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....تعاریف و واژه ها

شکستعلت(Failure Cause):
شکستحالتیکشروعدردخیلمکانیزمیافرآیند
شکستمانندشوندجزءیکشکستیاخرابیسببتوانندمیکهاحتمالیفرآیندهای

دماننومحیطینیروهایتولید،وساختهاینقصطراحی،هاینقصفیزیکی،های
.اینها

شکستاثر(Failure effect):
داردآنلکیاسیستمازبخشیعملکردرویبرشکستحالتکهپیامدهایییاپیامد.
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....تعاریف و واژه ها

 نمره اولویت ریسک(Risk Priority Number “RPN”):

RPN=(Probability)*(Severity)*(Detection)
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FMEAانواع 

 Design FMEAs

 Process FMEAs

 HFMEAs
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Design failure modes effects analysis (DFMEA)

 شناسایی نقص های عناصر طراحی

تعیین علل هر نقص

پیش بینی اثرات و شدت هر نقص

تعیین زمان و تکرار احتمالی هر نقص

ارائه راهکارهای کنترلی
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Implementation into Design Process 
Methodology
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Manufacturing Process FMEA (Process FMEA, or 
PFMEA)

آنهااثراتوفرایندیکبالقوههاینقصارزیابیوشناسایی

یانقصوقوعکاهشیاحذفبرایکنترلیاقداماتتعیین
آنهازودهنگامتشخیصبرایروشهاییبهبود

هاینقصوقوعازاجتنابجهتفراینددرتغییراتیپیگیری
بالقوه
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Types of FMEA
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FMEA زمان بندی

FMEAباید در شرایط زیر به روزرسانی شود:
در مرحله طراحی

در صورت تغییرات در طراحی یا فرایند

در صورت ابالغ قوانین و مقررات جدید

در صورت بازخورد داشتن از مشتریان که نشان دهنده یک مشکل است.
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FMEAمزایای 

استآسانآناجرایویادگیری.
استاعتمادقابلومفصلآننتایجواندکآناجرایهزینه.
میایجادآنالیزبرایرازیادیتمرکزکهاستایگونهبهآناجرایروش

.کند
کموموثرترینتشخیصومشکالتبینیپیشبرایمطمئنروشیک

.استپیشگیریحلهایراهترینهزینه
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FMEAمحدودیت های 

ردشود،میمطالعهسیستمدرشکستیکبهمربوطآثارروشایندر
.ودشحادثهیکبروزبهمنجرهاشکستازترکیبیاستممکنکهحالی

کندنمیارزیابیخوبیبهراانسانیخطای.
دکننمیارزیابیخوبیبهراخارجیتاثیراتوگرمداخلهعواملتاثیر.
تخصصمکامالًافرادبکارگیریبهنیازمندبزرگهایسیستمبرایآنانجام

.استتکنیکبهآشناو
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FMEAفرآیند اجرای 
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FMEAمراحل اجرای 

سیستم را تعریف کنید.

 تعیین اهداف، تعاریف، کاربرگ های مورد)اجرای روش را طرح ریزی کنید
(وچکتراستفاده، برنامه زمانی، و فرایند مورد آنالیز، تقسیم فرایند به اجزا ک

 (متعیین افراد، تخصص ها، مسئولیت افراد در تی)تعیین تیم آنالیز

 دیاگرام ها، فلوچارت ها و نقشه های فنی برای تمام )جمع آوری داده ها
(بخش ها، زیر سیستم ها و اجزاء
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FMEAمراحل اجرای 

اجرای تکنیک
شناسایی و فهرست کردن مواردی که باید آنالیز شود.
فهرست را نهایی کرده و سطح جزئیات را مشخص کنید.
فهرست را روی کاربرگ منتقل کنید.

 هر مورد از فهرست را بر مبنای سواالت کاربرگFMEAآنالیز کنید.
سانیدکاربرگ ها را از نظر صحت آیتم ها و ویژگی های فنی به تایید طراح سیستم بر.
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....FMEAمراحل اجرای 

دهیدپیشنهادرااصالحیاقدامات.
ناپذیرفتنیهایریسکبرایاقدامنوع
اجرامسئولهایگروهیاافراد
اقداماجرایزمانیحد

کنیدپیگیریراپیشنهادیاقداماتاجرای.
اهشکدرسیستمایمنیالزاماتوشدهپیشنهاداقداماتاثربخشیازاطمینان

اثراتشدهبینیپیش

کنیدردگیریراخطرات.
کنیدثبتراتکنیکاجراینتایج.

اجراگزارشتهیه
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FMEAنمونه ای از کاربرگ 
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FMEA Template for Design and Development
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FMEAاجزای کاربرگ 

مطالعهموردسیستم1.
مطالعهموردسیستمزیر2.
ارقرآندرسیستمکهعمرچرخهازفازییاسیستمحالتیاوضعیت3.

.دارد
آنالیزموردجزءیابخشآیتم،کدیانام4.
ررسیبموردآیتمبرایپذیرامکانشکستهایوضعیتیاحاالتتمامی5.
بررسیموردآیتمدرشکستحالتهربرایشکستاحتمالیانرخ6.
.وندشنظرموردشکستحالتبروزسببتوانندمیکهاحتمالیعوامل7.
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...FMEAاجزای کاربرگ 

پیامد بی واسطه و فوری ناشی از وقوع حالت شکست در آیتم8.

پیامد و تاثیر نهایی حالت شکست بر کل سیستم 9.
(حالت شکست پیش از بروز پیامدهای خسارت بار آن)روش شناسایی 10.
روش های فعلی برای پیشگیری از وقوع حالت شکست یا کاهش)کنترل های موجود 11.

(اثرات آن
ی خطر ویژه ای که به دلیل وقوع حالت شکست در سیستم یا آیتم مورد بررس)خطر 12.

.ایجاد می شود
(معیاری کیفی از ریسک حادثه برای اثرات بالقوه خطر شناسایی شده)ریسک 13.
(روش های حذف یا تقلیل اثرات حالت شکست شناسایی شده)اقدامات پیشنهادی 14.
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شدتجدول
رتبه

10

9

8

4

5

6

7

1

2

3

شدت اثر

با هشدار-خطرناک

شرح

کم

خیلی کم

جزئیاثرات

خیلی جزئی

هیچ

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

هشداربدون-خطرناک

توانایی انجام وظیفه اصلیعدم-ناپذیروخامت جبران

سوختگی بدن،مانند آتش گرفتن تجهیزاتوخامت زیاد است

غذاییمسمومیت خفیف،وخامت کم است مانند ضرب دیدگی

مسمومیت خفیف غذایی،وخامت خیلی کم است مانند ضرب دیدگی

آنرا احساس می کنندوخامت خیلی کم است ولی بیشتر افراد
نشت جزئی گاز

بهنگام تراشکاریخراش دستاثر جزئی بر جا می گذارد مثل

اثر خیلی جزئی دارد

بدون اثر

وخامت تاسف بار است مثل خطر مرگ، تخریب کامل

وخامت تاسف بار اما همراه با هشدار است
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Severity (S)

http://www.fmea-fmeca.com/images/saej1739-severities.jpg
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FMEA Scoring
Severity

Severity of Effect Rating

May endanger machine or operator.  Hazardous without warning 10

May endanger machine or operator.  Hazardous with warning 9

Major disruption to production line. Loss of primary function, 100% scrap. Possible jig lock and 

Major loss of Takt Time 8

Reduced primary function performance.  Product requires  repair or Major Variance. 

Noticeable loss of Takt Time 7

Medium disruption of production.  Possible scrap. Noticeable loss of takt time. 

Loss of secondary function performance. Requires repair or Minor Variance 6

Minor disruption to production. Product must be repaired. 

Reduced secondary function performance. 5

Minor defect, product repaired or "Use-As-Is" disposition. 4
Fit & Finish item.  Minor defect, may be reprocessed on-line. 3

Minor Nonconformance, may be reprocessed on-line. 2

N
o
n

e

No effect 1

E
x

tr
em

e
H

ig
h

M
o

d
er

a
te

L
o

w
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جدول احتمال وقوع
رخداداحتمال

خطرتقریباً–بسیار زیاد
ناپذیراستاجتناب

رتبهنرخ های احتمالی

10

9

8خطرهای تکراریزیاد

7

موردخطرهای-متوسط
6

5

4

3خطرهای نسبتا نادر :کم

2

خطر نا محتمل است:بعید

یا بیش از آن2در 1
3در 1
8در1

20در 1

80در1

400در 1

2000در 1

15000در 1

1500000در 1

150000001در 1كمتر از 
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Occurrence (O)

http://www.fmea-fmeca.com/images/saej1739-occurrence.jpg
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FMEA Scoring
Occurrence

Likelihood of Occurrence
Failure
Rate

Capability
(Cpk) Rating

1 in 2 < .33 10

1 in 3 > .33 9

1 in 8 > .51 8

1 in 20 > .67 7

1 in 80 > .83 6

1 in 400 > 1.00 5

1 in 2000 > 1.17 4

Process is in statistical control. 1 in 15k > 1.33 3

L
o
w

Process is in statistical control.  Only isolated
failures associated with almost identical processes. 1 in 150k > 1.50 2

R
em

o
te

Failure is unlikely. No known failures associated
with almost identical processes. 1 in 1.5M > 1.67 1

Failure is almost inevitable

Process is not in statistical control.
Similar processes have experienced problems.

Process is in statistical control but with isolated failures.
Previous processes have experienced occasional

failures or out-of-control conditions.

V
er

y
 H

ig
h

H
ig

h
M

o
d

er
a
te
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جدول احتمال کشف خطر
احتمال کشف خطر: معیار

درصورت وجود قادر به کشف خطر بالقوه نیستهیچ کنترلی وجود ندارد و یا

رتبهکشفقابلیت

10 مطلقاً هیچ

9احتمال خیلی ناچیزی دارد که با کنترلهای موجود خطر ردیابی و اشکار شود ناچیزخیلی

8احتمال ناچیزی دارد که با کنترلهای موجود خطر ردیابی و آشکار شود ناچیز

7احتمالی خیلی کمی دارد که با کنترلهای موجود خطر ردیابی و آشکار شود خیلی کم

6احتمال کمی دارد که با کنترلهای موجود خطر ردیابی و آشکار شود کم

5آشکار شوددر نیمی ازموارد محتمل است که با کنترل موجود خطر بالقوه ردیابی و متوسط

4آشکار شوددارد که با کنترل موجود خطر بالقوه ردیابی وزیادی وجوداحتمال نسبتاً نسبتاً زیاد

.تقریباً بطور حتم با کنترلهای موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکار می شود

3 زیاد

2احتمال خیلی زیاد وجود دارد خیلی زیاد

آشکار شوداحتمال زیادی وجود دارد که با کنترل موجود خطر بالقوه ردیابی و

1 تقریباً حتمی
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Detection (D)

http://www.fmea-fmeca.com/images/saej1739-detection.jpg
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FMEA Scoring
Detection

Likelihood that control will detect failure Rating
V

er
y

 L
o

w

No known control(s) available to detect failure mode. 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

The process automatically detects failure.

Controls will almost certainly detect the existence of
a failure.

Controls have a good chance of detecting the existence
of a failure

L
o
w

M
o
d

er
a
te

H
ig

h
V

er
y

 H
ig

h

Controls have a remote chance of detecting the failure.

Controls may detect the existence of a failure
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RPN= Severity x Occurrence x Detection

RPN =SxOxD
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Risk Priority Number

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/FMEA.png
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اثرات علل وقوع نقص حاالت نقص آیتم/عملکرد/فرایند

ویزیت بیمار. 1
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اثرات علل وقوع نقص حاالت نقص آیتم/عملکرد/فرایند

یبیمارتشخیص نادرست ویزیت بیمار. 1
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اثرات علل وقوع نقص حاالت نقص آیتم/عملکرد/فرایند

عدم انجام تست های . 1
تشخیصی

یبیمارتشخیص نادرست ویزیت بیمار. 1

انجام اشتباه تست های. 2
تشخیصی

آنالیز اشتباهی و . 3
هانادرست تست

ت عدم تهیه به موقع تس. 4
ها
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اثرات علل وقوع نقص حاالت نقص آیتم/عملکرد/فرایند

نادرست داروتجویز عدم انجام تست های . 1
تشخیصی

یبیمارتشخیص نادرست ویزیت بیمار. 1

وخیم تر شدن بیماری انجام اشتباه تست های. 2
تشخیصی

آنالیز اشتباهی و . 3
هانادرست تست

ت عدم تهیه به موقع تس. 4
ها
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اثرات علل وقوع نقص حاالت نقص آیتم/عملکرد/فرایند

تجویز دارو.2
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اثرات علل وقوع نقص حاالت نقص آیتم/عملکرد/فرایند

تجویز داروهای . 1
اشتباهی

تجویز دارو.2

تجویز دوز نادرست دارو. 2

ت تجویز فرکانس نادرس. 3
دارو
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اثرات علل وقوع نقص حاالت نقص آیتم/عملکرد/فرایند

خطای انسانی. 1
عدم وجود اطالعات در . 2

مورد دارو
نداشتن تخصص الزم. 3

تجویز داروهای . 1
اشتباهی

تجویز دارو.2

عدم توجه به شرایط . 1
...(و وزن، سن)فرد 

عدم وجود تخصص الزم. 2

تجویز دوز نادرست دارو. 2

عدم وجود اطالعات در . 1
مورد دارو

نداشتن تخصص الزم. 2

ت تجویز فرکانس نادرس. 3
دارو
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اثرات علل وقوع نقص حاالت نقص آیتم/عملکرد/فرایند

دریافت دوز اضافی. 1
وخیم تر شدن بیماری. 2

خطای انسانی. 1
عدم وجود اطالعات در . 2

مورد دارو
نداشتن تخصص الزم. 3

تجویز داروهای . 1
اشتباهی

تجویز دارو.2

عدم توجه به شرایط . 1
...(و وزن، سن)فرد 

عدم وجود تخصص الزم. 2

تجویز دوز نادرست دارو. 2

عدم وجود اطالعات در . 1
مورد دارو

نداشتن تخصص الزم. 2

ت تجویز فرکانس نادرس. 3
دارو
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اثرات علل وقوع نقص حاالت نقص آیتم/عملکرد/فرایند

ارسال نسخه به .3
داروخانه
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اثرات علل وقوع نقص حاالت نقص آیتم/عملکرد/فرایند

عدم مراجعه فرد به . 1
داروخانه جهت دریافت 

دارو

ارسال نسخه به .3
داروخانه

فرد مراجعه دیرهنگام. 2
به داروخانه
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اثرات علل وقوع نقص حاالت نقص آیتم/عملکرد/فرایند

عدم آگاهی فرد از . 1
وعواقب دریافت نکردن دار

عدم مراجعه فرد به . 1
داروخانه جهت دریافت 

دارو

ارسال نسخه به .3
داروخانه

عدم آگاهی فرد از . 1
وعواقب دریافت نکردن دار

فرد مراجعه دیرهنگام. 2
به داروخانه
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اثرات علل وقوع نقص حاالت نقص آیتم/عملکرد/فرایند

وخیم تر شدن بیماری عدم آگاهی فرد از . 1
وعواقب دریافت نکردن دار

عدم مراجعه فرد به . 1
داروخانه جهت دریافت 

دارو

ارسال نسخه به .3
داروخانه

عدم آگاهی فرد از . 1
وعواقب دریافت نکردن دار

فرد مراجعه دیرهنگام. 2
به داروخانه
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اثرات علل وقوع نقص حاالت نقص آیتم/عملکرد/فرایند

و در داروخانهتحویل دار. 4
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اثرات علل وقوع نقص حاالت نقص آیتم/عملکرد/فرایند

عدم خوانا بودن نسخه. 1 و در داروخانهتحویل دار. 4

تحویل اشتباهی دارو. 2
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اثرات علل وقوع نقص حاالت نقص آیتم/عملکرد/فرایند

عدم خوانا بودن نسخه. 1
استفاده از اختصارات . 2

توسط پزشک

خواندن و درک . 1
اشتباهی نسخه

و در داروخانهتحویل دار. 4

تحویل داروهای هم نام. 1
خطای انسانی. 2
محیطی مثل عوامل. 3

سرو صدا و شلوغی 
داروخانه

تحویل اشتباهی دارو. 2
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هست100فرض می گیریم عدد معیار ما 

121

جزء
حالت 
نقص

علت نقص
اثرات 
نقص

شدت
احتمال 

وقوع
احتمال 

کشف

عدد 
ریسک 

(RPN)

کنترل های 
مورد نیاز

شدت
احتمال 

وقوع
احتمال 

کشف

عدد 
ریسک 

(RPN)
هزینه

میکسر
خرابی 

شیر

استهالک، 
خرابی 

مکانیکی،
عدم انجام 

PM

عدم باز
ه و بست
شدن

745

140

استفاده از 
ا تجهیزات ب
قابلیت 

اطمینان باال
بازرسی 
منظم و 
دوره ای
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هست100فرض می گیریم عدد معیار ما 

122

جزء
حالت 
نقص

علت نقص
اثرات 
نقص

شدت
احتمال 

وقوع
احتمال 

کشف

عدد 
ریسک 

(RPN)

کنترل های 
مورد نیاز

شدت
احتمال 

وقوع
احتمال 

کشف

عدد 
ریسک 

(RPN)
هزینه

میکسر
خرابی 

شیر

استهالک، 
خرابی 

مکانیکی،
عدم انجام 

PM

عدم باز
ه و بست
شدن

745

140

استفاده از 
ا تجهیزات ب
قابلیت 

اطمینان باال

72228

بازرسی 
منظم و 
دوره ای

73363
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هست100فرض می گیریم عدد معیار ما 

123

جزء
حالت 
نقص

علت نقص
اثرات 
نقص

شدت
احتمال 

وقوع
احتمال 

کشف

عدد 
ریسک 

(RPN)

کنترل های 
مورد نیاز

شدت
احتمال 

وقوع
احتمال 

کشف

عدد 
ریسک 

(RPN)
هزینه

میکسر
خرابی 

شیر

استهالک، 
خرابی 

مکانیکی،
عدم انجام 

PM

عدم باز
ه و بست
شدن

745

140

استفاده از 
ا تجهیزات ب
قابلیت 

اطمینان باال

در 7222825.000.000
سال

بازرسی 
منظم و 
دوره ای

در 733636.000.000
سال
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هست100فرض می گیریم عدد معیار ما 

124

جزء
حالت 
نقص

علت نقص
اثرات 
نقص

شدت
احتمال 

وقوع
احتمال 

کشف

عدد 
ریسک 

(RPN)

کنترل های 
مورد نیاز

شدت
احتمال 

وقوع
احتمال کشف

عدد 
ریسک 

(RPN)
هزینه

میکسر
خرابی 

شیر

استهالک، 
خرابی 

مکانیکی،
عدم انجام 

PM

عدم باز
ه و بست
شدن

745

140

استفاده از 
ا تجهیزات ب
قابلیت 

اطمینان باال

در 7222825.000.000
سال

بازرسی 
منظم و 
دوره ای

73363
6.000.000
در سال



Instagram: seyed_shamseddin_alizadehسید شمس الدین علیزاده                                

جزء
حالت 
نقص

علت نقص
اثرات 
نقص

شدت
احتمال 

وقوع
احتمال 

کشف

عدد 
ریسک 

(RPN)

کنترل های 
مورد نیاز

شدت
احتمال 

وقوع
احتمال 

کشف

عدد 
ریسک 

(RPN)
هزینه

میکسر

ارتعاش 
دستگاه و

89صدای 
دسی بل

استهالک، 
خرابی 

مکانیکی، 
عدم انجام 

PM

افت 
شنوایی

892

144

ه تعمیرات ب
موقع

آموزش

گوشی 
حفاظتی

نصب جاذب 
صوت

کاهش 
مواجهه به 

چهار ساعت 
روزدر 
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جزء
حالت 
نقص

علت نقص
اثرات 
نقص

شدت
احتمال 

وقوع
احتمال 

کشف

عدد 
ریسک 

(RPN)

کنترل های 
مورد نیاز

شدت
احتمال 

وقوع
احتمال 

کشف

عدد 
ریسک 

(RPN)
هزینه

میکسر

ارتعاش 
دستگاه و

89صدای 
دسی بل

استهالک، 
خرابی 

مکانیکی، 
عدم انجام 

PM

افت 
شنوایی

892

144

تعمیرات به
84)موقع 

(دسی بل

89)آموزش 
(دسی بل

گوشی 
حفاظتی 

دسی 89)
(بل

نصب جاذب 
82)صوت 

(دسی بل
کاهش 

مواجهه به 
چهار ساعت 

84)روز در 
(دسی بل
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جزء
حالت 
نقص

علت نقص
اثرات 
نقص

شدت
احتمال 

وقوع
احتمال 

کشف

عدد 
ریسک 

(RPN)

کنترل های 
مورد نیاز

شدت
احتمال 

وقوع
احتمال 

کشف

عدد 
ریسک 

(RPN)
هزینه

میکسر

ارتعاش 
دستگاه و

89صدای 
دسی بل

استهالک، 
خرابی 

مکانیکی، 
عدم انجام 

PM

افت 
شنوایی

892

144

تعمیرات به
84)موقع 

(دسی بل
45120

89)آموزش 
(دسی بل

68148

گوشی 
حفاظتی 

دسی 89)
(بل

692108

نصب جاذب 
82)صوت 

(دسی بل
33218

کاهش 
مواجهه به 

چهار ساعت 
84)روز در 

(دسی بل

44232
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جزء
حالت 
نقص

علت نقص
اثرات 
نقص

شدت
احتمال 

وقوع
احتمال 

کشف

عدد 
ریسک 

(RPN)

کنترل های 
مورد نیاز

شدت
احتمال 

وقوع
احتمال 

کشف

عدد 
ریسک 

(RPN)
هزینه

میکسر

ارتعاش 
دستگاه و

89صدای 
دسی بل

استهالک، 
خرابی 

مکانیکی، 
عدم انجام 

PM

افت 
شنوایی

892

144

تعمیرات به
84)موقع 

(دسی بل
4512015.000.000

در سال

89)آموزش 
(دسی بل

در 681482.000.000
سال

گوشی 
حفاظتی 

دسی 89)
(بل

در 6921081.000.000
سال

نصب جاذب 
82)صوت 

(دسی بل
3321830.000.000

در سال

کاهش 
مواجهه به 

چهار ساعت 
84)روز در 

(دسی بل

4423296.000.000
در سال
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جزء
حالت 
نقص

علت نقص
اثرات 
نقص

شدت
احتمال 

وقوع
احتمال 

کشف

عدد 
ریسک 

(RPN)

کنترل های 
مورد نیاز

شدت
احتمال 

وقوع
احتمال 

کشف

عدد 
ریسک 

(RPN)
هزینه

میکسر

ارتعاش 
دستگاه و

89صدای 
دسی بل

استهالک، 
خرابی 

مکانیکی، 
عدم انجام 

PM

افت 
شنوایی

892

144

تعمیرات به
84)موقع 

(دسی بل
4512015.000.000

در سال

89)آموزش 
(دسی بل

در 681482.000.000
سال

گوشی 
حفاظتی 

دسی 89)
(بل

در 6921081.000.000
سال

نصب جاذب 
82)صوت 

(دسی بل
3321830.000.000

در سال

کاهش 
مواجهه به 

چهار ساعت 
84)روز در 

(دسی بل

4423296.000.000
در سال
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جزء
حالت 
نقص

علت نقص
اثرات 
نقص

شدت
احتمال 

وقوع
احتمال 

کشف

عدد 
ریسک 

(RPN)

کنترل های 
مورد نیاز

شدت
احتمال 

وقوع
احتمال 

کشف

عدد 
ریسک 

(RPN)
هزینه

میکسر

ارتعاش 
دستگاه و

89صدای 
دسی بل

استهالک، 
خرابی 

مکانیکی، 
عدم انجام 

PM

افت 
شنوایی

892

144

تعمیرات به
84)موقع 

(دسی بل
4512015.000.000

در سال

89)آموزش 
(دسی بل

در 681482.000.000
سال

گوشی 
حفاظتی 

دسی 89)
(بل

در 6921081.000.000
سال

نصب جاذب 
82)صوت 

(دسی بل
3321830.000.000

در سال

کاهش 
مواجهه به 

چهار ساعت 
84)روز در 

(دسی بل

4423296.000.000
در سال
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جزء
حالت 
نقص

علت نقص
اثرات 
نقص

شدت
احتمال 

وقوع
احتمال 

کشف

عدد 
ریسک 

(RPN)

کنترل های 
مورد نیاز

شدت
احتمال 

وقوع
احتمال 

کشف

عدد 
ریسک 

(RPN)
هزینه

میکسر

ارتعاش 
دستگاه و

89صدای 
دسی بل

استهالک، 
خرابی 

مکانیکی، 
عدم انجام 

PM

افت 
شنوایی

892

144

تعمیرات به
84)موقع 

(دسی بل
4512015.000.000

در سال

89)آموزش 
(دسی بل

در 681482.000.000
سال

گوشی 
حفاظتی 

دسی 89)
(بل

در 6921081.000.000
سال

نصب جاذب 
82)صوت 

(دسی بل
3321830.000.000

در سال

کاهش 
مواجهه به 

چهار ساعت 
84)روز در 

(دسی بل

4423296.000.000
در سال
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جزء
حالت 
نقص

علت نقص
اثرات 
نقص

شدت
احتمال 

وقوع
احتمال 

کشف

عدد 
ریسک 

(RPN)

کنترل های 
مورد نیاز

شدت
احتمال 

وقوع
احتمال 

کشف

عدد 
ریسک 

(RPN)
هزینه

میکسر

ارتعاش 
دستگاه و

89صدای 
دسی بل

استهالک، 
خرابی 

مکانیکی، 
عدم انجام 

PM

افت 
شنوایی

892

144

تعمیرات به
84)موقع 

(دسی بل
4512015.000.000

در سال

89)آموزش 
(دسی بل

در 681482.000.000
سال

گوشی 
حفاظتی 

دسی 89)
(بل

در 6921081.000.000
سال

نصب جاذب 
82)صوت 

(دسی بل
3321830.000.000

در سال

کاهش 
مواجهه به 

چهار ساعت 
84)روز در 

(دسی بل

4423296.000.000
در سال
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جزء
حالت 
نقص

علت نقص
اثرات 
نقص

شدت
احتمال 

وقوع
احتمال 

کشف

عدد 
ریسک 

(RPN)

کنترل های 
مورد نیاز

شدت
احتمال 

وقوع
احتمال 

کشف

عدد 
ریسک 

(RPN)
هزینه

میکسر

ارتعاش 
دستگاه و

89صدای 
دسی بل

استهالک، 
خرابی 

مکانیکی، 
عدم انجام 

PM

افت 
شنوایی

892

144

تعمیرات به
84)موقع 

(دسی بل
4512015.000.000

در سال

89)آموزش 
(دسی بل

در 681482.000.000
سال

گوشی 
حفاظتی 

دسی 89)
(بل

در 6921081.000.000
سال

نصب جاذب 
82)صوت 

(دسی بل
3321830.000.000

در سال

کاهش 
مواجهه به 

چهار ساعت 
84)روز در 

(دسی بل

4423296.000.000
در سال
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جزء
حالت 
نقص

علت نقص
اثرات 
نقص

شدت
احتمال 

وقوع
احتمال 

کشف

عدد 
ریسک 

(RPN)

کنترل های 
مورد نیاز

شدت
احتمال 

وقوع
احتمال 

کشف

عدد 
ریسک 

(RPN)
هزینه

میکسر

ارتعاش 
دستگاه و

89صدای 
دسی بل

استهالک، 
خرابی 

مکانیکی، 
عدم انجام 

PM

افت 
شنوایی

892

144

تعمیرات به
84)موقع 

(دسی بل
4512015.000.000

در سال

نصب جاذب 
82)صوت 

(دسی بل
3321830.000.000

در سال

کاهش 
مواجهه به 

چهار ساعت 
84)روز در 

(دسی بل

در 4423296.000.000
سال
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جزء
حالت 
نقص

علت نقص
اثرات 
نقص

شدت
احتمال 

وقوع
احتمال 

کشف

عدد 
ریسک 

(RPN)

کنترل های 
مورد نیاز

شدت
احتمال 

وقوع
احتمال 

کشف

عدد 
ریسک 

(RPN)
هزینه

میکسر

ارتعاش 
دستگاه و

89صدای 
دسی بل

استهالک، 
خرابی 

مکانیکی، 
عدم انجام 

PM

افت 
شنوایی

892

144

تعمیرات به
84)موقع 

(دسی بل
4512015.000.000

در سال

نصب جاذب 
82)صوت 

(دسی بل
3321830.000.000

در سال

کاهش 
مواجهه به 

چهار ساعت 
84)روز در 

(دسی بل

در 4423296.000.000
سال
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