
 هذیزیت ریسک  در بْذاضت ٍ درهاى

 FMEAبا ًگاّی بِ هذل 

 داًطگاُ علَم پشضکی گٌاباد

 تؼبسیف

 همبصذ ٍ اّذاف ثش لطؼیت ػذم اثش : سیؼک 

 ثبؿذ هٌفی ّن ٍ هثجت تَاًذ هی ّن اثش ایي. 

 ثْذاؿت ٍ هبلی،ایوٌی هبًٌذ( ثبؿٌذ داؿتِ گًَبگًَی ّبی جٌجِ تَاًٌذ هی اّذاف ٍ 

 کل اػتشاتظیک، ػطَح هثل ( هطشح ؿًَذ هختلف ػطَح دس تَاًٌذ هی ٍ )هحیطی

 . )فشایٌذ ٍ هحصَل ػبصهبى،

 یب آى ٍلَع یب احتوبل حبدثِ یک احتوبل ٍلَع پیبهذّبی صَست ثِ اغلت سیؼک 

 .ؿَد هی هـخص آًْب اص تشکیجی

 ؿشایط دس ؿبهل تغییش ( حبدثِ یک پیبهذّبی اص تشکیجی صَست ثِ اغلت سیؼک( ٍ 

 ؿَد هی ثیبى حبدثِ آى ٍلَع احتوبل

 هصسٍهیت، صَضت ثِ پتبًسیل آسیت زاضای کِ اقساهی یب هَقؼیت هٌجغ،  :(هربعطُ( ذغط •

 .هی ثبضس ّب ایي اظ تطکیجی یب ثیوبضی

 ( ثیوبضی یب هصسٍهیت آى یک هَجت ثِ کِ کبض ثب هطتجظ ضٍیسازّبی ( Incident ) :حبزحِ •

 .زّس ضخ تَاًس هی یب زازُ هیط ضخ ٍ هطگ ثب )آى ضست اظ صطفٌظط

 سالهت ًظام در ریسک هذیزیت بِ ًیاس علل

 ثیوبض ایوٌی افعایص •

 کبضکٌبى ٍ هترصصبى ، ثیوبض اًتظبضات افعایص •

 سالهت ثبظاض زض ضقبثتی فطبضّبی •



 زاذلی ّبی ّعیٌِ هساٍم فطبض •

 هیطَز هغبلجِ زٍلت سَی اظ کِ ثیوبضستبًْب تَسظ هغلَة ذسهبت اضایِ •

 قبًًَی ّبی ضکبیت ٍ ازػبّب ، ضکبیبت سغح افعایص •

 زّس هی ًطبى ضا هٌفی شٌّیت ٍ ضؼف ،ًقبط ثیوبضاى ضضبیت ثطضسی •

 زّس هی ًطبى ضا ثْجَز ثِ ًیبظ ثبلیٌی تحقیقبت •

 سالهت حَسُ در ریسک هذیزیت

 : تؼشیف

 ، ثیوبساى ثِ آػیت خطش کبّؾ ٍ اسصیبثی ، ؿٌبػبیی ثشای اداسی ٍ ثبلیٌی ّبی فؼبلیت اًجبم •

 ػبصهبى خَد دادى دػت اص خطش ٍ کٌٌذگبى هاللبت ٍ ، کبسکٌبى

(Joint commission, 2007) 

 سالهت هزاقبت در ریسک هذیزیت

 : خطش هذیشیت

 ذغطات اضظیبثی ٍ ، تحلیل ٍ تجعیِ ، ثطضسی ، ضٌبسبیی

 : سٍؽ تشیي صشفِ ثب اًتخبةٍ 

 ضٌبسبیی قبثل ذغطات حصف یب کبّص ، تصحیح

 ریسک هذیزیت هزاحل

 ٌِػبصی صهی 

 سیؼک ؿٌبػبیی 

 سیؼک تحلیل 

 سیؼک اسصؿیبثی 



 سیؼک دسهبى 

 

 ثبصًگشی ٍ پبیؾ 

 هـبٍسُ ٍ استجبطبت 

  ساسی سهیٌِ: گام اٍل ( Establishing the Context ) 

 ٍ ضٌبذتِ ذَثی ثِ ػَاهل ظیط ثبیس اٍل ٍّلِ زض ، سبظهبى ضیسکْبی هسیطیت ثطای اقسام اظ قجل

 :ضًَس ثطضسی

 سبظهبى تَسظ ضسُ اضائِ ذسهبت ٍ هحصَالت •

 هطتطیبى •

 ّب فطایٌس •

 سبظهبى هحیظ •

 زاز پبسد ظیط سئَاالت ثِ ثبیس ّب، ضیسک هسیطیت ٍ ضٌبسبیی اظ قجل

 زّس؟ هی اضائِ ذسهبتی چِ هب سبظهبى •

 زاز؟ ذَاّین اًجبم زضآیٌسُ کبضی چِ ٍ ثسّین اًجبم هیتَاًین کبضی چِ •

 زّین؟ هی اضائِ هحیغی چِ ثِ ضا ذسهبتوبى هب •

 زاضًس؟ ًیبظّبیی چِ هب هطتطیبى ّستٌس؟ کسبًی چِ هب هطتطیبى •

 ( Establishing the Context ) ساسی سهیٌِ

 :ثطای ایجبز ظهیٌِ سبظی هسیطیت ضیسک ثبیستی  هَاضز ظیط اًجبم گطزز

 ) اثعاضّبیی؟ ثب چِ ٍ چگًَِ ضٍیکطزی؟ چِ( سبظهبى زض ضیسک هسیطیت چبضچَة عطاحی-

 سبظهبى اضضس هسیطیت تؼْس ٍ پطتیجبًی-



 )سبظهبى استطاتژیک جولِ ثطًبهِ اظ( سبظهبى کالى ّبی ثطًبهِ زض ضیسک هسیطیت فطایٌس ازغبم-

 پبسرگَیی ٍ هسئَلیت سبظٍکبض عطاحی-

 دٍم گام

 ّا ریسک ضٌاسایی

 ّب سیؼک ؿٌبػبیی

 . ّبست ضیسک حجت ٍ زازى تطریص کطزى، پیسا فطایٌس •

 سیؼکْب ؿٌبػبیی دس هَجَد سٍیکشدّبی

 ( prospective )ًگط آیٌسُ ٍ (Retrospective ) ًگط گصضتِ ضٍیکطزّبی •

 کِ ضٍیسازّبیی ٍ حَازث :است، هٌبثغ ضسُ اًجبم اضتجبُ کِ چیعّبیی اظ آهَذتي : ًگش گزؿتِ •

 ػلل ای ضیطِ تحلیل - .اًس زازُ ضخ

  حَازث  ضجِ– زّی گعاضش ّبی  سیستن :هٌبثغ هسبئل ، ثیٌی پیص : ًگش آیٌذُ •

 اثضاسّب اص ای ًوًَِ 

 کٌین؟ استفبزُ ذغطات ضٌبسبیی ثطای ضا اعالػبتی هٌبثغ اظ یک کسام

 قجلی تجبضة 

 سبظهبى زض تجطثِ ثب افطاز 

 آهَظش، ، ّب ثطًبهِ اجطایی، ّبی ضٍش ، ّب پطٍتکل ، ّب گعاضش ، هساضک ٍ اسٌبز 

 ِسبظهبًی ّبی کویت ٍ .... 

 ضکبیبت ضسُ، حجت سَاًح ٍ حَازث ّطساضّب، ، زاذلی هویعی ، ثبظضسی... 

 ِّب ًظطسٌجی ، ّب هصبحج ،... 

 



 

 

 سَم گام

 ریسک تحلیل

 کٌین؟ چِ ثبیس ازاهِ زض . زاضین ضیسکْب اظ لیستی اکٌَى

 :ّب ضیسک تحلیل ثب

 آًْب اّویت حست ثط ّب ضیسک اظ لیستی •

 ّب ضیسک ای ضیطِ ٍ اصلی ػلل •

 .ّب ضا اًجبم هی زّین ضیسک ثٌسی اٍلَیت •

 ضیسک تحلیل ّبی هتس ثٌسی تقسین

qualitative, semi-quantitative or quantitative 

 ضیسک اضظیبثی ّبی ضٍش اظ ثطذی

•(H)FMEA 

–(Healthcare) Failure Modes and Effects Analysis 

•HACCP 

–Hazard and Critical Control Points 

•HAZOPS 

–Hazard and Operability Studies 

•PRA 

–Probabilistic Risk Assessment 

•SWIFT 



–Structured ‘What If’ Technique 

 

 چْارم گام

 ّا ریسک ارسضیابی

 ػبصهبى هب تَػط ؿذُ اسائِ خذهبت کِ ّبیی سیؼک سیؼک، هذیشیت فشایٌذ اص هشحلِ ایي دس

 کِ کذاهیک داًین هی اکٌَى آًْب تحلیل اص پغ ٍ ؿٌبػین هی دٌّذ، هی لشاس خَد تأثیش تحت سا

 تشًذ، هْن ثمیِ اص آًْب اص

 :دّین لشاس ًظش هذ سا ًکبت ایي ثبیذ اکٌَى ّن

  دّین؟ اًجبم آًْب ثشاثش دس تَاًین هی ٍاکٌـی چِ هب ثپیًَذًذ، ٍلَع ثِ ّب سیؼک اگش

 داسین؟ سا اص خطش ػطحی چِ همبثلِ ثب تَاًبیی هب

 .ثشػبًین حذالل ثِ سا ّب آى یب کٌین جلَگیشی خَاّین هی خطشات کذام اص 

 تَاًین ًوی لشاس دّین ٍ پَؿؾ سا تحت خطشات اص  دسصذ100 تَاًین ًوی یبدهبى ثبؿذ هب

 دّین لشاس پَؿؾ تحت سا خطشات اص دسصذ 100

 ریسک پذیزش

 اػت یبفتِ کبّؾ لجَلی لبثل ػطح ثِ سیؼک دس صَستی سیؼک پزیشفتِ هی ؿَد کِ ػطح •

 غیش ٍاضحی طَس ثِ سیؼک ثِ هٌفؼت آى ًؼجت ٍ  یب اػت ًبپزیش اجتٌبة کِ سیؼک ایي یب

 . گشفت خَاّذ صَست آیٌذُ دس سیؼک کبفی هذیشیت ٍ ٍ کٌتشل اػت هتؼبدل

 

 

 



 

 

 پٌجن گام

 )ریسک با هقابلِ ( ریسک درهاى

 ریسک هذیزیت رٍش چْار

 :سیؼک ؿبهل هذیشیت سٍؽ چْبس

 فشایٌذ یب ٍظیفِ یک ًذادى اداهِ یب حزف :خطش اص اجتٌبة  -1

 :آى اص طشیك  هٌفی اثشات کبّؾ یب ٍ سػبًذى حذالل ثِ ٍ سیؼک کٌتشل  -2

 سیؼک ٍلَع احتوبل کبّؾ -

 سیؼک ٍلَع پیبهذّبی اثشات هیضاى کبّؾ -

 سیؼک ؿٌبػبیی لبثلیت افضایؾ -

 خذهت ػپبسی ثشٍى ٍ ثیوِ   اص طشیك: خطش اًتمبل  -3

 خطش اص ًبؿی ػَالت توبهی یب ثشخی پزیشؽ  -4

 ریسک از اجتىاب

  آى اداهِ ػذم یب( ٍظیفِ ( فشایٌذ یک حزف •

 کٌین؟ هی سا کبس ایي ٍلتی چِ

 .اػت هٌطمی غیش ٍ ًبهتؼبدل هٌفؼت ٍ سیؼک ثیي ًؼجت  -1

 ٍ ّب تَاًبیی هٌبثغ، ػطح ثب هتٌبػت کٌذ، هی اساًِ ػبصهبى کِ خذهبتی هجوَػِ  -2

 .ًیؼت آى ػبصهبى تخصص

 کٌین؟ هی سا کبس ایي چگًَِ •



 .کٌین هی اػتفبدُ آى هطلَثتش ًَع اص کیفیت، فبلذ ٍ اسصاى کبالّبی ٍ هٌبثغ جبی ثِ -1

 .کٌین هی فکش خذهت آى ٍاگزاسی ثِ خذهت، یک اسائِ جبی ثِ- 2

 .ًوبیین اػتفبدُ ثبلغ فٌبٍسی یک اص کٌین، اػتفبدُ سٍص فٌبٍسی آخشیي اص ایٌکِ جبی ثِ -3

 ریسک اثر کاهش یا کىترل

 دّین؟ هی اًجبم سا کبس ایي ٍلت چِ •

 .ثکٌین کبسی سیؼک ٍلَع پیبهذ هَسد دس تَاًین هی کِ صهبًی -1

 .ثکٌین کبسی سیؼک ٍلَع احتوبل هَسد دس تَاًین هی کِ صهبًی -2

 .ثکٌین کبسی سیؼک ٍلَع ؿٌبػبیی هَسد دس تَاًین هی کِ صهبًی -3

 ثِ هٌفؼت /ًؼجت سیؼک ٍ ثیبیذ پبییي ّب سیؼک ػطح کِ دّین هی اًجبم هَلؼی تب سا کبس ایي

 .ثشػذ لجَلی لبثل ػطح

 دّین؟ هی اًجبم سا کبس ایي چگًَِ

 .ّؼتٌذ ثبلمَُ یب ٍالؼی سیؼکْبی داسای کِ فشایٌذّبیی هجذد طشاحی -1

 اص طشیك آًْب هذیشیت ٍ کٌتشل ساّْبی ٍ سیؼکْب هَسد دس ػبصهبى کل ثِ سػبًی اطالع -2

 ػبصهبى استجبطی ّبی کبًبل

 ًبگَاس ّؼتٌذ حَادث یب ّب سیؼک ایي ثب هشتجط کِ ّبیی تَاًبیی هَسد دس کبسکٌبى آهَصؽ •

 خَدکبس ّبی ػیؼتن ٍ ّب پشٍتکل ، ّب پشٍػیجش ، اػتبًذاسدّب تؼییي •

 هختلف کٌتشل هشاحل ثب ٍ فبصی صَست ثِ جذیذ ّبی پشٍطُ ٍ ّب تکٌیک ، ّب طشح اجشای •

 ریسک اوتقال



 چگًَِ؟

 ثیوِ •

 خذهت ػپبسی ثشٍى •

 دّین؟ هی اًجبم سا کبس ایي هَلغ چِ

 ّضیٌِ دلیل ثِ ثٌبثش سیؼک کبّؾ یب ٍ حزف ؿَد اسائِ ثبیذ حتوبً ًظش هَسد خذهت  -1

 فبجؼِ آى ًتیجِ ثیفتذ، اتفبق سیؼک گشاٍ  ًیؼت لجَل پیچیذُ لبثل دالئل ػبیش یب ثبال

 .اػت کشدُ کبس ایي ثِ هلضم سا هب لبًَى یب ثَد خَاّذ آهیض

 ضطن گام

 باسًگزی ٍ پایص

 هی اسصیبثی ٍ هشتت پبیؾ طَس ثِ ثشًبهِ ّبی ؿبخص ثشًبهِ، ػبصی پیبدُ ٍ اػتمشاس خالل دس

 .هی ؿَد اًجبم اصالحی الذاهبت ًیبص صَست دس ٍ ؿًَذ

 ثشًبهِ اختصبصی ٍ کلی اّذاف تحمك هیضاى ثشسػی •

 آًْب ٍلَع هیضاى ٍ ؿًَذ هی هحمك کِ ّبیی سیؼک پبیؾ •

 .اًذ ؿذُ اجشا پیگیشی ٍ دسػتی ثِ ّب ثشًبهِ کِ هَاسدی ٍ صحیح ػولکشدّبی پبیؾ •

 جذیذ ّبی سیؼک ؿٌبػبیی •

 اتخبری تذاثیش اثشثخـی هیضاى جولِ اص ّب گضاسؽ اسائِ •

 :داؿت ًظش دس سا ًکبت ایي ثبیذ ثشًبهِ ثبصًگشی صهبى دس

 .کٌیذ اسصیبثی سا ًتبیج •

 .کٌیذ هؼتٌذ سا اطالػبت •



 .دّیذ اطالع دیگشاى ثِ سا حبصلِ ًتبیج •

 ػبصهبى پشٍتکل ّبی ٍ ّب تکٌیک ٍ پشٍػیجشّب فشایٌذّب، دس سا “ؿذُ آهَختِ ّبی دسع” •

 .کٌیذ تلفیك ٍ ادغبم

 .کٌیذ کٌتشل ٍ هذیشیت سا ؿذُ آهَختِ ّبی دسع ثب هشتجط تغییشات •

 .کٌیذ سٍص ثِ ٍ ّوبٌّگ یبفتِ استمب پشٍػیجشّبی ثب سا آهَصؿی ّبی ثشًبهِ •

 .ثشػبًیذ دیگش ٍاحذّبی اطالع ثِ سا ٍاحذ یک دس ؿذُ آهَختِ دسػْبی •

 ّفتن گام

 هطاٍرُ ٍ ارتباطات

 ثشًبهِ هذیشیت ٍضؼیت هَسد دس افشاد ثِ اطالػبت دادى سػبًی اطالع فبص ّذف  -1

 :اص طشیك .اػت ػبصهبى سیؼک

 ّب ًوَداس ٍ ّب گضاسؽ جلؼبت،

 :دسثبسُ افشاد ثِ ثبصخَسد دادى  -2

 آتی ٍ جبسی ّبی فؼبلیت

 فؼلی ّبی سیؼک

 ّؼتٌذ گیشی ؿکل حبل دس کِ سیؼکْبیی

 سیؼک هذیشیت ثشًبهِ دس ػبصهبى کبسکٌبى کلیِ دادى هـبسکت -3

 )ریسک درهاى( ریسک با هقابلِ

 ٍ ٍاحذّب ػبیش سا ثِ ثخؾ یب ٍاحذ یک ثِ هشتجط ّبی سیؼک هَسد دس هَجَد اطالػبت •

 .دّیذ اًتمبل ثخـْب



 ثِ سا الصم حیبتی هزاکشات ّبی حَصُ اص یک ثب هشتجط ّبی پشٍطُ ٍ ّب ثشًبهِ هَسد   دس •

 .آٍسیذ ػول

 .ثشػبًیذ تصَیت ثِ سا سیؼک هذیشیت ثشًبهِ •   

 .هـخص ًوبییذ سا ٍظیفِ ّش پیگیشی هؼئَل ٍ ثشًبهِ ٍظبئف جضئیبت، رکش  ثب •

 

 ضٌاسایی ٍ ارسیابی ریسک

 FMEA بِ رٍش

 

Failure mode and effects 

analysis 

 

تکٌیک تحلیل ٍ حاالت بالقَُ خطا 

 ٍ آثار آى
  



 

FMEAچیؼت ؟  

FMEA سٍیکشدی گبم ثِ گبم ثشای ؿٌبػبیی حبالت ثبلمَُ خشاثی ٍ ؿکؼت دس فشآیٌذ 

ثب ّذف پیـگیشی اص ٍلَع ایي خشاثی ّب ٍ  )طشاحی ٍ تَلیذ یک کبال یب اسائِ یک خذهت 

 .حبالت ؿکؼت اػت

سٍؿی ػبختبس یبفتِ ثشای کوی کشدى اثشات ثبلمَُ ثشٍص خطب اػت کِ اهکبى اٍلَیت ثٌذی 

 .الذاهبتی سا ثشای کبّؾ یب حزف ایي حبالت ؿکؼت ثِ ٍجَد هی آٍسد

سٍؿی ػیؼتوبتیک ثشای سٍیبسٍیی ثب هـکالت ، چبلؾ ّب ، خطبّب ٍ ؿکؼت ّب ثِ هٌظَس 

 .یبفتي ساُ ّبیی ثشای ثْجَد ایي هَاسد هی ثبؿذ

 چیست ؟ FMEAپایه ي اساس 

 چِ خطبیی هوکي اػت سخ دّذ؟

 احتوبل ٍلَع ایي خطب ٍ آثبی ٍ پیبهذّبی آى کذاهؼت ؟

 احتوبل ؿٌبػبیی ٍ کـف ایي ایي خطب پیؾ اص ٍلَع چمذس اػت ؟

FMEA  تحلیل ػیؼتوبتیک یک فشایٌذ ثب ّذف: 

 شىاسایی (1

 ساّْبیی کِ هوکي اػت یک فشآیٌذ دچبس ؿکؼت ؿَد 

 اثشات یب ًتبیج احتوبلی ثشٍص ؿکؼت ّب 

 ػلل احتوبلی ثشٍص ایي ؿکؼت ّب

 



 اتخار تذابیری برای جلًگیری یا کاهش احتمال يقًع ایه حاالت(2

 کبّؾ پیبهذّبی ٍلَع 

 فشایٌذ هذاٍم ثْجَد هؼتوش

  در بخش بهذاشت ي درمان FMEAهذف بکارگیری

ؿٌبػبیی ٍ کبّؾ تؼذاد ًمبط تَام ثب سیؼک دس فشایتذّبی هشالجتْبی ثْذاؿتی ٍ دسهبًی کِ 

هی تَاًٌذ ثش ثیوبساى اسائِ دٌّذگبى خذهبت ٍ ػبصهبًْبی ثْذاؿتی ٍ دسهبًی تبثیش ػَ ٍ هٌفی 

 .داؿتِ ثبؿٌذ

 :ثِ ػالٍُ 

 افضایؾ اثش ثخـی 

 افضایؾ کبسآیی 

 ٍ کبّؾ ّضیٌِ ّب

 

   FMEAهشاحل اًجبم 

 ػیؼتن تحت هطبلؼِ / هـخص ًوَدى فشایٌذ .1

 تـکیل تین  .2

 هـخص ًوَدى گبهْبی فشایٌذ یب اجضا ٍ ػَاهل تـکیل دٌّذُ ػیؼتن  .3

 فْشػت کشدى حبالت ثبلمَُ خطب ثشای ّش یک اص آًْب  .4

 تؼییي اثشات ثبلمَُ ثشٍص ّش یک اص ایي حبالت خطب .5

 تؼییي ػلل ثشٍص ّش یک اص ایي خطبّب .6

 فْشػت کشدى کٌتشل ّبی جبسی ثِ هٌظَس ؿٌبػبیی ّش یک اص ایي خطبّب  .7



 (هیضاى اّویت ّش سیؼک)هحبػجِ اٍلَیت ّب  .8

 اجشا ٍ پیبدُ ػبصی الذاهبت پیـگیشاًِ ٍ اصالحی .9

 

 سیستن تحت هطالعِ/ هطخص ًوَدى فزایٌذ: گام اٍل 

 

 :چِ چیضی سا تحلیل هی کٌین  .1

 پشٍػیجشّبیی کِ احتوبل ثشٍص خطب دس اًْب صیبد اػت 

 :هبًٌذ

 هحبػجِ ٍ اًذاصُ گیشی دٍص داسٍّب 

 دػتَسات ؿفبّی اص طشیك تلفي

 :فشایٌذّبیی کِ تَام ثب سیؼک ّؼتٌذ یب هوکي اػت هٌجش ثِ حبدثِ فبجؼِ آهیض ؿًَذ - 2

 هبًٌذ پشٍػیجشّبی ػول جشاحی 

 اػتفبدُ اص خَى ٍ فشآٍسدُ ّبی آى

 :فشایٌذ اػتفبدُ اص داسٍّب ثب سیؼک ثبال هبًٌذ - 3

 ...کلشٍپتبػین ٍ-  لیذٍکبئیي– داسٍّبی ؿیوی دسهبًی –اًؼَلیي 

 :فشآیٌذّبی پش خطش یب حَادثی کِ دس ػبصهبى ؿوب ثب اػتفبد ُ اص - 4

 گضاسؽ اختیبسی حَادث 

 هـبّذُ فشایٌذّبی پش خطش 

 هشٍس پشًٍذُ ّبی پضؿکی ثیوبساى

 تغییش دس پشٍػیجش ّب ٍ فشآیٌذ ّب - 5



 هبًٌذ 

 فشایٌذّبی جذیذ یب تغییش یبفتِ اػتفبدُ اص داسٍّب

 پشٍتکل ّبی جذیذ یب تغییش یبفتِ دسهبًی

 :تطکیل تین :گام دٍم 

 :تیوی ثیي سؿتِ ای هتـکل اص 

 افشادی کِ دسگیش فشآیٌذّبی هَسد ًظش ّؼتٌذ

کبسؿٌبػبًی کِ هَضَع تحت هطبلؼِ اؿشاف داسًذ ٍ داسای لذست تصوین گیشی هی ثبؿٌذ 

 . سا تـکیل دّیذ

  :فزآیٌذ هَرد ًظز را تعزیف کٌیذ: گام سَم 

 :دس ایي هشحلِ ثِ صَست تصَیشی فشایٌذ هَسد ًظش سا تَصیف کٌیذ 

 (آى چِ اتفبق هی افتذ)ًوَداس جشیبى کبس سا سػن کٌیذ  (الف

 .ثِ طَس هتَالی ّش یک اص گبهْبی فشایٌذ تحت هطبلؼِ سا ؿوبسُ گزاسی کٌیذ(ة

. اگش فشایٌذ هَسد ًظش ، فشایٌذی پیچیذُ اػت ، ثش هحذٍدُ خبصی اص فشایٌذ توشکض کٌیذ

 (ثکبسگیشی حذ ٍ هشصّبی اختیبسی ثشای دػتیبثی ثِ یک هحذٍدُ هـخص ٍ لبثل کٌتشل )

ًکتِ دس ایي هشحلِ افشاد تین ًوَداس جشیبى کبس سػن ؿذُ سا هطبلؼِ کشدُ ٍ اصالحبت الصم 

 .سا دس آى اػوبل هی ًوبیٌذ

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

پس اظ هطرص کطزى حیغِ فطایٌس اًتربثی ٍ هؼلَم کطزى گبهْب ٍ ظیط فطایٌسّبی هطتجظ ثب آى ثبیس ایي 

ضا ثِ  (یب فؼبلیتْب)لصا زض ستَى ضطح فؼبلیت ، ّط یک اظ ظیط فطایٌسّب .  ًوَزFMEAاعالػبت ضا ٍاضز فطم 

 . تطتیت ٍاضز هی کٌین

 

 

 

 

 



 فْزست کزدى حاالت بالقَُ خطا بزای ّز یک اس آًْا: گام چْارم 

 

زض ایي هطحلِ اػضبی تین حبالت ثبلقَُ ذغب ضا کِ هوکي است زض ّط یک اظ ایي فؼبلیتْب ثطٍظ کٌٌس ضا 

یکی اظ اثعاضّبی هٌبست زض ایي ضٍش ثبضش افکبض . ضٌبسبیی ًوَزُ ٍ زض ثطاثط آى فؼبلیت لیست هی کٌٌس

 . است

 

 

 

 



 

 :گام پٌجن 

 اثزات بالقَُ  بزٍس ّز یک اس ایي حاالت خطا 

 

زض ایي هطحلِ اػضبی تین احطات احتوبلی ثطٍظ ّط یک اظ حبالت ذغب یب ّوبى پیبهسّبی ثطٍظ ذغب ضا 

ثبضش افکبض ، اثعاض هٌبست ثطای جوغ آٍضی اعالػبت زض . ضٌبسبیی کطزُ ٍ زض فطم هطثَعِ هٌؼکس هی کٌٌس

 . ایي هطحلِ هی ثبضس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تعییي علل بزٍس ّز یک  اس ایي خطاّا :گام ضطن 

 

ػلل  (استرَاى هبّی )زض ایي هطحلِ تین ثب استفبزُ اظ اثعاضّبیی هبًٌس ثبضش افکبض ٍ ًوَزاض ػلت ٍ هؼلَل 

 .ضا کِ هی تَاًٌس هٌجط ثِ ٍقَع ّط یک اظ حبالت ذغب ضًَس ضٌبسبیی هی کٌٌس

 :ثط ذی اظ ػلل احتوبلی حبلت ذغبی زستَض ًبقص : هخبل 

 ػجلِ پعضک

 ػسم ٍجَز لیست ػالئن اذتصبضی هٌبست

 ػسم ٍجَز فطایٌسچک ًسرِ 

 ػسم اعالع اظ فبضهبکَپِ

 ػسم تَجِ پطستبض زضذَاًسى ًسرِ

  

 

 

 

 



 

 

 :گام ّفتن 

 فْزست کزدى کٌتزل ّای جاری بِ هٌظَر ضٌاسایی ّز یک اس خطاّا در طی فزایٌذ

زض ایي هطحلِ اػضبی تین ثبیس کٌتطل ّبیی ضا کِ ّن اکٌَى زض فطایٌس تحت هغبلؼِ جْت ضٌبسبیی . هی ثبضس

 .حبالت ذغب ٍجَز زاضًس ، ضٌبسبیی ًوَزُ ٍ اًْب ضا فْطست کٌٌس

 هحاسبِ عذد اٍلَیت ریسک: گام ّطتن 

 

زض ایي هطحلِ تین ثب کوک جساٍل هَجَز ٍ ثب اجوبع ًظط اػضبی تین ، ثِ ّط یک اظ ػَاهل ضست احط 

ػسزی هی  ((detectionٍ قبثلیت کطف ذغب  ((Occurrence، هیعاى ٍقَع ذغب (Severity)ذغب

 .ثطای حبلت ثبلقَُ ذغبی هَضز ًظط است ((RPNحبصل ضطة ایي سِ ػسز، ػسز اٍلَیت ضیسک .زّس

RPN=O*S*D 

RPNثِ ػٌَاى ضبذصی ثطای عجقِ ثٌسی ذغبّب ٍ اًجبم اقسام اصالحی ٍ پیص گیطاًِ هحبسجِ هی ضَز. 

 . ثِ زست آهسُ ضبى ، اٍلَیت ثٌسی کٌیسRPNحبالت ذغبی هَضز تحلیل قطاض گطفتِ ضا ثط اسبس 

 . ذغبیی ثبالتط ثبضس ، اٍلَیت آى ثطای آًبلیع جبهغ تط ٍ ترصیص هٌبثغ ثیطتط استRPNّط چِ ػسز 



پبییٌی زاضز اهب اظ آًجِ کِ ضست احط ثبالیی زاضز RPNزض ثطذی هَاقغ هوکي است ػلی ضغن ایي کِ ذغبیی 

Severity))  یب ًطخ ٍقَع ثبالیی زاضز(occurrence)زض اٍلَیت قطاض گیطز  . 

 

 :زض ظهبى هحبسجِ ػسز اٍلَیت ضیسک ًکبت ظیط ضا زض ًظط یگیطیس

هقیبس ّبی اهتیبظزّی ضست ذغب ، احتوبل ٍقَع ذغب ٍ احتوبل ضٌبسبیی ذغب ثبیس ثطای اػضبی تین قبثل 

 .فْن ٍ ثب هؼٌی ثبضس

 .هقیبس ّبی تب حس هوکي سبزُ ثبضس

 .هؼیبضّبی هطرصی ثطای ّط یک اظ هقیبس ّب تؼطیف کٌیس

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :گام ًْن اجزا ٍ پیادُ ساسی اقذاهات پیطگیزاًِ 

 ثب استفبزُ اظ ضٍش ثبضش افکبض اقساهبتی ضا کِ هی تَاًس ثبػج کبّص ضطیت FMEAزض ایي گبم تین 

 . اٍلَیت زض حبالت ثبلقَُ ضیسک اٍلَیت زاض گطزز، پیطٌْبز هی گطزز 

 :ایي اقساهبت ثبیس ایي سِ حیغِ ضا پَضص زٌّس

 کبّص احتوبل ٍقَع ذغب

 کبّص ضست احط ٍقَع ذغب 

 افعایص احتوبل ضٌبسبیی ذغب پیص اظ ٍقَع 

 

 

 

 



 :زض حیي تٌظین اقساهبت پیطگیطاًِ ٍ اصالحی ػَاهل هبًٌس هَاضز ظیط ضا زض ًظط ثگیطیس 

 آیب ایي اقسام احط ثرص ٍ هَحط است ؟)استطاتژی / قبثلیت اػتوبز اقسام 

 اقسام یب استطاتژی هَضز ًظط تب چِ حس هی تَاًس اظ ٍقَع ذغب ّب جلَگیطی کٌس؟

 ضاُ حلی کَتبُ هست زض ثطاثط ضاُ حل ثلٌس هست 

 تبحیط ایي استطاتژی یب اقسام ثط زیگط فطایٌس ّب ، هٌبثغ ٍ ثطًبهِ ّب 

 آیب ایي اجطای ایي اقسام یب استطاتژی ػولی ٍ اهکبى پصیط است ؟

 هَاًغ اجطای استطاتژی یب اقسام 

 ّعیٌِ ّبی پیبزُ سبظی ٍ اجطای اقسام یب استطاتژی 

 ظهبى هَضز ًیبظ ثطای پیبزُ سبظی اقسام یب استطاتژی 

 :ٍ زض ًْبیت زض اجطا ایي ًکبت ضا زض ًظط ثگیطیس 

  (تست پبیلَت )فطایٌسی ضا کِ ثبظثیٌی ٍ عطاحی ضسُ ، اثتسا ثِ صَضت آظهبیطی ٍ هحسٍز اجطا 

 .کٌیس ٍ زض صَضت هَفقیت آى ضا زض سغح ٍسیغ اجطا کٌیس 

 ثطای اجطای استطاتژی اظ یک ثطًبهِ ػولیبتی استفبزُ کٌیس. 

 ضبذص ّب ٍ هؼیبضّبیی ضا ثطای سٌجص احطثرطی ایي فطایٌس زض ًظط ثگیطیس . 

 ثطذی استطاتژی ّبی ثْجَز

 استفبزُ اظ فٌبٍضی ّب

 استفبزُ اظ آالضم ّب

 پطٍتکل ّب ٍ پطٍسیجطّب

 آهَظش

 هستٌسسبظی

 حصف یب هحسٍز کطزى زستطسی ثِ ثؼضی آیتن ّب

 استفبزُ اظ ثطچست ٍ ػالئین ّطساض زٌّسُ

 



 

 ارسیابی اثزبخطی اقذاهات اًجام ضذُ

 . ضا ثطای فطایٌس هَضز ًظط هحبسجِ کٌیسRPNپس اظ اجطای استطاتژی ّب هجسزا ضطیت 

 .کبّص ضطیت ًطبى زٌّسُ احط ثرطی اقساهبت ٍ استطاتژی ّبی ثِ کبض گطفتِ ضسُ است

 . ضا تکطاض کٌیسFMEAاگط کبّص ایجبز ًطسُ است 

  .ثب ٍجَز ثْجَز ًیع ثِ فکط ثْتط ضسى فطآیٌس ثبضیس



 


