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 رسانی  ارزیابی کیفی سیستم مدیریت نگهداری تأسیسات و شبکه برق

 (IBTOانتقال خون ایران )مراکز 
 

 3، عبدالناصر آزادبخت0، غریب کریمی1محمد فالح تفتی
 
 

 هچكيد
 سابقه و هدف 

ایمنی تجهیزات، کاربران و  مراه افزایشه ثری در پیشگیری نواقص بهؤنقش م ،پیشگیرانه نگهداری مدیریت سیستم
 خون انتقال مرکز 6ها در  دهی این سیستم میزان بهره ،مطالعه این در. ها دارد در روند فعالیت سیستم ها هزینه کاهش

  .بررسی شد 1022های اردیبهشت تا مهر سال  ، سمنان و قم طی ماههمدانتهران، البرز، آمل، 

 ها روش مواد و
سیستم موتورخانه، تهویه و  33عوامل مرتبط با اجزا، اتصاالت و قطعات مربوط به  وضعیتدر این مطالعه مقطعی، 

ه و اطالعات بمرکز انتقال خون از طریق چک لیست، مصاحبه و مشاهده چشمی بررسی شد  6دیزل ژنراتور فعال در
 تحلیل آماری قرار گرفت. و مورد تجزیه SPSS 03 با استفاده از نرم افزار دست آمده،

 ها يافته
رسانی و  نگهداری ابزار و وسایل شبکه برق مدیریت نتایج این مطالعه حاکی از عدم رعایت الزامات در سیستم

های مالی و عدم نظارت در  دلیل عدم وجود نیروهای با تجربه، محدودیته سال ب 12مرکز با سابقه بیش از 6سیسات أت
 بود.رسانی  نیاز در بخش موتورخانه و شبکه برق های ایمنی، اصالحات مورد آزمایشثر، ؤای م بازدیدهای دوره

 و %03%، زنگ زدگی 33، رسوب و خوردگی اتصاالت %61میانگین وضعیت عدم نظافت اجزاء در این مراکز 
 .بود% 66ریختگی و انباشتگی سیم و کابل  بهم

 ينتيجه گير
 بر ها و صدمات آسیب منجر به بروزمدیریت نگهداری  عدم رعایت الزامات سیستم داد، این بررسی نشان نتایج

 همراه کاهشه ب دسترسی و زمان ایمنی تجهیزات، طول عمر مفید فعالیت چنین عدم افزایش ها و هم دستگاه عملکرد
 .گردد می های تعمیرات هزینه ها و خرابی

 ، شبکهنگهداری، ایمنی :ات كليديكلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 03/30/1031: تاريخ دريافت
 30/11/1031 :تاريخ پذيرش

ف   مؤلف  مئفل: : درافرمه مسی پفش پ ـفاش ف مپفااديار مررف  تانتنفا  منانفا  سف:ع ف مؤپئفش  فالش هم: ـفش ن پان خفش ـفت منانفا  سف:ع ف تسفرمع ف ميفرمع                     -1
 10441-1110صی نق پئاش: 

 مرر  تانتنا  منانا  س:ع ف مؤپئش  الش هم: ـش ن پان خش ـت منانا  س:ع ف تسرمع ف ميرمع دمنختارف  ماخصص  ف:نش -0
  ف نمح  تسرمع مرر  ف تسرمع ف ميرمع دمنخج:ه درارمه مسی پش پ ـاش ف دمنخگاه ه مد مپالمش -0
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  مقدمه 

ـفکاش   ،گرمايخفش  ،پرمايخفش   فاه  پتئام ملارد ميمن     
 ن يف  رفرنر  مپفت    ،رپانش ن غتره در مرمر  درمانش برق

 فا،   پف ميش در ناتجفش فلالتفت   ش ننش بف  ا   ملارد هع رتفتت
 اه   ا  مرمه با را ش   يیش پتئامن ممیتت راربرمع هپايش 

  ملافرد  مه دنره مر يفابش  در غفلفت  گ:نش تلمترم  دمرد.  ر
فرهيیف    بفر  صف ما  مخفر    ت:منف  در برگترنف ه   مفش   ا هع

 نگسف مره  ي  پتئفام  مپانرمربش  متن دلتل  .باـ   ا فلالتت
بش  ی:مع رنـفش بئفتار مفؤدر در  سفت ت فمتن       پتخگترمنش

مئامر مف ميش دقت، صات، پر ت، بفا د ش، ـف:   مفر،    
مرمر فلالتت، دپارپش دمئم بش تجست م  بش  مفرمه رفا ش   مپا

 ا،   ا، م  رده سارج ـ ع هع  ا،   م مساال  در فلالتت   يیش
پفا   ملافرد    تلمترم  ن غتره مپت تا م  ميفن ـريفز  متیفش   

پتئام حرمرتش يفا  نظتر  م:ت:رسانشسطر م  مه  صاتح ن بش
گرم  ،م:ل  ا برمه گرم رردع ه  مصرفش، بخار ا گ ماع دي

 فا ن   رردع نمح  اه پاساماع مانی  رمديات:ر ا، ففن ر:ئفل  
 فاه   منانا  گرمفاه پفتا  بفش مکف       برمه ا  ل:لش،  :مپا  ا

چتلر ، حرمرتش ن با گردمن ع گرما بش درنع م:ل  اه حرمرتش
  ا  ا، مخلل گ، ديگتر ه  ریی ه، پترر:الت:ر، پخاش يا سی 
ملايیش فیفش  اان مرد، . برحئت ت:صتش مدمره مپ(1)گرددن غتره 

مصفر   مه میجفر بفش رفا ش     صف:ر  دنره ش  ا ب م:ت:رسانش
رفمن   .(0)ن غتره س:م   ـ   :مدر   ا مناخار هاليی ه ،منرژه

صف:ر   ش م:ت:رسانفش بف   تلمتر ن نگس مره تجستف م  رش  مين
 ت:من  م  بار مش يا  ر ـش ماه ي میظم ف:مصل مه ن در  دنره

يفا تلف:ي     تلمترمرافش  اه  سئار  ن   يیشبرن   ر ن:ع 
 اه  با مپافاده م  نترن اه ت:منمی  در رـاشم:ت:رسانش  قطلا 

برق صیلاش ف ملاارننت  ف ماانت  ف  مرمع ف  :ـااره ف      
(. 0فیانره مـال ا  ن تجستف م  پ ـفاش  لف:گتره ریف )    

مه مئفامر بفش نپفتلش نترن فاه       اه دنره نظار  ن پخاتکانش
تا رمن ممانلت م  برن   ر گ:نفش  ـ:د  دي ه با ث مش هم: ش

هپتت   ه بش م  مه م:ت:رسانش ن در ناتجش را ش رمن ماع 
 فا در مدفر     ا، م  نقف:ع حف:مدو ن منف:مع هپفتت     هع  فلالتت

 رم،فش،  ف فش، نخاف:رمخ ـ گف دگش، پ مخاالتش نظتر  نگ

 فا ن    ا، ـتر ا، فلاش گتره ن   م ـ ع متصاال ، ل:لش رپ: 
 فاه بفش    (. ـکز ناايج گ مرش مطاللفش 0غتره  ل:گتره ـ:د)

ه     مل هم ه، مپانرمر پتئام نگس مره در ي  ـفرمي  ميف ه  
-8)ت:من  دپارپش قطلش بش م:مرد  ير رم نت  ففرم م هنرد  مش
1): 
تأمتن ـرمي  مطلف:  در تفأمتن پفرمايش ن گرمفايش      -1

 پاساماع

پخاتکانش مفؤدر م  فرهيیف  فلالتفت تجستف م  مفرتک  بفا        -0

 م:ت:رسانش

 م يريت مق مما  تلمتر نمصالح تجست م  در فرهيی  ا -0

  ا مه با     را ش   يیش  اه دنره م يريت با رپش -0

 فاه  خف مر د یف ه     مه پتئفام   اه دنره منجام ه مايش -1

 م الم حريز

 اه منجام ـ ه  دکت ن نگس مره گ مرش با دي  ا ن ریار  -4

 بش ـ:ر میظم م  قکتل فخار ه 

  اه حفاظت ن ميمیش فرهيی  ا م يريت پتئام -0

 ا، ن:ع ن  نظار  مئامر بر رتفتت  ملارد ن دقت دپاگاه -8

 ا، متف مع ن رتفتفت     ا، ـ:  دنره تلمتر ن   يیش مت مع سرمبش

  اه ميمیش ن حفاظاش ن غتره   ا، پتئام گارمناش

رپفانش مرمرف     برق مرطرمره در ـفکاش بفرق  ژنرمت:ر اه     

س ما  درمانش ي  مب مر ررنره مپت رش بايئاش  درمانش ن

در ي  مال رامالً ميمن، مئن ، مج م با دي:مر  ايز مپانرمر 

پ: ه ن :د  ياب  تا در مدر نخت پ:ست  تچ ن:ع سطر هتش

ن مـاش باـ . در مين مطاللفش بفا ت: فش بفش مپفانرمر پتئفام       

م يريت نگس مره تجست م  در مرمر  منانفا  سف:ع، نرفلتت    

د پتئام نگس مره تجست م  با  ف   بررپفش ـفرمي      ملار

فلالتففت م فف مه مخالفف  پتئففام پرمايخففش ن گرمايخففش،  

 ا ن پتئام برق مرفطرمره، ـفرمي  نگسف مره ن     م:ت:رسانش

 ا ن غتره م  ـريفز   نظافت تجست م ، مت مع ریار  ن ميمیش هع

 اه ـرمحش ـ ه، ریار  چخمش م ف م، مصفاحکش    چ  لتئت

مرر  فلا  منانا  س:ع ـش  4م: :د در ح :ره ن مئای م  

 م، فمنجام گرفت تا با هگا ش م  نرلتت مين پتئا 1033پا  
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ش تجست م  يمیگامش مؤدر در  ست بررپش ـرمي  فت ياش ن م
 در ديگر مرمر  منانا  س:ع بش  مل هي . 

 
  ها روشمواد و 

منطلفش بفا مپفافاده م  چف       -در مين مطاللفش ت:صفتفش      
 اه تستش ـ ه برمه  ر بخش، م  ـريز مخا  ه چخمش  لتئت

تایئتن  0مئل:  مسی پش پ ـاش،  0ن مصاحکش ح :ره با 
پتماناففار سفف ما  پخففاتکانش م    0مفف ير مررفف  ن  4فیففش، 

، رلتفش ـفرمي  فت يافش،    1033مرديکسخت تفا مسرمفاه پفا     
، بخار فا  گديف ماتطش، رتفتاش ن ميمیش مربف:  بفش م ف مه    

گفرم رفردع نمحف  اه     ،رم رردع ه  مصرفشم:ل  ا برمه گ
ن  ا  ل:لش،  ا ن  :مپا  ا پاساماع مانی  رمديات:ر ا ، فن ر:ئل

 فاه حرمرتففش ن   منانفا  گرمففاه پفتا  بفش مکفف     متصفاال   
چتلففر يففا ، با گردمنفف ع گرمففا بففش درنع م:لفف  اه حرمرتففش

 اه   ا ن مخلل گ، ديگتر ه  ریی ه، پترر:الت:ر، پخاش سی 
چیفتن    اه پرمايخش ن گرمايخش فلا  ن  م مماصل بش پتئا

يی  فلالتت ن نگس مره پتئام بفرق مرفطرمره برمپفا     هفر
مرر  منانا  سف:ع تسفرمع،    4 ا در  مپاان مرد ا ن دپا:رمللمل

ررج، پمیاع، همل، قم ن  م مع م:رد بررپش قفرمر گرففت ن   
م:رد  SPSS 01 مف مر دپت هم ه با مپافاده م  نرمش مـال ا  ب

   ففدرصص:ر  ش  ا ب ن ناايج دمده گرفتمر يابش هماره قرمر 

 بتاع ـ . 
 

 ها يافته
در مين مطاللش با بررپش ـرمي  فت ياش م  م ن متصفاال       

 فا ن پتئفام بفرق     پتئام پرمايخش ن گرمايخش، م:ت:رسانش
ص:ر  چخمش نخاع ش مرر  مپاانش منانا  س:ع ب 4مرطرمره 

سف مره تجستف م  در ميفن    نگمپانرمر پتئام م يريت  رشدمد 
دلتل   م ن :د نترن اه هم: ش دي ه ن با تجربفش،  ش مرمر  ب

رارگتره پتماناارمع با ش چیتن   م ب ن  م اه مالش  ما نديت
متن سف ما   أس:بش نا:منئاش مپت در تف ش تجربش ب پابنش ن با

 فاه   دپا:رمللمل ا مطابز مپاان مر ا ن  م:رد نتا  مين پتئام
 مل همف ه  ش رش با بررپش ب ـ:رهش در باـ . بؤت نين ـ ه م

 ا  مخا  ه ـ  تل مد  ياده م  مب مر ن نپايل مرتک  با پتئام
دلتفل  ف م نظاففت    ش  ا ن غتره ب  ا، متصاال ، فلاش نظتر ل:لش

گرفاگفش، رپف:  ن    در دمرمه منکاـاگش گرد ن ساک،  رمؤم
بف ين ترتتفت رفش     .(1ال )ـف  نم   دميفش ن غتفره  ئفای    

، متانگتن ميفن  1برحئت مـال ا  نخاع دمده ـ ه در نم:دمر 
ن   م فف% ب:د رش بتخاري41مرر  م:رد مطاللش  4نرلتت در 

مه ن نظافت م  مء م:ت:رسانش بش ترتتفت   گتره با دي  دنره پش
  .باـ  مرمر  همل، پمیاع ن ررج مش ماللز بش

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 سمنان نظافت اجزای موتورخانه در پایگاه: وضعیت 1شکل 
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 ها نظافت اجزای مختلف موتورخانه در پایگاه: عدم 1نمودار 

 
 4ترتتت با بررپش چخمش ن ح :ره رش م  ميفن  بش  متن     

مخخص ـ  رش نرلتت ماتطفش ف فاه    ، مل هم ش پايگاه ب
ماللز بش م:ت:رسانش مين مرمر  م  لااظ گفردش  ف:م، ریافر     
دماه مات ، نظافت، منکاـاگش نپايل مرافش، چتیش مب مر ن 

مف محم   متصاال  ماللز بش پتئام م:ت:رسانش، ص م اه بل اً
 فا،   گذمره ـتر ا، فلاش  ا،   م نخانش التت پتئامناـش م  فل

. ميفن ـفرمي  در   نتئفت نخانگر ا ن غتره در ـرمي  میاپت 
دلتفل قف يمش بف:دع پتئفام     ش مرمر  ملکر ،  م مع ن همفل بف  

 ا چخمگترتر بف:د. در  مفتن رمپفاا     م:ت:رسانش ن م  مه هع
ش  ا در بل ش م  مرمر  نتف  بف   نرلتت رتفش م  مه م:ت:رسانش

دلتل   م ن :د نترنه رارهم  ن با تجربش در ـفرمي  ممفن ن   
 میاپکش نک:د. 

رندتش فاقف   فم بف فپتئاف  ،لفاه همف ی:مع مثا  در پايگش ب    
 فا ن متصفاال   ريفاع بفرق      پ:ـش يا گارد حفاظاش، پفتم 

ماصل بش پتئام ب نع  ايز ن حفاظ ال م ن ل:لش تکري  بف نع  
ر مرمر  نظتر ملکر  نت  پ:ـش رافش ب:د.  متن نرلتت در ديگ

 قابل مخا  ه ب:د. 
 فاه   با بررپش نرلتت ميمیش ماللز بفش م ف مه پتئفام       

مخا  ه ـ  رش مرمرف    ،حرمرتش ن برندتش پتئام م:ت:رسانش
داليفل  ف م   ش  فاه همفل ن ملکفر  بف     نياه پايگفاه ش مخال  ب

 م ن :د نتفرنه   بش دلتل برس:ردمره م  نترنه فیش،  م مع 

  م نظار  ال م ن رافش بفر  بش دلتل تجربش ن پايگاه پمیاع  با
 فاه   ا ن پتئفام ف ف  متصاال ، ل:لفش  ،فلالتت نترنه قرمردمده

ـرمي  میاپکش نتئای .  ره درفففغت حرمرتش، برندتش، پمپاژ ن
مه برمه نظاففت   مئل:لش در ممر با دي  اه دنرهچ رش  ت  يرم
 ففا ن  رپفف:  ففا،  ن متصففاال ، رفففگ  نففگ  دگففش  ففا ل:لففش

 .ن مرد ا نظارتش   اه مرب:  بش هع س:ردگش
 یف:مع مثفا  در  مفش    ش ـکز  متن بررپش مخخص ـ  ب    

ن ف:د   دلتفل  ف م  ش ب ،   تسرمعش ب م:رد بررپش اه  پايگاه
چیفتن   ف اه ه مد رافش در مـرم  تجست م  م:ت:رسانش ن  م

م  ا ن ديگر متصاال ،  ف   بتن متصاال  ن نپايل  انکش پمپ
پتئفا  در ناف:ه   أگا ش ن ـیاست رافش نترن فاه فیفش ت  ه

مه میجفر بفش ميجفاد     گتره دنره گتره ن  رم نظافت ن رپ: 
 فا،   س:ردگش، منکاـاگش  رم ن رپ:  در بتن متصاال ، ل:لش

 .(0)ـال ـ ه مپت  ا ن غتره فلاش
مين نرفلتت در  م:مرد مخا  ه ـ ه رش متانگتن  ـ:رهش ب    

دلتفل  ش مرر  همفل بف  (. 0)نم:دمر ب:د %00مطاللش مرمر  م:رد 
پتئفا  پايگفاه م    أنترنه فیش ن ق يمش بف:دع ت ح :ر   م 

ش نرلتت میاپکش نئکت بش ديگفر مرمرف  برسف:ردمر نکف:د. بف     
رش مت مع مين نرلتت بفا بتخفارين منف مر ماللفز بفش       ـ:ره

% ن رمارين من مر ماللز بش پايگاه تسرمع بفا  00پايگاه همل با 
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 : رسوب و خوردگی لوله پمپ حرارتی پایگاه آملB: شرایط کیفی نگهداری سیستم برودتی پایگاه آمل A: 0شکل 
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 زدگی لوله و اتصاالت پمپ فشار در پایگاه آمل : وضعیت زنگ3شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها زدگی اجزای مختلف موتورخانه در پایگاه زنگ: 3نمودار 

 
 دگفش م ف م مربف:  بفش پتئفام       بررپش مت مع  نفگ در     

 فا ن متصفاال  ن    رش نرفلتت ل:لفش   ـ مخخص  ،م:ت:رسانش
 فا   ه مرب:  بش مين پتئام در بل ش م  مين پايگا هديگر م  م

رفش متفانگتن    ـف:ره ش . ب(0)ـال در ـرمي  میاپکش نتئای 
 فا بفش     دگش م  مه مخال  م:ت:رسانش در مين پايگفاه   نگ
بفش ترتتفت ماللفز بفش      دگش  ن بتخارين  نگ% ب:د 01 مت مع

 (.0گ مرش ـ )نم:دمر مرمر  همل، پمیاع ن ررج 
مپا   متن مـال ا  در مخا  م  ح :ره، نرلتت  بر    

ش ـ ع م ف مه مخالف  م:ت:رسانفش نتف  قابفل      تمت مع پ:لفا
رش در مين بررپش مخفخص ـف   فتج     پ:ـش نک:د.  يرم چخم

گتره  گتره،  رم برمه نظافت ن رپ: مه  برنامش با دي  دنره
 .مپفت بتیفش نخف ه     فا ن غتفره پفتش     ا، متصاال ، فلاش ل:لش

 برمپا   متن مـال ا  مرمر  ررج، همل، پمیاع ن  م مع بش 
 ترتتت دمرمه بتخارين رربش دي گش مطابز مين ـرمي   ئای . 

چیتن مخخص ـ  رش ژنرمت:ر اه بفرق   در مين بررپش  م    

 ا دمرمه  تچ چ  لتئت مخفخص يفا    مين پايگاه مرطرمره
مه، با ديف    مه ن دنره  فافش  ه مايشمئای متش مکیش بر منجام 

فتلار اه  :م ن رنغن، تل:ي  رنغن، با دي  مخ ع پ:ست، 
 ، نرلتت پتئفام مرتتیفگ ن نظاففت رلفش     هبا دي  مت مع 

 ا نظتفر   رش در بل ش م  پايگاه رغم مين ژنرمت:ر ا  لش نک:دن .
 ا با  م مع فرپ:ده ب:دن ، مئای متش م  لااظ تیاپت ت:مع هع 

تجست م  ررنره مين مرمر  در ـرمي  بارمنش ن قطلش بفرق  
ن :د ن مـت. در مين بررپش مخفا  ه ـف  بفا ن ف:د ملف مم      

 صا  ففا، مين متف:ر فرمتففبش ژن گفتیفمرتم فئافتفا  پفصفمت
تاری:ع چ   ن مرد يا   پايگاه تسرمع ن :د ش مين مرمر  ب در

م:ت:رسانش ن مرب:  بش بخش تابل: برق نخ ه مپت. با بررپش 
مرمه د% مين تابل: فا  40مين مرمر  مخخص ـ  رش  پتئا أت
 م ريخاگش ن منکاـاگش پتم ن رابل ن در ناتجش   م ميمیش ش ب

رافش در مدر  ر ن:ع  رقش محامالش ناـش م  فخار بار راره ن 
 . (1ن  0  اه )ـالباـی  غتره مش
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 ن لوله و اتصاالت در پایگاه کرجد: نمونه وضعیت سولفاته ش0شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : بهم ریختگی و انباشتگی سیم و کابل در تابلو سیستم ژنراتور برق اضطراری3شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 رسانی میزان درصد کهولت و عدم ایمنی شبکه برق :0 نمودار

 

 یف:مع مثفا  رتفتفت م ف مه پتئفام      ش رفش بف   ـف:ره ش ب    
 ا، پري  ا، ماا:يا  تابل: فاه    ا، رابل رپانش نظتر پتم برق

دلتل رس:لت ن فرپ:دگش در ـفرمي   ش مصلش ن فر ش ن غتره ب

رپانش ن   م  نک:د. مين ـرمي  برمه پتئام ـکاش برقمیاپکش 
% ن 43مفل ه،  %133 فاه رفرج    پتئام مرتتیفگ در پايگفاه  

% ب:د. درپايگفاه رفرج  فتچ چفاه     00 م مع بش مت مع ح مقل 
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مل م  ن :د يف   ه اه  م مع ن  مرتش ن :د ن مـت ن پايگاه
 . (0)نم:دمر پتئام مرتتیگ مطملن برس:ردمر نک:دن 

 
 بحث
م ه در ميفن مطاللفش نخفاع دمد، رتفتفت ن     هدپت ش ايج بان    

 اه فلا   ـرمي  فت ياش بئتاره م  م  م، متصاال  ن پتئام

دلتل   م ن ف:د  ش مرر  ب 4 اه  يی  فلالتت م:ت:رسانشهدر فر

 ففا،  فف م مرمئففش  نترن ففاه فیففش در بل ففش م  ميففن پايگففاه 

 اه ال م ن رافش بفش نترن فاه فیفش م: ف:د،  ف م       م: شه

پتئفا ،  ف م ر ايفت    أدر ن مئامر بفر پتئفام ت  ؤنظار  م

 ا،   م  مه برمه مر يابش  ملارد ن ميمیش هع با دي  اه دنره

ش  ا ن مپاان مرد اه مفرتک ،  ف م بف    دپارپش بش دپا:رمللمل

رتف  بفش   أتجربفش،  ف م ت    فاه پتمانافار بفا    ـررت رارگتره

 فا   پتئا  ن تجست م  پايگاهأمه ـکاش ميمیش ت دنره ه مايش

  ا( يا SOP) مردفرميش مپاانفم  اهف  :رمللملفپاز دفم  ـري
،  ف م در  در ي  گفرنه رفاره  مپاان مرد  اه رن مره  فلالتت

نپتلش ش ـکاش ميمیش ب ه مايشمساتار دمـان مب مر ن تجست م  
 فا، در مساتفار گذمـفان     مسی پش مين پايگفاه  -نترن اه فیش

پتئا  بفش مففرمد   أمئل:لتت بخش تجست م  ن ت ن پرپرپاش
با ث ـف ه   ميمیشرپانش ن پتئام  يی  ـکاش برقهـیا بش فرهنا

 فاه ال م ن رفرنره در مصفالح     گتفره  تا تمستف م  ن پفش  
رتتیگ  :ممل پتئام ميمیفش تجستف م  ن   م ه مايش ا،  رنش

يش نترن فاه  ه اه مرتک ، رفار  پتئا ، ت نين دپا:رمللملأت
مه، هم: ش راربرمع در  فیش مسی پش در رنن  با دي  اه دنره

ر ايت مل مما  ت:صتش ـ ه برمه ميمیش ن حفاظت تجستف م   
بفردمره ن   درحفتن بسفره   IEC60601-1مپاان مرد پ ـاش در 

غتففره پففلت گففردد ن ت ففمتیش در ميمیففش پتئففام ـففکاش   
رپانش،  ل:گتره م  برن  ن:مقص، ص ما  ن سطرم  در  برق

همف ه ن ف:د   دپفت  ش پتئا  مطفابز مـال فا  بف   أپتئام ت
 . (9)ن مـاش باـ 

دپت هم ه م  ميفن مطاللفش   ش رش ـکز مـال ا  ب ـ:رهش ب    
 فاه فیفش    مخخص ـ  در مدر   م ت:مع ن تجربش رافش نتفرن 

 فا در   ـرمي  فت ياش، رتفتافش ن ميمیفش هع   ،مسی پش م: :د

رش مين ممفر با فث ـف ه تفا      شينرلتت میاپکش نتئت. تا  ا
ه  گفرم،  پمپ % 19پتئا ، أت% تجست م  م:ت:رسانش ن 48
دلتفل  ش گتر ا ن غتره ب % رپ: 08ال  ه  گرم ن ه% ـتر41

ش مه میظم بف  دنرهنگس مره  در پتئام م يريتؤ  م مپانرمر م
نياه در ش متن ميمیش بأگتره ن ت میظ:ر با دي ، نظافت، رپ: 

 اه همل، پمیاع، ررج ن  م مع درگتر  :مررش نظتفر   پايگاه
 دگش، فرپ:دگش، منکاـاگش رپ: ، تجمگ  رم، پت ميش   نگ

 .باـی نخاش،   م ميمیش ن غتره 
رش چیانچش پتئام م يريت نگس مره تجستف م    در حالش     

ش  اه هع ب س:بش ر ايت ن برنامشش ب پ ـاش در مرمر  درمانش
ت:من  در ن:ع  ملارد، مت مع دقت  مشـ:د، ـ:ر مئامر منجام 
 فا، مـمتیفاع در ميمیفش ن حفاظفت      دپفاگاه ن صات مب مر ن 

 فاه تلمتفر ن     ا، مفف ميش ـف:   مفر ن رفا ش   يیفش      هع
-10)رییف ه دمـفاش باـف      ا ن غتره ننش تلتتن ع  ايگ يیش ه

13) . 
مفت  پتئام   مر ـ ه، رش در  متن رمپاا ت:صتش ـ:رهش ب    

نگسف مره   يابف  رفش، تلمتفر ن    م:ت:رسانش  مانش مف ميش مفش 
تجربش ن  نپتلش مفرمد باش مه هع ب م:ت:رسانش ن با دي  اه دنره

ستر در نظافت ن ریافر   أهم: ش دي ه منجام گترد ن  رگ:نش ت
 ا، متصفاال  بفتن پمفپ ن سطف: ،       ا، فلاش ـتر ا، درپ:ش

 دميفش در پتئفام    چیفتن رپف:     ا ن  فم   ا،  ايز ل:لش ل:لش
ت:منف    شبی ه ـف ه مف   گرمايش ن غتره ـکز ي    ن   ماع

 دگش، منکاـاگش  رم ن رپ:  ن هپفتت   میجر بش ت:لت   نگ
 فاه مخالف     دي ع م  م ن قطلا  در پتئام فلالتت بخفش 

  .(10-11)م:ت:رسانش گردد
 

گيري نتيجه
 نرمرمپفا  دمد رفش مين بررپش نخاع دپت هم ه در ش بناايج     

درترين ؤ یف:مع بسافرين ن مف   ش بف پتئام نگس مره پتخفگترمنش  
مرمه رفا ش    مف ميش ميمیش راربرمع ن تجست م  بشرنش در 

 فا،   در فلالتفت دپفاگاه  بفرن  مسفاال     فا،   سطرم ، سرمبش
 مف ميش ـف:   مفر  چیتن   اه تلمتر ن  ايگ يیش ن  م   يیش

 ا مپت. مما در مين بررپش مخخص ـ  رش  ف م   مفت  دپاگاه



 1030بسار ، 1ـماره  ،03 هدنر                                                        

 

 

 

 مفرمه  ف م   ش ن :د نترن اه هم: ش دي ه ن رار ه مف:ده بف  
مه م   در ن مئامر بر رنش ن برنامش با دي  اه دنرهؤنظار  م
پتئفا  نا:منئفاش   أيی  اه فلفا  در بخفش ت  ه ا ن فر پتئام

 ا، صف ما  ن مفف ميش    ناايج قابل قک:لش رم در را ش هپتت
 . ا بر  اه گذمرد در هعؤد ش م بسره

 تشکر و قدردانی
م   IR.TMI.REC.1397.038ميففن منالففش بففا رفف  مسففالق      

مؤپئش  الش هم: ـش ن پان خش ـت منانفا  سف:ع مجف:     
 چاپ گرفاش مپت.
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Abstract 
Background and Objectives 

The preventive maintenance management system plays an effective role in preventing defects, 

increasing the safety of equipment and users, and reducing cost of operating systems. In this 

study, the efficiency of these systems was investigated in 6 blood transfusion centers in 

Tehran, Alborz, Amol, Hamedan, Semnan and Qom during May to October 2021 

 

Materials and Methods

In this cross-sectional study, the condition of the components, connections and parts of 35 

active engine rooms, ventilation and diesel generator systems in 6 blood transfusion centers 

was investigated through checklists, interviews and visual observation, and the obtained data 

was analyzed using the software SPSS 25. 

 

Results 

The results of this study indicated the non-compliance with the requirements in the 

maintenance management system of electrical network equipment and facilities in 6 centers 

with more than 10 years of history due to the lack of experienced personnel, financial 

limitations and lack of supervision in effective periodic visits, safety tests, and corrections. The 

need for reforms was imperative in the engine room and electrical network. The average non-

cleansing of components in these centers was 61%, deposits and corrosion of connections 

33%, rust 25%, clutter and accumulation of wires and cables 67%. 

 

Conclusions   

The results of this study showed that non-compliance with the requirements of the maintenance 

management system leads to the failure to prevent the occurrence of damages and injuries on 

the performance of the devices, as well as the failure to increase the safety of the equipment, 

the useful service life of the operation and the access time, along with the reduction of 

breakdowns and repair costs. 
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