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Abstract:
In this study, a high-capacity UPS device in the country's military industry, which
 has been in operation since 2003 and has had significant problems due to increased
 depreciation and performance has been selected. The reason for this choice was the 
high  sensitivity  in  the  maintenance  of  military  electronic  equipment  and 
increase the reliability of such equipment in times of need. After holding 
brainstorming  sessions  and  reviewing  various  scenarios  by  the  organization's 
experts, two final options were finalized: a) Using the current UPS device and 
performing  major  repairs  if  possible.  B)  Buy  a  new  UPS  device  with  the  latest 
technology and replace it with the current device. To select one of the above options, 
the Life Cycle Costing (LCC) method has been used to determine a better 
option  from  an  economic  perspective.  After  reviewing  and  calculating  the 
investment costs and maintaining both options, the results of the study showed that
 the annual uniform cost (EUAC) of using the current UPS device is more than the
 uniform annual cost of replacing and purchasing a new UPS device. It is out of 
service of the current system.
Keywords:  Lifecycle  Costing  (LCC),  Annual  Uniform Cost  (EUAC), 
Current Value, UPS, MTBF 
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چکیده:

   در این مطالعه یک دستگاه UPS پرظرفیت موجود در صنایع نظامی کشور که از سال 1382 در 
حال بهره برداری بوده و به دلیل افزایش استهالک و میزان کارکرد دارای مشکالت قابل توجهی شده 
است، انتخاب گردیده است. دلیل این انتخاب، حساسیت باال در نگهداری تجهیزات الکترونیکی نظامی و 
افزایش قابلیت اطمینان این گونه تجهیزات در زمان نیاز بوده است. پس از برگزاری جلسات طوفان فکری 
 UPS و بررسی سناریوهای مختلف توسط خبرگان سازمان دو گزینه نهایی گردید: الف( استفاده از دستگاه
فعلی و انجام تعمیرات اساسی در صورت امکان. ب(خرید یک دستگاه UPS جدید با تکنولوژی به روزتر و 
  )LCC2( جایگزینی آن با دستگاه فعلی. برای انتخاب یکی از گزینه های باال از روش هزینه یابی چرخه عمر
به منظور تعیین گزینه بهتر از منظر صرفه اقتصادی استفاده شده است. پس از بررسی و انجام محاسبات 
با مالحظه هزینه های سرمایه گذاری و نگهداشت هر دو گزینه نتیجه حاصله از مطالعه، حاکی از آن بود 
که هزینه یکنواخت سالیانه )EUAC3( استفاده از دستگاه UPS فعلی بیشتر از هزینه یکنواخت ساالنه 

جایگزینی و خرید دستگاه UPS جدید و خارج از سرویس کردن سیستم فعلی است.

 UPS، ،ارزش فعلی ،)EUAC(هزینه یکنواخت سالیانه ،)LCC(واژه های کلیدی: هزینه یابی چرخه عمر
.MTBF
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                            نمونه مطالعاتی هزینه چرخه عمر برای جایگزینی دستگاه UPS/ محمدرضا حمیدی

1- مقدمه:

الخصوص  اتخاذ ی در سیستمهای مهندسی )علی  بازار، تصمیمات  به واسطه فشارهای گوناگون  اقتصاد جهانی  امروزه 
سیستمهای گران قیمت( براساس هزینه های تدارک اولیه گرفته نمی شوند؛ بلکه براساس هزینه های چرخه عمر آنها گرفته 
می شود. تجربیات گذشته نشان می دهد که هزینه های مالکیت سیستم مهندسی اغلب بیشتر از هزینه ی اکتساب است. 
در واقع بر طبق مطالعات مختلف، هزینه مالکیت ) هزینه های عملیاتی و لجستیکی( حدوداً 10 تا 100 برابر هزینه اکتساب 
اصلی می باشد. هزینه یابی چرخه عمر یک سیستم را می توان به صورت مجموع همه هزینه های تحمیلی در طی چرخه 
عمر آن تعریف نمود) یعنی، کل هزینه اکتساب و مالکیت(. عبارت هزینه  یابی چرخه عمر برای اولین بار در سال 1965 در 
گزارشی با عنوان"هزینه یابی چرخه عمر در تهیه و تدارک تجهیزات1 " استفاده شد. این گزارش در موسسه مدیریت تدارکات 

در واشنگتن دی سی برای معاون وزیر دفاع به منظور کاربرد در تاسیسات و تدارکات وزارت دفاع ایاالت متحده تهیه شد.

در نتیجه ی این سند، دپارتمان دفاع سه دستورالعمل را برای تدارک هزینه یابی چرخه عمر با عنوان "راهنمای تدارکات 
هزینه یابی چرخه عمر2 "، "هزینه یابی چرخه عمر در تدارکات تجهیزات- کتاب مرجع3 " و "راهنمای هزینه یابی چرخه عمر 
برای خرید سیستم4 " منتشر نمود. در سال 1971، دپارتمان دفاع حکم 5000.1 با عنوان " استفاده از سیستم های دفاعی 
اصلی5 " منتشر نمود که به الزامات مربوط به تدارکات هزینه یابی چرخه عمر برای کسب و استفاده از سیستم های اصلی 

مربوط می شود]1[.

برخی از سیستم های حسابداری سنتی منجر به تصمیمات سرمایه گذاری نادرست می شوند؛ یکی از روشهای مناسب 
برای حل این مشکل استفاده از هزینه یابی دوره عمر تجهیزات است که در تصمیم گیری ها، نتایج مناسبی ارائه نموده است. 

روش هزینه چرخه عمر یک دید گسترده تری را نسبت به سیستم های حسابداری سنتی در نظر می گیرد.

در خصوص تجهیزات الکترونیکی یکی از عمده ترین دالیل خرابی، عدم کیفیت مناسب برق ورودی به این تجهیزات و 
قطعی های پیاپی برق می باشد، لذا برای پیشگیری از بروز خرابی ها و نیز تداوم فعالیت های سازمان، از UPS ها به عنوان 
الکترونیکی استفاده می شود که عالوه بر تامین  از ارکان اصلی استابیالیزینگ و تولید برق برای تجهیزات حساس  یکی 
انرژی در مواقع قطعی منبع برق شهری و دیزل ژنراتور، وظیفه تامین برق در دامنه فرکانسی و ولتاژی مناسب را بدون ایجاد 

کوچکترین آسیب به تجهیزات متصل شده فراهم می کنند]2[.

2-کاربردها و مدل هاي هزینه هاي چرخه عمر

در مقاالت، موارد زیادي از کاربرد هزینه هاي چرخه عمر در زمینه هاي مختلف و از مناظر گوناگون معرفی شده است. از 
جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف( زمان مناسب براي بهبود و نوسازي جرثقیل ها )روزنفلد و همکاران( ]10[.

ب( ارزیابی گزینه هاي فروش، تعمیر و از رده خارج سازي )هامر و همکاران( ]11[.

ج( محاسبه هزینه چرخه عمر به عنوان ابزاري براي بازاریابی محصوالت صنعتی )براون( ]12[.

د( تخمین عمر مفید موتورهاي توربین گازي )لی و همکاران( ]13[.

1 Life Cycle Costing in Equipment Procurement
2 Life Cycle Costing Procurement Guide
3 Life Cycle Costing in Equipment Procurement—Casebook
4 Life Cycle Costing Guide for System Acquisitions
5 Acquisition of Major Defense Systems
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ه( تحلیل هزینه هاي اقتصادي آبگرمکن خورشیدي )کول و همکاران( ]14[ و )فرایس و همکاران( ]15[ و )تاسدمیروگال( 
.]16[

و( مدیریت از رده خارج کردن کامپیوترها )اهلووالیا و همکاران( ]17[.

ز( زمان بهینه جایگزینی یخچال هاي خانگی )کیم و همکاران( ]18[.

ح( مقایسه براي انتخاب ماده شیمیایی مناسب از نظر هزینه چرخه عمر )سالیوان( ]19[، سیستم هاي بیوالکتروشیمیایی 
)پانت و همکاران( ]20[.

همچنین روش هاي توسعه یافته اي نیز براي مدل هزینه چرخه عمر معرفی شده اند، از جمله:

ط( هزینه چرخه عمر ساده شده )کامبیک و همکاران( ]21[.

ي( ارزیابی هزینه چرخه عمر )کاتو و همکاران( ]22[ و)پیتراپرتوزا و همکاران( ]23[ و )ري مارتینز و همکاران( ]24[ و 
)سانسون و همکاران( ]25[.

ترکیب روش هزینه چرخه عمر با روش هاي ریاضی و هوشمند در مقاالت مورد توجه قرار گرفته است که از جمله

می توان به ترکیب آن با روش هایی چون موارد زیر اشاره کرد:

ک( بهینه سازي چند معیاره )اهلووالیا و همکاران( ]17[ و ارزیابی چند معیاره )فلورس آلسینا و همکاران( ]26[.

ل( تحلیل حساسیت و تحلیل عدم قطعیت )آکیلونرس و همکاران( ]27[ و )کول و همکاران( ]14[.

م( آنالیز زنجیره ارزش )داهل استروم و همکاران( ]28[.

ن( بهینه سازي و شبیه سازي )گاستافسون( ]29[ و  )هلیاال و همکاران( ]30[.

س( سیستم خبره فازي )کامیناریس و همکاران( ]31[.

ع( مدل هاي فازي )کسو و همکاران( ]32[.

ف( الگوریتم ژنتیک )مونگو و همکاران( ]33[.

ص( تحلیل آثار و حاالت خرابی )رهی و همکاران( ]34[ و )استمبر( ]35[.

ق( روابط تخمین هزینه )استمپفل و میر( ]36[.

ر(پیش بینی هزینه هاي چرخه عمر براي محصوالت جدید )ویلسون( ]37[.

ش( در )وان نورتویجک( فرمول هاي ساده براي محاسبه واریانس هزینه چرخه عمر تنزیل شده ارائه شده است]38[.

3-کاربردهاي هزینه چرخه عمر در ایران

علیرضا آشتیانی، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود "تعیین عمر اقتصادي سه مدل تراکتور کشاورزي در ایران )آشتیانی؛ 
مطالعه موردي شرکت زراعی دشت ناز مازندران(" را مورد بررسی قرار داده است]32[.

عدلی و همکاران، طی مقاله اي به مطالعه عمر مفید کمباین هاي متداول در منطقه مغان پرداخته اند]33[.

مدرس یزدي و همکاران، "طراحی زنجیره تأمین مبتنی بر نوع و چرخه عمر محصول" را مورد مطالعه قرار داده اند]34[.
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همچنین مصطفی یوسفی و همکاران "بهینه سازي زمان جایگزینی و تعویض تجهیزات با استفاده از هزینه چرخه عمر

 )مطالعه موردي: ناوگان اتوبوسرانی شرکت جوانسیر ایثار( را مورد بررسی قرار داده است]35[.

4-شرح تجهیز مورد مطالعه

 UPS موجود در سازمان مورد بررسی از تجهیزات حساس بوده که به عنوان منبع تولید برق مصرفی مرکز مخابرات در 
مواقع اضطراری و نیز استابیالیزر برق مورد نیاز تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرد. 

این تجهیز تولید سال 2003 میالدی است و نماینده شرکت سازنده مسئولیت پشتیبانی و خدمات پس از فروش در داخل 
کشور را بر عهده دارد. این دستگاه UPS در سال 1382 هجری شمسی خریداری و راه اندازی و مدت پنج سال است که به 
دلیل رشد و ارتقا سیستم ها و ورود تکنولوژی های جدید در منابع تغذیه، تولید آن متوقف شده است و همین امر ریسک 
نبود قطعات یدکی و از دسترس خارج شدن دستگاه در زمان نیاز به برق اضطراری را افزایش داده و مشکالت امنیتی و 

تاخیرات لجستیکی را به همراه دارد]7[. 

همانگونه که پیش تر عنوان شد، به دلیل عمر باالی دستگاه که بالغ بر 14 سال است و عدم وجود بانک اطالعاتی و داده 
های نگهداری و تعمیرات قبل از استقرار سیستم مکانیزه )قبل از سال 1395( به صورت سیستمی، سوابق کامل تعمیراتی 
تجهیز در دسترس نبوده است. لیکن از سال 1395 تاکنون سوابق نگهداری و تعمیرات موجود بوده و بیانگر بروز سه خرابی 
در مدار فرمان دستگاه در سال1396، یک خرابی در مدار الکترونیکی در سال 1397 و یک خرابی در نرم افزار و چهار خرابی 

دیگر در سال 1398 بوده است]8[.

عدم وجود اسناد فنی، Manual، نقشه های مداری و مقدور نبودن انجام تعمیرات در محل سازمان، منجر به این شده 
است که رفع عیب از دستگاه پس از بروز خرابی، نیازمند ارسال دستگاه به شرکت پشتیبان و صرف زمان زیاد به دلیل نبود 
قطعه در بازار، صرف هزینه تعمیرات گران قیمت برای تعمیر، بروز ریسک ایجاد اشکاالت در سیستم های مخابراتی تا زمان 
تهیه و نصب ماژول های امانی تا تعمیر قطعات و ارسال و نصب دوباره بر روی تجهیز باشد. این روند در هر مورد خرابی 
متوسط هزینه عملیاتی برابر با مبلغ 35،000،000 ریال دارد ) هزینه های ریسک عدم آماده به کاری تجهیز و هزینه های 

مرتبط با آن در این قیمت لحاظ نشده است(]8[.

این دستگاه دارای 32 باتری 100 آمپر ساعت با کابینت باتری مربوطه می باشد که همه این باتری ها در سال 1393 
تعویض شده اند و در حال حاضر مجدداً همگی نیازمند تعویض هستند]8[.

عالوه بر اینها قابل ذکر است که UPS های جدید بروز رسانی نرم افزاری شده اند به این معنی که خطاهای بیشتری را 
در سیستم شناسایی می کنند و به صورت LOG روی نمایشگر این خطاها را به کاربر نمایش داده و این امکان را برای تیم 
نگهداری و تعمیرات فراهم می کنند که تصمیمات الزم را در صورت مشاهده هر گونه خطا اتخاذ نموده و اقدام اصالحی مورد 
نیاز را انجام دهند. شرکت تامین کننده UPS جدید متعهد شده است تا سه سال در صورت نیاز قطعات یدکی مورد نیاز را 
تامین کند و به دلیل به کار رفتن تکنولوژی روز در ساخت اجزای UPS تامین قطعات مورد نیاز با مشکل مواجه نخواهد شد.

در UPS تحت بهره برداری سازمان نظامی مورد بررسی به دلیل قدیمی بودن و عدم قابلیت بروز رسانی نرم افزار، قابلیت 
 1MTBF ،کشف خطاهای احتمالی که در سیستم بروز می کند، وجود ندارد ]8[. با توجه به این که در استانداردهای مربوطه
مربوط به دستگاه UPS 20000 هزار ساعت معادل 833 روز در نظر گرفته شده است و سابقه 3 ساله ای که از سوابق 
تعمیراتی تجهیز در نرم افزار CMMS موجود است، این موضوع روشن می شود که MTBF تجهیز فعلی حداقل الزامات 

1 Mean Time Between Failures
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استاندارد مربوطه را کسب نکرده و بروز خرابی در این دستگاه از حد استاندارد بیشتر بوده است.

با توجه به سوابق خرابی، برای تجهیز فعلی خواهیم داشت: 

MTBF = 118 Day 951/8 تجهیز موجود در سازمان

عالوه بر نکات ارائه شده تعویض خازن های AC در این دستگاه از جمله موارد بهینه سازی است که باید در کمتر از دو 
سال آینده در دستور کار قرار گرفته و از آنجایی که این خازن ها از نوع خاص هستند، در بازار موجود نبوده و نیازمند به 

سفارش دهی به تولید کنندگان خازن است تا با مشخصات مورد نیاز سازمان تولید شوند.

مورد دیگری از خرابی ها که جزء خرابی پنهان دستگاه است، خرابی در زمان قطعی برق و عدم انجام عمل سوئیچینگ بین 
مدارها است که به دلیل استهالک دستگاه بروز این خرابی نمی تواند دور از ذهن باشد.) مطابق نظر پرسنل واحد نگهداری 

و تعمیرات(

5-روش تحقیق: 

مطابق با سند پیکرشناسی مدیریت دارایی ها1مراحل چرخه عمر یک تجهیز به شرح زیر است]40[:

   

نمودار شماره 1- مراحل چرخه عمر دارایی

بر اساس چرخه باال تجهیز 2UPS  فعلی در مرحله بهره برداری و نگهداشت قرار دارد و به دلیل هزینه های باالی نگهداشت 
و تکنولوژی قدیمی آن تصمیم به انجام آنالیز جهت مقایسه با تجهیز UPS جدید گرفته شده است تا در صورتی که از منظر 

1An Anatomy Of Asset  Management
2 Uninterrupted Power Supply
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اقتصادی به صرفه باشد اسقاط شده با به فروش برسد. 

فرآیند مقایسه تجهیز UPS فعلی و جدید  براساس نمودار زیر انجام گرفته است:

  

نمودار شماره2- مراحل انجام پروژه   

در مطالعه حاضر تجهیز UPS فعلی مذکور انتخاب و هزینه های آن در طی سه سال بررسی شده است و با استفاده از 
روش ارزش فعلی و هزینه یکنواخت سالیانه با دستگاه UPS جدید به عنوان گزینه رقیب مورد مقایسه قرار گرفته و بر اساس 

نتایج بدست آمده تصمیم به تعمیر یا جایگزینی گرفته می شود.

تجهیز رقیب ساخت خارج از کشور و دارای توانkW  42/5  بوده و در آنالیز مورد استفاده واقع شده است. 

6-آنالیز هزینه ها

آنالیز هزینه های مربوط به تجهیز فعلی و رقیب در جداول 1 و 2 و نمودارهای 3 و 4 آمده است. 

در این آنالیز هزینه های مربوط به عدم آماده بکاری، هزینه هایی که در صورت بروز خاموشی مرکز تلفن در حوزه امنیتی 
و پدافندی بروز خواهد کرد به عنوان هزینه های مستقیم )هزینه فرصت از دست رفته نوع1( در نظر گرفته شده است که 

به شرح زیر است:

• هزینه از قطع سراسری تلفن و قطع ارتباط واحدهای سازمانی با یکدیگر و قطع ارتباط با خارج سازمان و به تبع   
اختالل در انجام فعالیت های کاری روزانه

• هزینه از سرویس خارج شدن سایر تجهیزاتی که به تجهیز UPS متصل هستن  

 درآمد ناشی از استفاده تلفن توسط شرکتهای خصوصی و پیمانکاران ، بصورت هزینه های غیر مستقیم )هزینه فرصت از 
دست رفته نوع2(  مورد توجه بوده است. مجموع هزینه های ذکر شده در جدول شماره 1 براساس اطالعات ثبت شده در 
نرم افزار CMMS و دفاتر ثبتی واحد تعمیرات )به صورت پراکنده و محدود( بدست آمده است و در بخشی از آن نظر افراد 
خبره در خصوص میزان خرابی های احتمالی است. پیش بینی هزینه خرابی UPS جدید که جدول شماره 2 آورده شده 
است براساس تخمین افراد خبره مجموعه، توضیحات بخش فنی شرکت سازنده و پرس جو از سازمان دیگری که این نوع 



50

دوفصلنامه علمی پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی
ستان 1399

ش شمارۀ 3 ، بهار و تاب
 پی

تجهیز را در خدمت دارد، بوده و با تجمع این داده ها اعداد جدول محاسبه شده است.
جدول شماره 1- آنالیز هزینه های UPS موجود)هزینه ها به ریال است(

سال سومسال دومسال اولزمان حالشرح هزینه

PM 050/400/00056/448/00063/221/760سرویس

274/000/0000040/973/722تعویض باتری

AC 58/048/000000تعویض خازن های

087/500/00098/000/000109/760/000خرابی های اتفاقی

از دســت  هزینــه فرصت 
0336/000/000376/320/000421/478/400رفته1

از دســت  هزینــه فرصت 
0180/000/000201/600/000225/792/000رفته2

55/000/00040/000/00025/000/00015/000/000ارزش اسقاط

277/048/000613/900/000707/368/000846/225/882جمع

نکته1: زمان حال، زمان شروع مطالعات است.

نکته2: هزینه تعویض خازن طی قراردادی با شرکت سازنده در زمان شروع مطالعات پرداخت و بعنوان هزینه های اولیه 
در نظر گرفته شده است.

نمودار شماره 3- آنالیز هزینه UPS موجود
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جدول شماره2- آنالیز هزینه UPS رقیب )میلیون ریال(

ل سال سومسال دومسال اولزمان حالشرح هزینه ســا
چهارم

ل  ســا
پنجم

ل  ســا
ششم

ل  ســا
هفتم

ل  ســا
هشتم

ل  ســا
نهم

ل  ســا
دهم

ل  ســا
یازدهم

ل  ســا
دوازدهم

ل  ســا
سیزدهم

PM 050566371798999111125140157175196سرویس

UPS 4700000000000000ماژول

7550000000000000کابینت ماژول

کابینــت باتــری و 
4500000000000000باتری ها

AC 000000000000540تعویض خازن

طبق  اتفاقی  خرابی 
MTBF0004900690097001360 سازنده

هزینه فرصت از

00000023003200450دست رفته نوع 1

هزینه فرصت از

0002530035500499007010دست رفته نوع 2

1260000000000000نصب و راه اندازی

000000000000050ارزش اسقاط

180150563827179536991117531401571520146جمع

نکته1: به دلیل خاص بودن دستگاه و سیاست های سازمان امکان فروش آن تا قبل از سال 13 وجود ندارد.
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 نمودارشماره 4- آنالیز هزینه UPS رقیب

7-محاسبات هزینه های ثابت سالیانه 

با استفاده از تکنیک های هزینه یابی چرخه عمر، تصمیم گیری برای حفظ و یا تعویض دستگاه را انجام می دهیم:

برای هر دو تجهیز هزینه های ثابت سالیانه را محاسبه می کنیم]9[.

مقدار ارزش فعلی هزینه های تجهیز فعلی و جایگزین)UPS جدید( را طبق فرمول                                  محاسبه 
می کنیم.

 P1،495،259،976 = جایگزین                             P2،058،546،969 = فعلی

به دلیل آنکه پیش بینی هزینه های تجهیز UPS فعلی برای 3 سال محاسبه شده است، از طریق مقایسه ارزش فعلی هزینه 
ها نمی توان آن را با تجهیز UPS جدید مقایسه نمود. علت آن یکسان نبودن افق پیش بینی هزینه ها است. به همین خاطر 

بایستی از روش مقایسه هزینه-های ثابت سالیانه کمک گرفت.

محاسبات ارزش ثابت سالیانه برای 3 سال آینده به صورت زیر است:

EUAC 871،794،641=  4235 /0× 2،058،546،969 = فعلی

EUAC 633،242،600= 0/4235× 1،495،259،976  = جایگزین

و در صورتی که هزینه های ثابت سالیانه برای تجهیز UPS جدید برای 13 سال آینده محاسبه گردد مقدار آن برابر است 
با:

EUAC 244،325،480= 0/1634× 1،495،259،976  = جایگزین

همانگونه که مشاهده می شود هزینه های ثابت سالیانه برای 3 و 13 سال برای تجهیز UPS جدید کمتر از هزینه های 
تجهیز UPS فعلی است. لذا انتخاب تجهیز جایگزین،گزینه بهتری خواهد بود. به عبارت دیگر خرید یک UPS جدید به صرفه 

و صالح خواهد بود.
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8-بحث و نتیجه گیری:

شناخت مدیران نسبت به عمر اقتصادي تجهیز و هزینه چرخه عمر از طریق تمرکز بر روي هزینه هاي به کارگیري بلند 
مدت تجهیزات، عالوه بر اعمال مدیریت صحیح هزینه ها می تواند به عنوان ابزاري براي تفکر و تصمیم گیري، مورد استفاده 
قرار گیرد. مدل هزینه چرخه عمر )LCC(، کل هزینه هاي دوره عمر یک تجهیز را محاسبه می کند. هزینه تدارک و خرید 
تجهیزات، تنها بخشی از کل هزینه چرخه عمر   می باشد، بیشتر هزینه ها، مربوط به هزینه دوران بهره برداري و بخش اعظم 
آن نیز به خاطر خرابی هایی است که در طول این دوره رخ    می دهد. تحلیل LCC در انتخاب تجهیزات و یا در تعویض 
و جایگزینی تجهیزات )به دلیل عمر زیاد یا جایگزینی با فناوري جدید( اهمیت زیادي داشته و براي مقایسه و انتخاب یا 

تعیین زمان جایگزینی، ضروري است]6[. 

در این مقاله سعی شده موضوع هزینه های چرخه عمر به زبان ساده بیان گردد و این موضوع نشان داده شود که می توان 
با محاسبات نه چندان پیچیده) هزینه کم و کوتاه ترین زمان( در تصمیم گیری ها با اطمینان بیشتری عمل نمود و در تعریف 
پروژه های هزینه های چرخه عمر نیاز به انتخاب تجهیزات پیچیده و خاص سازمان نیست. نکته مهم، جاری سازی این تفکر 
است که برای هرگونه تصمیم گیری درخصوص تجهیزات جدا از اهمیت آن تجهیز برای سازمان، از ابزارهای پشتیبان تصمیم 

گیری مانند روش هزینه های چرخه عمر  بایستی بهره گرفت.

به طور معمول در بیشتر سازمان ها اشتیاق به تغییر در روند کارهای روزمره و تعویض تجهیزاتی که عمر اقتصادی آن 
سالهاست به پایان رسیده، پایین است. علت این مقاومت را می توان در عدم قطعیت نسبت به آینده جستجو کرد و تمایل 
به این موضوع که تجهیز تا زمانی که روشن می شود باید از آن استفاده کرد! بدون توجه به هزینه هایی که برای سازمان 

دارد. یعنی تمرکز بر هزینه های کوتاه مدت به جای هزینه های بلند مدت.

در خصوص تجهیز UPS مورد بررسی در زمانی که نیاز به تعویض باتری و صرف هزینه بوده است، واحد تعمیرات و دستگاه 
نظارت فرصت را مغتنم شمرده و با بررسی گزینه ها، مدیریت را ترغیب به تعویض تجهیز فعلی با تجهیز به روزتر نموده 
و همانگونه که از نتایج محاسبات مشخص است خرید تجهیز جدید در دراز مدت به صرفه تر است و هزینه های سالیانه 

کمتری را دارا می باشد.

آمارهای خرابی  اطالعات صحیح در خصوص  نبود  اشاره کرد  آن  به  توان  بررسی می  این  نتایج  از  نکته ی دیگری که 
تجهیزات در سازمان است. که بایستی پس از درک اهمیت اطالعات بهره داری و نگهداشت تجهیزات نسبت به جمع آوری 

اقدامات عملی صورت پذیرد.
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Abstract:
 The present study reviews existing recent literature to integrate lean thinking and 
sustainable development in the field of safety, health and environment (HSE) in 
construction industry. Then objectives, tools, indicators and concepts interaction 
are studied. Therefore, the purpose of this study is to review of latest ISI articles 
published in prestigious international journals in English and some Persian search-
engines in order to obtain reach and update literature, to fill the gap and improve 
the functional level of safety, health and environment in the country.
Construction operations have many direct and indirect effects on the environment. 
With the growth of economy and population, necessity of designing projects that 
adhere to the principles of lean construction and sustainable development to protect 
the environment and the executive factors of projects throughout the construction 
life cycle is felt. Sustainable Development (SD) seeks to improve the performance 
of industry by increasing economic, social and environmental values and interacts 
with lean thinking (LT), especially to ensure community health. Although the 
major correlation between lean and sustainable indicators has been proven in 
recent studies, recognition of lean and sustainability in HSE plan, needs further 
explore. The result of this study is development of literature and helping to clarify 
the perspective of construction factors, diagnosis and analysis of variables and 
indicators of the three pillars of research by providing an integrated full stop
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