جایگاٌ صىعت وگُذاری يتعمیر ًَاپیما در حمل يوقل ًَایی ایران
(چالطُا ي آسیة ضىاسی)
يلی الٍ ضاٌ تُرامی ،کارضىاس مُىذسی وگُذاری ي تعمیر ًَاپیما ي مذیر مجتمع ايرَال ًَاپیما
*پغت الکتزًٍیکیshah.bahrami@yahoo.com :

چکیده :
صىعت وگُذاری ي تعمیر یکی از صىایع مُم ي زیرساختی تخص حمل يوقل ًَایی محسًب می ضًد .ایه صىعت تا تُرٌ
گیری از ريضُای استاوذارد ي دستًرا لعملُای فىی مًجًد کٍ از سًی ضرکت َای سازوذٌ ی يسیلٍ ی ًَایی ي تروامٍ ریسان
وگُذاری ي تعمیر ارایٍ می ضًوذًَ ،اپیما را َمیطٍ آمادٌ خذمات رساوی ومًدٌ ي قاتلیت اطمیىان کارکرد ًَاپیما را تضمیه می
ومایىذ .مىاتع مًرد ویاز ایه صىعت ضامل مىاتع سرمایٍ ای  ،اوساوی ي کارفرمایی تًدٌ ي درست َمیه مىاتع ویس درحال حاضر جسء
چالطُای ایه صىعت در کطًرمحسًب می ضًوذ .در ایه مقالٍ اتتذا تٍ تعریف وگُذاری ي تعمیر ي اَمیت آن در صىعت حمل ي وقل
ًَایی اضارٌ ضذٌ است .گردش مالی کٍ ایه صىعت درسال  3102ي 3100میالدی داضتٍ ي تٍ پیص تیىی تازار مالی صىعت در دٌ سال
آیىذٌ  ،سال  3132پرداختٍ است .يضعیت مراکس وگُذاری ي تعمیر کطًر در حال حاضر چگًوٍ است يتٍ آسیة َای مًجًد ي پیص
ريی ایه صىعت در کطًر پرداختٍ است.

کلیذ ياشٌ َا :صىعت ًَ ،اپیما  ،وگُذاری ي تعمیر ،تازرسی ،اطمیىان

 -0تعریف وگُذاری ي تعمیر در صىعت ًَاپیمایی:
ًگْذاری ٍ تؼویز َّاپیوا،تاسدیذّا ٍ تاسرعی ّایی ّغتٌذ کِ تایذ رٍی تواهی َّاپیوا ّای تجاری غیز ًظاهی تؼذ
اسگذؽت تاسُ ی سهاًی خاؿ ٍیا اعتفادُ اس َّاپیوا اًجام ؽًَذ.
ایز الیي ّا ٍ یا عایز هزاکشی کِ اس ایي َّاپیواّا ی تجاری اعتفادُ هی کٌٌذ تایغتی دارای یک تز ًاهِ هغتوز تاسرعی
لاتل لثَل ٍ اعتاًذارد ؽذُ اس عَی هزاکش تیي الوللی اس لثیل FAA(Federal Aviation Administration):ادارُ
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َّاًَردی ایاالت هتحذُ آهزیکا EASA(European Aviation Safety Agency)،آصاًظ ایوٌی َّاًَردی ارٍپا ٍ
) TC(Transport Canadaحول ٍ ًمل َّایی کاًادا جْت َّاپیواّا ،هَتَر ٍپیؾزاًِ ّای آًْا را داؽتِ تاؽٌذ]1[.
ّز تْزُ تزدار اس َّاپیوا ،یک تزًاهِ هغتوز ًگْذاری ٍ تؼویز تحت ًظز ًْاد َّاًَردی کؾَر خَد آهادُ هی کٌذ .ایي
تزًاهِ ؽاهل تواهی تاسدیذّا ٍ تاسرعی ّای َّاپیوا ٍ هَتَر تَدُ کِ تز اعاط دعتَرالؼول ّای ارعالی اس عَی ؽزکت
ّای عاسًذُ َّاپیوا ٍ هَتَر تٌظین هی ؽًَذ.الثتِ ًْاد َّاًَردی ّز کؾَر تاالتزیي همام ٍ ًْاد تقوین گیزًذُ ٍ ًظارت
کٌٌذُ تز ایزالیي ّا ٍ ؽزکتْای َّایی آى کؾَر هی تاؽذ.

 -3اوًاع تازدیذَا ي چک َای ًَاپیما:
 -3-0چک  : Aایي چک هؼوَال ّز  500الی  800عاػت پزٍاس)FH (Flight Hoursیا  200الی (Flight 400
) FC Cyclesاًجام هی ؽَد؛ ٍ تِ  20تا ً 100فز عاػت ًیزٍی اًغاًی ًیاسهٌذ هی تاؽذ.
 -3-3چک : Bایي چک هؼوَال ّز  4الی 6هاُ اًجام هی ؽَد ٍ تِ ً 150فز عاػت ًیزٍی اًغاًی ًیاس داؽتِ ٍدر آؽیاًِ
ی َّاپیوا تیي 1الی  3رٍس سهاى هَرد ًیاس اعت.
 -3-2چک : Cایي تاسدیذ در فافلِ سهاًی  15الی  21هاُ اس تذٍ ٍرٍد َّاپیوا تِ خظ ػولیاتی ٍ یا تز اعاط Flight
 (FH) Hoursؽزکت عاسًذُ َّاپیوا تَفیِ هی ؽَد .ایي تاسدیذ اس دٍ ًَع تاسدیذ لثلی کاهلتز تَدُ ٍتمزیثا تواهی
لغوتْای َّاپیوا هَرد تاسرعی لزار هی گیزًذ .تزای اًجام ایي تاسرعی َّاپیوا تِ آؽیاًِ تؼویزات هٌتمل ؽذُ ٍ تا آخز
تاسدیذّا در آؽیاًِ هی هاًذ .هذت سهاى هَرد ًیاس ایي چک تیي  1الی ّ 2فتِ تَدُ ٍ تِ ً 6000فز عاػت ًیزٍی اًغاًی
ًیاس دارد.
 -3-4چک  : Dایي تاسدیذ تِ تاسرعی جاهغ ٍ کاهل َّاپیوا هؼزٍف اعت).HMV (Heavy Maintenance Visit
ٍ ّز ؽؼ الی ّفت عال ٍیا در 15000الی  18000عاػت پزٍاس اًجام هی ؽَد .تزای اًجام تاسدیذّا ٍ تاسرعی ّای
دلیك در ایي چک رًگ عغَح خارجی تذًِ رًگ تزی هی ؽَدً40000 .فزعاػت هَرد ًیاس تَدُ ٍ تِ حذالل  2هاُ سهاى
ًیاس دارد ،الثتِ ایي سهاى تغ تگی تِ تؼذاد تکٌغیي ّا ًٍَع َّاپیوا داردّ .شیٌِ ی اًجام چٌیي تاسدیذی اس عایز چکْا
گزاًتز تَدُ ٍتِ هیلیًَْا دالر هی رعذ .هاّیت ایي تاسدیذ ّشیٌِ تز تَدُ ٍ پظ اس گذؽت سهاى هَرد ًیاس ٍ FHیا  FCایز
الیي ّا َّاپیوا را سهیي گیز ًوَدُ تا ایي تاسرعی اًجام ؽَد .هؼوَال َّاپیوا ّای تجاری در عَل ػوز خذهتی  2الی3
تار هَرد تاسدیذ ایي ًَع چک لزار گزفتِ ٍ پظ اس آى اس ردُ ی ػولیاتی خارج هی ؽًَذ .هزاکش ًگْذاری ٍ تؼویزات
سیادی در دًیا تِ ػلت عَدآٍری اًجام چٌیي تاسدیذّا ٍ تاسرعیْا یی تِ خقَؿ چک Dاحذاث ؽذُ اًذ .اًجام ایٌگًَِ
ت اسدیذ ٍتاسرعی تِ داًؼ فٌی ،تجْیشات ٍ تغتزّای دعتگاّْا ٍ عیغتوْای َّاپیواً ،یزٍی اًغاًی هتخقـ ٍ تْیِ ٍ
تاهیي لغؼات َّاپیوا ًیاسهٌذ هی تاؽذ.

 -2اَمیت صىعت وگُذاری ي تعمیر در تخص ًَاوًردی:
فٌؼت ًگْذاری ٍ تؼویز(Maintenance ,Repair and Overhaul) MROدر تخؼ َّاًَردی یکی اس تخؼ ّای
هْن ٍ حیاتی فٌؼت َّاپیوایی هحغَب هی ؽَد؛ چزا کِ تا داؽتي یک ًظام هذیزیت ًگْذاری ٍتؼویز تز اعاط
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اعتاًذاردّای تؼزیف ؽذُ کِ فزایٌذی هغتوز تَدُ هی تَاًذ ضوي حفظ عزهایِ ّای حاتت  ،لاتلیت اعویٌاى کارکزد
َّاپیوا ٍ عیغتن ّای آى را تاال ٍ تْثَد تثخؾذ.
ایزالیي ّا ٍ تْزُ تزدارى تا اًجام اهَرات هزتَعِ اس لثیل تاسدیذّا ،تاسرعی ّا ٍ تؼویزات السم کلیِ ی تجْیشات ٍ عیغتن
ّای َّاپیوا را کٌتزل ًوَدُ ٍ عؼی در پاییي آٍردى درفذ خزاتیْا تِ ففز را دارًذ .تا اًجام ًگْذاری ٍ تؼویزات درفذ
حادث ؽذى عَاًح َّایی اس عَی هاؽیي تِ حذالل هوکي پاییي هی آیذ ٍ تا افشایؼ لاتلیت اعویٌاى کارکزد عیغتن ّا
ٍتجْیشاتَّ ،اپیوا ّویؾِ در خظ ػولیاتی آهادُ ی عزٍیظ ٍ خذهات رعاًی تَدُ ٍ درفذ لغَ پزٍاسّا تِ ػلت ًمـ
فٌی کاّؼ ٍ ایي اهز تاػج رضایتوٌذی هؾتزیاى عفزّای َّایی خَاّذ ؽذ.

 -4گردش مالی تازار صىعت وگُذاری ي تعمیر ًَاپیما) (MROدر جُان:
تزاعاط آهار ارایِ ؽذُ اس عَی تین  Global.Mroدر عال ً 2013اٍگاى َّاپیواّای تجاری دًیا ؽاهل  22529فزًٍذ
َّاپیوای جت ٍ تَرتَپزاج تَدُ اعت .ایي تین تؼذاد َّاپیواّای تجاری در عال  2023را  33000فزًٍذ پیؼ تیٌی
ًوَدُ اعت.گزدػ هالی تاسار فٌؼت ًگْذاری ٍ تؼویز در هزاکش  MROدر عال  2013رلوی هؼادل 56/2هیلیارد دالر
تَدُ ٍایي رلن در عال  2023تِ  76هیلیارد دالر خَاّذ رعیذ .ایي تین ّوچٌیي تزآٍرد ًوَدُ اعت کِ تیؾتزیي عْن
تاسار ًگْذاری ٍ تؼویز اس آى کؾَرّای آهزیکا ،ارٍپا ٍ آعیا یی اس لثیل (کؾَرّای حاؽیِ الیاًَط آرام ٌّ ،ذ ٍ چیي )
هی تاؽذ ٍ هزاکشی کِ تِ تکٌَلَصی ّای جذیذ ،هٌاعك جغزافیایی ٍ عاخت لغؼات َّاپیوا رٍی آٍرًذ تیؾتزیي عَد را
هی تزًذ .در هیاى ایي کؾَرّا هٌغمِ ی آعیای خاٍرهیاًِ ٍ آفزیما کوتزیي عْن را دارًذ الثتِ هؼذٍد کؾَرّایی در خاٍر
هیاًِ عؼی دارًذ تا خَدؽاى را در ایي فٌؼت تِ کؾَرّای آعیای ؽزلی تزعاًٌذ.در ًوَدار سیز گزدػ هالی فٌؼت
 MROدر عال  ٍ2011پیؼ تیٌی در عالْای  2021ٍ 2016در تخؼ ّای ًگْذاری ٍ تؼویز اٍرّال  ،هَتَرّا ،
هتؼلمات ٍ خظ پزٍاس ًؾاى دادُ ؽذُ اعت]2[.
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ومًدار :4-0پیص تیىی گردش مالی صىعت  MROدر دویا تیه سال َای  3100تا ( 3130میلیارد د ر)
$69.0

$12.4

$56.4
$9.9

HMV
Engines

$46.9
$8.7

$32.6

Component

$27.1

Line

$21.6

$12.5
$10.1
$11.5

$9.3

$8.6

$8.0

 -5يضعیت مراکس وگُذاری ي تعمیر ًَاپیمادرکطًر ایران:
تا ٍرٍد َّاپیوا تِ کؾَر ایزاى کِ اس دِّ ی اٍل عال  1300ؽزٍع ؽذ؛ تِ تثغ آى هزاکش ًگْذاری ٍ تؼویز احذاث ٍ تا
ٍرٍد َّاپیواّای تشرگتز ٍ عٌگیي تز دارای عاختار ٍ تؾکیالت عاسهاًی ًیشگزدیذًذ .اػن هزاکش ًگْذاری ٍ تؼویز کِ در
حال حاضز هؾغَل اًجام اهَرات  MROدر کؾَر هی تاؽٌذ ػثارتٌذ اس]3[:
َّ -1اپیوایی جوَْری اعالهی ایزاى(ّوا)
 -2ؽزکت فٌایغ َّایی ایزاى (فْا)
 -3ؽزکت خذهات َّایی کؾَر(آعواى)
 -4ؽزکت خذهات َّایی پارط
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 -5ؽزکت فجز آؽیاى تا ّوکاری ؽزکت عَصرهای فزاًغِ
 -6ؽزکت هاّاى
 -7ؽزکت َّاپیوا عاسی ایزاى(ّغا)
هزاکش یاد ؽذُ در تاال تا داؽتي ًیزٍی اًغاًی هتخقـ ٍ تجْیشات ٍ تغْیالت هَرد ًیاس تجزتیات تغیار ارسًذُ ای در اهز
ًگْذاری ٍ تؼویز ًاٍگاى حول ٍ ًمل َّایی کؾَر اس جولِ
َّاپیواّایٍB727,B737,B747,A320,A300,F50,F100,F27,ATR42,ATR72ایزاى 140دارا هی تاؽٌذ.
هزاکش پیؼ گفتِ چک ّای ٍA,B,Cدر تؼضی اس هَارد چک ً Dاٍگاى َّایی کؾَر را اًجام هی دٌّذ ٍ فمظ پاعخگَی
ًیاس داخل کؾَر تَدُ ٍ جای ایزاى در تاسار فٌؼت ًگْذاری ٍ تؼویز دًیا ٍ تاسارّای هٌغمِ ای در عغح تیي اللولی تا
تَجِ تِ پتاًغیل ّای تاال خالی هی تاؽذ .هزاکشی هی تَاًٌذ چک  ٍ Dتاسدیذّای هزتَعِ را اًجام دٌّذ کِ تَاًایی
تاهیي ٍ تْیِ ی لغؼات را داؽتِ تاؽٌذ ٍ در ایي راتغِ ارتثاط خَتی تا ؽزکت ّا ٍ کارخاًجات عاسًذُ ای افلی لغؼات
ٍ تجْیشات تز لزار هی ًوایٌذ(Original Equipment Manufacturers)OEM.

 -6چالص َای مًجًد در صىعت وگُذاری يتعمیرات ًَایی کطًر ایران:
 -6-0مىاتع اوساوی ي سرمایٍ ای :
هٌاتغ اًغاًی اس آى جْت کِ تکار گیزًذُ عایز ػَاهل ایي فٌؼت هی تاؽذ دارای اّویت تغیار سیادی اعت .اگز ًیزٍی
اًغاًی آهَسػ تثیٌذ تِ گًَِ ای کِ آهَسػ هذکَر هَجة افشایؼ عْن کار در التقاد ایي فٌؼت ؽَد ،در آى فَرت
عزهایِ ی اًغاًی تَجَد هی آیذ.
هٌاتغ عزهایِ ای ؽاهل اتشار ،هاؽیي آالت ،عاختواى ،هَاد اٍلیِ ،هَجَدی کاال ٍ لغؼات در اًثار ٍ غیزُ هی تاؽٌذ کِ تا
ػاهل هٌاتغ اًغاًی تزکیة ؽذُ تا خذهات ًگْذاری ٍ تؼویز را تِ هؾتزیاى (ایز الیي ّا) ارایِ ًوایٌذ .تٌاتزایي تا تزکیة
هٌاتغ ا ًغاًی ٍ عزهایِ ای کاالیی کِ در ایي تخؼ اس فٌؼت تَجَد هی آیذ یک ًَع کاال ٍ خذهات التقادی ًاهیذُ هی
ؽَد .ایي گًَِ خذهات ًگْذاری ٍ تؼویز کِ اس چٌیي هٌاتغ کویاب(اًغاًی ٍعزهایِ ای)تَجَد هی آیٌذ خَد کویاب تَدُ
ٍ تذلیل کویاتی تایذ تِ تْتزیي رٍػ در کلیِ اتؼاد هذیزیت ٍ تکار گزفتِ ؽًَذ.
 -6-3مىاتع اوساوی کارفرمایی:
داؽتي هٌاتغ اًغاًی ٍ عزهایِ ای در ایجاد ٍ احذاث هزاکش  MROاس اّویت تاالیی تز خَردار تَدُ ،اها ًکتِ ای کِ تایذ
هَرد تَجِ لزار دادً ،یزٍی کار اًغاًی کارفزهایی در ایي فٌؼت هی تاؽذ .هٌاتغ اًغاًی کارفزهایی تِ دلیل تزخَرداری اس
ٍیضگی خغز گزیشی کوتز ًغثت تِ هٌاتغ اًغاًی دیگز تا تکارگیزی هٌاتغ عزهایِ ای ٍ اًغاًی ٍ داًؼ هذیزیت التقاد
ًگْذاری ٍ تؼویز هی تَاًذ هفیذ ٍالغ ؽَد .در فٌؼت ًگْذاری ٍ تؼویزات ًیاس تِ عیاعتگذاریْای عغح کالى در تیٌؼ
ّای هذیزیتی ٍ عزهایِ گذاری هی تاؽذ .تاًک ّا ٍ ؽزکت ّای تیوِ ای ٍ اؽخاؿ حمیمی ٍ حمَلی هی تَاًٌذ تِ ایي
فٌؼت ٍرٍد کزدُ ٍعزهایِ گذاری السم را اًجام دٌّذ .یکی اس کوثَدّا ػذم اعالع رعاًی ٍ آگاُ عاسی هٌاتغ عزهایِ گذار
ًغثت تِ ایي فٌؼت هی تاؽذ چزا کِ التقاد ٍ گزدػ هالی ایي فٌؼت تِ خَتی در کؾَر تؾزیح ًؾذُ اعت .تزگشاری
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ّوایؼ ّایی درتارُ ی التقاد فٌؼت ًگْذاری ٍ تؼویز َّاپیوا ٍ دػَت اس عزهایِ گذاراى ٍ ًیزٍّای کارفزهایی هی تَاًذ
هْن تاؽذ.
حك هغلة ٍ جایگاُ فٌؼت ًگْذاری ٍتؼویز در تخؼ َّاپیوایی ٍ اّویت آى در حول ٍ ًمل َّایی کؾَر خَب ادا
ًؾذُ اعت .یکی اس ضؼفْا ٍ ًمـ ّای هَجَد تَجِ فزف تِ ػولیاتی ًگِ داؽتي َّاپیوا تذٍى در ًظز گزفتي عیکل ٍ
فزآیٌذ ًگْذاری ٍ تؼویز هی تاؽذ .ایزالیي ّا ٍ تْزُ تزداراى تِ ػلت سهیي گیز ؽذى َّاپیوا ی ًاٍگاى َّایی خَد
ضزرّای هالی ٍ هؼٌَی سیادی را هتحول هی ؽًَذ؛ چزا کِ اگز َّاپیوا در هذت سهاى هؾخـ ؽذُ تزای اًجام تاسدیذّا
تِ خظ ػولیاتی تاس ًگزدد هؾکالتی در رًٍذ تکار گیزی عایز ًاٍگاى َّایی ایزالیي تْوزاُ خَاّذ داؽت.
 -6-2سه وايگان ًَایی:
تاال رفتي عي هیاًگیي ًاٍگاى َّایی کؾَر تِ تاالی تیغت عال درفذ اس کار افتادگی ٍ خزاتیْای پیؼ تیٌی ًؾذُ را تاال
تزدُ ٍ ایزالیي ّا را تا چالؼ ّایی هَاجِ ًوَدُ اعت ٍ اػتواد ٍ اعویٌاى را اس هؾتزیاى عفزّای َّایی علة هی ًوایذ.
تا تاال رفتي عي هیاًگیي ًاٍگاى َّایی ٍ تِ دًثال آى تؼویزات تیؼ اس اًذاسُ ی لغؼات درفذ سهیي گیز ؽذى َّاپیوا
سیادتز ؽذُ ٍتاػج تحویل ّشیٌِ ّای عٌگیي تِ ایزالیي ّا ٍ هزاکش  MROهی گزدد .ػذم ٍرٍد ًاٍگاى َّایی جذیذ تِ
ایزالیي ّا هَجة ػذم ٍرٍد ػلن ٍ تکٌَلَصیْای جذیذ تِ فٌؼت ًگْذاری ٍ تؼویز ؽذُ ٍ هٌاتغ اًغاًی هتخقـ ًیش اس
ارتما عغح هؼلَهات در ایي فٌؼت تی تْزُ خَاٌّذ ؽذ.
چٌاًچِ پیؾتز تِ هٌاتغ اًغاًی  ،عزهایِ ای ٍ کارفزهایی اؽارُ ؽذ اس جولِ آعیة ّا ٍ چالؼ ّای هَجَد در فٌؼت
ًگْذاری ٍ تؼویز َّایی کؾَر هی تَاى تِ هَارد سیز اؽارُ کزد:
 -1احزات هخزب تحزین ّای اػوال ؽذُ ًغثت تِ فٌؼت َّاپیوایی کؾَر(ػذم ٍاگذاری لغؼات یذکی ٍ ًکٌَلَصی
تِ فٌؼت ًگْذاری ٍ تؼویزَّایی)
 -2ػذم ؽزکت ٍ حضَر هتخققیي ًگْذاری ٍ تؼویز در ًؾغت ّای تیي الوللی
 -3ػذم ػضَیت ایزالیي ّای کؾَر در هزاکش هْن  MROدر عغح دًیا
 -4ػذم تٌاعة حمَق ٍ دعتوشد ًیزٍی اًغاًی هتخقـ داخلی تا عغح اعتاًذارد تؼزیف ؽذُ در هجاهغ
َّاًَردی
ً -5یاس تِ ایجاد اًجوي هٌْذعی ًگْذاری ٍ تؼویزات َّاپیوا در ایزاى
 -6ػذم حضَر ٍ عزهایِ گذاری تخؼ خقَفی در فٌؼتMRO
ٍ -7اگذاری هزاکش دٍلتی  MROتِ تخؼ خقَفی
 -8عَء هذیزیت کالى ٍ ػذم تثلیغات السم جْت ٍرٍد عزهایِ گذاراى
 -9ػذم تثلیغات در عغح جَاهغ تیي الوللی ٍ هٌغمِ ی خاٍر هیاًِ جْت ارایِ ی خذهاتMRO
 -10ػذم آؽٌایی ٍ تثلیغ فزٌّگ ٍ فٌؼت َّاپیوایی ٍ ًمؼ هْن آى در حول ًٍمل َّایی کؾَر در عغح جاهؼِ
ٍ -11رٍد رعاًِ ی هلی ٍاختقاؿ دادى تزًاهِ یا تزًاهِ ّایی تِ فٌؼت َّاپیوایی ٍ ًگْذاری ٍ تؼویزات َّایی

6

چالؾْای یاد ؽذُ در تاال ،تِ عغح کالى هذیزیتی ٍ ًْاد َّاپیوایی کؾَر هزتَط تَدُ کِ السم هی تاؽذ پیگزی ّا ٍ
عیاعت گذاریْای هزتَعِ را اًجام دٌّذ .در ایي تیي هزاکش ً MROیش در هزاکش خَد دارای هؾکالت ٍ چالؾْایی اس
لثیل سیز هَاجِ ّغتٌذ:
 -1چالؼ هذیزیتی در پاییي آٍردى ّشیٌِ ّای ًگْذاری ٍ تؼویز
 -2تاهیي ًیزٍی اًغاًی هتخقـ ٍ تا تجزتِ(آهَسػ دیذُ ٍ فالحیت دار)
 -3رؽذ ٍ تزٍیج فزٌّگ ایوٌی َّاًَردی در هزاکش ًگْذاری ٍ تؼویز اس خظ پزٍاس تا ؽؼثات هزتَعِ
 -4ایجاد رفتار حزفِ ای تیي کارکٌاى ٍ هتخققیي ًگْذاری ٍ تؼویز
ً -5مـ در کارتْای کار ) (Work Cardجْت اًجام اهَرات MRO
 -6ػذم تاهیي تِ هَلغ لغؼات تؼَیضی ٍ سهاى تز ؽذى تؼویزات لغؼات ٍتجْیشات
 -7کوثَد ٍ ًمـ در دعتَرالؼولْای فٌی ٍ ًؾزیات فٌی ٍافالحات ][4
چالؼ ّای هغزح ؽذُ در تاال ؽاهل دٍ گزٍُ اس عیغتن َّاپیوایی کؾَر هی ؽَد؛ یکی هزتَط تِ عغح کالى هذیزیتی
عاسهاى َّاپیوایی کؾَر ٍ دیگزی هزاکش  MROدر حال کار.

خالصٍ ي وتیجٍ گیری:
هزاکش  MROتا تْزُ گیزی اس هٌاتغ عزهایِ ای ٍ اًغاًی هی تَاًٌذ خذهات لاتل هالحظِ ای در فٌؼت حول ٍ ًمل
َّایی داؽتِ تاؽٌذ .الثتِ عیاعتگذاریْا ٍ تقوین ّایی کِ تَعظ عاسهاى َّاپیوایی کؾَر در ایي تارُ فَرت هی پذیزد
تغیار هْن تَدُ چ زا کِ تواهی هٌاتغ تکار رفتِ در فٌؼت ًگْذاری ٍ تؼویز را تحت تاحیز خَد لزار هی دّذ .ایٌکِ هزاکش
ًگْذاری ٍ تؼویزات کؾَر درگیز اهَرات داخلی ایزالیي ّای خَد تَدُ ٍ اس تاسارّای جْاًی غافل تاؽٌذ خَد تاػج ػمة
افتادگی در ایي فٌؼت ؽذُ ٍ اس تکٌَلَصیْای رٍس دًیا تی خثز هی هاًین .تا تَجِ تِ گزدػ هالی ایي فٌؼت ٍ ًمؼ
تغیار خَب کؾَر اس ًظز جغزافیایی ٍ هٌغمِ ای هی تَاى تِ تاسارّای تیي اللولی ًیش ٍرٍد کزدُ ٍ عْوی اس آى خَد
ًوایین .تا راُ اًذاسی تَلیذ لغؼات سیز ًظز عاسًذگاى افلیٍ (Original Equipment Manufacturers) OEM
اخذ گَاّیٌاهِ ّای هؼتثز جْاًی هی تَاى گاهْای هؤ حزی در عاخت لغؼات یذکی ایي فٌؼت تزداؽت.
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