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1
وهاسیستموفیزیکیداراییمدیریتمبانیواصول

،PAS55استانداردمباحثهمراهبه)آنکاربردهای
(55000ISOوIAMمدل

32عمومی

داراییمدیریتهایسیستمباسازماندرتغییرمدیریت2
24عمومیمربوطههایقابلیتو

یدارایمدیریتدرریزیبرنامهواستراتژیسیاست،3
24عمومینفتصنعتدرفیزیکی

کیفیزیداراییمدیریتهایپروژهاجرایمبانیواصول4
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32پایهفیزیکیهایدارایی

6
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16تخصصی
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تخصصی
16

بافیزیکیهایداراییعمرچرخهدرارزشمدیریت10
16تخصصیمهندسیاقتصادرویکرد

وکاروکسبتوسعهبرفیزیکیداراییمدیریتتاثیر11
تخصصینفتصنعتدرگذاریسرمایه

16

داراییمدیریتدرموجودیمدیریتومالیسیستم12
16تخصصینفتصنعتدرفیزیکی

256جمعکل80تخصصی96پایه80عمومی

ما ارتباط با
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هوالعلیم

صاحب امتیاز: دانشگاه صنعت نفت 

مدیرمسئول: دکترمهدی میررکنی

سردبیر: دکتر سیامک برادران

شــورای ســردبیری: دکتــر مهــدی میررکنــی، مهنــدس علی رضــا 

اصــل عربــی، دکتــر ســیامک بــرادران 

دبیر اجرایی: نغمه ذوقی

ــرادران، ماشــاءا... فتاحی نیــا،  ــن شــماره: ســیامک ب همــکاران ای

ناصــر جاللــی، ســیدعباس متولیــا، نغمــه ذوقــی، احســان برزنونــی، 

مهــدی زلقــی

اطالعات تماس:

    تلفن:                       021-44206818

                                              www.mag.petropam.ir                    :سایت   

 petropam@put.ac.ir           :ایمیل نشریه  

 mirrokni@put.ac.ir    :ایمیل مدیرمسئول  

توجه:

ــر  ــا ذک ــم ب ــریه پتروپ ــدرج در نش ــاالت من ــب و مق ــر مطال - بازنش

ــع اســت. ــع بالمان منب

- مسئولیت محتوی مطالب برعهده نویسندگان خواهد بود.

 عالقه مندان می توانند مقاالت و پژوهش های خود را به ایمیل

petropam@put.ac.ir ارسال نمایند.

 

پتروپم
اولین نشریه تخصصی مدیریت دارایی های فیزیکی صنعت نفت 

سال سوم/شهریور 1399/شماره ششم

فهرست مطالب

1  یادداشت مدیرمسئول

2  یادداشت سردبیر

ــی هــای  فیزیکــی  ــن نشســت تخصصــی حــوزه دارای ــزارش اولی 3  گ

ــز  ــا مرک ــو( ب ــت ) اُیک ــع نف ــرداری صنای ــره ب ــدازی و به ــرکت راه ان ش

ــت ــت نف ــی صنع ــای فیزیک ــت دارایی ه ــام مدیری ــعه نظ توس

6  میزگــرد “چالــش هــای مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی در صنعــت 

نفــت، گاز و پتروشــیمی“

7  چالش هــای مدیریــت دارایي هــاي فیزیکــی در شــرکت ملــی 

مناطــق نفت خیــز جنــوب

ــی در  ــای فیزیک ــت دارایی ه ــه ای مدیری ــای حرف ــش آموزش ه 14  نق

صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی

18  چگونــه نگهــداری و تعمیــرات اپراتــوری را پیاده ســازی کنیــد؟ بــا 

نگــرش ژاپنــی بــه طریــق ایرانــی در کارخانــه کویرتایــر 

ــود  ــر بهب ــر آن ب ــازمان  و تأثی ــای س ــی دارایی ه ــایی علم 22  شناس

ــرد ــت عملک مدیری

ــت  ــام مدیری ــعه نظ ــز توس ــکاری مرک ــه هم ــای تفاهم نام  27  امض

دارایی هــای فیزیکــی صنعــت نفــت  و شــرکت راه انــدازی و بهره بــرداری 

ــت دارایی هــای فیزیکــی ــع نفــت ) اُیکــو( در حــوزه مدیری صنای
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یادداشت مدیرمسئول

دکتر مهدی میررکنی

در دنیــای امــروز صنایــع و ســازمان ها بــرای رفــع نیازهــای 
آموزشــی خــود بــه طــور فزاینــده ای به آموزش آنالیــن روی 
آورده انــد. آمــوزش آنالیــن )Online Education( شــیوه ای 
ــن  ــا اســتفاده از جدیدتری ــن از آمــوزش مجــازی اســت کــه ب نوی
ابزارهــای ارتباطــی ماننــد ایمیــل، وبــالگ، وب ســایت و نرم افزارهــا 
ــت،  ــاص اینترن ــور خ ــه ط ــری ب ــبکه های کامپیوت ــتر ش در بس

ــد. ــرار می ده ــوزان ق ــار کارآم ــی را در اختی ــوای آموزش محت

ایــن روش مزایــای زیــادی دارد کــه موجــب ایجــاد انگیزه اســتفاده 
بیشــتر می شــود:

ــای  ــه ج ــت. ب ــرِی آن اس ــا، انعطاف پذی ــن مزای ــی از بزرگتری یک
حضــور در کالســی آموزشــی در مکانــی مشــخص و زمانــی معیــن، 
ــه کالس وارد شــوید و از  ــی کــه خواســتید، ب می توانیــد هــر زمان

ــوید. ــد ش ــی بهره من ــای آموزش برنامه ه

مقــرون بــه صرفــه بــودن یکــی دیگــر از مزایــا اســت کــه موجــب 
ــرای شــما و ســازمان تان می شــود. هزینــه ی رفــت  صرفه جویــی ب
ــای  ــه هزینه  ه ــر گون ــود و از ه ــذف می ش ــه کالس ح ــد ب و آم
ــی  ــور حت ــه  ای از کش ــر نقط ــد و در ه ــری می کن ــی جلوگی اقامت
در روی ســکوهای نفتــی نیــز امــکان آمــوزش را فرآهــم می کنــد.

ــز  ــی پرهی ــب مختصــر می شــود و از زیاده گوی ــن روش مطال در ای
می گــردد. بهتریــن روش آمــوزش بــرای افــراد شــاغل کــه 
مســئولیت های ســنگین اداری و عملیاتــی دارنــد آمــوزش آنالیــن 
اســت، چــرا کــه در اوقــات فراغــت امــکان برنامه ریــزی را فرآهــم 

می کنــد.

ــن  ــل بی ــه تعام ــز دارد. ازجمل ــی نی ــن روش معایب ــه ای البت
ــز روی  ــدارد و تمرک ــود ن ــر وج ــجو و دانش پذی ــتاد و دانش اس
ــه  ــرا ک ــود. چ ــد ب ــای حضــوری خواه ــر از کالس ه درس کمت
ارتبــاط چهــره بــه چهــره وجــود نــدارد و بــرای افــرادی کــه از 
ــو  ــد و شــرایط محیطــی و ج ــر بیشــتری می پذیرن ــع تأثی جم
حاکــم بــر کالس می توانــد موتــور یادگیــری و ســرعت بیشــتر 
را در تــالش بــرای کســب علــم برایشــان روشــن کنــد، چنــدان 
مناســب نیســت. ایــن آمــوزش بیشــتر تابــع انگیزه هــای 

ــی فــرد اســت. درون

ــان را  ــروس ناشــناخته کرونا همه جه ــه وی در حــال حاضــر ک
بــا شــوکی بــزرگ مواجــه کــرده اســت؛ معجــزه علــم توانســته 
ایــن جنــگ تــن بــه تــن کرونــا و انســان هــا را کنتــرل کنــد و 
آمــوزش مجــازی آنالیــن منجی یادگیــری در دوران کرونا شــده 
اســت. دانشــگاه صنعــت نفــت نیــز کــه همیشــه پیشــرو در امــر 
آمــوزش و یادگیــری اســت. در ایــن روزهــا دوره هــای آموزشــی 
ــران  ــرای دانشــجویان رســمی و چــه دانش پذی خــود را چــه ب
دوره هــای حرفــه ای و آزاد بــه صــورت آنالیــن برگــزار می کنــد 
ــن  ــت و همچنی ــعه صنع ــد و توس ــود را در رش ــش خ ــا نق ت

پیشــرفت کارکنــان خــدوم صنعــت نفــت ایفــا نمایــد.
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یادداشت سردبیر

دکتر سیامک برادران

همکاری با ما در

 سایت مرکز توسعه

 نظام مدیریت 

دارائی های فیزیکی 

www.petropam.ir

آموزش نظام دارایی های فیزیکی در عصر کرونا

چندماهــی اســت کــه از ورود کرونــا بــه عرصــه زندگــی بشــر 
می گــذرد و بســیاری از فعالیت هــای آموزشــی ماننــد بســیاری 
از فعالیت هــای زندگــی کاری و شــخصی را تحــت تاثیــر قــرار 
داده اســت. اگــر بخواهیــم شــعار “آمــوزش تعطیل شــدنی 
نیســت” را در ایــن برهــه از زمان معنــا کنیم شــاید روی آوردن 
ــه  ــن روش در  پاســخگویی ب ــوزش مجــازی منطقی تری ــه آم ب
ــوان گفــت آمــوزش  شــرایط موجــود باشــد. در حقیقــت می ت
ــاده  ــه، س ــم هزین ــن، ک ــری ایم ــد یادگی ــک فرآین ــازی ی مج
و همیشــگی اســت. راه حلــی اســت کــه در دوران کرونــا 
ــاید در  ــکار بســتن آن هســتند. ش ــه ب ــار ب اکثر کشــورها ناچ
حــوزه آمــوزش هــای حرفــه ای بتــوان گفــت آمــوزش مجــازی، 
ــای  ــاء صالحیت ه ــازي و ارتق ــرد توانمندس ــب ترین رویک مناس

حرفــه اي در عصــر کرونــا اســت.

ــزرگ  ــای ب ــرای گروه ه ــژه ب ــب، به وی ــازی اغل ــوزش مج آم
ــه  ــت. در مقایس ــه اس ــه صرف ــرون ب ــیار مق ــن، بس مخاطبی
ــور  ــوری مربی مح ــای حض ــه در دوره ه ــرادی ک ــداد اف ــا تع ب
ــورِش  ــت آم ــوزش داده می شــوند، دوره هــای مجــازی قابلی آم
تعــداد بــه نســبت بیشــتری را دارنــد. آمــوزش مجــازی حتــی 
ــاس  ــه در مقی ــد ک ــه ســازمان ها می ده ــم ب ــکان را ه ــن ام ای

ــد. ــوزش بدهن ــا آم ــه گروه ه ــی ب جهان

بــه دلیــل تنــوع و ترکیــب رســانه های مورداســتفاده در آموزش 
مجــازی، ایــن شــکل از آمــوزش می توانــد تجربــه ی یادگیــری 

ــم  ــی را ه ــبک های یادگیری مختلف ــرده و س ــاد ک ــی ایج فعال
بــه کار بگیــرد. آمــوزش مجــازی می توانــد لذت بخــش و جــذاب 
باشــد، بــه ویــژه وقتــی بــا دیگــران همــکاری می کنیــد. چــون 
ــتری  ــال بیش ــد، احتم ــان کار می کنی ــرعت خودت ــا س ــما ب ش
دارد کــه آنچــه در حــال یادگیــری اش هســتید را درک کــرده و 

بــه خاطــر بســپارید. 

ــتوانه  ــتن پش ــا داش ــت ب ــت نف ــگاه صنع ــتا دانش ــن راس در ای
ــاال و کیفیــت مناســب، ایــن  ــا قابلیــت ب ــزاری مناســب ب نرم اف
ــای  ــت دارایی ه ــام مدیری ــعه نظ ــز توس ــرای مرک ــکان را ب ام
ــزی  ــه برنامه ری ــدام ب ــا اق ــت ت ــوده اس ــم نم ــی فرآه فیزیک
دوره هــای آموزشــی مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی بــه صــورت 
ــدنی  ــوزش تعطیل ش ــعار “آم ــق ش ــوده، و در تحق ــازی نم مج
نفــت صنعــت  در  کوچــک  هرچنــد  گامــی   نیســت” 

برداشته باشد.
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 اولین نشست تخصصی مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی های فیزیکی صنعت نفت 
با »شرکت راه اندازی و  بهره برداری صنایع نفت ) ُایکو(«

بــه دنبــال مذاکــرات بعمــل آمــده و هماهنگــی هــای صــورت گرفتــه؛ اولیــن نشســت تخصصــی حــوزه دارایــی هــای  فیزیکــی 
شــرکت اُویکــو )OICO( بــا مرکــز توســعه نظــام مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی صنعــت نفــت در روز ســه شــنبه 10 تیرمــاه 

1399 در محــل دانشــگاه صنعــت نفــت برگــزار شــد.

ــن  ــت، ضم ــت نف ــگاه صنع ــه ای و آزاد دانش ــای حرف ــاون آموزش ه ــی مع ــر میررکن ــای دکت ــدا آق ــه ابت ــن جلس  در ای
ــده در  ــزار ش ــه ای برگ ــی حرف ــای آموزش ــورد دوره ه ــی در م ــه توضیحات ــدگان در جلس ــرکت کنن ــه ش ــی ب خوش آمدگوی
دانشــگاه و ظرفیــت دانشــگاه ارائــه نمودنــد. ســپس جنــاب آقــای عبدلــی رئیــس آموزش هــای تخصصــی و مدیریــت دانــش 
ــه توضیحاتــی درمــورد دوره هــای آموزشــی شــرکت اُویکــو، خواســتار همــکاری در زمینــه مدیریــت  ــا ارائ شــرکت اُویکــو، ب

ــدند. ــی ش ــای فیزیک دارایی ه

ــام  ــعه نظ ــز توس ــودی و تاریخچــه مرک ــه فلســفه وج ــه مبســوطی ب ــز، طــی ارائ ــر مرک ــرادران مدی ــر ب ــای دکت ســپس آق
مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی صنعــت نفــت اشــاره نمــوده و توضیحاتــی ارائــه کردنــد. ایشــان بــه محورهــای اصلــی مبحــث 
دارایی هــای فیزیکــی اشــاره نمــوده و در خصــوص اســناد راهبــردی و بــاال دســتی ایــن حــوزه و ســند جدیــد بازنگــری شــده 
وزارت خانــه و نحــوه شــکل گیــری ســند مطالبــی را عنــوان کردنــد. در ادامــه بــه ســاختار، امکانــات و فعالیــت هــای مرکــز 
ــای فیزیکــی و  ــان بخــش ســخنان ایشــان بحــث نظــام آموزشــی حــوزه دارایی ه ــد. پای ــد نظــر پرداختن ــای م ــه ه و برنام

مجموعــه دوره هــای طراحــی و اجــرا شــده مرکــز  بــود.
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ــن  ــتقبال از ای ــا اس ــو، ب ــرکت اُویک ــی ش ــی و مهندس ــات فن ــر خدم ــری مدی ــدس کوث ــای مهن ــاب آق ــان جن ــس از ایش پ
توضیحــات، طــی ســخنانی در خصــوص فعالیــت هــای گســترده انجــام شــده در شــرکت ایکــو و پیشــرفت هــای عملــی در 
ایــن راســتا، درخواســت همــکاری و همفکــری بــا مرکــز در زمینــه مبادلــه تجربیــات، دانــش فنــی، اســاتید خبــره و تولیــد 
ــن همــکاری، ابتــدا  ــه اتفــاق آراء مقــرر شــد جهــت آغــاز ای ــان ب ــن حــوزه را داشــتند. در پای نرم افزارهــای تخصصــی در ای
ــه و  ــی پرداخت ــات تخصص ــا و جلس ــروه ه ــکیل کارگ ــه تش ــازی آن ب ــاده س ــتای پی ــردد و در راس ــد گ ــه ای منعق تفاهم نام

ــرد. اقدامــات و فعالیــت هــای مــورد نیــاز صــورت پذی
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چهاردهمین همایش بین المللی ایمنی و مدیریت دارایی های فیزیکی

میزگرد “چالش های مدیریت دارایی های فیزیکی 
در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی“

گزارش میزگرد نفت چهاردهمین همایش بین المللی ایمنی و مدیریت دارایی های فیزیکی

تهران، صبح چهارشنبه، 11 دی 1398

سالن آزادگان

چهاردهمیــن همایــش بیــن المللــی ایمنــی و مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی در روزهــای 10 و 11 دی مــاه 1398 در مرکــز 
همایــش هــای بیــن المللــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، برگــزار و در طــول آن شــش میزگــرد در حــوزه هــای مختلــف ارایــه 
ــی )آزادگان(  ــالن اصل ــنبه(، 11 دی در س ــح روز دوم )چهارش ــه در صب ــا ک ــن میزگرده ــن ای ــی از محــوری تری ــد. یک گردی

برگــزار شــد؛ میزگــرد “چالــش هــای مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی در صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی“ بــود. 

جهــت برگــزاری ایــن میزگــرد ســازمان ها و ارگان هــای مهمــی در وزارت نفــت دعــوت شــده بودنــد. اعضــای میزگــرد عمدتــا 
بــه موضوعاتــی ماننــد ذیــل پرداختنــد:

* فعالیت های انجام شده در سطح شرکت های ملی نفت و ملی گاز ایران

* مدیریت دارایی های فیزیکی در مجتمع گاز پارس جنوبی

* نقش آموزش های حرفه ای مدیریت دارایی های فیزیکی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

ــا تدویــن ســاختار ســازمانی مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی در ســطح  * چالش هــای ســاختار ســازمانی و بهبــود اســتقرار ب
ــی ــرکت های اصل ش

* اقدامات اجرایی در مدیریت دارایی های فیزیکی در سطح شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
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چالش های مدیریت دارایي هاي فیزیکی

در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
ماشاءا... فتاحی نیا

مناطق نفتخیز بزرگترین یا یکی از بزرگترین شرکتهای خاورمیانه می باشد.

بــرای اســتخراج چالش هــا بایــد بــه تشــریح وضعیــت شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب بعنــی عواملــی چــون محــدوده 
گســترش، تنــوع کارخانجــات، میــزان تولیــد نفــت و گاز و عمــر تاسیســات و ماشــین آالت توجــه ویــژه نمــود.
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محدودة عملیاتي شرکت مّلي مناطق نفتخیز جنوب به صورت زیر می باشد: 

چهــار چالــش مهــم در زمینــه مدیریــت دارایــي هــاي فیزیکــی در شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب بررســی شــده و بــه 
همــراه راهــکار ارائــه شــده اســت: 

1- چالش اول

وسعت محدوده جغرافیایی مشکالت ذیل را ایجاد می کند: 

- قوانین حاکمیتی محیط زیست / حقوقی / انتظامی / استانی حاکم است

- توقعات 6 استان از شرکت مناطق نفتخیز

- تردد های فراوان/ ماموریت ها / مسافت های طوالنی

- محدودیت اختیارات در مقابل مسئولیت ها 

 شماتیک و ارتباطات کارخانجات در مناطق نفت خیز جنوب عبارت است از:

-  بهره بردار / نمکزدایی

- تقویت فشار گاز /تزریق گاز

- گاز و گازمایع

- تلمبه خانه انتقال نفت 
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شماتیک مراحل تولید محصول نفت، گاز و پتروشیمی:

2- چالش دوم 

ــه  ــرای صنعــت نفــت و گاز ب ــرداري نفــت و گاز چالــش مهمــی ب تعــداد کارخانجــات و فرســودگی آنهــا در 5 شــرکت بهره ب
شــمار مــی رود، علــت فرســودگی و تعــداد بــاالی آنهــا عبــارت اســت از:

- تنوع محصوالت )نفت / گاز / گازمایع ( 

- پیچیدگی مخازن نفت 

- برنامه ریزی جبران کاهش فشار مخزن

- برنامه ریزی و هماهنگی توزیع محصول

- تنوع تعداد بیش از 40 مخزن متفاوت

مدیریت دارایی های فیزیکی در این زمینه ایده نداده!
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ــاال و  ــاال مشــاهده مــی شــود بســیاری از کارخانجــات مناطــق نفــت خیــز جنــوب دارای عمــر ب همانطــور کــه در نمــودار ب
تقریبــا فرســوده شــده انــد، کــه ایــن امــر چالــش مهمــی بــرای مدیریــت دارایــی هــای مناطــق نفــت خیــز بــه شــمار مــی رود. 

3- چالش سوم

وضعیت ماشین آالت فرآیندي و عمر آنها:

- فرسودگی کارخانجات و تجهیزات

- استفاده از تکنولوژی 40 تا 50 سال پیش

- عدم همراهی تجهیزات با متد های جدید کنترلی

- حجم زیاد تاسیسات و نیاز به سرمایه زیادتر

اولویت سرپا نگهداشتن تجهیزات مانع تطبیق مدل بومی فعلی با مدل دارایی های فیزیکی شده است.
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4- چالش چهارم

وضعیت ماشین آالت تولیدی: 

- تنوع ماشین آالت تولیدی

- تعداد زیاد ماشین آالت تولیدی

- فرسودگی ماشین آالت تولیدی

- محدودیتهای عوامل بیرونی راجع به ماشین آالت تولیدی

- خروج کارشناسان خبره از سازمان بخصوص کارشناسان ماشین آالت تولیدی

میزان تقریبی تولید نفت و گاز و گاز مایع و نفتا
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درآمد شرکت مناطق نفتخیز جنوب 

- فرض کنید فقط نفت تولید می کند و روزی 3 میلیون بشکه در روز

- فرض کنید هر بشکه نفت خام 50 $ باشد

- درآمد روزانه 150 میلیون $ در روز برآورد می شود.

- درآمد ماهیانه 4.5 میلیارد دالر

- درآمد سالیانه 54 میلیارد دالر

مدیریت دارایی فیزیکی، مناطق نفتخیز جنوب

- سازمان بدون چارچوب نمی تواند ادامه حیات بدهد. و الزم است چارچوب یا سیستم آن بروز باشد.

- در مناطق برای هر یک از سازمان ها )مدیریت ها( یک سیستم طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است.

- ارتباط بین سیستم ها از طریق مدیریت آن سازمان برقرار می شود.

- متدولوژی هر سیستم میتواند عمری حدود 110 سال داشته باشد.

- تغییر متدولوژی  110 ساله یک سازمان به راحتی میسر نیست.

چگونه چالشها کاهش یابند؟

هم راستایی اهداف شرکت و اهداف مدیریت دارایی های فیزیکی
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راهکار چیست؟

- همانگونه که بتدریج چالش ایجاد شده است باید بتدریج نیز حذف شوند.

- شرکت مناطق یک شرکت تولیدی مستمر است و فرصت توقف تولید و از نو ساخته شدن را ندارد.

- مدیــران شــاخص هایــی را متناســب بــا اهــداف بــرای سیســتم هــای زیــر مجموعــه مطابــق بــا روش هــای جدیــد تعریــف 
کننــد.

- مرحله به مرحله روش ها بروز رسانی شده و شاخص ها اندازه گیری شود.

- بروز رسانی فرآیندهای سازمان بصورت یکپارچه و مرحله به مرحله 

- ارزیابی عملکرد مدیران از طریق شاخص های تعریف شده و ارزیابی سازمان

- سازمان نیازمند بهبود دهنده مستمر است. و مدیریت دارایی های فیزیکی یک بهبود دهنده مستمر است.
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نقش آموزش های حرفه ای مدیریت دارایی های فیزیکی
در ارتقاء صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

سیامک برادران                                                       
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چگونه نگهداری و تعمیرات اپراتوری را پیاده سازی کنید؟

 با نگرش ژاپنی به طریق ایرانی در کارخانه کویرتایر 

ناصر جاللی
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شناسایی علمی دارایی های سازمان  و تأثیر آن بر بهبود مدیریت عملکرد

سید عباس متولیا



            PetroPAM                                                                                            پتروپم/سال سوم/شهریور 99/شماره ششم                 

                          

               

            PetroPAM                                                                                           پتروپم/سال سوم/شهریور 99/شماره ششم                   

24



               

            PetroPAM                                                                                           پتروپم/سال سوم/شهریور 99/شماره ششم                   

25



            PetroPAM                                                                                            پتروپم/سال سوم/شهریور 99/شماره ششم                 

                          

               

            PetroPAM                                                                                           پتروپم/سال سوم/شهریور 99/شماره ششم                   

26



               

            PetroPAM                                                                                           پتروپم/سال سوم/شهریور 99/شماره ششم                   

27



            PetroPAM                                                                                            پتروپم/سال سوم/شهریور 99/شماره ششم                 

                          

               

            PetroPAM                                                                                           پتروپم/سال سوم/شهریور 99/شماره ششم                   

28

امضای تفاهم نامه همکاری مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی های فیزیکی صنعت 
نفت  و شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت ) ُایکو( در حوزه مدیریت 

دارایی های فیزیکی

ــی فیزیکــی در صنعــت نفــت، روز یکشــنبه مــورخ  ــی نظــام مدیریــت دارای در راســتای سیاســت ها و اهــداف توســعه و تعال
1399/04/29 تفاهم نامــه همکاری هــای مشــترک بیــن مرکــز توســعه نظــام مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی صنعــت نفــت و 

ــرداری صنایــع نفــت )OICO(   در حــوزه مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی امضــاء شــد. ــدازی و بهره ب شــرکت راه ان

ــت  ــی صنع ــای فیزیک ــی ه ــت دارای ــام مدیری ــعه نظ ــز توس ــو و مرک ــرکت اُیک ــدگان ش ــور نماین ــا حض ــه ب ــه ای ک در جلس
ــش شــرکت  ــت دان ــای تخصصــی و مدیری ــس آموزش ه ــی ریی ــای اســماعیل عبدل ــزار شــد، آق ــو برگ ــت در شــرکت اُیک نف
ــا ارائــه خالصــه ای از تاریخچــه تأســیس و فعالیت هــای شــرکت اُیکــو بــه  معرفــی  اُیکــو ضمــن خیرمقــدم بــه میهمانــان، ب
ــد  ــط واح ــی توس ــای فیزیک ــت دارائی ه ــوزه مدیری ــده در ح ــزار ش ــی برگ ــای آموزش ــا و کارگاه ه ــزاری دوره ه ــوابق برگ س
آموزش هــای تخصصــی و مدیریــت دانــش شــرکت اُیکــو پرداختنــد. در ادامــه آقــای مهنــدس ســجاد کوثــری مدیــر خدمــات 
فنــی و مهندســی شــرکت اُیکــو نیــز در خصــوص ســوابق و اقدامــات شــرکت در حــوزه طراحــی و اســتقرار سیســتم مدیریــت 
ــن شــرکت  ــی EAM )Enterprise Asset Management(  توســط ای ــزار ایران ــرم اف دارایی هــای فیزیکــی و توســعه اولیــن ن

کــه در مراحــل پایانــی تکمیــل و اســتقرار خــود قــرار دارد, توضیحاتــی ارائــه نمودنــد.

ــرادران رییــس مرکــز توســعه نظــام مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی صنعــت نفــت در ادامــه جلســه  آقــای دکتــر ســیامک ب
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آقــای دکتــر ســیامک بــرادران رییــس مرکــز توســعه نظــام مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی صنعــت نفــت در ادامــه جلســه 
توضیحاتــی در مــورد نظــام مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی ارائــه نمــوده و بــه تشــریع فعالیــت هــا و ســوابق ایــن مرکــز در 

جهــت برگــزاری دوره هــای آموزشــی تخصصــی جهــت مدیــران ارشــد و کارشناســان صنعــت نفــت پرداختنــد.

ــان،  ــه میهمان ــدم ب ــر مق ــن خی ــو، ضم ــرکت اُیک ــل ش ــری مدیرعام ــر طاه ــدس منوچه ــای مهن ــت آق ــن نشس ــه ای در ادام
در خصــوص فعالیت هــای مدیریــت دارایی  هــای فیزیکــی و تفاوت هــای پیمان ســپاری و برون ســپاری واقعــی و لــزوم 
ــت  ــازی جه ــا و بسترس ــروز خالقیت ه ــان کاران و ب ــط پیم ــی توس ــش تخصص ــتفاده از دان ــرای اس ــی ب ــازی محیط فرآهم س
اســتقرار سیســتم مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی در صنعــت نفــت توضیحاتــی ارائــه داده و عالقمنــدی شــرکت اُیکــو جهــت 
همــکاری و مشــارکت بــا ســازمان هایی کــه در ایــن زمینــه فعالیــت می کننــد را در راســتای ترویــج ایــن دانــش بیــان نمــود.
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عالقه مندان و متخصصین جهت همکاری، عضویت 

و بهره مندی از اطالعات پایگاه دانش مدیریت 

دارائی های فیزیکی می توانند ازطریق

 آدرس پایگاه به نشانی

 www.petropam.info

اقدام نمایند.

ــرادران  ــر ب ــان دکت ــه امضــای آقای ــت دارایی هــای فیزیکــی ب ــه همــکاری در حــوزه مدیری ــن نشســت تفاهم نام ــان ای در پای
رییــس مرکــز توســعه نظــام مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی صنعــت نفــت و مهنــدس طاهــری مدیرعامــل اُیکــو رســید.

ــارکت  ــرورت مش ــا و ض ــبکه همکاری ه ــترش ش ــتراتژی گس ــتای اس ــکاری در راس ــه هم ــن تفاهم نام ــت ای ــی اس گفتن
ــن در  ــکاری طرفی ــدف هم ــا ه ــی و ب ــای فیزیک ــت دارایی ه ــام مدیری ــی نظ ــعه و تعال ــوزه توس ــع در ح ــازمان های ذینف س
ــی،  ــانی، اطالعات ــع انس ــی، مناب ــی، فن ــای علم ــل از توانمندی ه ــتفاده متقاب ــاوره و اس ــش، مش ــوزش و پژوه ــای آم زمینه ه
تخصصــی و امکانــات اجرایــی در بــازه زمانــی پنــج ســاله منعقــد گردیــد و طرفیــن تفاهــم نامــه بــا تشــکیل کارگــروه هــای 
تخصصــی نســبت بــه اجــرای مفــاد آن اقــدام خواهنــد نمــود. قابــل ذکــر اســت کــه اجــرای ایــن تفاهم نامــه می توانــد گام 

ــردد. ــی گ ــی تلق ــای فیزیک ــت دارایی ه ــعه و مدیری ــظ، توس ــری در حف مؤث
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ایــن ســامانه نــوع نــگاه ســازمان شــما بــه مدیریــت دارائی هــای فیزیکــی و تجهیــزات ســازمان را مشــخص میکنــد 

ــه  ــک برنام ــعه ی ــاد و توس ــه در ایج ــد، بلک ــک می کن ــی کم ــروه ارزیاب ــازمان و گ ــان س ــاط می ــه ارتب ــا ب ــه تنه و ن

ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــما، م ــه ش ــه در مجموع ــرات بهین ــداری و تعمی ــت نگه ــازی مدیری ــتای پیاده س ــود در راس بهب

ــا توجــه بــه اینکــه اطالعــات مــورد نیــاز ایــن ســامانه بایــد توســط تمامــی رده هــای ســازمان،  خواهــد گرفــت. ب

ــر  ــی درگی ــه نوع ــه ب ــازمانی ک ــت های س ــی پس ــز تمام ــن، و نی ــل و معاونی ــا مدیرعام ــین ها ت ــا و تکنس از اپراتوره

ــل  ــزی( تکمی ــانی و برنامه ری ــع انس ــر مهندســی، مناب ــا مدی ــرداری ت ــتند )از مســئوالن بهره ب ــزات ســازمان هس تجهی

گــردد، لــذا تــالش شــده اســت تــا ایــن ســامانه بــا اســتفاده از کمتریــن اصطالحــات تخصصــی ممکــن تنظیــم شــود 

ــان از  ــرای اطمین ــی ب ــارکت جنابعال ــر و مش ــار نظ ــرو اظه ــرد. از این ــورت پذی ــازمان ص ــارکت س ــر مش ــا حداکث ت

ــا حــد امــکان جامــع و فراگیــر باشــد، دارای اهمیــت اســت. ــه برنامــه ای کــه ت دســتیابی ب



پایگاه دانش مدیریت دارائی های فیزیکی صنعت نفت 

ایــن پایــگاه بــا اهــداف زیــر در حــوزه مدیریــت دارائی هــای فیزیکــی صنعــت نفــت بــرای اولیــن بــار در ســطح کشــور توســط ایــن 
مرکــز، طراحــی و راه انــدازی گردیــده اســت:

- تجمیع، انباشت، نشر و انتقال دانش
- انتقال تجربیات علمی و اجرائی متخصصین صنعت نفت 
- کمک به رشد و تعالی دانش آموختگان رشته های مرتبط

- کمک به اجرای پروژه های پژوهشی صنعتی 
- ایجاد یک شبکه و بانک اطالعاتی نخبگان، متخصصین و فعاالن حوزه مدیریت دارائی های فیزیکی
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شبکه فعاالن، متخصصان و نخبگان مدیریت دارائی های فیزیکی صنعت نفت 
ــه منظــور گســترش و ایجــاد یــک بانــک یکپارچــه و جامــع از متخصصیــن و نخبــگان حــوزه مدیریــت دارائی هــای فیزیکــی  ایــن شــبکه ب

صنعــت نفــت ایجــاد شــده اســت.

سامانه آنالین خودارزیابی مدیریت دارائی های فیزیکی صنعت نفت 

ــه  ــا ب ــه تنه ــد و ن ــخص می کن ــازمان را مش ــزات س ــی و تجهی ــای فیزیک ــت دارائی ه ــه مدیری ــازمان ب ــگاه س ــوع ن ــامانه ن ــن س ای
ــی کمــک می کنــد، بلکــه در ایجــاد و توســعه یــک برنامــه بهبــود در راســتای پیاده ســازی  ارتبــاط میــان ســازمان و گــروه ارزیاب
مدیریــت نگهــداری و تعمیــرات بهینــه در مجموعــه، مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت. بــا توجــه بــه اینکــه اطالعــات مــورد نیــاز 
ایــن ســامانه بایــد توســط تمامــی رده هــای ســازمان، از اپراتورهــا و تکنســین ها تــا مدیرعامــل و معاونیــن، و نیــز تمامــی پســت های 
ــانی و  ــع انس ــی، مناب ــر مهندس ــا مدی ــرداری ت ــئوالن بهره ب ــتند )از مس ــازمان هس ــزات س ــر تجهی ــی درگی ــه نوع ــه ب ــازمانی ک س

ــردد،  ــل گ ــزی( تکمی برنامه ری
لــذا تــالش شــده اســت تــا ایــن ســامانه بــا اســتفاده از کمتریــن اصطالحــات تخصصــی ممکــن تنظیــم شــود تــا حداکثــر مشــارکت 

ســازمان صــورت پذیــرد.
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