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یادداشت مدیرمسئول

دکتر مهدی میررکنی

انقــالب صنعتــی چهــارم بــه کمــک تکنولوژی هــای برآمــده از 
تحــول دیجیتــال مثــل هــوش مصنوعــی، داده کاوی، واقعیــت 
ــت  ــا کیفی ــرده و ارزش داده ب ــوض ک ــه را ع ــازی و ... روی مج
بــه طــور کامــل احســاس می شــود. در دنیــای صنعتــی امــروز 
ــش  ــا بی ــا در نرم افزاره ــات دارایی ه ــا و اطالع ــت داده ه مدیری
ــز اهمیــت اســت. نرم افــزار مدیریــت دارایی هــای  از پیــش حائ
فیزیکــی تمــام داده هــای یــک دارایــی فیزیکــی و اســناد مربوط 
ــا  ــود ت ــث می ش ــد، و باع ــرار می ده ــترس ق ــه آن را در دس ب
بــدون توجــه بــه اینکــه در کــدام مرحلــه از چرخــه عمــر دارایی 
قــرار داریــم دسترســی بــه اطالعــات بــه هنــگام نیــاز را داشــته 
باشــیم. یــک نــرم افــزار خــوب بایــد دارای بانــک اطالعاتــی یــا 
پایــگاه داده قــوی باشــد کــه بــه صــورت کامــاًل منعطــف خــود 
ــا  ــا نیازهــای واحدهــای گوناگــون هماهنــگ کــرده و کار ب را ب
ــه طــور همزمــان  ــه آن ب آن ســاده باشــد. امــکان دسترســی ب
ــکان  ــر ام ــه مهم ت ــود و از هم ــم ش ــنل فراه ــه پرس ــرای هم ب
ــران و مدیــران سیســتم در هــر  توســعه آن توســط خــود کارب
زمــان صــورت پذیــرد. البتــه مقــرون بــه صرفــه بــودن ازنظــر 
ــزاری  ــه لحــاظ سیســتمی و نرم اف ــاال ب ــداری ب اقتصــادی و پای
ــواه را  ــوب و دلخ ــل مطل ــای تحلی ــه گزارش ه ــن ارائ و همچنی

نیــز بایــد اضافــه نمــود.

ــی  ــم انداز جامع ــی، چش ــای فیزیک ــت دارایی ه ــزار مدیری نرم اف
از دارایی هــا و زیرســاخت های فیزیکــی ســازمان را در سراســر 
ــا  ــدارکات ت ــدازی و ت ــی و راه ان ــود، از طراح ــر خ ــه عم چرخ
و  اســقاط  تعمیــرات،  و  نگهــداری  فعالیت هــای  عملیــات، 

و  انعطاف پذیــری  پذیــرش،  می دهــد.  ارائــه  جایگزینــی، 
نــوآوری چیزهایــی هســتند کــه در آینــده، بیــن شــرکت های 
ــتیبانی از دارایی هــا،  ســازنده نرم افزارهــای مدیریــت و پش

ــز ایجــاد خواهــد کــرد. تمای

عالقه مندان و متخصصین

 جهت همکاري، عضویت

و بهره مندي از اطالعات 

پایگاه دانش مدیریت

دارایي هاي فیزیکي

مي توانند ازطریق

آدرس پایگاه به نشاني

www.petropam.info
اقدام نمایند.
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یادداشت سردبیر

دکتر سیامک برادران

همکاری با ما در

 سایت مرکز توسعه

 نظام مدیریت 

دارائی های فیزیکی 

www.petropam.ir

نرم افزارهــای مدیریــت دارایــی فیزیکــی، داده هــای دارایــی 
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــد و م ــرار می ده ــا ق ــار م ــی را دراختی فیزیک
ــه  ــی ب ــر دارای ــه عم ــه از چرخ ــر مرحل ــم در ه ــا می توانی داده ه
اطالعــات آن دسترســی داشــته باشــیم. ســازمان ها می تواننــد از 
ــری  ــرای تصمیم گی ــی ب ــای فیزیک ــت دارایی ه ــزار مدیری نرم اف
درســت درمــورد تعمیــر یــا جایگزینــی دارایــی اســتفاده کننــد. 

ــخگوی  ــد پاس ــی می توان ــای فیزیک ــت دارایی ه ــزار مدیری نرم اف
ــر  ــته، تاثی ــی در گذش ــی دارای ــوه خراب ــورد نح ــواالتی درم س
ــر  ــی از تعمی ــای ناش ــره وری، هزینه ه ــه کار آن در به ــف ب توق
ــن  ــی و همچنی ــد دارای ــر مفی ــره وری و عم ــزان کاهــش به و می
ــدی  ــا بهره من ــد. ب ــی باش ــض دارای ــی و تعوی ــه جایگزین هزین
از سیســتم نرم افــزاری مدیریــت دارایــی  فیزیکــی می تــوان 
مجمــوع هزینه هــا از تملــک تــا نگهداشــت دارایــی را محاســبه و 

ــد. ــی ش ــورد دارای ــت درم ــری درس ــث تصمیم گی باع

دارایــی  نرم افــزار مدیریــت  از  اســتفاده  مزایــای  می توانیــم 
ــه،  ــم آگاهان ــترس، تصمی ــای دردس ــتن داده ه ــی را داش فیزیک
بودجه بنــدی دقیــق و محاســبه عمــر دارایــی فیزیکــی در خــالل 
ــزار  ــرم اف ــک ن ــاب ی ــرای انتخ ــا ب ــم. م ــر آن بدانی ــه عم چرخ
مناســب، بایــد تعریفــی از معیارهــای انتخــاب بهتریــن و مناســب 
ــت داشــته باشــیم و  ــه انتظــار مدیری ــا توجــه ب ــه ب ــن گزین تری
همچنیــن قابلیت هــای مــورد انتظــار از نرم افــزار را هــم تعییــن 

ــر ســازیم. ــی را هموارت ــه کمــک آن مســیر تعال ــا ب ــم، ت نمایی
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 دوره ی آموزشی مدیریت دارایی فیزیکی

 “ویژه مدیران ارشد  و هیئت رئیسه شرکت گاز استان تهران”

ــا نظــام مدیریــت دارایــی فیزیکــی، اولیــن دوره ی آموزشــی مدیریــت دارایــی  ــا عنایــت بــه اهمیــت و ضــرورت آشــنایی ب ب
فیزیکــی ویــژه مدیــران ارشــد و هیئــت رئیســه شــرکت گاز اســتان تهــران، روز ســه شــنبه 8 مهــر مــاه 99 در محــل شــرکت 
گاز اســتان تهــران به صــورت نیمــه حضــوری و ویدئــو کنفرانــس و بــا رعایــت تمامــی پروتکل هــای بهداشــتی توســط مرکــز 

توســعه نظــام مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی صنعــت نفــت وابســته بــه دانشــگاه صنعــت نفــت، برگــزار گردیــد. 

در ابتــدای دوره جنــاب آقــای صالحــی رئیــس آمــوزش شــرکت گاز اســتان تهــران، ضمــن خــوش آمدگویــی بــه مدیــران و 
اعضــای هیئــت رئیســه، ضــرورت برگــزاری و نیــاز مبــرم مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی را بــرای شــرکت کننــدگان تشــریح 

نمودنــد.

 در ادامــه جنــاب آقــای دکتــر بــرادران رییــس مرکــز توســعه نظــام مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی صنعــت نفــت، توضیحاتــی 
ــزاری  ــز در برگ ــن مرک ــوابق ای ــا و س ــریع فعالیت ه ــه تش ــوده و ب ــه نم ــی ارائ ــای فیزیک ــت دارایی ه ــام مدیری ــورد نظ در م

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

 ایشــان طــی ارائــه مبســوطی، فلســفه وجــودی و تاریخچــه مرکــز توســعه نظــام مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی صنعــت نفــت 
ــه محورهــای اصلــی مبحــث دارایی هــای فیزیکــی اشــاره و در خصــوص اســناد راهبــردی  ــد و همچنیــن ب را تشــریح نمودن

و باالدســتی ایــن حــوزه و ســند جدیــد بازنگــری شــده وزارت خانــه و نحــوه شــکل گیری ســند مطالبــی را عنــوان کردنــد.

ــا موضــوع مدیریــت دارایــی فیزیکــی در  ــی، تدریــس خــود ب ــای مهنــدس اصــل عرب  ســپس مــدرس ایــن دوره جنــاب آق
ــد. صنعــت نفــت را آغــاز نمودن

 در ایــن دوره ایشــان مفدمــات و مباحــث اصولــی و مبانــی مطــرح و کلیــدی در حــوزه مدیریــت دارایــی فیزیکــی را مــورد 
تدریــس قــرار دادنــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه مخاطبــان دوره شــامل مدیــران و  رؤســای ســتاد کــه بصــورت حضــوری، بــا 
ــو کنفرانــس در ایــن دوره  ــران مناطــق بصــورت ویدئ ــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و همچنیــن مدی تعــداد محــدود و ب

شــرکت داشــتند.
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اجرای مجازی دوره های چهارگانه »بسته آموزشی پایه« مرکز توسعه نظام مدیریت 
دارایی های فیزیکی ویژه پاییز، برای کارکنان 

)OICO( شرکت  نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت

ســازمان هــا و شــرکت هــای پیشــرو و موفــق بایــد مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی خــود را در ســطوح و اهمیــت بــاال پیگیــری 
ــای فیزیکــی و  ــی ه ــه در حــوزه دارای ــی نخب ــران و کارشناســان و نیروهای ــه مدی ــم، ب ــن مه ــه ای ــرای رســیدن ب ــد. ب نماین
نگهــداری و تعمیــرات نیــاز اســت تــا در شــرایط خــاص و در زمــان مناســب تصمیمــات صحیــح را اتخــاذ نماینــد. دوره هــای 
آموزشــی مدیریــت دارایــی  هــای فیزیکــی و نگهــداری و تعمیــرات در مرکــز توســعه نظــام مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی 
دانشــگاه صنعــت نفــت در راســتای کمــک بــه مدیــران و کارشناســان بــرای مدیریــت و نگهــداری از دارایــی هــا و همچنیــن 

دســت یابــی بــه عملکــرد و کارایــی بهینــه و در نهایــت تعالــی آن طراحــی شــده اســت.

ــا توجــه بــه شــرایط فعلــی کشــور و فراگیــر شــدن بیمــاری کوویــد19، در ایــن راســتا، جهــت حفــظ و  در حــال حاضــر، ب
اســتمرار رســالت آموزشــی دانشــگاه و مرکــز توســعه نظــام مدیریــت دارایــی فیزیکــی صنعــت نفــت، ایــن مرکــز اقــدام بــه 

برگــزاری دوره هــای مجــازی و آنالیــن در حــوزه هــای مختلــف مدیریــت دارایــی فیزیکــی نمــوده اســت.
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بــا عنایــت بــه طراحــی دوره هــای پایــه چهارگانــه توســط مرکــز، کــه بــه مثابــه گام اول هــر شــرکت بــرای آشــنایی و ورود بــه 
نظــام مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی اســت، ایــن مرکــز بنــا بــه درخواســت شــرکت نفــت مناطــق مرکــزی ایــران و شــرکت 
اُیکــو اقــدام بــه برگــزاری ایــن دوره هــا کــه شــامل یــک بســته جامــع حــاوی 4 دوره 2 روزه  بــا عناویــن ذیــل مــی باشــد، 

: د نمو

 ISO 55000 1. آشنایی با اصول و مبانی مدیریت دارایی فیزیکی مبتنی بر استاندارد

ISO 55000 و نحوه پیاده سازی آن براساس سری استاندارد IAM 2. آشنایی با مدل

3. بهبود مدیریت دارایی ها و مدیریت نت با استفاده از تغییر فرهنگ سازمانی 

4. بررسی و تشریح نقشه راه تعالی نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی های فیزیکی و ممیزی آن 

الزم بــه ذکــر اســت کــه بــا هماهنگــی هــای بــه عمــل آمــده ایــن بســته آموزشــی بــه مــدت 4 هفتــه متوالــی در آبــان مــاه 
1399، از ســاعت 8 صبــح الــی 16 بعدازظهــر، توســط مرکــز بــرای همــکاران شــرکت های مذکــور برگــزار گردیــد. مخاطبــان 
ــت مناطــق  ــرات شــرکت های نف ــداری و تعمی ــای نگه ــان واحده ــزی و کارشناس ــه ری ــران برنام ــا، مدی ــا، رؤس ــن دوره ه ای

مرکــزی ایــران و اُیکــو بودنــد.



               

PetroPAM                                                                                         پتروپم/سال سوم/آذر 99/شماره هفتم                

7

“مدیریت دارایی های فیزیکی عنوانی مدرن، تجربه ای کهن”

سجاد کوثری 

mkosari@OICO.IR

)OICO( مدیر خدمات فنی و مهندسی شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت

                                                                                                                                

مقدمه:

ــران ســال ها  ــد صنعــت نفــت ای ــال آن تول ــه دنب ــه در مسجدســلیمان و ب ــران و خاورمیان ــوران نخســتین چــاه نفــت ای از ف
ــه  ــا و خشــکی ایجــاد شــده اســت. باتوجــه ب می گــذرد. از آن ســال ها تاکنــون بســیاری از تاسیســات صنعــت نفــت در دری
قدمــت صنعــت نفــت کشــور، حجــم بــاالی تاسیســات و عبــور از نیمــه عمــر عملکــردی ایــن تاسیســات از ســویی و میــزان 
بــاالی حجــم ســرمایه  گــذاری ارزی و ریالــی مــورد نیــاز جهــت ســاخت تاسیســات جدیــد از ســوی دیگــر، حساســیت هــا را 

در اســتقرار سیســتم مکانیــزه، علمــی و بهــره ور در مقولــه نگهــداری و تعمیــرات بســیار بــاال بــرده اســت. 

در حقیقــت دغدغــه اصلــی مدیــران ســازمان هــای تجهیــز محــور رســیدن بــه تعالــی در مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی بــا 
یــاری گرفتــن از برنامــه هــا و اســتانداردهای موجــود در ایــن حــوزه مــی باشــد. 

مدیریت دارایی های فیزیکی: 

عنــوان مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی، اســتاندارد مربوطــه ISO 55000 ومــدل هــای موفــق پیــاده ســازی ایــن مفهــوم از 
قبیــل UPTIME و IAM در واقعــه تکامــل یافتــه مفهــوم کهــن نگهــداری و تعمیــرات، مدیریــت دســتور کارهــا، مدیریــت 
انبــار، ثبــت ســوابق تجهیــزات، ممیــزی و گــزارش مــی باشــد کــه در قالبــی ســاختار یافتــه، منظــم و منطبــق بــر چرخــه عمــر 
تجهیــزات بــه روز رســانی شــده اســت. در طــول تاریــخ صنعــت نفــت بــا افزایــش حجــم اطالعــات در واحدهــای نگهــداری 
و تعمیــرات و لــزوم بررســی و تجزیــه و تحلیــل اطالعــات بــه منظــور تصمیــم گیــری صحیــح و مناســب نیــاز بــه مکانیــزه 

کــردن در امــر نــت بیــش از بیــش نمایــان گردیــده و زمینــه ی ایجــاد بســتر نــرم افــزار CMMS را فرآهــم نمــوده اســت.

 CMMS منظــور از تجربــه کهــن در عنــوان مقالــه تجربــه گرانبهــای نهفتــه در تاریــخ نــت و تکامــل و گــذر از نــرم افزارهــای
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 EAM مــی باشــد. مفهــوم و نــرم افــزار هــای حــوزه ی EAM و ورود بــه دنیــای مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی و بســتر
سیســتم، گســترش و رشــد یافتــه CMMS هــا بــوده و باهــدف پوشــش مراحــل چرخــه عمــر دارایــی از طراحــی تــا اســقاط 

و نــه تنهــا بخشــی از آن ایجــاد شــده انــد. 

ــه سیســتم مدیریــت دارایــی فیزیکــی یــک تغییــر  ــد پذیرفــت تغییــر از سیســتم هــای ســنتی نگهــداری و تعمیــرات ب بای
ــرات  ــت تغیی ــدل مدیری ــا و طراحــی م ــرو شــناخت ســازمان، نیازه ــر در گ ــن تغیی ــت در ای ــزرگ اســت. موفقی و انقــالب ب
برنامه ریــزی شــده و مبتنــی بــر اســتاندارد مــی باشــد. بــه طــور کلــی و در ســطح کالن، طراحــی مــدل مفهمومــی، نقشــه 
ــه تبــع آن مســیر بهبــود مســتمر ارکان اصلــی نظــام مدیریــت دارایــی فیزیکــی مــی باشــند. در  راه و ســاختار ارزیابــی و ب
حقیقــت تعریــف مــدل بومــی اســتقرارنظام دارایــی فیزیکــی بــر گرفتــه از مــدل موفــق جهانــی همچــون IAM  را مــی تــوان 

دســتاورد اصلــی ایــن مجموعــه دانســت کــه در زیــر بــه عنــوان گام هــای اصلــی آن خواهیــم پرداخــت.

نخســتین گام،  ایجــاد فضــای فکــری و همراســتا بــا مدیریــت مشــتاق بــه  تغییــرات و در ادامــه آن شناســایی وضعیــت کنونــی 
ســازمان از طریــق خــود ارزیابــی مدیــران اصلــی و اســتخراج فاصلــه از ســازمان هــای پیشــرو و موفــق دنیــا در زمینــه اســتقرار 
مدیریــت دارایــی فیزیکــی اســت. پــس از آن تعریــف اســتراتژی و تهیــه نقشــه راه در دســتور کار قــرار مــی گیــرد، در مســیر 
منتهــی بــه کاهــش هزینــه هــا ، ریســک و افزایــش بهــره وری کــه ســه هــدف اصلــی و غایــی اســتقرار ایــن نظــام مــی باشــد 
انتخــاب اســتاندارد متناظــر جهــت ســاماندهی و جمــع آوری اطالعــات تجهیــزات و اطــال عــات فرآینــدی اســت. اســتفاده از 
دو اســتاندارد مرجــعISO14224 , Norsok Z-008  مــی توانــد بــه شــدت در نظــم دهــی بــه ســاختار شکســت اطالعــات، 

میــزان و جنــس اطالعــات مــورد نیــاز جهــت تحلیــل هــای آتــی موثــر باشــد.

یکــی دیگــر از مراحــل کلیــدی و مبتنــی بــر دانــش فنــی اســتخراج تجهیــزات بحرانــی بــه عنــوان “دارایــی کــه پتانســیل 
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ــوده و از نظــر پیامدهــای انســانی و فرآینــد نقــش  ــر تحقــق اهــداف ســازمان را داشــته باشــد “ ب تاثیــر گــذاری بســزایی ب
ــتاندارد  ــر اس ــی ب ــای مبتن ــی سیســتم ه ــه در تمام ــه ک ــد.  همانگون ــی باش ــد م ــی کنن ــا م ــه را ایف ــذاری در پروس تاثیر گ
جاریســت روح بهبــود مســتمر در فرآینــد باعــث تعالــی نظــام مدیریــت داریــی خواهــد شــد. جهــت پایــش عملکــرد و تعریــف 
ســاختار و دســتورالعمل هــای بهبــود، نیــاز بــه مشــخص کــردن شــاخص های کلیــدی عملکــرد KPI در مســیر اســقرار نظــام 
دارایــی هــای فیزیکــی اســت کــه نزدیــک تریــن اســتاندارد هــا در ایــن زمینــه، اســتاندارد 14224  و همچنیــن اســتاداردهای 
ــف  ــع در تعری ــتانداردهای مرج ــه اس ــت ک ــن اس ــه ای ــن زمین ــم در ای ــه مه ــا نکت ــند.  ام EN15341, SMRP  می باش

ــه واقــع  ــه عنــوان راهنمــا مــورد اســتفاد قــرار گرفتــه و اســتخراج شــاخص های ب ــد ب شــاخص های ارزیابــی، تنهــا مــی توان
کلیــدی ســازمان، تنهــا از خــرد جمعــی و خبرگــی عناصــر ســازمان قابــل اســتخراج مــی باشــند . 

ــی  ــی و نفرات ــت فن ــه ظرفی ــه ب ــا توج ــوازی ب ــی در مســیری م ــا حت ــر و ی ــوق الذک ــه مراحــل ف ــردن کلی ــس از طــی ک پ
ســازمان ها می بایســتی فرآیندهــا و برنامه هــای نگهداشــت و یــا در اصــالح GMC تعریــف گردنــد. مجموعــه اطالعــات فنــی  
تجهیــزات، مــدل هــای نگهداشــت و اطالعــات اکتســابی ســیتم مدیریــت دارایــی فیزیکــی مــی توانــد مبنــای تحلیل هــای 
ــر ســهل نمــودن، نمــود  ــی از قبیــل RCM, RBI,QRA,SRDA,LCC, FMECA  قــرار گرفتــه وعــالوه ب متنــوع فنــی و مال

ــا را شــامل شــود .  ــروژه ه ــا و ریســک پ ــه ه ــری هــای مدیریتــی کاهــش هزین تصمیم گی

نتیجه گیری:

امــروزه صنعــت نفــت دارای تاسیســات ارزشــمندی در دریــا و خشــکی مــی باشــد کــه حفاظــت از ایــن تجهیــزات نیــاز بــه 
ــر  ــد ب ــف می توان ــرق مختل ــه ط ــی ب ــای فیزیک ــت دارایی ه ــت. مدیری ــی اس ــای فیزیک ــی ه ــت دارای ــوع مدیری ــود موض وج
افزایــش بهــره وری و افزایــش نــرخ بازگشــت ســرمایه اثرگــذار باشــد. مقالــه را بــا بیتــی از لســان الغیــب حافــظ  شــیرازی بــه 

ــم. ــان می بری پای

                            همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس         که دراز است ره مقصد و من نوسفرم
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 .دوره های آموزشی فوق بصورت آنالین )برخط( تشکیل خواهد شد 

  و اطالعات بیشتر می توانند از طریق زیر با ما ارتباط برقرار کنند: عالقه مندان جهت ثبت نام:  ثبت نام 

 44249754 – 6818 4420 – 021         7183 4420 – 021   

    www.petropam.ir        petropam.put          petropam@put.ac.ir 
 . 52زادیان، پالک پور )خسرو( جنوبی، خیابان شهید قاسمیتهران، خیابان ستارخان، انتهای خیابان شهید صادقی

 1453953111کد پستی: 
 

 )وابسته به دانشگاه صنعت نفت(

 1399 زمستانویژه  مدیریت دارائی های فیزیکی مجازی )آنالین( دوره های آموزشی
 )با اعطاء گواهینامه معتبر از دانشگاه صنعت نفت(
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برگزاری دوره آموزش مجازی آنالین 

 »بررسی و تدوین نقشه راه تعالی نظام مدیریت دارایی های فیزیکی، نگهداری و تعمیرات و 

ممیزی آن« جهت کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

صیانــت و نگهداشــت بهینــه دارائی هــای فیزیکــی صنعــت نفــت بــه دلیــل تولیــد محــور بــودن ایــن صنعــت از اهمیــت بــه 
ســزائی برخــوردار اســت. کاهــش حــوادث ناگــوار، افزایــش راندمــان تولیــدی تأسیســات، تجهیــزات و بهینه ســازی هزینه هــای 
مســتقیم و غیرمســتقیم بــرای اکتشــاف، اســتخراج، انتقــال، پاالیــش وتوزیــع فرآورده هــای نفــت، گاز و پتروشــیمی در کانــون 

توجــه مدیــران ارشــد و میانــی شــرکت های فعــال در ایــن صنعــت قــرار دارد.

ــه شــرایط فعلــی کشــور و فراگیــر شــدن بیمــاری کوویــد19، در ایــن راســتا جهــت حفــظ و اســتمرار رســالت  ــا توجــه ب ب
آموزشــی دانشــگاه و مرکــز توســعه نظــام مدیریــت دارایــی فیزیکــی صنعــت نفــت، ایــن مرکــز اقــدام بــه برگــزاری دوره هــای 

مجــازی و آنالیــن در حــوزه هــای مختلــف مدیریــت دارایــی فیزیکــی نمــوده اســت.

ــزی آن« در  ــرات و ممی ــداری و تعمی ــی، نگه ــای فیزیک ــت دارایی ه ــی نظــام مدیری ــن نقشــه راه تعال دوره »بررســی و تدوی
روزهــای 3، 4 و 9 آذر مــاه 99 بــه صــورت آنالیــن توســط مرکــز توســعه نظــام مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی صنعــت نفــت 

وابســته بــه دانشــگاه صنعــت نفــت بــرای کارکنــان شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب برگــزار گردیــد.

ــرات  ــداری و تعمی ــره وری، نگه ــتم ها و به ــرات، سیس ــداری و تعمی ــای نگه ــان واحده ــا و کارشناس ــه رؤس ــن دوره ک ای
ابزاردقیــق و ... شــرکت ملــی مناطــق نفــت خیــز جنــوب در آن شــرکت داشــتند، طــی مــدت ســه روز از ســاعت 8:30 الــی 
ــی هــای فیزیکــی، اســتانداردها، بررســی و نقشــه راه  ــت دارای ــورد مدیری ــی در م ــران مطالب ــد و فراگی ــزار گردی 13:30 برگ

ــد. ــدل IAM را آموختن ــاس م ــر اس ــی ب ــای فیزیک ــت دارایی ه ــام مدیری ــی نظ تعال
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رتبه بندی 16 نرم افزار حوزه نگهداری و تعمیرات

  TOPSIS با استفاده از روش 

مجید جعفری

mjafari@oico.ir

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، کارشناس مهندسی متد و تعمیرات،

 )OICO( شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت

                                                                                                                                          

مقدمه

ــه بســیار اساســی هســتند کــه تحقــق  ــه اختصــار آن  را ) نــت(  مــی نامیــم دو مفهــوم و مقول نگهــداری و تعمیــرات کــه ب
ــد،  ــم می آورن ــا را فرآه ــه ه ــش هزین ــد و کاه ــف تولی ــوط مختل ــرد خط ــداوم عملک ــا و ت ــات بق ــا موجب ــه آن ه ــل ب و عم
ــرات  ــداری و تعمی ــاص نگه ــای خ ــا نیازه ــب ب ــی متناس ــای گوناگون ــی ها و نظریه ه ــط مش ــا، خ ــتم ه ــن روی، سیس از ای
پدیــد آمــد. نگهــداری، مجموعــه فعالیــت هایــی اســت کــه بــه طــور مشــخص و برنامه ریــزی شــده و بــا هــدف جلوگیــری 
ــه  ــرد ک ــورت می گی ــی ص ــرات هنگام ــرد. تعمی ــام می گی ــات( انج ــزات )و تاسیس ــین آالت، تجهی ــی ماش ــی ناگهان از خراب
ــه  ــه ای خســارت می بینــد کــه عملیــات کاری آنهــا ب ــه گون ــا ب ــد کار می کنــد ی ــا ب ــا تجهیــزات از کار می افتــد ی خــودرو ی
تاخیــر می افتــد. بــرای حــذف کاغــذ بــازی و جلوگیــری از رفــت و آمدهــای مــداوم و همچنیــن ســرعت بخشــیدن بــه امــور 
نگهــداری و تعمیــرات، معمــوال از نرم افــزاری اســتفاده می شــود کــه بــا در نظــر گرفتــن عوامــل مهــم نــت، بــا اولویت بنــدی 
ــده  وظایــف و کارهــا، ســازمان را یــاری دهــد. سیســتم مدیریــت نگهــداری و تعمیــرات مکانیــزه شــده، کــه CMMS خوان
ــورد  ــدرن م ــدی م ــی و تولی ــع خدمات ــتگاه ها در صنای ــداری دس ــه و نگه ــرل کارخان ــت و کنت ــت مدیری ــود، در جه می ش
ــات،  ــد ارتباط ــی نیازمن ــای اداری و عملیات ــام کاره ــرات انج ــداری و تعمی ــتم های نگه ــرد. در سیس ــرار می گی ــتفاده ق اس
ســرعت انجــام کارهــا و اولویت بنــدی آنهــا نســبت بــه یکدیگــر می باشــد. عوامــل تاثیــر گــذار بــر سیســتم  های نگهــداری و 
تعمیــرات شــامل عامــل انســان افــزار، ســازمان افــزار، اطالعــات افــزار و ســخت افزار هســتند.  CMMS یکــی از مهم تریــن 
ــرات،  ــداري و تعمی ــاي نگه ــد نرم افزاره ــه تولی ــت )در زمین ــروزی اس ــازمان های ام ــت در س ــتم های ن ــای سیس نرم افزاره
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بیــش از 600 شــرکت معتبــر جهانــي در حــال فعالیــت هســتند کــه انــواع نرم افزارهــا را بــا کارکردهــاي گوناگــون در عرصــه 
ــع فلــزي، نظامــي، تاسیســات و  صنایــع مختلــف اعــم از پزشــکي، قضایــي، پتروشــیمي، ماشــین آالت، خودروســازي، صنای
ــرکت هاي  ــف ش ــلیقه هاي مختل ــارب و س ــا، تج ــان آن ه ــاي می ــي در تفاوت ه ــل اساس ــا عام ــد(. ام ــه مي کنن ــات ارائ خدم
ــد.  ــي باش ــده اســت، م ــته ش ــراي آن نوش ــزار ب ــه نرم اف ــي ک ــده در صنعت ــتفاده ش ــوژي اس ــن تکنول ــده و همچنی تهیه کنن
ایــن مقالــه ســعي در پاســخ بــه ایــن ســوال دارد کــه، از میــان تعــداد زیــاد ایــن نرم افزارهــا، کــدام بهتریــن و مناســب ترین 
ــي  ــه انتخــاب نهای ــه منجــر ب ــري ک ــد تصمیم گی ــزار مي باشــد. در فرآین ــازمان متقاضــی اســتفاده از نرم اف ــراي س ــه ب گزین
نرم افــزار )بــا توجــه بــه شــرایط موجــود ســازمان( مي شــود، دو مرحلــه اساســي وجــود دارد: مرحلــه اول، تعییــن قابلیت هــا 
ــن و  ــاب بهتری ــراي انتخ ــي ب ــا و معیارهای ــف فاکتوره ــه دوم، تعری ــوده و مرحل ــزار ب ــار از نرم اف ــورد انتظ ــاي م و توانایي ه
ــار،  ــورد انتظ ــاي م ــا و توانایي ه ــاي داراي قابلیت ه ــن نرم افزاره ــت از بی ــار مدیری ــه انتظ ــه ب ــا توج ــه ب ــب ترین گزین مناس
ــف شــده، لیســتي از  ــورد انتظــار تعری ــاي م ــا اســتفاده از نظرســنجی از کارشناســان و قابلیت ه ــه اول ب مي باشــد. در مرحل
نرم افزارهــاي موجــود ارائــه مي شــود. در مرحلــه دوم بــا اســتفاده از فاکتورهــا و معیارهــاي تعریــف شــده، مکانیزمــي بــراي 

ــردد. ــه مي گ ــزار ارائ ــب ترین نرم اف ــاب مناس انتخ

مبانی نظری

ــي  ــتي ارزیاب ــه بایس ــرات ک ــداري و تعمی ــد نگه ــم از فرآین ــازمان اع ــک س ــاي کاري ی ــاي فرآینده ــه نیازمندي ه مجموع
ــي  ــر عملیات ــاي غی ــي و نیازمندي ه ــاي عملیات ــته نیازمندي ه ــامل دو دس ــرد، ش ــورت پذی ــاي آن ص ــر مبن ــا ب نرم افزاره

می باشــد.

نیازمندي هاي عملیاتي 

ــر  ــي را تشــکیل داده کــه ب ــه و ســاختار یــک سیســتم اطالعات ــزار، پای ــا همــان ماژول هــای نرم اف ــی ی      نیازهــای عملیات
مبنــاي آن اطالعــات عملیاتــي شــکل مي گیرنــد. اطالعــات عملیاتــي در طــول زمــان، جمــع آوري گشــته و مــورد تحلیــل قــرار 
مي گیرنــد. در ایــن قســمت مجموعــه اطالعــات اصلــي و اطالعــات عملیاتــي فرآینــد نگهــداري و تعمیــرات کــه می بایســتي 
توســط نرم افزارهــاي نگهــداري و تعمیــرات پشــتیباني گردنــد ارائــه مي گــردد. بــر مبنــاي ایــن اطالعــات کارشناســان نــت 
ــي  ــف را مــورد ارزیاب ــه شــده از شــرکتهاي مختل و مســئولین خدمــات فنــي در مراکــز صنعتــي مي تواننــد نرم افزاهــاي ارائ
و تحلیــل قــرار دهنــد. در ایــن تحقیــق 10 مــورد از ماژول هــای کاربــردی توســط کارشناســان واحــد مهندســی تعمیــرات، 

جهــت رتبه بنــدی نرم افزارهــای حــوزه نــت انتخــاب گردیدنــد کــه ایــن 10 مــورد عبارتنــد از: 

ماژول نیروی انسانی

ماژول انبار

Work Flowماژول
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PM ماژول

CM ماژول

Work Order ماژول

ماژول کالیبراسیون

ماژول کنترل هزینه ها

ماژول اسناد فنی

KPIماژول گزارش گیری و

نیازمندي هاي غیر عملیاتي :

 نرم افزارهــا هماننــد ســایر ســامانه ها هنــگام انتخــاب و خریــد بایســتي از نظــر کیفــي مــورد بررســي قــرار گیرنــد. نســبت 
پارامترهــاي کیفــي، نرم افــزار را نســبت بــه ســایر رقبــا ممتــاز مي نمایــد. مــوارد زیــر بــه عنــوان یــک چــک لیســت ممیــزي، 

نرم افزارهــاي نگهــداري و تعمیــرات را از لحــاظ کیفــي مــورد ارزیابــي قــرار مي دهــد.

)CMMS or EAM(نوع نرم افزار

Open Source بودن نرم افزار

رایگان بودن نرم افزار

خدمات پشتیبانی

قیمت نرم افزار

 Windows Base  یا  Web base  نرم افزار  

مقیاس کاری نرم افزار )توانایی مدیریت فرآیند تعمیرات سازمانهای کوچک، متوسط یا بزرگ(

میزان استفاده در صنایع نفت و گاز

Data base فرمت

OICOمیزان همخوانی با انتظارات شرکت
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نرم افزارهای حوزه نگهداری و تعمیرات:

ــا و  ــاي داراي قابلیت ه ــن نرم افزاره ــت از بی ــار مدیری ــه انتظ ــه ب ــا توج ــه ب ــب ترین گزین ــن و مناس ــاب بهتری ــراي انتخ ب
ــه  ــود ب ــاي موج ــتي از نرم افزاره ــده، لیس ــف ش ــار تعری ــورد انتظ ــاي م ــد. و قابلیت ه ــار، مي باش ــورد انتظ ــاي م توانایي ه
ــای  ــط معیاره ــی توس ــت ارزیاب ــی جه ــزار خارج ــی و 8 نرم اف ــزار داخل ــت 8 نرم اف ــد و و در نهای ــه گردی ــان ارائ کارشناس

ــد از: ــه عباتن ــد ک ــان، انتخــاب گردی ــیله کارشناس ــی بوس ــر عملیات ــی و غی عملیات
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 بــا اجمــاع نظــر کارشناســان واحــد مهندســی تعمیــرات لیســت های زیــر جهــت نیازمندی هــای عملیاتــی و غیــر عملیاتــی  
تهیــه گردیــد:

نیازمندی های عملیاتی:

ــای  ــط معیاره ــی توس ــت ارزیاب ــی جه ــزار خارج ــی و 8 نرم اف ــزار داخل ــت 8 نرم اف ــد و در نهای ــه گردی ــان ارائ ــه کارشناس ب
ــد از: ــه عباتن ــد ک ــاب گردی ــان، انتخ ــیله کارشناس ــی بوس ــی و غیر عملیات عملیات
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)TOPSIS(روش تاپسیس

ــا از  ــدي گزینه ه ــراي اولویت بن ــوي ب ــیار ق ــي بس ــاخصه جیران ــد ش ــري چن ــک تصمیم گی ــک تکنی ــم TOPSIS ی الگوریت
ــک وزن دهــي، حساســیت بســیار کمــی داشــته و  ــوع تکنی ــه ن ــه ب ــده آل مي باشــد ک ــه جــواب ای ــق شــبیه نمــودن ب طری
ــه  ــن فاصل ــد کوتاه تری ــده، می بای ــاب ش ــه انتخ ــن روش، گزین ــد. در ای ــي نمي کن ــر عمیق ــل از آن، تغیی ــخ هاي حاص پاس
ــه ســایر  ــن روش نســبت ب ــن جــواب داشــته باشــد. از محاســن ای ــه را از ناکارآمدتری ــن فاصل ــده آل و دورتری را از جــواب ای

ــود:  ــاره نم ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــي، مي ت ــدي مکان ــای اولویت بن تکنیک ه

خروجي آن مي تواند ترتیب اولویت گزینه ها را مشخص و این اولویت را به صورت کمي بیان کند.

تضاد و تطابق بین شاخص ها را در نظر می گیرد. 

روش کار، ساده و سرعت آن مناسب است.

ضرایب وزني اولیه را پذیرا است.

نتایج حاصل از این مدل کامال منطبق با روش هاي تجربي است.

مراحل تحلیل تاپسیس

1- تشکیل ماتریس تصمیم

ــی  ــرای ارزیاب ــس ب ــک ماتری ــری ی ــس تصمیم گی ــت. ماتری ــکیل ماتریس تصمیم اس ــک تش ــن تکنی ــتین گام در ای نخس
تعــدادی گزینــه براســاس تعــدادی معیــار اســت. یعنــی ماتریســی کــه در آن هــر گزینــه براســاس تعــدادی معیــار امتیازدهــی 

ــا xij نشــان داده می شــود. ــا X و هــر درایــه آن ب شــده اســت. ماتریــس تصمیــم ب

2- تشکیل ماتریس تصمیم نرمال

نرمــال ســازی یــا بی مقیاس ســازی دومیــن گام در حــل تمامــی تکنیک هــای تصمیم گیــری چنــد معیــاره مبتنــی 
ــک  ــود. در تکنی ــتفاده ش ــازی اس ــت از واژه بی مقیاس س ــر اس ــای MCDM بهت ــت. در روش ه ــم اس ــس تصمی ــر ماتری ب
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می گیــرد. برداری صــورت  روش  بــه  تاپسیس، نرمال ســازی 

خروجی این مرحله به صورت ماتریس نرمال زیر نمایش داده می شود:

3- تشکیل ماتریس تصمیم نرمال موزون

در گام ســوم از آمــوزش روش تاپســیس بایــد ماتریــس تصمیــم نرمــال ایجــاد شــده، مــوزون شــود. بــرای ایــن منظــور وزن 
هــر معیــار در تمامــی درایه هــای زیــر همــان معیــار ضــرب می شــود. وزن معیارهــا بایــد از قبــل مشــخص شــود. بــرای ایــن 

منظــور معمــوالً از تکنیــک آنتروپــی،AHP ، روش بهتریــن بدتریــن )BWM( و روش SWARA اســتفاده می شــود.

4- محاسبه ایده آل های مثبت و منفی

محاســبه Positive ideal point, PIS و Negative ideal point,NIS گام بعــدی اســت. در ایــن گام بــرای هــر شــاخص 
یــک ایــده آل مثبــت )A+( و یــک ایــده آل منفــی محاســبه می شــود.

برای معیارهایی که بار مثبت دارند ایده آل مثبت بزرگ ترین مقدار آن معیار است.

برای معیارهایی که بار مثبت دارند ایده آل منفی کوچک ترین مقدار آن معیار است.

برای معیارهایی که بار منفی دارند ایده آل مثبت کوچک ترین مقدار آن معیار است.

برای معیارهایی که بار منفی دارند ایده آل منفی بزرگ ترین مقدار آن معیار است.

5- فاصله از ایده آل های مثبت و منفی و محاسبه راه حل ایده آل

در ایــن گام میــزان نزدیکــی نســبی هــر گزینــه بــه راه حــل ایــده آل حســاب می شــود. فاصلــه اقلیدســی هــر گزینــه از ایــده آل 
مثبــت و منفــی بــا فرمــول زیــر محاســبه خواهــد شــد.
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ــده آل حســاب  ــه راه حــل ای ــن گام میــزان نزدیکــی نســبی هــر گزینــه ب ــده آل اســت. در ای ــی محاســبه راه حــل ای گام نهائ
ــم:  ــود می بری ــر س ــول زی ــن کار از فرم ــرای ای ــود. ب می ش

CL

مقــدار CL بیــن صفــر و یــک اســت. هرچــه ایــن مقــدار بــه یــک نزدیک تــر باشــد راه کار بــه جــواب ایــده آل نزدیکتــر اســت 
ــده از نظرســنجی کارشناســان در جــدول  ــای بدســت آم ــوق جهــت داده ه ــا انجــام مراحــل ف ــری می باشــد. ب و راه کار بهت

شــماره 4 نتایــج زیــر بدســت آمــد:
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نتیجه گیری 

ــه  ــند ک ــی می باش ــرام ، نرم افزارهای ــت اول: MKMS  و Base EAM و  نیل ــب 3 اولوی ــه ترتی ــماره 5 ب ــدول ش ــج ج نتای
ــوزه  ــزار ح ــاب نرم اف ــت انتخ ــبی جه ــد راه کار مناس ــد. و می توان ــت آورده ان ــه دس ــق ب ــن تحقی ــاز را در ای ــترین امتی بیش

ــند.  ــرات باش ــداری و تعمی نگه

منابع:

TOP� 1- ســلیمی، مقــداد.، افشــار نجفــی، بهــروز و وحدانــی، بهنــام )1393(، مــدل تصمیم گیــری سازشــی بــر اســاس روش
SIS بــرای مســایل برنامه ریــزی چنــد هدفــه غیــر خطــی بــا مقیــاس بــزرگ و تحــت شــرایط عــدم قطعیــت، مجلــه مطالعــات 

مدیریــت صنعتــی، ســال دوازدهم، شــماره35.

2- اکرمــی، هــادی و رمضانــی، ســعید )1384(، مــدل تصمیم گیــری هوشــمند بــرای انتخــاب نرم افــزار مناســب فعالیت هــای 
https://civilica.com/doc/6963،،،نگهــداری و تعمیرات، ســومین کنفرانس ملــی نگهــداری و تعمیرات،تهــران

3�www.plant-maintenance.com

4-Serafim, Opricovic & Gwo-Hshiung Tzeng)2004( Compromise Solution by MCDM 

 5�Methods: A Comparative Analysis of VIKOR and TOPSIS; European Journal of Operational
Research, 156, 445–455
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sa.petropam.ir
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
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یادگیری از شکست 
)قسمت سوم(

نویسنده: اشرف لبیب
ترجمه: نغمه ذوقی، مهدی زلقی

 تحلیل دومین گروه دانشجویان:
خالصه دالیل فنی حادثه

 1. عدم توانایی جداره سیمانی برای جداسازی.
2. تفسیر نادرست از تست فشار منفی.

 Shoe track .3 سیستم آتش نشانی و کنترل گاز، مانع از انتشار گاز و اشتعال آن نشده است.
 4. حالت واکنش اضطراری شیر فوران گیر موفق به ایزوله کردن چاه نشده است.
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درس آموخته ها:

انسانی: تمرین و افزایش هوشیاری در کلیه مراحل از طراحی تا تغییرات مختلف در حین حفاری ضروری است.

ــق  ــی(، از طری ــال صوت ــال  انتق ــوان مث ــه عن ــر مســتقل )ب ــرل فعال ســازی شــیرفوران گی ــر: کنت ــن آوری بهت ــتفاده از ف اس

ــت. ــوب اس ــاحلی مطل ــتی های س کش

نصب: اطمینان از استفاده درست از تجهیزات و مواد )به عنوان مثال سیمان( حاصل شود.

 کلیدواژه: 
 R- ریزر

 POW - برق
 CAS  - پوشش

 BOP  - شیر فوران گیر
 NAV - سیستم موقعیت یابی

 CON  - محتوا
 FSS  - سیستم سرکوب جرقه

I - منبع احتراق
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طراحی مجدد: بهبود عملکرد شیر فوران گیر  به منظور نشان دادن شرایط زمان به هنگام آن.

انتقال داده: انتقال داده به صورت دریایی به منظور امکان نظارت بیشتر بر وضعیت.

احتمال وقوع: فوران گیر برشی پشتیبان ، برای مثال فراهم نمودن امکان فوران گیری بهتر.

 کلیدواژه:  
R- برق بیشتر – برق

CAS – پوشش

BOP – شیر فوران گیر

NAV – سیستم موقعیت بابی

CON – مهار

FSS – سرکوب جرقه

System I – منبع احتراق
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مدل مفهومی IAM برای مدیریت دارایی ها )قسمت پنجم(

سازمان و کارکنان 

اجــرای مدیریــت دارایــی منجــر بــه زیــر ســوال بــردن روش هــای 
ــری  ــامل بازنگ ــود، و ش ــازمان می ش ــنتی س ــی س ــری و عملیات فک
ــت.  ــف اس ــا و وظای ــراردادی، نقش ه ــط ق ــازمان، رواب ــاختار س س
ــی را  ــت دارای ــرات مدیری ــا و تفک ــد روش ه ــوع می توان ــن موض ای
ــل  ــی مث ــان در نقش های ــرای کارکن ــز ب ــش برانگی ــه ای چال تجرب
مدیریــت ارشــد، کارمنــدان حــوزه مدیریــت دارایــی یــا  فعــال در 
ــن  ــالش در ای ــان و ت ــاص زم ــد. اختص ــن، کن ــره تامی ــوزه زنجی ح
بخــش بــرای ایجــاد عملکــرد و خــط مشــی کــه پشــتیبانی بــرای 
ــی ــت دارای ــتراتژی مدیری ــداف و اس ــز اه ــت آمی ــل موفقی  تکمی

می باشد، ضروری است. 

ــای  ــی فعالیت ه ــه تمام ــن اینک ــرای تضمی ــه ب ــه کار رفت ــد ب فرآین
برون ســپاری شــده مدیریــت دارایــی همراســتا بــا اهــداف مدیریــت 
ــن  ــای ای ــر خروجی ه ــارت ب ــرای نظ ــت و ب ــازمان اس ــی س دارای

ــداف. ــل اه ــا در مقاب فعالیت ه

مدیریت چرخه
 تأمین و فرآیند
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 http://theiam.org :منبع
ترجمه: بهناز شاه حیدر

رهبری سازمان به پیشرفت و ترویج رویکرد مدیریت کل چرخه عمر 
دارایی، برای دستیابی به اهداف سازمانی و مدیریت دارایی نیاز دارد.

به عبارتی توانایی سازمان برای دستیابی به اهداف مدیریت دارایی و 
سازمانی است.

ــتماتیک  ــظ سیس ــعه و حف ــرای توس ــده ب ــه ش ــه کار گرفت ــد ب فرآین
ــای  ــام فعالیت ه ــرای انج ــزه و کارا ب ــا انگی ــراد ب ــی از اف ــره کاف ذخی
ــتگی در  ــت شایس ــرای مدیری ــات ب ــامل تنظیم ــی ش ــت دارای مدیری

ــره. ــات مدی ــات هی ــاق جلس ــل کار و ات مح

فرهنگ سازمانی

مدیریت شایستگی

به عبارتی توانایی سازمان برای دستیابی به اهداف مدیریت دارایی و 
سازمانی است.

ساختار سازمانی

رهبری مدیریت دارایی



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

www.petropam.info : آدرس سایت

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.
sa.petropam.ir : آدرس سایت
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