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سخن 
مدیرمسئول

فیزیکــی،   دارایی هــای  مدیریــت 
ــک  ــه ی ــی ب ــطح جهان ــون در س اکن
دانــش تبدیــل شــده اســت. برگــزاری 
بین المللــی  همایــش  ســیزدهمین 
ــای فیزیکــی نشــان  ــت دارایی ه مدیری
از اهمیــت ایــن دانــش در ایــران دارد. 
هم افزایــي  باعــث  همایــش  ایــن 
نــو  یافته هــاي  انتشــار  و  دانــش 
و  شــده  زمینــه  ایــن  در  بدیــع  و 
ــاط  ــنایي و ارتب ــن موجــب آش همچنی

ــاتید، پژوهشــگران، صاحــب  ــان اس می
ــت گذاران  ــان، سیاس ــران، متخصص نظ
و  مذکــور  حــوزه  در  عالقمنــدان  و 
بررســی چالش هــای علمــی و اجرایــی 
در فرآینــد کاربــری آن اســت. در کنــار 
ایــن اهــداف، ایــن همایــش باعــث 
فعالیت هــای  بــرای  انگیــزه  ایجــاد 
آینــده در ایــن حــوزه مــی شــود. چند 
ســالی اســت کــه نهادینــه کــردن 
مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی و 
ــرای اســتقرار  ــن بسترســازی ب همچنی
آن در صنعــت نفــت آغــاز گردیــده 
اســت و در ایــن همایــش بــه تجربیــات 
پیــاده ســازی و اجــرای نظــام مدیریــت 
دارایــی هــای فیزیکــی در صنعــت نفت 
پرداختــه شــد. بنابرایــن ایــن همایــش 

هم اندیشــی  بــرای  خوبــی  فرصــت 
جهــت  در  نفــت  صنعــت  مدیــران 
ــت  ــام مدیری ــرای نظ ــازی و اج پیاده س
صنعــت  ایــن  در  فیزیکــی  دارایــی 
ــن و  ــتقبال متخصصی ــا اس ــه ب ــوده ک ب
 پژوهشــگران ایــن مهــم بــه خوبــی انجام 

پذیرفت.

دکتر مهدی میررکنی
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دارایی هــای فیزیکــی ســعی وافــر نمــود 
تــا بــه تشــریح مجموعــه فعالیت هــا 
و اقدامــات صــورت گرفتــه در مرکــز 
ــه همــت و  ــد اســت کــه ب ــردازد. امی بپ
ــاهد  ــت ش ــت نف ــزان صنع ــالش عزی ت

ــیم. ــدان باش ــکوفایی دوچن ش

دکتر سیامک برادران 

ــی  ــن الملل ــش بی ــیزدهمین همای س
مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی نشــان 
از عــزم همگانــی بــرای دســتیابی 
ــی در  ــتاوردهای علم ــن دس ــه آخری ب
ــتم  ــتقرار سیس ــوزه دارد. اس ــن ح ای
مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی بــا 
و  دســترس پذیری  افزایــش  هــدف 
قابلیــت اطمینــان تجهیــزات، کاهــش 
هزینه هــای نگهــداری و تعمیــرات، 

در  ســرمایه  خــواب  هزینه هــای 
انبارهــا، اثربخشــی بیشــتر فعالیت هــای 
ــام  ــره انج ــرات و غی ــداری و تعمی نگه
ــل  ــاص پن ــود. اختص ــری می ش و پیگی
ــه  ــه ارائ ــه در آن ب ــت ک ــی نف تخصص
تجربیــات پیــاده ســازی و اجــرای نظــام 
در  فیزیکــی  دارایی هــای  مدیریــت 
ــر  ــده بیانگ ــه ش ــت پرداخت ــت نف صنع
ــی  ــه علم ــت آن در جامع ــزان اهمی می
ــعه  ــز توس ــت. مرک ــت اس ــت نف و صنع
ــی  ــت دارایی هــای فیزیک نظــام مدیری
در راســتای رســالتی کــه از طــرف وزارت 
نفــت برعهــده دارد، در دو روز برگــزاری  
پنل هــای  در  شــرکت  بــا  همایــش 
ــروژه برنامــه  مرتبــط، یکــی در حــوزه پ
و  نفــت  صنعــت  نظام نامــه  اجرائــی 
حــوزه  آموزش هــای  پنــل  دیگــری 

سخن
سردبیر
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ــای  ــت دارایی ه ــی مدیری ــش بین الملل ــیزدهمین همای س
ــور  ــا حض ــردی ب ــوع و کارب ــات متن ــا موضوع ــی ب فیزیک
ــد  ــزار ش ــام برگ ــاوران بن ــران و مش ــگان، صاحب نظ نخب
ــرکت  ــی ش ــت علم ــا مدیری ــال ب ــر س ــش ه ــن همای ای
پمکــو و بــا همــکاری گــروه پژوهشــی و صنعتــی آریانــا و 
پشــتیبانی شــرکت پیشــگامان فن اندیــش تهــران برگــزار 
ــرای ســیزدهمین ســال متوالــی  می شــود.  امســال نیــز ب
ــی«،  ــای فیزیک ــت دارایی ه ــی »مدیری ــش  بین الملل همای
بــا حضــور مدیــران ارشــد صنایــع بــزرگ، نخبــگان 
نگهــداری  و تعمیــرات و اســتادان برجســته ی ایــن حــوزه 
از سراســر کشــور در روزهــای 11 و 12 دی مــاه در 
ســاختمان اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی 

ــران برگــزار شــد.  ای

جــدا از ارائه هــای علمــی پژوهشــگران و متخصصیــن و 
ــزاری دو  ــاهد برگ ــال ش ــش امس ــن دوره، همای ــاالت ای مق
میزگــرد و دو پنــل تخصصــی ویــژه بــود. در میزگــرد ایمنــی 
و قابلیــت اطمینــان در صنعــت نفــت کــه بــا حضــور آقایــان 
ــی،  ــان، علی رضــا اصــل عرب ــی، مســعود زردوی ــدار بابای علم
دکتــر علی محمــد پوررضــا، ســعید توکلــی، عبــدا... ابول پــور 
ــا  ــه ی چالش ه ــه ارائ ــازی ب ــای ملک نی ــرد آق ــر میزگ و دبی
و چشــم انداز مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی در صنعــت 
ــی به عنــوان  ــه ی پــارس جنوب نفــت و گاز پرداختنــد و تجرب
پــروژه ی پایلــوت ملــی مدیریــت دارایی هایــی فیزیکــی 
ــد  ــش گاز بیدبلن ــرکت پاالی ــد. ش ــه ش ــت گاز ارائ در صنع
خاورمیانــه،  گازی  پاالیشــگاه  قدیمی تریــن  به عنــوان 
ــرای  ــی را ب ــای فیزیک ــت دارایی ه ــتقرار مدیری ــه ی اس تجرب
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ــی  ــرکت مل ــت ش ــرد و درنهای ــریح ک ــرکت کنندگان تش ش
ــوع  ــای متن ــازی پروژه ه ــه ی پیاده س ــز تجرب ــال گاز نی انتق
مدیریــت دارایی هایــی فیزیکــی در ســطح مناطــق مختلــف 
ــان گذاشــت. از  ــا شــرکت کنندگان در می ــن ســازمان را ب ای
دیگــر ارائه هــای مرتبــط بــا صنعــت نفــت، تدویــن برنامــه ی 
ــت  ــی در صنع ــای فیزیک ــت دارایی ه ــی مدیری ــع اجرای جام
ــه عــالوه، تجربیــات شــرکت های نفــت  ــود. ب نفــت کشــور ب
ــاره در  ــالت ق ــت ف ــارون و نف ــت و گاز م ــارس، نف و گاز پ
ــورد اشــاره  ــز م ــت دارایی هــای فیزیکــی نی عرصــه ی مدیری
قــرار گرفتنــد. در پنــل MBA و آمــوزش در مدیریــت 
دارایــی فیزیکــی کــه در ابتــدای روز دوم برگــزار شــد، آقایان 
ــر  ــکیانی، دکت ــی زواش ــر عل ــرادران، دکت ــیامک ب ــر س دکت
مســعود طالبیــان و خلیــل قنــادی ایده هایــی دربــاره ی 
ــا  ــی را ب ــای فیزیک ــت دارایی ه ــوزش در مدیری ــده ی آم آین
برنامه ریــزی  از  و  گذاشــتند  میــان  در  شــرکت کنندگان 
ــی  ــای فیزیک ــت دارایی ه ــزاری دوره MBA مدیری ــرای برگ ب
ــگاه  ــون دانش ــور همچ ــرح کش ــگاه های مط ــطح دانش در س
ــد. در  ــر دادن صنعتــی شــریف و دانشــگاه صنعــت نفــت خب
ــای  ــاب آق ــز جن ــل تخصصــی دانشــگاه صنعــت نفــت نی پن
ــت  ــام مدیری ــعه نظ ــز توس ــورد مرک ــرادران در م ــر ب دکت
دارایی هــای فیزیکــی صنعــت نفــت توضیحاتــی بیــان نمــود. 
وی توضیــح داد کــه در چهارچــوب همکاری هــای بیــن اداره 
کل نظــام مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی معاونــت مهندســی، 
ــاوری وزارت نفــت و دانشــگاه صنعــت نفــت،  پژوهــش و فن

مرکــز توســعه نظــام مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی صنعــت 
نفــت در مجموعــه دانشــگاه صنعــت نفــت،  بــه عنــوان گامــی 
ــا  ــز ب ــان این مرک ــه ایش ــه گفت ــد. ب ــیس گردی ــم تأس مه
 بهره گیــری از تــوان، تجــارب، امکانــات و ظرفیت های علمــی، 
ــن  ــت و همچنی ــت نف ــگاه صنع ــی دانش ــی و آموزش پژوهش
ــان  ــران و کارشناس ــای مدی ــش و مهارت ه ــتفاده از دان اس
ــه منظــور تحقــق  ــه صنعــت نفــت و ب ــا تجرب متخصــص و ب
ــای  ــت دارایی ه ــام مدیری ــی نظ ــای متعال ــداف و آرمان ه اه
فیزیکــی )منطبــق بــر آخریــن اســتانداردهای مرتبــط 
بین المللــی( فعالیت هــای  اجرایــی خــود را آغــاز نمــوده 
اســت. دکتــر بــرادران فعالیت هــای مرکــز را تشــریح نمــوده 
و در مــورد دوره هــای آموزشــی برگزارشــده، ســایت و پایــگاه 

ــد. ــش مرکــز توضیــح دادن دان
از مجمــوع  ایــن جایــزه،  امســال در چهارمیــن دوره ی 
ــالم  ــی اع ــرای ارزیاب ــود را ب ــی خ ــه آمادگ ــرکت هایی ک ش
ــی  ــازات حاصــل از ارزیاب ــر اســاس مجمــوع امتی ــد و ب کردن
10 جنبــه مــدل تعالــی مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی 
)آپتایــم(، دو ســازمان برتــر زیــر در حــوزه نفــت، گاز و 

ــدند. ــزه ش ــت جای ــه دریاف ــق ب ــیمی موف پتروش
ــی،  ــارس جنوب ــع گاز پ ــارم شــرکت مجتم - پاالیشــگاه چه
برنــده ی تندیــس 6 ســتاره ی مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی

- شــرکت پاالیــش گاز بیدبلنــد، برنــده ی تقدیرنامــه 5 
فیزیکــی دارایی هــای  مدیریــت  ســتاره ی 



پیام جناب آقای مهندس علی رضا اصل عربی)مدیرکل محترم 
نظام مدیریت دارایی های فیزیکی وزارت نفت( به مناسبت 

انتشار نشریه تخصصی پتروپم
توســعه مدیریــت دارایــي فیزیکــي 
صنعــت نفــت نیازمنــد مشــارکت همــه 
تشــکل  هاي ذي نفــع اســت. مدیریــت 
ــه موضوعــات  ــي فیزیکــي از جمل دارای
ــت  ــت اس ــت نف ــت در صنع حائزاهمی
مــورد  اخیــر  ســال هاي  در  کــه 
توجــه جــدي مدیــران و مســئوالن 
وزارت نفــت قــرار گرفتــه اســت. پیــرو 
دارایی هــای  مدیریــت  نظام نامــه 
ــال  ــه در س ــت ک ــت نف ــی صنع فیزیک
1393 از طــرف مهنــدس زنگنــه وزیــر 
نفــت، ابــالغ آن صــورت گرفتــه اســت، 
و  شــرکت ها  در  اجرایــی  عملیــات 
ــی  ــی و غیرعملیات ــای عملیات مجتمع ه
ایــن قــرار گرفــت.   در دســتور کار 
اســتاندارد اســاس  بــر  نظام  نامــه 

PASS55   کــه در ســال 2008 بــه 
ــه  ــزرگ ک ــرکت های ب ــت ش درخواس
عملیاتــی تجهیــزات  دارای   عمدتــاً 

ــد  ــد بودن ــر در تولی ــت و مؤث گران قیم
ــون در  ــم اکن ــت و ه ــده اس ــه ش تهی
بیشــتر کشــورهای بــزرگ نفتــی و 
ــت از  ــالک صیان ــا م ــی دنی ــر نفت غی
قــرار گرفتــه  فیزیکــی  دارایی هــای 
ــدن  ــا گذران ــتاندارد ب ــن اس ــت. ای اس
درســال  کاربــردی  صالحیــت  دوره 
2014 بــه اســتاندارد جهانــی تبدیــل و 
ــرکت ها  ــه ش ــب ISO55000 ب در قال

عرضــه شــده اســت. در ایــن خصــوص 
و  پژوهــش  مهندســی،  معاونــت 
ــک  ــاد ی ــا ایج ــت ب ــاوري وزارت نف فن
ــوان  ــا عن ــد ب ــازماني جدی ــاختار س س
ــاي  ــت دارایي ه ــام مدیری اداره کل نظ
ــزي،  ــت گذاري، برنامه ری ــي سیاس فیزیک
نظــام  اســتقرار  نظــارت  و  هدایــت 

بــرای  فیزیکــی  دارایی هــای  مدیریــت 

صنعــت نفــت را عهــده دار اســت. در 

ــت  خصــوص پیاده ســازي نظــام مدیری
صنعــت  در  فیزیکــي  دارایي هــاي 
نفــت، موانــع یــک پیاده ســازي موفــق 
جهــت نظــام مدیریــت دارایي هــاي 
ــوان  ــراي تاسیســات را مي ت فیزیکــي ب
و  دانشــي  در بخش هــاي فرهنگــي، 
عملیاتــي جمع بنــدي کــرد. در بخــش 
ــت  ــان داش ــد اذع ــي بای ــع فرهنگ موان
کــه توســعه ایــن نظــام بــه کار گروهي، 
برنامه ریــزي منظــم و پیوســته، تغییــر 
بینــش، آمــوزش و کارگردانــي مدیــران 
ــي  ــگ فعل ــه فرهن ــاز دارد ک ــد نی ارش
ــفانه  ــت. متاس ــازگار نیس ــا آن س ــا ب م
برخــي مدیــران ارشــد بدلیــل نــو 
بــودن موضــوع چنــدان اهمیتــي بــراي 
ــل نیســتند و برخــي  ایــن موضــوع قائ
ایــن  اهمیــت  از  مدیــران  از  دیگــر 

ــد.  ــي ندارن ــوع آگاه موض
ــي  ــي وعملیات ــع دانش ــح موان درتوضی

بایــد گفــت کــه الگوهــاي دانشــي 
موجــود عمومــاً کلــي و در ســطوح 
دانشــگاهي بیــان مي شــود و متناســب 
بــا کســب و کارهــاي مختلــف مــا 
بومــي نشــده و در حــد نیــاز عملیاتــي 
آنکــه در  نیســت. ضمــن  پاســخگو 
ــت   ــز فعالی ــي نی ــاي عملیات ــش ه بخ
ــام  ــن نظ ــاز ای ــي موردنی ــاي اجرای -ه
متناســب بــر بضاعــت موجود)ســازماني 
ــاده  ــا نه و بودجــه ای( در شــرکت ها بن
بــراي  الزم  کفایــت  کــه  مي شــود 
بــه  نــدارد.  را  نظــام  ایــن  توســعه 
نظــام  موفــق  پیاده ســازی  عبارتــي 
ــراي  ــي ب ــاي فیزیک ــت دارایي ه مدیری
ــد  ــک ســازمان کارآم ــه ی تاسیســات ب
ــاز دارد و برخــي  و بودجــه مناســب نی
ــازمان را  ــه س ــدون اینک ــازمان ها ب س
ارتقــا و بودجــه را افزایش دهنــد انتظار 
ــد.   ــن نظــام را دارن ــي شــدن ای عملیات
ــن نظــام،  ــي توســعه ای ــان اصل ذی نفع
ــت، دانشــگاه ها، صاحبــان دارایــي،  دول
ســازندگان،  مشــاوران،  پیمانــکاران، 
و  مي باشــند  رســانه ها  و  انجمن هــا 
بایــد تاکیــد داشــت کــه توســعه ایــن 
ــا  ــد ی ــک واح ــه ی ــر ب ــام منحص نظ
ــت  ــب و کاري نیس ــت کس ــک صنع ی
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و مشــارکت همــه نهادهــا و تشــکل هاي 
ــت  ــش دول ــد. نق ــان را مي طلب ذي نفع
در پیاده ســازي و توســعه ایــن اســت 
آیین نامه هــاي  و  ضوابــط  بایــد  کــه 
حاکمیتــي و رگوالتــوري کــه شــامل 
دســتورالعمل هاي  و  اســتانداردها 
ــن  ــه و تدوی ــود را تهی ــي ش ــي م اجرای
قراردادهــاي  همچنیــن  و  کنــد 
ــد  ــاوره، خری ــکاري، مش ــان پیمان همس
عنــوان  تحــت  را  ســایر  و  خدمــات 
»قــرارداد تیــپ« همسان ســازي و در 
ــوي  ــد. از س ــان قرارده ــار ذي نفع اختی
دیگــر دولــت عــالوه بــر نرخ گــذاري 
نرخ هــا،  همسان ســازي  و  خدمــات 
گروه هــاي  صالحیت هــاي  بایــد 
ــط شــامل مشــاوران، کارشناســان ،  ذیرب
نــرم افزارهــا و ســایر نیازمندي هــاي 
صالحیتــي را ارزیابــي کنــد و در اختیــار 

ــد. ــان قرارده ذي نفع
دانشــگاه ها  عملکــرد  خصــوص  در 
نفــت  صنعــت  دانشــگاه  خصوصــٌا 
مدیریــت  نظــام  توســعه  مســیر  در 
دارایي هــاي فیزیکــي صنعــت نفــت بایــد 
ــاي  ــام پژوهش ه ــه انج ــرد ک ــاره ک اش
کاربــردي، تاســیس مراکــز مشــترک 
ــته هاي  ــاد رش ــت و ایج ــت نف ــا صنع ب
ــي  ــه موضوعات ــط از جمل تحصیلــي ذیرب
اســت کــه دانشــگاه ها در ایــن خصــوص 
بایــد در دســتور کار قراردهنــد کــه 
تأســیس مرکــز توســعه نظــام مدیریــت 
ــت در  ــت نف ــي صنع ــاي فیزیک دارایي ه

ــور  ــن منظ ــت بدی ــت نف ــگاه صنع دانش
مالــکان  و  صاحبــان  اســت.  بــوده 
ــت  ــت نف ــي در صنع ــاي فیزیک دارایي ه
وظایــف توســعه ســازماني ، بودجه ریــزي 
مناســب، سیســتم دهي، دســتورالعمل 
- هــاي کارآمــد، بهره منــدي از خدمــات 
ــي و بازنگــري مســتمر   مشــاوران، ارزیاب
ــتم  ــعه سیس ــد. توس ــده دارن ــه  عه را ب
ــت  ــول مدیری ــاس اص ــر اس ــي ب مدیریت
بهره منــدي  فیزیکــی،  دارایي هــاي 
شــکل دهي  مشــاور،  خدمــات  از 
ــعه  ــتادي، توس ــازمان پایدارس ــک س ی
ــه  ــد صالحیــت از جمل ــا و تایی قرارداده
ــه  ــت ک ــي اس ــز اهمیت ــات حائ موضوع
پیمانــکاران بخــش دارایي هــاي فیزیکي 
ــه آن توجــه  ــد ب ــز بای ــت نی ــت نف صنع
ــاي  ــش دارایي ه ــاوران در بخ کنند.مش
فیزیکــي صنعــت نفــت نیــز بایــد درایــن 
ــال  ــه اتص ــي از جمل ــش فعالیت های بخ
ــر  ــاط موث ــي، ارتب ــبکه بین الملل ــه ش ب
ــا دانشــگاه ها و مراکــز علمــي، تعییــن  ب
ــن و  ــخص و تعیی ــوژي مش ــک متدول ی
ــد  ــي را م ــوزه تخصص ــک ح ــت ی فعالی
ــن  ــد در ای ــا بتوانن ــد ت ــرار دهن ــر ق نظ

ــند.  ــذار باش ــش اثرگ بخ
فیزیکــي  دارایي هــاي  ســازندگان 
ــازي  ــراي پیاده س ــز ب ــت نی ــت نف صنع
فیزیکــي  دارایي هــاي  نظــام  موفــق 
ــي و  ــه طراح ــد ب ــت بای ــن صنع در ای
ســاخت بــا کیفیــت متناســب بــا چرخــه 
 )R&D( توســعه  و  تحقیــق  عمــر، 

ــتیباني  ــات پش ــرداری، خدم دوره بهره ب
ــاني  ــروز رس ــر و ب در طــول چرخــه عم
دســتگاه ها بــر اســاس قابلیــت اطمینــان 
ــش  ــند . نق ــته باش ــدي داش ــه ج توج
ــي  ــي و علم ــاي صنف ــي انجمن ه آفرین
در ایــن زمینــه قابــل توجــه اســت، 
سیاســت گذاری ها،  در  مشــارکت 
انتشــارکتاب  همایش هــا،  برگــزاري 
دارایي هــاي  بــا  مرتبــط  مطالــب  و 
ــص  ــروي متخص ــت نی ــي و تربی فیزیک
انجمن هــا  فعــال  نقش آفرینــي  بــه 
ــي  ــل توجه ــک قاب ــه کم ــن زمین در ای
بــه  می تــوان  همچنیــن  می کنــد. 
موضوعــي،  ســرفصل هاي  ایجــاد 
پیگیــري مســتمر برنامه هــا، خبرســازي 
ــا و  ــد ضعف ه ــل و نق ــي و تحلی تخصص
ــانه ها  ــت رس ــوزه فعالی ــا در ح قدرت ه
رســانه ها  افــزود:  و  کــرد  اشــاره 
بــراي فعالیــت اثرگــذار در مدیریــت 
بتواننــد  بایــد  فیزیکــي  دارایی هــای 
ایــن  در  شــده  مطــرح  موضوعــات 
بخــش را بــه طــرز شایســته اي مدیریــت 
ــه شــروع  ــا توجــه ب کننــد. در خاتمــه ب
از  صیانــت  بــا  مرتبــط  فعالیت هــاي 
ــه در  ــی ک ــور، اقدامات ــا در کش دارایي ه
ایــن موضــوع پیش برنــده اســت وابســته 
بــه خواســت مدیــران و همت مســئولین 
و کارشناســان بــوده و امیدواریــم کــه بــا 
یــک جهــش فرهنگــي در ایــن خصــوص 
در  ملمــوس  دســت آوردهاي  شــاهد 

ســال هاي آتــي باشــیم.
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مصاحبه با

دکتر علی محمد پوررضا
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز بیدبلند

درصــورت امــکان مختصــری در مــورد فعالیت هــا 
ــه مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی  ــان ب و عالقه ت
ــن  ــه ای ای و همچنیــن توســعه آکادمیــک و حرف

ــح دهید: ــوزه توضی ح

ــت و  ــت نف ــودن صنع ــور ب ــد مح ــه تولی ــه ب ــا توج  ب
ــن  ــی در ای ــای فیزیک ــت دارایی ه ــژه مدیری ــگاه وی جای
ــن  ــالش در خصــوص پیاده ســازی ای ــه، توجــه و ت زمین
ــوده  ــب ب ــی اینجان ــای اصل ــی از اولویت ه ــام مدیریت نظ
اســت. از ایــن جهــت، پیاده ســازی نظــام مدیریــت 
دارایی هــای فیزیکــی پــس از ابــالغ رســمی مقــام 
وزارت نفــت، بــه صــورت رســمی در ســرلوحه کار 
ــومین  ــه در س ــوی ک ــه نح ــت، ب ــرار گرف ــب ق اینجان
ــی  ــای فیزیک ــت دارایی ه ــی مدیری ــزه مل جای
ــور در  ــه حض ــن مرحل ــال 1396 و در اولی در س
ایــن جایــزه، بــا کســب تقدیرنامــه 3 ســتاره بــه 
عنــوان اولیــن شــرکت پاالیشــی در زمینــه نفــت 
و گاز، موفــق بــه کســب ایــن افتخــار شــدیم. در 
ســال 1397 و شــرکت در چهارمیــن جایــزه ملــی 
ــا دو پلــه  مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی نیــز ب
ــم. ــب نمودی ــتاره را کس ــه 5 س ــاء تقدیرنام ارتق

مدیریــت  و حرفــه ای  آکادمیــک  توســعه  مــورد  در 

دارایی هــای فیزیکــی، ضــروری بــه نظــر می رســد کــه بــا 
الگوبــرداری از دانشــگاه های برتــر دنیــا و بــا هــدف آموزش 
ــت نیــروی متخصــص، گرایش هــای متفاوتــی از  و تربی
ــی  ــالت تکمیل ــای تخصصــی آن در مقطــع تحصی حوزه ه

ــود.  ــه ش ــد ارائ ــخص و هدفمن ــرفصل های مش ــا س ب
ــگاه  ــا دانش ــت ب ــاط صنع ــت ارتب ــت تقوی ــن جه همچنی
می تــوان در قالــب پروژه هــای متعــدد از ظرفیــت دانشــی 

ــود.    ــتفاده نم ــوزه اس ــن ح ــگاه ها در ای دانش

ــی و  ــای فیزیک ــت دارایی ه ــما مدیری ــر ش ــه نظ ب
ــف  ــه تعری ــی چگون ــت در کالس جهان ــت ن مدیری

می شــود؟

جهانــی،  کالس  در  فیزیکــی  دارایی هــای  مدیریــت 
هم اکنــون بــا مدل هــای آپ تایــم از جــان کمپــل و 
مــدل تــری وایرمــن در حــال پیاده ســازی اســت. در 
ــی  ــای فیزیک ــت دارایی ه ــوزه مدیری ــا در ح ــطح دنی س
ــت و  ــده اس ــل ش ــدودی ح ــا ح ــزاری ت ــث نرم اف مباح
امــکان اســتخراج و تحلیــل اطالعات و گزارشــات مناســبی 

ــود دارد.   ــا وج از آنه
از  بــه عنــوان یکــی  فیزیکــی  مدیریــت دارایی هــای 
ــرد  ــرد آینده نگری،کارب ــا رویک ــران ب ــم مدی ــای مه ابزاره
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ــی  ــزی در کالس جهان ــوع برنامه ری ــن ن ــژه ای دارد. ای وی
ــود،  ــع موج ــناخت وض ــرای ش ــتر الزم را ب ــد بس می توان
ــی ســازمان و همچنیــن راهبردهــای حرکــت  ــگاه آت جای
از وضــع موجــود بــه وضــع مطلــوب را ترســیم کنــد؛ لــذا 
می تــوان گفــت کــه برنامه ریــزی و مدیریــت دارایی هــای 
فیزیکــی، فرآینــدی اســت کــه ســازمان ها بــرای هدایــت 
ــد بلندمــدت ،  ــق دی ــا اف و پیشــبرد فعالیت هــای خــود ب
می بایســت از آن بهــره گیرنــد. از فوایــد پیاده ســازی 
ــت  ــود کیفی ــه بهب ــوان ب ــی می ت ــد مدیریت ــن فرآین ای
خدمــات ارائــه شــده بــا اطــالع مــداوم از شــرایط فیزیکــی 
ــای  ــش هزینه ه ــای روی داده، کاه ــا و خرابی ه دارایی ه
ــالع  ــا اط ــرمایه گذاری ب ــای س ــتمزد،کاهش هزینه ه دس
کاهــش  دارایی هــا،  نگهــداری  تاریخچــه  از  صحیــح 
هزینه هــای نگهــداری بــا برنامه ریــزی مناســب نگهــداری 
وکاهــش هزینه هــای تــدارک کاال و انبــارداری اشــاره 

نمــود .
ــی از  ــوان یک ــه عن ــت( ب ــرات )ن ــداري و تعمی ــام نگه نظ
ــک  ــی، ی ــای فیزیک ــت دارایی ه ــن ارکان مدیری مهم تری
ــرفته و  ــازمان هاي پیش ــي در س ــد اساس ــوم و فرآین مفه
ــه  ــت ک ــي اس ــمت کالس جهان ــه س ــت ب ــال حرک در ح

از جایــگاه ویــژه اي در ســطح مدیــران بــه ویــژه مدیــران 
ارشــد و کارکنــان ســازمان برخــوردار اســت. شــاید 
در گذشــته ســازمان ها مفهــوم نگهــداري را در قالــب 
ــترش  ــا گس ــروزه ب ــا ام ــد، ام ــتتر مي دیدن ــرات مس تعمی
و  دانــش  حــوزه  پیشــرفت هاي  و  علمــي  مفاهیــم 
ســاختارهاي دانایــي محــور، تفکــر نســبت بــه تعمیــرات 
بــه طــور کلــي متحــول گردیــده و رویکردهــا بــه ســمت 
شــکل گیري نگهــداري بــه جــاي تعمیــرات تغییــر یافتــه 

است.
آن چــه کــه امــروزه بــه عنــوان نظــام نگهــداری و تعمیرات 
در کالس جهانــی تعریــف می گــردد، مجموعــه ای از 
فعالیت هــا جهــت شــناخت، پیش بینــی و پیشــگیری 
خرابــی و جلوگیــری از توقــف تجهیــزات و امکانــات موثــر 

ــا رویکــردی اقتصــادی اســت. در تولیــد، ب

ــدی  ــی در اولویت بن ــه عوامل ــما چ ــر ش ــه نظ ب
ــی  ــای فیزیک ــت دارایی ه ــتراتژی های مدیری اس

ــر اســت؟ موث

بســته بــه شــرایط درونــی و بیرونــی هــر ســازمان، عوامــل 
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اولویت بنــدی  در  می تواننــد  متعــددی  فاکتورهــای  و 
ــر باشــند.  ــی فیزیکــی موث ــت دارای اســتراتژی های مدیری
ــرد: ــر اشــاره ک ــل زی ــه عوام ــه ی آن ب ــوان از جمل ــه می ت ک

- وضعیــت ســازمان در هــر کــدام از بخش هــای 10 گانــه 
خودارزیابــی بــر اســاس مــدل آپ تایــم

- استراتژی های کالن سازمان
- اهداف و برنامه های کالن سازمان

- چشم انداز سازمان

ــی  ــای فیزیک ــت دارایی ه ــی مدیری ــت فعل وضعی
و نگهــداری و تعمیــرات در ســطح تاسیســات 
ــت و گاز و  ــت نف ــتی صنع ــتی و پایین دس باالدس

پتروشــیمی چگونــه اســت و بــرای تعالــی آن چــه 
ــد؟ ــنهادی داری پیش

بــا وجــود اســتقبال چشــمگیر و روزافــزون صنایــع مختلف 
از حــوزه مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی در ســطح دنیــا، 
ــف و از  ــع مختل ــی در صنای ــای فیزیک ــت دارایی ه مدیری
جملــه صنعــت نفــت بــا توجــه بــه نــو بــودن و ســابقه کــم 
ایــن موضــوع در ایــران، بــه صــورت مــدون و برنامه ریــزی 
ــایی  ــازی نشــده اســت. شناس ــف و پیاده س شــده ای تعری
و  نظــام  ایــن  اجــرای  فــراروی  چالش هــای  حــل  و 
بسترســازی الزم بــه همــراه کار فرهنگــی، زمینه ســاز 

حرکــت بــه ســمت تعالــی خواهــد بــود.
البتــه امیــد مــی رود بــا توجــه بــه راه انــدازی مرکز توســعه 
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ــت و  ــت نف ــی صنع ــای فیزیک ــت دارایی ه ــام مدیری نظ
ایجــاد پایــگاه دانشــی در ایــن مرکــز، جنبه هــای مختلــف 
مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی بــر اســاس اصــول علمــی، 
مســتند شــده و بیــش از پیــش و بــا جدیــت بیشــتری در 
صنایــع نفــت، گاز و پتروشــیمی اســتقرار یافتــه و جــاری 

و تثبیــت گــردد. 

بــرای توســعه یــک اســتراتژی آموزشــی در 
حــوزه مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی چــه 

پیشــنهاداتی داریــد؟

ــوزه و  ــن ح ــاوران ای ــک مش ــا کم ــردد ب ــنهاد می گ پیش
ــابه در کالس  ــی مش ــای آموزش ــرداری از دوره ه ــا الگوب ب
ــاز در  ــورد نی ــی م ــای آموزش ــه دوره ه ــی، مجموع جهان
حــوزه نظــام مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی تهیــه 
ــق  ــورت دقی ــه ص ــدام ب ــر ک ــرفصل های ه ــده و س گردی
مشــخص و بــه همــراه مدرســان مــورد تأییــد وزارت نفت، 
در اختیــار ســازمان های تابعــه قــرار گیــرد )هرچنــد ایــن 
ــا کنــون نهایــی  ــی ت موضــوع در دســت انجــام اســت ول
ــزاری  ــدف از برگ ــن ه ــم چنی ــت(. ه ــده اس ــالغ نش و اب
هــر دوره آموزشــی بــه صــورت روشــن و واضــح مشــخص 
گــردد و شــرکت کننــدگان در هریــک از آن هــا نیــز 

ــه گســتردگی جغرافیایــی و همچنیــن تنــوع صنایــع مختلــف،  ــا توجــه ب ب
ــای  ــب  انجمن ه ــوزه در قال ــن ح ــگان ای ــی نخب ــدی و معرف ــا طبقه بن قطع
ــازی  ــتقرار و پیاده س ــری در اس ــایان و موث ــک ش ــد کم ــف، می توان مختل

ــد.  ــته باش ــی داش ــای فیزیک ــت دارایی ه ــف مدیری ــای مختل جنبه ه
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تعییــن شــود.
در فرآینــد برگــزاری دوره هــا در هــر ســازمان نیــز 
نظرســنجی های مناســبی جهــت شناســایی میــزان 
اثربخشــی دوره صــورت گیــرد. دوره هــا طبق نیازســنجی 
آموزشــی، بایــد بــه صــورت مســتمر و هدفمنــد در 
زمانــی مختلــف در ســازمان های مختلــف  فواصــل 

ــوند.   ــزار ش برگ

ــام  ــازی نظ ــت پیاده س ــش رو جه ــای پی چالش ه
در صنایــع  فیزیکــی  دارایی هــای  مدیریــت 
ــی  ــه ارزیاب ــیمی را چگون ــت و گاز و پتروش نف

؟ می کنیــد

همــان گونــه کــه اشــاره شــد ســابقه پیــاده ســازی نظــام 
ــاد  ــران چنــدان زی مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی در ای
ــا  نیســت، اســتقرار ایــن حــوزه از جنبه هــای مختلــف ب
ــه ایــن چالــش هــا  چالش هایــی  همــراه اســت. از جمل

مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:  
اجــرای  و  ایجــاد ســاختار سیاســت گذاری  نبــود   -
مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی بــه صــورت اســتاندارد.

)همگن ســازی( روش هــای  استانداردســازی  نبــود   -
اجرایــی در مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی در وزارت 

ــت . نف
- عــدم تبییــن شــاخص های ارزیابــی رونــد پیاده ســازی 
ــرداری  ــه منظــور الگوب مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی ب

و مقایســه بیــن ســازمان ها.
- پراکندگــی و گســتردگی و تنــوع دارایی هــای فیزیکــی 

در ســطح ســازمان ها.
- عــدم یکپارچــه بــودن نرم افزارهــای مختلــف در 

ــطح ســازمان. س
- نبــود شــاخص های مدیریتــی در حــوزه مدیریــت 

ــران ســازمان ها جهــت  ــرای مدی دارایی هــای فیزیکــی ب
ــای مشــابه. ــر ســازمان ه ــا دیگ ــری و مقایســه ب پیگی

ــد  ــکل مانن ــک تش ــود ی ــما وج ــر ش ــه نظ ب
ــن در  ــگاه متخصصی ــا باش ــگان ی ــن نخب انجم
حــوزه دارایی هــای فیزیکــی و نگهــداری و 
ــروری  ــزان ض ــه می ــا چ ــور ت ــرات در کش تعمی

اســت و نظرتــان در این بــاره چیســت؟

بــا توجــه بــه گســتردگی جغرافیایــی و همچنیــن تنــوع 
صنایــع مختلــف، قطعــا طبقه بنــدی و معرفــی نخبــگان 
ــد  ــف، می توان ــای مختل ــب  انجمن ه ــوزه در قال ــن ح ای
کمــک شــایان و موثــری در اســتقرار و پیاده ســازی 
جنبه هــای مختلــف مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی 
ــش  ــادل دان ــن در راســتای تب ــم چنی داشــته باشــد. ه
ــر  ــت ه ــن اس ــه ممک ــف ک ــع مختل ــات صنای و تجربی
ــای  ــت دارایی ه ــد حــوزه خــاص از مدیری ــدام در چن ک
ــن انجمــن  فیزیکــی پیشــرفت نمــود باشــند، وجــود ای

ــود. ــر خواهــد ب موث

ــرای  ــنهادی ب ــر و پیش ــر نظ ــر، اگ در کالم آخ
ــعه  ــز توس ــا مرک ــی ب ــکاری جنابعال ــعه هم توس
ــت  ــی صنع ــای فیزیک ــت دارایی ه ــام مدیری نظ

ــد: ــان فرمایی ــد، بی ــت داری نف

اینجانــب و همــکاران در شــرکت پاالیــش گاز بیدبلنــد از 
همــکاری بــا مرکــز توســعه نظــام مدیریــت دارایی هــای 

فیزیکــی صنعــت نفــت اســتقبال می کنیــم. 
ــادل  ــور تب ــه منظ ــی ب ــای تخصص ــکیل کارگروه ه تش
ــه  ــای آموزشــی و ... از جمل ــزاری دوره ه ــات، برگ اطالع

ــد. ــز می باش ــا آن مرک ــکاری ب ــعه هم ــوارد توس م
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سامانه آنالین خودارزیابی

 سیستم های مدیریت دارائی های فیزیکی و نت در صنعت نفت

نقــش و اهمیــت مدیریــت دارائــی هــای فیزیکــی و نگهــداری و تعمیــرات دســتگاهها و تجهیــزات عملیاتــی و غیــر عملیاتــی 

ــی و  ــای فیزیک ــت دارائی ه ــا مدیری ــاط ب ــت. در ارتب ــیده نیس ــس پوش ــر هیچک ــت ب ــت نف ــی صنع ــی و فرع ــرکتهای اصل ش

ــت اســت. ایــن سیســتم  ــی ن ــه سیســتم تعال ــه خصــوص صنعــت نفــت، رســیدن ب ــت، هــدف اصلــی و نهایــی ســازمانها ب ن

می بایســتی بتوانــد متناســب بــا رشــد دانــش و تکنولــوژی روزآمــد، فرآیندهــای مدیریتــی و عملیاتــی نــت را ارتقــا بخشــیده و 

بــا آمــوزش مســتمر آنهــا بــه منابــع انســانی مربوطــه، میــزان کارایــی و اثربخشــی مدیریــت دارائی هــای فیزیکــی و نــت را بــرای 

ــر ســازمان ها و شــرکت ها،  ــد. در اکث ــن نمای ــد را تضمی ــداری تولی ــزات و ســرمایه ها، دوام و پای حفــظ و افزایــش عمــر تجهی

مدیریــت دارائی هــای فیزیکــی و سیســتم های نگهــداری و تعمیــرات بــه بهبــود و بهینه ســازی اساســی نیــاز دارنــد. اســاس و 

اصــول مدیریــت دارائی هــای فیزیکــی و نــت بطــور درســت طراحــی و اجــرا نشــده اند و مبتنــی بــر نیــاز وقــت و ضرورت هــای 

ــدی  ــارز و کلی ــکات ب ــی از ن ــه از خیل ــن موضــوع باعــث شــده اســت ک ـــ تشــکیل شــده اند و همی ســازمان کم کــم و بتدری

در مدیریــت دارائی هــای فیزیکــی و نــت غافــل شــوند. بدیهــی اســت کــه اولیــن مرحلــه و اولیــن گام بهبــود و بهینه ســازی 

در فرآینــد پیاده ســازی مدیریــت دارائی هــای فیزیکــی و نــت در یــک ســازمان، شــناخت ســازمان خــود و ارزیابــی ســازمان 

ــت  ــی مدیری ــت فعل ــه وضعی ــت ک ــازی نیاز اس ــود و بهینه س ــن گام بهب ــرای اولی ــذا ب ــد. ل ــای آن می باش ــه ی جنبه ه در هم

دارائی هــای فیزیکــی و نــت ســازمان بطــور کامــل مــورد شــناخت و شناســایی قــرار گیــرد تــا وضعیــت فعلــی آن نســبت بــه 

دیگــر ســازمان ها و وضعیــت جهانــی مشــخص شــود. در نتیجــه بــرای بهبــود وضعیــت مدیریــت دارائی هــای فیزیکــی و نــت 

ــدا کــرد و ســپس فرصت هــای  ــه شــناخت وضعیــت موجــود دســت پی ــد ب ــدا بای ــر اســاس گام هــای منطقــی و علمــی ابت ب

بهبــود موجــود در ســازمان شناســایی و بــر مبنــای آن اقدامــات اصالحــی موثــر تعریــف و اجــرا گــردد. خودارزیابــی سیســتم 

ــن و  ــی اصلی تری ــات اصالح ــود و اقدام ــای بهب ــت راه کاره ــه لیس ــت تهی ــت و در نهای ــی و ن ــای فیزیک ــت دارائی ه مدیری

مهمتریــن اقــدام هــر ســازمان جهــت ارتقــاء و بهبــود وضعیــت سیســتم مدیریــت دارائی هــای فیزیکــی و نــت خــود می باشــد. 

بدیهــی اســت کــه هــر ســازمان نیــز بــرای ایــن مهــم نیازمنــد انجــام فرآینــد فــوق می باشــد. مرکــز توســعه نظــام مدیریــت 

دارائی هــای فیزیکــی صنعــت نفــت وابســته بــه دانشــگاه صنعــت نفــت بــرای اولیــن بــار در ســطح کشــور اقــدام بــه راه انــدازی 

ــن  ــزودی ای ــت در صنعــت نفــت نمــوده کــه ب ــت دارائی هــای فیزیکــی و ن ــی سیســتم های مدیری ــن خودارزیاب ســامانه آنالی

ســامانه قابــل دســترس بــرای تمامــی عالقه منــدان خواهــد بــود.
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مدیریت دارایی ها بر مبنای شواهد اطالعات کاربردی در عصر کالن داده
دکتر علی زواشکیانی، دکتر اندرو جاردین و دکتر الیزابت تامپسون

ــای  ــا رشــد انفجــاری داده ه ــی ب ــه حت ــدی نیســت ک تردی
در دســترس، داده هــای نگهداشــت بــرای بعضــی دارایی هــا 
ممکــن اســت بســیار ناچیــز یــا حتــی ناموجــود باشــد. بــرای 
ــذرد،  ــان می گ ــا از عمرش ــه دهه ه ــی ک ــه، دارایی های نمون
ــرداری  ــی بهره ب ــال های ابتدای ــای س ــت داده ه ــن اس ممک
می توانیــم  خوشــبختانه  نباشــد.  دســترس  در  آن هــا 
ــع متعــددی در ســطح ســازمان اســتخراج  دانــش را از مناب
کنیــم. بدیهــی اســت کــه می تــوان ایــن دانــش را از 
ــز  ــران نی ــا شــاید دیگ ــرد، ام ــت ک واحــد نگهداشــت دریاف
ــص  ــود نق ــم وج ــند. به رغ ــته باش ــدی داش ــات مفی اطالع
ــاظ  ــازمان از لح ــت س ــن اس ــوب، ممک ــای مکت در داده ه
ــد  ــت بدانی ــط کافیس ــد. فق ــد باش ــی1 قدرتمن ــش ضمن دان
کــه کجــا بایــد دنبــال ایــن دانــش بگردیــد و چگونــه بایــد 
ــا  ــرد ب ــه و کارب ــد. در EBAM، نظری ــتخراج کنی آن را اس
ــای  ــی از داده ه ــی دقیق ــا خروج ــده اند ت ــب ش ــم ترکی ه
آمــاری یــا دانــش ضمنــی به دســت آیــد، آن هــم از طریــق 
ــاری  ــای آم ــرفته ترین تکنیک ه ــامل پیش ــه ش ــدی ک فرآین
ــردازش  ــازی، پ ــا را پاکس ــه داده ه ــود ک ــی می ش و ریاضیات
ــه داده هــا و آگاهــی از  ــا دسترســی ب و تحلیــل می کننــد. ب
ــد  ــران نگهداشــت می توانن ــا، مدی نحــوه ی اســتفاده از آن ه
ــود بخشــند.  ــتاندارد نگهداشــت خــود را بهب شــیوه های اس
ــه در  ــد ک ــر آوری ــک، در نظ ــن تکنی ــا ای ــنایی ب ــرای آش ب
عمــل، بــا توصیه هــای ســازنده ی اصلــی )OEM(2 چــه 
ــت  ــای نگهداش ــازندگان، فعالیت ه ــود. س ــوردی می ش برخ
ــی  ــاید منطق ــد و ش ــنهاد می دهن ــی را پیش ــب دارای مناس
ــم.  ــروی کنی ــا پی ــن توصیه ه ــه از همی ــد ک ــر بیای ــه نظ ب

ــی  ــی عموم ــوالً راهنمایی های ــنهادها معم ــن پیش ــد، ای هرچن
ــک  ــتند. ی ــی هس ــاص دارای ــتورالعمل های خ ــه دس ــبت ب نس
ــی  ــر شــرایط عملیات ــه ســازنده، تأثی ــن اســت ک ــل آن ای دلی
خوشــبختانه  نمی گیــرد.  نظــر  در  دارایــی  بــر  را  شــما 
ســازمان هایی کــه غنــی از داده هــا هســتند، بــه چنیــن 
ــا  ــد )یعنــی وضعیــت جــوی ی ــوع اطالعاتــی دسترســی دارن ن
ــای  ــای خرابی ه ــز و پیامده ــات تجهی ــل عملی ــرایط مح ش
 ،EBAM ــا اســتفاده از ــی( و ب ــی عملیات ــی در بســتر فعل دارای
می تواننــد پیشــنهادهای ســازنده را طبــق نیازهــای خودشــان 
اصــالح کننــد. بــه بیــان دیگــر، داده هــا در دســترس هســتند، 
منــوط بــه اینکــه شــرکت بخواهــد دنبالشــان بگــردد و از آن ها 
ــای  ــول EBAM در تصمیم ه ــری اص ــد. به کارگی ــتفاده کن اس
بــرای  هنگفتــی  صرفه جویی هــای  دارایی هــا،  مدیریــت 
ســازمان بــه ارمغــان مــی آورد کــه ممکــن اســت ســاالنه بالــغ 
بــر ده هــا میلیــون دالر شــود. ]4 تــا 7[ چنیــن تصمیم هایــی 
ــقاط  ــه ی اس ــر بهین ــن عم ــود: یافت ــوارد می ش ــن م ــامل ای ش
بهینــه ی  بســامد  محاســبه ی  گران قیمــت،  دارایی هــای 
ــن  ــن اقتصادی تری ــی، تعیی ــزات حفاظت ــرای تجهی ــی ب بازرس
ــات  ــد قطع ــی، خری ــزات حیات ــرای تجهی ــض ب ــه ی تعوی فاصل
ــت  ــن سیاس ــب، تعیی ــدار مناس ــه مق ــت ب ــی گران قیم یدک
ــا تعویــض و باالخــره  ــاره ی تعمیــر ی ــرای تصمیم گیــری درب ب
تصمیم گیــری بهینــه بــرای نگهداشــت اقتضایــی. چهــار 

حــوزه ی کلیــدی تصمیم گیــری عبارت انــد از: 

• تصمیم های هزینه یابی چرخه ی عمر 	

• اســتراتژی های 	 مثــاًل  نگهداشــت،  تاکتیک هــای 
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پیشــگیرانه نگهداشــت 

• نگهداشــت 	 ماننــد  بازرســی،  سیاســت های 
خرابــی یافتــن  فواصــل  و  پیش بینانــه 

• منابــع الزم، ماننــد تعییــن تعــداد کارکنــان واحــد 	
نگهداشــت

ــه  ــت ب ــن اس ــز ممک ــراوان نی ــای ف ــی داده ه ــه حت البت
ــا شــواهد  ــا ی ــد. داده ه ــرار بگیرن ــورد اســتفاده ق ــتباه م اش
داده هــا  اگــر  و  نمی دهــد  به دســت  راه حــل  به تنهایــی 
ــود.  ــدان می ش ــکل دوچن ــد، مش ــود باش ــا ناموج ــص ی ناق
تصمیم گیــری  از  اطمینــان  بــرای  اینکــه  کالم  جــان 
مرکــز  اســت.  نیــاز   EBAM ابزارهــای  بــه  بهینــه، 
 مهندســی قابلیــت  اطمینــان و بهینه ســازی نگهداشــت

)C-MORE(3 در دانشــگاه تورنتــو، پیشــگام پژوهــش در 
ــه  ــک ب ــرای کم ــی را ب ــت و نرم افزارهای ــه اس ــن عرص ای
نگهداشــت  بهینه ســازی  و  قابلیت اطمینــان  پیش بینــی 
ــا  ــن نرم افزاره ــی از ای ــت. یک ــرده اس ــی ک ــی طراح اقتضای
ــده ی  ــن باقیمان ــزات، تخمی ــی تجهی ــرای پیش بینــی خراب ب
عمــر مفیــد تجهیــزات و تعییــن ترکیــب بهینه ی نگهداشــت 
پیشــگیرانه و کارکــرد تــا خرابــی کاربــرد دارد تــا هزینه هــا 
ــن  ــه ی بی ــادل بهین ــود و تع ــه ش ــان بهین و قابلیت اطمین
ریســک و هزینــه و قابلیــت  اطمینــان برقرار شــود. دورنمایی 
ــده  ــر ش ــکل 1 تصوی ــزار در ش ــن نرم اف ــول ای ــاده از اص س
اســت. یکــی دیگــر از نرم افزارهــا، ابــزاری بــرای پشــتیبانی 
موجــودی  ســطوح  تعییــن  به منظــور  تصمیم گیــری  از 
قطعــات یدکــی حیاتــی، کم مصــرف و پرهزینــه اســت. ایــن 
سیســتم، ســطوح موجــودی را بــرای تعمیــر درون ســازمانی، 
ــطح  ــاس س ــر اس ــد ب ــد جدی ــر و خری ــپاری تعمی برون س
ــاز  ــورد نی ــترس پذیری م ــه و دس ــان، هزین ــت اطمین قابلی
ــد  ــب می کن ــاد را ترکی ــم و اقتص ــد و عل ــی می کن پیش بین

ــرد و  ــای عملک ــاس نیازه ــر اس ــودی را ب ــطوح موج ــا س ت
بهره بــرداری و نــه صرفــاً بــر اســاس بودجــه مشــخص کنــد. از 
نرم افــزار ســوم هــم می تــوان بــرای یافتــن سیاســت بهینــه ی 
ــرد. طــی 20 ســال گذشــته،  ــا اســتفاده ک ــض دارایی ه تعوی
ــون در  ــازمان های گوناگ ــی از س ــا انبوه ــز C-MORE ب مرک
ســطح جهــان و بــر روی پروژه هــای فراوانــی کار کــرده 
اســت و بــا شــرکت هایی در زمینــه ی حمــل  و نقــل، انــرژی، 
ــای  ــت. در پروژه ه ــرده اس ــکاری ک ــذ و... هم ــوب و کاغ چ
ــر  ــای عم ــت: پروژه ه ــده اس ــن ش ـــ تعیی ــن نتای ــی ای قبل
ــرای  ــض ب ــه ی تعوی ــر بهین ــوس، عم ــاوگان اتوب ــادی ن اقتص
ــور  ــر کنت ــا تعمی ــض ی ــوالد، تعوی ــی ف ــای زیرزمین معدن ه
 گاز، تعــداد بهینــه ی موتورهــای الکتریکــی تعمیرپذیــر یــدک

بــه  منظــور ذخیره ســازی بــرای سیســتم نــوار نقالــه در معدن، 
ــا توجــه بــه دســترس پذیری  زمان بنــدی بهینــه ی بازرســی ب
ــال  ــروژه ی در ح ــان.  دو پ ــیرهای اطمین ــه ای از ش مجموع
انجــام، کاربــرد EBAM را در دو ســوی طیــف نگهداشــت 
ــی را  ــه ی بازرس ــامد بهین ــروژه ی اول، بس ــد. پ ــان می ده نش
ــروژه ی  ــد و در پ ــی می کن ــکی بررس ــزات پزش ــرای تجهی ب
ــر4  ــازی بمباردی ــرکت هواپیماس ــدی ش ــکل زمان بن دوم، مش

می شــود.  واکاوی 

شکل 1. ابزار تحلیلی
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1. بسامد بازرسی برای تجهیزات پزشکی 

بیمارســتان ها بــا حجــم عظیمــی از تجهیــزات ســروکار دارنــد 
ــن  ــزات، ایم ــن تجهی ــه ای ــوند ک ــن ش ــه مطمئ ــرای اینک و ب
و قابل اطمینــان هســتند، بــر بازرســی های دوره ای تاکیــد 
ــی از  ــت و بازرس ــرای نگهداش ــتان ها ب ــر بیمارس ــد. اکث دارن
توصیه هــای ســازنده پیــروی می کننــد؛ امــا همان طــور 
ــن  ــاً بهتری ــن پیشــنهادها لزوم ــم، ای ــم گفتی ــر ه ــه پیش ت ک
شــیوه های ممکــن بــرای محیــط عملیاتــی ســازمان نیســت. 
دکتــر شــراره تقی پــور کــه قبــاًل در C-MORE بــود و اکنــون 
ــچ، از  ــر ِدراگان بِنِجوی ــت و دکت ــون5 اس ــگاه ریرس در دانش
ــه ی  ــا فاصل ــد ت ــی کردن ــی را طراح ــای C-MORE، مدل اعض
بهینــه ی تعویــض را بــرای ایــن تجهیــزات پزشــکی مشــخص 
ــا  ــا ب ــتند ت ــالش هس ــچ در ت ــور و بنجوی ــر تقی پ ــد. دکت کن
اســتفاده از داده هــای در دســترس، شــکاف بیــن فعالیت هــای 
سیســتم های  دوره ای  بازرســی  در  را  بهینــه  و  واقعــی 
ــا  ــه داده ه ــازند ک ــی را بس ــد و مدل های ــر کنن ــر پ تعمیرپذی
ــت هایی  ــد و سیاس ــف می کن ــکلی توصی ــن ش ــه بهتری را ب
ــا  ــن مدل ه ــی ای ــای خروج ــر مبن ــواهد را ب ــر ش ــی ب مبتن

ارائــه می دهــد. 

2. زمان بندی نگهداشت 

ــر  ــرکت بمباردی ــو ش ــون عض ــه اکن ــی ک ــا صفای ــر نیم دکت
اســت و قبــاًل در C-MORE بــود، در حــال کار بــر روی 
هواپیماســازی  بــرای  نگهداشــت  زمان بنــدی  مســئله ی 
ــدی  ــا زمان بن ــد ت ــی می کوش ــر صفای ــت. دکت ــر اس بمباردی
)یعنــی  پیشــگیرانه  و  نگهداشــت اصالحــی  فعالیت هــای 
ــع  ــه مناب ــه ب ــا توج ــت( را ب ــای نگهداش ــام کاره ــی انج توال
در دســترس، در افــق برنامه ریــزی کوتاه مــدت مشــخص 
ــدت اســت،  ــم کوتاه م ــی تصمی ــاً نوع ــدی لزوم ــد. زمان بن کن
ــروی کار  ــد نی ــی مانن ــت در منابع ــا محدودی ــه ب ــذا مواجه ل
ــات  ــا، فضــا و قطع ــی تأسیســات، ابزاره ــت زمان ــر، ظرفی ماه
مدیریــت  عرصــه ی  در  اســت.  معمــول  امــری  یدکــی، 

نگهداشــت، نیــروی کار پراولویت تریــن منبــع محســوب 
ــانی  ــروی انس ــر نی ــت ب ــای نگهداش ــرا کاره ــود، زی می ش
ــام  ــا را انج ــن کاره ــه ای ــی ک ــتند و نیروهای ــی هس متک
ــی  ــارت باالی ــد و مه ــی می گیرن ــتمزد باالی ــد، دس می دهن
در ایــن زمینــه دارنــد. بــه دلیــل ماهیــت ایــن مســئله، اکثــر 
شــرکت ها بــا اهــداف متعارضــی مواجــه می شــوند. یکــی از 
ــروی  ــای نی ــات و هزینه ه ــازی الزام ــداف، کمینه س ــن اه ای
نیــروی کار شــامل هزینه هــای  کار اســت. هزینه هــای 
کارکنــان، پیمانــکاران، آمــوزش و حمل ونقــل می شــود. 
بیشینه ســازی  شــامل  اســت  ممکــن  اهــداف  دیگــر 
ــدت  ــازی م ــز، کمینه س ــا تجهی ــی ی ــترس پذیری دارای دس
انجــام کار و... باشــد. مجموعــه ای از راه حل هــای جایگزیــن 
ــروی  ــای نی ــات و هزینه ه ــن الزام ــادل بی ــه تع ــب ک غیرغال
ــد،  ــرار می کنن ــارض مدنظــر را برق کار و دیگــر اهــداف متع
ــی  ــر صفای ــد. دکت ــر ضــرورت دارن ــرِی بهت ــرای تصمیم گی ب
ایــن مســئله را بــه  شــکل مــدل برنامه ریــزی ریاضــی عــدد 
ــه در آن، از  ــت ک ــرده اس ــدی ک ــط فرمول بن ــح مختل صحی
ــک  ــان ی ــازی جری ــرای شبیه س ــبکه ب ــان ش ــاختار جری س
ــتفاده  ــرگاه اس ــیانه و تعمی ــا، آش ــن مأموریت ه ــا بی هواپیم
ــای  ــتفاده از داده ه ــا اس ــدل را ب ــن م ــار ای ــود. اعتب می ش

ــنجید.  ــوان س ــر می ت ــرکت بمباردی ش

نتیجه گیری 

ــر از  ــزی فرات ــواهد، چی ــای ش ــر مبن ــا ب ــت دارایی ه مدیری
ــه  دســت  ــا ب ــل داده ه ــای تحلی ــه در انته ــددی اســت ک ع
می آیــد. مدیــران دارایی هــا می تواننــد از ایــن فرآینــد 
بهــره بگیرنــد تــا بــا اســتفاده از جمــع آوری و تحلیــل صحیح 
ــری، از  ــای تصمیم گی ــح معیاره ــاب صحی ــا و انتخ دارایی ه
تصمیم هــای خــود دفــاع کننــد. ایــن فرآینــد از مراحــل زیــر 

تشــکیل شــده اســت: 
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• تعیین دقیق مسئله 	

• تعییــن معیــار بهینه ســازی )یعنــی ســازمان در پــی 	
دســتیابی بــه چــه چیــزی اســت(

• تعریف مدل 	

• استخراج داده ها، از جمله داده های ضمنی	

• اعتبارسنجی و بازنگری مدل 	

• حل کردن مدل نهایی	

• بــرای 	 صحیــح  حساســیت  تحلیــل  اجــرای 
ــای  ــه پارامتره ــا توجــه ب ــای پیشــنهادی ب تصمیم ه

کلیــدی مــدل

• پیشنهاد تصمیم نهایی برای مدیریت دارایی 	

ــردی  پژوهشــگران C-MORE تنهــا گوشــه ای از مســائل کارب
مدیریــت دارایی هــا را واکاوی کرده انــد کــه می تواننــد از 
اجــرای EBAM منتفــع شــود. بهینه ســازی تصمیم هــای 
ــاب  ــه انتخ ــات، از جمل ــض قطع ــا، تعوی ــت دارایی ه مدیری
تــدارکات قطعــات یدکــی و زمــان بهینــه ی تعویــض را دربــر 
می گیــرد. تکنیــک EBAM تصمیم هــای بازرســی ماننــد 
ــرای  ــی ب ــات بازرس ــی، دفع ــت اقتضای ــازی نگهداش بهینه س
سیســتم و فواصــل جســتجوی خرابــی بــرای تجهیــزات 
حفاظتــی را شــامل می شــود. دیگــر حوزه هــای اصلــی 
نیــز شــامل تصمیم گیــری دربــاره ی تعویــض تجهیــزات 
ســرمایه ای، منابــع مــورد نیــاز نگهداشــت و زمان بنــدی 

می شــود.  
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مصاحبه با 

محمد اقبالی
رئیس برنامه ریزی شرکت انتقال گاز ایران 

درصــورت امــکان مختصــری در مــورد فعالیت هــا 

و عالقه تــان بــه مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی و 

ــوزه  ــن ح ــه ای ای ــک و حرف ــعه آکادمی ــن توس همچنی

ــد: ــح دهی توضی

ــب در حوزه هــای  ــت اینجان ــه فعالی ــه دو ده ــه ب ــا توج ب
بهره بــرداری و نگهــداری و تعمیــرات و برنامه ریــزی بــه 
نظــر بنــده توجــه بــه نحــوه صیانــت از دارایی هــای فیزیکــی 

ازبُعــد آکادمیــک و دانشــگاهی و همچنیــن از بُعــد تجربــی از 
ــژه ای برخــوردار اســت. اهمیــت وی

بــه نظــر شــما مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی و مدیریــت 

نــت در کالس جهانــی چگونــه تعریــف می شــود؟

ــای یکپارچــه  ــه ای از فعالیت ه ــه مجموع ــی ب ــت دارای مدیری
ــازمان  ــای س ــاد ارزش از دارایی ه ــور ایج ــه منظ ــم ب و منظ
ــه  ــا ب ــود ت ــه می ش ــتراتژیک گفت ــداف اس ــتای اه و در راس
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طــور متعــادل بــه عملکــرد باالتــر، ریســک کمتــر و هزینــه 
کمتــر در طــول چرخــه عمــر دارایــی منجــر شــود. در واقــع 
ــی و مدیریــت  ــر کل چرخــه عمــر دارای ــی ب مدیریــت دارای
نــت بــر بخــش مرتبــط بــا سیســتم نــت متمرکــز می شــود. 
سیســتم نــت بــه دنبــال یافتــن مجموعــه ای از فعالیت هــای 
ــک  ــا ی ــت ت ــارت اس ــتی و نظ ــی و سرپرس ــردی و فن راهب
تجهیــز، آیتــم یــا مقطــع بتوانــد وظیفــه خــود را به درســتی 

انجــام دهــد.
اولویت بنــدی  در  عواملــی  چــه  شــما  نظــر  بــه 

ــر  ــی موث ــای فیزیک ــت دارایی ه ــتراتژی های مدیری اس

ــت؟ اس

ماتریس هــای  و  تحلیل هــا  از  اســتفاده  رابطــه  ایــن  در 
ــد  ــد مفی ــز می توان ــختی )Cost-Benefit( نی ــود و س س
باشــد. در ایــن خصــوص تعییــن وضعیــت ســازمان و تحلیــل 
ــد. ــبی می باش ــرد مناس ــکاف )Gap Analysis( راهب ش
وضعیــت فعلــی مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی و 

نگهــداری و تعمیــرات در ســطح تاسیســات باالدســتی و 

ــه  پایین دســتی صنعــت نفــت و گاز و پتروشــیمی چگون

ــد؟ ــنهادی داری ــه پیش ــی آن چ ــرای تعال ــت و ب اس

ــده  ــروع ش ــت ش ــه حرک ــن رابط ــت در ای ــالی اس ــد س چن
ــی  ــع جهان ــریع صنای ــد س ــه رش ــه ب ــا توج ــه ب اســت. البت
ــت گذاری و  ــد سیاس ــده در بع ــر بن ــه نظ ــوزه، ب ــن ح در ای
اســتراتژیک بایــد طــی یــک برنامــه جامــع مــدرن و نقشــه 
راه، گام بــه گام بــه ایــن ســمت حرکــت شــود و حوزه هــای 
سیاســت گذار در ایــن زمینــه بیــش از پیــش ایفــای نقــش 

نماینــد.
ــوزه  ــی در ح ــتراتژی آموزش ــک اس ــعه ی ــرای توس ب

مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی چــه پیشــنهاداتی 

ــد؟ داری

ــوری و  ــب تئ ــتفاده از مطال ــار اس ــم در کن پیشــنهاد می کن
اســاتید دانشــگاه، نیــم نگاهــی هــم بــه تجربه هــای موجــود 
در ایــن زمینــه داشــته باشــیم و از دانــش صریــح و ضمنــی 
مرتبــط نیــز بــه نحــو مطلــوب بهره بــرداری نمائیــم. 
ــه  ــوع ب ــی رج ــتراتژی های آموزش ــن اس ــوص تدوی درخص

ــود. ــد ب ــی از لطــف نخواه ــز خال مرجــع UP TIME نی
نظــام  پیاده ســازی  جهــت  پیــش رو  چالش هــای 

مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی در صنایــع نفــت و گاز و 

ــد؟ ــی می کنی ــه ارزیاب ــیمی را چگون پتروش

عمده تریــن چالــش پیــش  روی پیاده ســازی نظــام مدیریــت 
ــم  ــی حاک ــگاه مدیریت ــه ن ــوط ب ــی مرب ــای فیزیک دارایی ه
ــه  ــام یکپارچ ــازی نظ ــاً پیاده س ــد. قطع ــع می باش ــر صنای ب
مدیریــت دارایــی مســتلزم صبــر و حوصلــه و دوری از عجلــه 
می باشــد، لــذا بایــد بــا نگاهــی بلندمــدت نســبت بــه ارتقــا 
و اصــالح سیســتم اقــدام نمــود. همچنیــن در ایــن خصــوص 
فرهنگ ســازی و آمــوزش جهــت آماده ســازی و آگاهــی 
عملیاتــی  و  سرپرســتی  مدیریتــی،  الیه هــای  بخشــی 

ــود. ــد ب ــر خواه ــازمان ها مثمرثم س
ــن  ــد انجم ــکل مانن ــک تش ــود ی ــما وج ــر ش ــه نظ ب

نخبــگان یــا باشــگاه متخصصیــن در حــوزه دارایی هــای 

ــه  ــا چ ــور ت ــرات در کش ــداری و تعمی ــی و نگه فیزیک

میــزان ضــروری اســت و نظرتــان در این بــاره چیســت؟

ضــروری  بســیار  خبــرگان  انجمن هــای  و  تشــکل ها 
ــه  ــه شــرطی ک ــه ب ــد اثربخــش باشــد. البت اســت و می توان
ــد و  ــدون باش ــم و م ــه منظ ــوده، دارای برنام ــی ب غیرانتفاع
ــی  ــا انجمن هــای مشــابه بین الملل ــری ب ــد ارتبــاط مؤث بتوان
ایجــاد نمایــد. باعــث افتخــار بنــده خواهــد بــود اگــر بتوانــم 
ــگان حضــور داشــته  ــن خصــوص و در جمــع فرهیخت در ای

باشــم.
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دیدگاه های جهانی

جان ریونل رئیس شرکت ساج دتا 

ــد  ــا بای ــه، م ــم. بل ــواب دهی ــر را اول ج ــوال آخ ــد س بیایی
امتیازاتــی بدهیــم. بایــد کاری کنیــم کــه بــه نفــع هــر ســه 
طــرف باشــد: مشــتری، مشــاور و موسســه. در ایــن صــورت 
ــود.  ــان تر می ش ــد« آس ــرای »خری ــتری ب ــری مش تصمیم گی
ــر  ــاور موردنظ ــا مش ــد ی ــه کارمن ــت ک ــن اس ــر ای ــرض ب ف
ــن  ــی دارد، بنابرای ــات خوب ــب و کارش اطالع ــورد کس در م
مشــتری بــا خیــال راحــت خریــد خــود را انجــام می دهــد. از 
ســوی دیگــر مشــاور تحصیل کــرده و بــا تجربــه بــه کاهــش 
ــی  ــوع خراب ــری از وق ــات و جلوگی ــود خدم ــا، بهب ــه ه هزین
ــل  ــه راحتــی قاب کمــک می کنــد. مهــارت یــک متخصــص ب
ــود.  ــه می ش ــه کار گرفت ــتی ب ــه درس ــت و ب ــایی اس شناس

ــه  ــه توجی ــاز ب ــد نی ــش رون ــا کاه ــز ب ــه نی صــدور گواهینام
ــد  ــاوره ها خواه ــن مش ــدن ای ــر ش ــث موثرت ــردی، باع راهب
ــاد  ــن اعتم ــه م ــه ی “ب ــل جمل ــه طــور کام ــن کار ب شــد. ای
کنیــد، مــن یــک دکتــر هســتم” نیســت ولــی همــان مســیر 
ــک  ــط ی ــوز توس ــدور مج ــت، ص ــد. در نهای ــال می کن را دنب
ــود و  ــتری می ش ــای بیش ــذب اعض ــه ج ــر ب ــه منج موسس
ــه  ــه مــردم را تشــویق ب ایــن پاســخ ســوال اول اســت: چگون
پیگیــری حرفــه ای در مدیریــت دارایــی کنیــم؟ مــا می توانیــم 
هزینه هــای عضویــت بیشــتری درنظــر بگیریــم کــه درجهــت 
پوشــش تعییــن اســتانداردها موردنیــاز اســت. ایــن هزینه هــا 
بــه آســانی بــا شــرح مزایــای فــوق قابــل توجیــه اســت. ایــن 
صحنــه را مجســم کنیــد: جلســه ای برای پــروژه جدیــد. کارت 
ویزیت هــا مبادلــه مــی شــوند . شــاید در کارت نوشــته شــده

ســام میــام مدیــر دارایــی، عضــو موسســه مدیریــت دارایــی. 
ــت  ــای مدیری ــن شــده اســت، و دنی ــه تضمی ــار بالفاصل اعتب

ــا احتــرام برخــورد خواهــد کــرد. ــا او ب دارایــی ب

منبع: نشریه Assets نوامبر 2017

ترجمه : نغمه ذوقی

چگونــه مــردم را تشــویق بــه پیگیــری حرفــه ای 
در مدیریــت دارایــی کنیــم؟

آیــا امتیــاز دادن بــه جــذب اســتعدادهای جدیــد 
کمــک می کنــد؟ یــا اقتــدار ایــن رشــته را 

ــد داد؟ ــش خواه افزای
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در راســتای ارائــه خدمــات تخصصــی و فراگیــر مرکــز توســعه نظــام مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی صنعــت نفــت، توافق نامــه 
همکاری هــای آموزشــی، پژوهشــی و مشــاوره ای در حــوزه مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی در تاریــخ 26 دی مــاه 1397 مابیــن 
مرکــز توســعه نظــام مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی صنعــت نفــت و انجمــن نگهــداری و تعمیــرات ایــران )نــت(، بــا حضــور 
مدیــرکل نظــام مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی وزارت نفــت، رئیــس انجمــن نــت ایــران، معــاون آموزش هــای حرفــه ای و آزاد 
دانشــگاه صنعــت نفــت و رئیــس مرکــز توســعه نظــام مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی صنعــت نفــت در مرکــز همایش هــای 

بین المللــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت منعقــد گردیــد.

ــز  ــس مرک ــرادران رئی ــر ب ــان دکت ــای آقای ــه امض ــی ب ــی و پژوهش ــای علم ــعه همکاری ه ــور توس ــه منظ ــه ب ــن توافق نام ای
ــت صنعتــی رئیــس انجمــن نگهــداری و  ــر فرشــید رعای ــت دارایی هــای فیزیکــی صنعــت نفــت و دکت توســعه نظــام مدیری

ــران )نــت( رســید. تعمیــرات ای

توافق نامه مرکزتوسعه نظام مدیریت دارایی های فیزیکی صنعت نفت 

و انجمن نگهداری و تعمیرات ایران )نت(
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 RCAسه پیشنهاد برای تسهیل گری تحلیل علل ریشه ای
 PAM Co مبین نادری، مدیر پروژه های مشاورۀ مدیریت دارایی های فیزیکی در شرکت

انجــام هــر تحلیــل RCA چقــدر بایــد 
طــول بکشــد؟

ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــش مانن ــن پرس ای
ــه ریســمان  ــک قطع بپرســیم طــول ی

ــدر اســت؟ چق

ــی  ــا برخ ــه ب ــی ک ــی گفت وگوهای ط
ــوص  ــن خص ــع در ای ــران صنای از مدی
داشــتم، از یکــی از آن هــا شــنیدم 
ــام  ــان انج ــا زم ــازمان آن ه ــه در س ک
تحلیــل RCA را بــه دو ســاعت محــدود 
ــر  ــه شــخصی دیگ ــد. درحالی ک کرده ان
انتظــار داشــت کــه بــرای راه حل هــای 
ناشــی از طوفــان فکــری حداقــل یــک 
روز، معــادل 6 تــا 7 ســاعت زمــان 
ــر  ــور ب ــوع تص ــود. در مجم ــرف ش ص
ایــن بــود کــه صــرف زمــان 48 ســاعت 
پیش نویــس  گــزارش  تهیــه  بــرای 

ــت. ــول نیس ــل RCA غیرمعم تحلی

در ادامــه ســه پیشــنهاد ارائــه می شــود 
کــه بــه شــما کمــک می کنــد تــا 
ــه رو  ــی روب ــت زمان ــا محدودی ــی ب وقت
مقــرر  زمــان  در  بتوانیــد  هســتید، 
انجــام تحلیــل را بــه نتیجــه برســانید.

1. مسئله را تعریف کنید

ــی  ــبب اتفاق ــه س ــه ب ــد ک ــور کنی تص
حادثــه ای  یــا  پیش بینی نشــده 
عملیاتــی  زیســت محیطی،  ایمنــی، 
ــل  ــرار اســت تحلی ــا ق ــر این ه ــا نظی ی
RCA انجــام شــود و شــما از طــرف 

تســهیل گر  به عنــوان  مدیریــت 
منصــوب  ریشــه ای  علــل  تحلیــل 
ــت  ــن اس ــما ممک ــر ش ــده اید. مدی ش
شــروع  ســازوکار  از  مناســبی  درک 
مشــکل و تعریــف مناســب عنــوان آن 
داشــته باشــد. بــرای مثــال، شکســتگی 
آمونیــاک،  نشــت  باالیــی،  بــازوی 
ــن  ــی از ای ــد و حوادث ــر در تولی تأخی
آن  بــر  را  شــما  می تواننــد  دســت 
ــد و  ــکیل دهی ــی تش ــا تیم ــد ت دارن
تحلیــل را شــروع نماییــد. معمــوالً 
بایــد  تســهیل گر  مقــام  در  شــما 
گزارش هــای  از  را  واقعیت هایــی 
برگه هــای  مصاحبه هــا،  اولیــه، 
اطالعاتــی، عکس هــا و... جمــع آوری 
کنیــد. بنابرایــن، بــرای گام اول خــوب 
اســت کــه پیش نویســی از تعریــف 
ــای  ــرات و پیامده ــامل تأثی مســئله ش
مشــکل تهیه نماییــد. بنابرایــن نقطه ی 
شــروعی بــرای آغــاز تحلیــل بــرای تیم 
ــرح  ــه ش ــت. البت ــد داش ــود خواه وج
ــا فراهم آمــدن  مســئله ممکــن اســت ب

ــن  ــد. ای ــر کن ــتر تغیی ــات بیش اطالع
مقــدار  می توانــد  پیش آماده ســازی 
را  تیــم  اعضــای  زمــان  از  زیــادی 
صرفه جویــی کنــد و مرحلــه ی تحلیــل 

ــود.  ــروع ش ــه ش بالفاصل

یادآوری

هنــگام انجــام تحلیــل به محــض اینکــه 
ــل را  ــد، فای ــل ش ــد کام ــن فرآین اولی
ذخیــره کنیــد تــا از دوبــاره کاری و 
ــی  ــاری ناش ــایند شرمس ــس ناخوش ح
از گم شــدن اطالعاتــی کــه حاصــل 
ــم  ــای تی ــرژی اعض ــت و ان ــرف وق ص
ــن  ــد. همچنی ــری کنی ــت، جلوگی اس
از فایل هــای ایجادشــده نســخه های 
هــر  اســاس  بــر  )مثــاًل  مختلفــی 
ــد  ــداری کنی ــر روز( نگه ــا ه جلســه ی
تــا در صــورت لــزوم رونــد تکامــل 
ــا  ــی در روزه ــت و معلول ــبکه ی عل ش
ــش  ــل پای ــف قاب ــه های مختل و جلس

ــد.  باش

به عنــوان  شــخصی  درصورتی کــه 
کمــک تســهیل گر بــه شــما یــاری 
بــا  هم زمــان  می تــوان  می رســاند، 
توســعه ی شــبکه بــا برچســب های 
کاغــذی روی دیــوار، آن را در فایــل 

PetroPAM

ویژه سیزدهمین همایش بین المللی مدیریت دارایی های فیزیکی21

پتروپم/سال اول/بهمن 1397/شماره دوم



هــم ذخیره کــرد. برخــی تســهیل گران 
ترجیــح می دهنــد شــبکه را مســتقیماً 
در فایــل الکترونیکــی ایجــاد کنند و به 
کمــک پروژکتــور آن را بــه اعضــای تیم 
نمایــش دهنــد. هرچنــد، بایــد مراقــب 
ــردن  ــِد واردک ــدِی رون ــه ُکن ــید ک باش
ــی،  ــل الکترونیک ــبکه در فای ــل ش عل
فضــای طوفــان فکــری را مختــل نکند. 

2. تحلیل را هدایت کنید

ــت  ــی اس ــاًل حیات ــوع کام ــن موض ای
کــه اعضــای تیــم، ابتــکار شــما در 
پیش آماده ســازی تعریــف مســئله را 
ــه ی ســلب حــق رأی و نظــر از  به منزل
ــل  ــد. گام تحلی ــی نکنن ــان تلق خودش
مســئله بــه افــراد کمــک می کنــد 
ــا فرصــت مشــارکت داشــته باشــند.  ت
حاصــل  اطمینــان  بایــد  بنابرایــن 
ــه مســئله  ــا نســبت ب ــم کــه آن ه کنی
ــت  ــرای تقوی ــد. ب ــت دارن حــس مالکی
ــه  ــود ک ــه می ش ــوع، توصی ــن موض ای
ــراردادن  ــب ق ــرای مخاط ــی را ب ترتیب
هــر یــک از اعضــا انتخــاب کنیــد. 
ــوه ی  ــه نح ــه ب ــا توج ــب ب ــن ترتی ای
نشســتن می توانــد از چــپ بــه راســت 
یــا بالعکــس باشــد. بــا انجــام ایــن کار، 
ــود  ــرار می ش ــزام برق ــن ال ــت ای نخس
ــر  ــک نف ــط ی ــه فق ــر لحظ ــه در ه ک
صحبــت کنــد، دوم اینکــه تمامــی 
نــکات و نظــرات مســتند خواهــد شــد، 

ــت  ــخصی فرص ــر ش ــه ه ــوم این ک س
برابــر بــرای ابــراز نظــر دارد. ثبــت 
ســریع و کلمــه  بــه  کلمــه ی اطالعــات 
ســبب خواهــد شــد گفت وگوهــای 
کــه  جلســه  طــول  در  حاشــیه ای 
تمرکــز افــراد را از بیــن می بــرد و 
ــم  ــه را بره ــاز جلس ــورد نی ــاط م انضب
ــی  ــد. زمان ــل برس ــه حداق ــد، ب  می زن
می رســد  جایــی  بــه  جلســه  کــه 
کــه بــه علــت خســته کننده بــودن 
فرآینــد، افــراد تمرکــز خــود را در 
ــد  ــد و نتوانن ــت بدهن ــان از دس نوبتش
دانــش خــود را از حادثــه بیــان کننــد، 
 می تــوان ایجــاد شــبکه را شــروع کــرد. 
اعضــای  بــه  بایــد  گاهــی  از  هــر 
تیــم یــادآوری کنیــد کــه تمامــی 
ــا در  ــود ی ــت می ش ــه ثب ــی ک اطالعات
ــن  ــود دارد، ممک ــل وج ــگ عل پارکین
ــرا  ــرد؛ چ ــرار نگی ــبکه ق ــت در ش اس
ــبکه ی  ــات، ش ــع آوری اطالع ــه جم ک
اکتســاب  از  گســترده ای  ارتباطــی 
و  )چــرا؟  دربــاره ی حادثــه  دانــش 
بــر  تمرکــز  بــدون  زمانــی؟(  چــه 
ــا  ــت. ام ــاص آن اس ــاد خ ــی از ابع یک
ــات  ــن اطالع ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ب
از افــرادی مجــرب و متخصــص بــه 
ــده  ــت آم ــامد به دس ــا پیش ــه ی حادث
اســت، ارزشــمند اســت. موقعیتــی 
و  علــت  شــبکۀ  در  اطالعــات  کــه 
معلولــی )کــه بــا مســئله شــروع شــده 

و دالیــل در آن بــا روابــط علــت و 
ــوند(  ــل می ش ــم متص ــه ه ــی ب معلول
ــا  ــد داشــت، ارزش واقعــی آن ه خواهن

را مشــخص خواهــد کــرد.

یادآوری

بهتــر اســت دالیــل را بــا فونــت بــزرگ 
ــود  ــث می ش ــر باع ــن ام ــید. ای بنویس
را  آن هــا  آســان تر  تیــم  اعضــای 
بخواننــد. همچنیــن اگــر در حیــن 
توســعه ی شــبکه از آن عکــس بگیریــد، 
می تــوان دالیــل را بهتــر مشــاهده 

ــرد. ک

3. شــبکه ی علــت و معلولــی را با 
»چگونــه؟ و چــرا؟« ایجــاد کنید

ــل  ــل عل ــای تحلی ــیاری از روش ه بس
ریشــه ای بــا جمــع آوری بیشــترین 
دالیــل ممکــن، درک واقعیــت موجــود 
هــر پیشــامد یــا حادثــه را بــرای افــراد 
میســر می کننــد. ایــن کار ممکــن 
چــرا  5 فرآینــد  طریــق  از   اســت 

ــه،  ــرای نمون )why 5( انجــام شــود. ب
ــه  ــد« ب ــط  تولی ــف خ ــئله ی »توق مس

ــود: ــر خواهــد ب شــکل زی

- چرا؟ پمپ تغذیه متوقف شد.

 - چرا؟ کوپلینگ شکست. 

- چرا؟ بیرینگ موتور گیرپاژ کرد. 
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ــرد  ــگ خ ــاچمه های بیرین ــرا؟ س - چ
شــد. 

-چرا؟ خستگی. 

روش تحلیــل علــل ریشــه ای آپولــو بــا 
پرســیدن »بــه چــه علــت؟« علت هــا و 
معلول هــا را بــه هــم ارتبــاط می دهــد. 
بایــد در نظــر داشــته باشــیم کــه بــرای 
ــش  ــک کن ــل ی ــد حداق ــت بای ــر عل ه
ــد.  ــته باش ــود داش ــرط وج ــک ش و ی
ــل  ــا دالی ــد ت ــک می کن ــر کم ــن ام ای
ــل  ــس دالی ــاً از جن ــه عمدت ــان ک پنه
بــه  ابتــدا  در  و  هســتند  شــرایطی 
ــکار  ــد، آش ــور نمی کنن ــا خط ــن م ذه
شــوند. بــرای توســعه ی شــبکه گاهــی 
الزم اســت پرسشــی طــرح کنیــم کــه 
ــر  ــود. بهت ــاز می ش ــه؟« آغ ــا »چگون ب
ــش از  ــن پرس ــدا ای ــه در ابت ــت ک اس
پرســیده  تیــم  فــرد  بی طرف تریــن 
شــود کــه کمتریــن وابســتگی و تعهــد 
ایــن  همــواره  دارد.  مســئله  بــه  را 
ــری  ــتر و دقیق ت ــل بیش ــش دالی پرس
ــه  ــد. پرســش »چگون را حاصــل می کن
اتفــاق رخ می دهــد؟«  ایــن  دقیقــاً 
ــه  ــم را ب ــرک تی ــرخ مح ــد چ می توان
بایــد  تســهیل گر  درآورد.  گــردش 
در هــر لحظــه از چالش هایــی کــه 
دربــاره ی درک موضــوع بیــن تیــم 
ــن از  ــد. همچنی ــود دارد، آگاه باش وج
ــی  ــودن روابــط علــت و معلول حاکــم  ب

اطمینــان  شــبکه  در  دالیــل  بیــن 
ــا  ــد ب ــر می توان ــن ام ــد. ای حاصــل کن
ــا »اگــر«  پرسشــی انجــام شــود کــه ب
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــود. ب ــاز می ش آغ
هــر معلــول حداقــل دو علــت دارد، 
قــراردادن  مخاطــب  بــا  می تــوان 
ــه  ــی ک ــرح پرسش ــم و ط ــای تی اعض
ــت،  ــده اس ــح داده ش ــه توضی در ادام
ــد  ــرض کنی ــام داد. ف ــن کار را انج ای
بــرای یــک معلــول، ســه علــت نوشــته 
شــده اســت کــه دو تــای آن هــا از نــوع 
ــی  ــوع کنش ــری از ن ــرایطی و دیگ ش
اســت. در اینجــا بایــد ایــن ســؤال 
ــت  ــر عل ــد: اگ ــرح کنی ــا مط را از اعض
ــته  ــود داش ــرایطی( وج اول و دوم )ش
باشــد، ســپس علت ســوم )کنشــی( رخ 
دهــد، آیــا همیشــه ایــن اثــر به وجــود 
ــا اســتفاده از ایــن تکنیــک  می آیــد؟ ب
شــبکه،  در  ثبت شــده  علــل  بــرای 
ــل  ــت دالی ــت و صح ــه دق ــوان ب می ت
ــط  ــل رواب ــن دالی ــر بی ــرد. اگ ــی ب پ
حاکــم  به خوبــی  معلولــی  و  علــت 
باشــد و دالیــل موجــود در شــبکه 
ــل  ــم تحلی ــگاه تی ــد، آن ــتند باش مس
ایــن آمادگــی را دارد کــه بررســی کنــد 
چگونــه می تــوان هریــک از دالیــل 
را کنتــرل کــرد، حــذف نمــود یــا 
تغییــر داد تــا از وقــوع مجــدد مشــکل 
دالیــل  هرچــه  شــود.  جلوگیــری 
بیشــتری مشــخص شــده باشــد، ایــن 

فرصــت بــرای تیــم تحلیــل وجــود دارد 
ــتری  ــر بیش ــای امکان پذی ــا راه حل ه ت
بــرای پیشــگیری از مشــکل کشــف 

ــد. کنن

جمع بندی

ــد  ــه فرآین ــیدن ب ــرعت  بخش ــرای س ب
:RCA

را  حادثــه  اطالعــات  1.تســهیل گر 
تعریــف  را  مســئله  و  جمــع آوری 

. می کنــد

ــاختاریافته  ــورت س ــهیل گر به ص 2.تس
اطالعــات را از افــراد حاضــر در جلســه 

ــد. ــب می کن کس

ــا اســتفاده از اطالعــات  3.تســهیل گر ب
ــه رخ  ــاس آنچ ــر اس ــت آمده و ب به دس
ــیم  ــل را ترس ــبکۀ دالی ــت، ش داده اس

می کنــد.

ســپس دالیــل پنهــان دیگــری را کــه 
ــتند،  ــرایطی« هس ــوع »ش ــاً از ن عمدت
ــد.  ــرار می ده ــبکه ق ــد و در ش می یاب

ــه  ــش های »چگون ــتفاده از پرس ــا اس ب
و اگــر« اعتبــار روابــط علــت و معلولــی 

ســنجیده خواهــد شــد.

شــبکه،  ایــن  تکمیــل  از  پــس 
ــاز ــا آغ ــایِی راه کاره ــه ی شناس  مرحل

خواهد شد. 

PetroPAM
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ــر مبنــای  ــه: ایجــاد بسترســازی در راســتای اســتقرار مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی ب عنــوان مقال
ــت ــردی وزارت نف ــه راهب ــم نظام نام ــدل آپ تای م

ــرات،  ــداري و تعمی ــس اداره کل نگه ــت، ریی ــد نف ــناس ارش ــدي- کارش ــن راش ــندگان: فردی نویس
ــادان  ــت آب ــش نف ــرکت پاالی ش

موســي قاســمي- کارشــناس ارشــد صنایــع، هماهنــگ کننــده اســتقرار مدیریــت نویــن نگهــداري و 
ــادان تعمیــرات و دارایي هــای فیزیکــي، شــرکت پاالیــش نفــت آب

خالصه مقاله:

مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی، حرکــت بــر مســیر بهینــه بــا در نظــر داشــتن فاکتورهــای هزینــه، ریســک و بهــره وری 
ــت  ــف و مدیری ــف تعری ــای مختل ــزات می بایســت در الیه ه ــه تجهی ــوده ک ــازمان ب ــزات در س ــر تجهی ــه عم در چرخ
ــه  ــن ب ــرای ســازمان اســت. بنابرای ــذا ایجــاد سیســتم مدیریــت دارایی هــا، تصمیمــی اســتراتژیک و مهــم ب شــوند، ل
منظــور ایجــاد بسترســازی در راســتای اســتقرار مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی بــر مبنــای مــدل آپ تایــم نظام نامــه 
راهبــردی وزارت نفــت در شــرکت پاالیــش نفــت آبــادان، ایــن مقالــه بــا هــدف کاهــش حــوادث ناگــوار، افزایــش بــازده 
تولیــدی تاسیســات و تجهیــزات و بهینه ســازی هزینه هــای مســتقیم و غیرمســتقیم بــرای انجــام فرآیندهــای خــاص، 
ــرکت  ــی ش ــای فیزیک ــرات و دارایی ه ــداری و تعمی ــن نگه ــت نوی ــی از مدیری ــی و تخصص ــرداری فن ــاس الگوب براس
پاالیــش گاز شــهید هاشــمی نــژاد، شــرکت توزیــع نیــروی بــرق مشــهد، شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان و شــرکت 
ــد  ــازی عبارتن ــر پیاده س ــل در ام ــن عوام ــان داد مهم تری ـــ نش ــت. نتای ــته اس ــن گش ــان، تدوی ــت اصفه ــش نف پاالی
از: حمایــت مدیریــت ارشــد ســازمان، ایجــاد ســاختار ســازمانی مدیــر دارایی هــای فیزیکــی، ترویـــ فرهنــگ مدیریــت 
دارایی هــای فیزیکــی بــه منظــور مشــارکت حداکثــری کارکنــان و اجــرای فراگیــر سیســتم مکانیــزه مدیریــت نگهداری 
و تعمیــرات. همچنیــن در اولیــن گام نیــز می بایســت جهــت ارزیابــی ســازمان و آمــوزش کارکنــان در تمــام ســطوح 
از مشــاوری مجــرب در زمینــه صنایــع بــا تخصــص ویــژه در نگهــداری و تعمیــرات اســتفاده نمــود و ســپس عــالوه بــر 
ــزو 55001 در تدویــن نقشــه راه و  ــا بهره گیــری از اســتاندارد ای داشــتن چارچــوب و مــدل در تدویــن نظــام نامــه، ب
اســتفاده از مــدل ارتبــاط فرآیندهــای اســتراتژیک ســازمان بــا وضعیــت نگهــداری تجهیــزات مهــم ســازمان؛ نســبت بــه 

ــود. ــدام نم ــای فیزیکــی اق ــت دارایی ه ــازی مدیری پیاده س

کلمات کلیدی: مدیریت، دارایی های فیزیکی، آپ تایم، نگهداری و تعمیرات، ایزو 55000

محــل انتشــار: ســومین کنفرانــس بین المللــی مدیریــت، حســابداری و اقتصــاد دانــش بنیــان بــا تاکیــد بــر اقتصــاد 
مقاومتــی، ســال 1396، تعــداد صفحــات اصــل مقالــه: 15 صفحــه

معرفی مقاله
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جلسه مشترك دانشگاه صنعت نفت با سازمان مدیریت صنعتی

روز شــنبه مــورخ 8 دی 1397 جلســه ای بــا حضــور معــاون آموزش هــای حرفــه ای و آزاد دانشــگاه صنعــت نفــت و مدیرعامــل 
ســازمان مدیریــت صنعتــی در محــل ســازمان مدیریــت صنعتــی برگــزار شــد. در ایــن جلســه طرفیــن بــر توســعه همکاری هــا 

به ویــژه در حــوزه ی آموزش هــای تخصصــی و کاربــردی بــا رویکــرد مهارت محــوری تأکیــد کردنــد.

در ایــن جلســه مدیرعامــل ســازمان مدیریــت صنعتــی اشــاره کردنــد کــه ایــن ســازمان از بــدو تأســیس، موضــوع مشــاوره 
صنعتــی و توســعه ظرفیت ســازی حرفــه ای بخش هــای دولتــی و خصوصــی و همچنیــن پــرورش مدیــران بنگاه هــا و صنایــع 
درحــال احــداث را، همــواره در دســتور کار داشــته اســت. ابوالفضــل کیانی بختیــاری افــزود: آمادگــی داریــم یــک همــکاری 
نامحــدود را بــا اتحــاد اســتراتژیک دو برنــد برقــرار کنیــم و بــا توجــه بــه مجــوز اعطــای صالحیــت حرفــه ای از طــرف ســازمان 

برنامــه و بودجــه بــه ایــن ســازمان، در ایــن زمینــه نیــز می توانیــم مشــارکت داشــته باشــیم.

در ادامــه، دکتــر ســید مهــدي میررکنــي، معــاون آموزش هــای حرفــه ای و آزاد دانشــگاه صنعــت نفــت بــا اشــاره بــه ســابقه 
طوالنــی دانشــگاه صنعــت نفــت در تربیــت نیــروی انســانی مــورد نیــاز ایــن صنعــت و جایــگاه جهانــی ایــن دانشــگاه در تــراز 
ــردی  ــای تخصصــی و کارب ــزاری دوره ه ــی در برگ ــت صنعت ــازمان مدیری ــد س ــابقه و برن ــه س ــان ب ــی جه دانشــگاه های نفت
اشــاره نمــود و اظهــار داشــت دانشــگاه صنعــت نفــت بــا امکاناتــی کــه در چهــار دانشــکده خــود دارد، می توانــد در برگــزاری 
دوره هــای آموزشــی آزاد و حرفــه ای بــا ســازمان مدیریــت صنعتــی همــکاری نمایــد کــه در ایــن بخــش، کارکنــان صنعــت 
نفــت، جامعــه هــدف اصلــی بــه شــمار می رونــد. ایشــان در پایــان ابــراز امیــدواری کــرد کــه دانشــگاه صنعــت نفــت بتوانــد 
در همــکاری بــا ســازمان مدیریــت صنعتــی، در مســیر ارائــه آموزش هــای حرفــه ای و کاربــردی گام  هــای مؤثرتــری بــردارد.
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مدل مفهومی IAM برای مدیریت دارایی ها )قسمت دوم (                                                                         

تصميم گيري در مورد 
مديريت دارايي

گيري در مورد تصميم . 1
گذاريسرمايه 

گيري در مورد تصميم . 2
نگهداري و  عمليات و 

تعميرات 

و رويكردهـاي تصـميم گيـري در سـه     شامل چالش ها اين گروه 
ايجـاد، بهـره بـرداري و    /حوزه اصلي عمر دارايـي يعنـي اكتسـاب   

) از بـين بـردن  اسقاط، بازسـازي،  (عمر دارايي و پايان نگهداري، 
.مي باشد

ــاليز ســناريوهاي  ــابي و آن ــراي ارزي ــدها و تصــميمات ب  فرآين
يـن  ا. تصميمات مرتبط با سرمايه گذاري هاي سازمان مي باشـد 

يـد  فرآيندها و تصميمات مي توانند مرتبط با دارايـي هـاي جد  
.دسازمان و يا جايگزيني دارايي ها در پايان دوره عمرشان باش

فعاليــت هــا و فرآينــدهاي مــديريتي كــه در تعيــين الزامــات  
، بهره برداري و نگهداري پشـتيبان از اهـداف مـديريت دارايـي    

.دخيل هستند
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تحقق ارزش . 3
چرخه عمر

استراتژي تخصيص . 4
منابع

استراتژي قطع شدن . 5
و خاموشي 

ـ      ه فعاليت ها و تصميمات صورت گرفتـه شـده توسـط سـازمان ب
ه منظور توسعه يك استراتژي براي خاموشـي و قطـع شـدن كـ    

دن و شامل در نظر گرفتن كاهش زمان از كار افتادگي و قطع ش
ه طور هزينه انجام فعاليت هاي مربوط به برنامه مديريت دارايي ب

برنامـه ريـزي   ) يا قطع شدن هـاي (مؤثر و ايمن در طي قطعي ها 
.شده مي باشد

:منبع
https://theiam.org

بهناز شاه حيدر: ترجمه

 سازي صورت گرفته توسط سازمان به منظور متعادلفعاليت هاي 
هزينه و سـود اقـدامات بازسـازي، نگهـداري، تعميـر اساسـي و       

ه بـه  اين موضوع دربرگيرنده روش هاي استفاده شد. اسقاط است
ــل    ــرين ارزش ك ــه بهت ــابي ب ــان از دســت ي ــور اطمين ــا (منظ ب

 و تعيـين ) درنظرگيري اثر متقابل فعاليـت هـاي چرخـه ي عمـر    
.  باشـد تركيب بهينه هزينه، ريسك، عملكرد و اثرات پايداري مي

ارزش كل به طـور معمـول بايـد در سـطح سيسـتم دارايـي يـا        
.درنظر گرفته شودپرتفوي دارايي 

ازمان تعيين و ثبت فعاليت ها و فرآيندهاي انجام شده توسط سـ 
آالت،  به منظور دست يابي و استفاده از نيـروي انسـاني، ماشـين   

ابزار و مواد اوليه براي تكميـل و تحويـل اهـداف و برنامـه هـاي      
ــابي بايــد هزينــه و  . دارايــي اســتمــديريت  اســتراتژي منبــع ي

تـرين  ريسك هاي برون سپاري تامين  منابع و چگونگي ايجـاد به 
 روش براي يكپارچه سازي منابع در دسترس، به منظـور اجـراي  

.اقتصادي برنامه مديريت دارايي سازمان را در نظر گيرد
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برای اولین بار در سطح کشور

راه اندازی »پایگاه دانش« مرکز توسعه نظام 
مدیریت دارایی های فیزیکی صنعت نفت

ــوزه  ــر در ح ــداف زی ــا اه ــگاه ب ــن پای ای
ــی هــای فیزیکــی صنعــت  مدیریــت دارائ
ــار در ســطح کشــور  ــرای اولیــن ب نفــت ب

ــت.  ــده اس ــاد گردی ــی و ایج طراح

1. تجمیع، انباشت، نشر و انتقال دانش 

ــی  ــی و اجرای ــات علم ــال تجربی 2. انتق
ــت ــت نف ــن صنع متخصصی

3. کمــک بــه رشــد و تعالــی دانــش 
آموختــگان رشــته هــای مرتبــط

پــروژه هــای  اجــرای  بــه  4. کمــک 
صنعتــی  پژوهشــی 

5. ایجــاد یــک شــبکه و بانــک اطالعاتــی 
ــوزه  ــاالن ح ــن و فع ــگان، متخصصی نخب

ــی ــای فیزیک ــی ه ــت دارائ مدیری

ــه  ــردی ک ــای کارب ــامانه ه ــه س از جمل
ــتفاده  ــل اس ــال و قاب ــگاه فع ــن پای  در ای

می باشد شامل:

- سامانه مقاالت علمی

- سامانه کتب علمی

- سامانه پایان نامه ها

- سامانه استاندارد ها

- سامانه نرم افزارهای کاربردی

- سامانه رویدادهای علمی

- سامانه دوره های آموزشی

- سامانه نشریات تخصصی

عالقــه منــدان و متخصصیــن جهــت 
همــکاری، عضویــت و بهــره منــدی 
ــد  ــی توانن ــوق م ــات ف از اطالع
بــه  پایــگاه  آدرس  طریــق  از 
 www.PetroPAM.info ــانی  نش

اقدام نمایند.
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