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سخن مدیرمسئول

ــد  ــی جدی ــاز انقالب ــروز در آغ ــای ام دنی
در حــوزه فــن آوری قــرار دارد. انقالبــی 
ــا  ــا ب ــاط م ــی، کار و ارتب ــوه زندگ ــه نح ک
یکدیگــر را تغییــر خواهــد داد. انقالبــی کــه 
بــر پایــه فــن آوری دیجیتــال اســتوار اســت 
ــه  ــزی اســت ک ــر از چی و بســیار متفاوت ت
بشــریت بــه واســطه انقالب هــای صنعتــی 
ــاب  ــت. در کت ــرده اس ــه ک ــین تجرب پیش
ــته کالوس  ــارم نوش ــی چه ــالب صنعت انق
براســاس  کــه  شــده  مطــرح  شــواب  
ــالب از  ــن انق ــان، ای ــی کارشناس پیش بین
ســال 2015 آغــاز شــده و در ســال 2030 
ــه  ــه نقطــه اوج خــود خواهــد رســید و ب ب
دلیــل ســرعت بیشــتر ایــن انقــالب از 
انقالب هــای پیشــین، رهبــری جهانــی 
در آینــده تعلــق بــه کشــورهایی دارد کــه 
از ظرفیت هــا و فرصت هــای پیش آمــده 
ــت را  ــن وضعی ــواب ای ــد. ش ــتفاده کنن اس
ــد  ــد و می گوی ــه ســونامی تشــبیه می کن ب

نشــانه های کمــی در ســاحل می بینیــم 
و ناگهــان موجــی بلنــد می شــود. ایــن 
تغییــرات بســیار متنــوع و گســترده اند،  
ــای  ــه ج ــت ب ــن اس ــه ممک ــی ک ــا جای ت
ــر  ــم ب ــازه  دهی ــا اج ــر موج ه ــدن ب سوارش

ــد. ــه کنن ــا غلب م

مــا اکنــون در آغــاز دوران انقــالب صنعتــی 
ــه  ــی ک ــم. دوران ــر می بری ــه س ــارم ب چه
رو بــه پیشــرفت اســت و فن آوری هــای 
نانــو  روباتیــک،  تحول آفرینــی هماننــد 
فــن آوری، چــاپ ســه بعــدی، هــوش 
مصنوعــی و اینترنــت اشــیاء نحــوه زندگــی 
ــت  و کار مــردم را تغییــر می دهنــد. اینترن
ــه در  ــت ک ــدی اس ــن آوری جدی ــیاء، ف اش
ــبکه  ــه ش ــر شــیء ب ــکان اتصــال ه آن ام
اشــیاء  اینترنــت  اســت.  فراهــم شــده 
شــبکه ای بــرای اتصــال افــراد، اشــیاء، 
ــرای  ــت ب ــق اینترن ــا و داده از طری برنامه ه
دور،  راه  از  کنتــرل  همچــون  مــواردی 

ــت. ــت و ... اس مدیری

ــه  ــه ب ــا توج ــیاء، ب ــت اش ــتقرار اینترن اس
تنــوع دارایی هــا تاثیــر قابل توجهــی در 

دارد. دارایی هــا  مدیریــت 

ــتر  ــیاء در بس ــت اش ــتفاده از اینترن ــا اس ب
ــر مشــکالتی  ــم ب ــری اطالعــات می توانی اب
کــه در مدیریــت دارایی هــا وجــود دارد 
پیــروز شــویم. کنتــرل دارایی هــا بصــورت 
ــه از  ــتفاده بهین ــه اس ــر ب ــمند منج هوش
ــرات چشــمگیر  ــه اث ــا می شــود ک دارایی ه
ــش  ــی و کاه ــه صرفه جوی ــری از جمل دیگ
هزینه هــای ســازمان را نیــز درپــی خواهــد 

داشت.

ــف در حفــظ  سیاســت ســازمان های مختل
ــر دو روش  و حراســت دارایی هــا مبتنــی ب
ــه  ــداری بهین ــا نگه ــا و ی ــش هزینه ه کاه
ــول  ــور معم ــت وبه ط ــازمان اس ــوال س ام
ــوال  ــن ام ــظ ای ــرای حف ــد ب ــران ارش مدی
ــد.  در  ــه می دهن ــنتی ارائ ــای س راه کاره
ــوال  ــنتی معم ــای س ــه راه کاره ــی ک حال
بــرای ســازمان های متوســط و کوچــک 
قابــل قبــول اســت. ولــی در ســازمان های 
ــاس  ــت و حس ــوال گران قیم ــا ام ــزرگ ب ب
کــه آن هــا را بصــورت لحظــه ای در نقــاط 
مختلــف شــهر، کشــور و یــا اقصــی نقــاط 
ــل  ــد، راه کار قاب ــرل می نماین ــان کنت جه
قبــول و مناســبی نیســت. این جاســت 
ــیاء  ــت اش ــوژی اینترن ــرد تکنول ــه کارب ک
کــه یکــی از به روزتریــن فن آوری هــای 
عصــر دیجیتــال اســت نمایــان مــی شــود. 

انقالب صنعتی چهارم و کاربرد اینترنت اشیاء در

مدیریت دارایی های فیزیکی 

دکتر مهدی میررکنی
مدیرمسئول
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ــت از  ــظ و حراس ــوژی حف ــن تکنول ــا ای ب
امــوال و مطلــع شــدن از دارایی هایــی 
کــه در دســترس فیزیکــی مــا قــرار ندارنــد 
ــکل  ــه ش ــم ب ــود و می توانی ــان می ش آس
هوشــمند از اتــالف، ســرقت و مفقــود 
شــدن امــوال ســازمان جلوگیــری کنیــم و 
همچنیــن بــا اطــالع بــه موقــع از معیــوب 
وارد  از  قبــل  تجهیــزات  ایــن  شــدن 
ــه  ــبت ب ــده نس ــارت های عم ــدن خس ش

ــدام کنیــم. ــر آن اق ــا تعمی جایگزینــی و ی

اشــیاء  اینترنــت  از  کــه  ســازمان هایی 
ــتفاده  ــود اس ــی خ ــت دارای ــرای مدیری ب
ســازمان های  از  گام  چندیــن  می کننــد 
ــای  ــون ابزاره ــتند. چ ــر هس ــب جلوت رقی
مراقبــت  و  کنتــرل  تحــت  ســازمان 
ــرای  ــل ب ــورت تمای ــوده و در ص ــی ب دائم
یــا  و  فرســوده  تجهیــزات  جایگزینــی  

ــه  ــا توج ــد، ب ــزات جدی ــا تجهی ــی ب قدیم
ایــن  از  کامــل  اطالعــات  بــه داشــتن 
تجهیــزات بــه کمــک اینترنــت اشــیاء، 
ــی  ــر از زمان ــان تر و راحت ت ــر آس ــن ام ای
ــی  ــورت فیزیک ــد به ص ــه بخواهن ــت ک اس
ــه  ــوال موجــود، اطالعــات ب ــه ام نســبت ب
ــل   ــه و تحلی ــه تجزی روز را جمــع آوری و ب
و جایگزینــی آن بــا ســایر تجهیــزات اقــدام 

ــد. کنن

آیا می دانید؟

 نویسندگان و پژوهشگران ارجمند

می توانند مقاالت و پژوهش های خود را  به ایمیل 

petropam@put.ac.ir ارسال نمایند.
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مشــخصه اصلــی آن، تلفیــق فناوری هایــی 
حوزه هــای  میــان  فاصلــة  کــه  اســت 
فیزیــک، دیجیتــال و زیست شناســی را 

می کنــد. گذشــته  از  کم رنگ تــر 

 ایــده اصلــی انقــالب صنعتــی چهــارم ایــن 
اســت کــه تولیــد صنعتــی بایــد همــگام بــا 
ــرفته  ــات پیش ــات و ارتباط ــاوری اطالع فن
رشــد کنــد. بنابراین، هســته اجــرای آن در 
عرصــه تولیــد، پیونــد دنیــای فیزیکــی در 
ســطح کارگاه هــای تولیــدی بــه اینترنــت و 

دنیــای ســایبری اســت. 

در نتیجــه، آینــده بــه ســمت ارتبــاط 
مســتقیم نیــروی انســانی بــا ماشــین آالت، 
واحدهــای تولیــدی، تــدارکات و محصوالت 

خواهــد رفــت. 

ــادی  ــرکت های زی ــده ش ــال های آین در س
مایــل بــه  بهره گیــری از فناوری هایــی 
ماننــد اینترنــت اشــیاء و بازارهــای متاثــر از 
وب و اپلیکیشــن و همچنیــن رایانــش ابری 

سخن سردبیر

رئیــس  شــواب  کالوس   ،2016 ســال 
اقتصــاد  جهانــی  مجمــع  بنیانگــذار  و 
)WEF( در مــورد قرارگرفتــن جهــان در 

آســتانه انقــالب صنعتــی چهــارم صحبــت 
ــه طــور چشــمگیری  ــی کــه ب کــرد؛ انقالب
ــت   ــد گذاش ــر خواه ــا تاثی ــی م ــر زندگ ب

.)1395:10 )شــأنی، 

ــدرت آب  ــی از ق ــالب صنعت ــتین انق نخس
ــدات  ــردن تولی ــزه ک ــرای مکانی ــار ب و بخ
دومیــن  می کــرد.  اســتفاده  صنعتــی 
ــدرت  ــه بهره گیــری از ق ــوط ب انقــالب مرب
تولیــدات صنعتــی در ســطح  بــرق در 
ــز  ــود، انقــالب ســوم نی بســیار گســترده ب
از فــن آوری اطالعــات و الکترونیــک بــرای 
مکانیــزه کــردن تولیــدات در مقیــاس کالن 
اســتفاده می کــرد و حــاال انقــالب صنعتــی 
ــر پایــه انقــالب ســوم بنــا شــده  چهــارم ب
ــط  ــه از اواس ــال ک ــی دیجیت ــت؛ انقالب اس
قــرن گذشــته در حــال وقــوع بــود و 

خواهنــد بــود.

فنــاوری اینترنــت اشــیاء در بســتر رایانــش 
ابــری بــرای پوشــش جامــع و دقیــق 
اطالعــات بــه همــراه یکپارچگــی اطالعــات 
و تجزیــه و تحلیــل  داده هــا می توانــد 
مدیریــت  در  را  تحــول  تریــن  بــزرگ 

امــوال و دارایی هــا ایجــاد کنــد.

ایــن فنــاوری عــالوه بــر کاهــش نیروهــای 
هزینه هــای  کاهــش  موجــب  انســانی، 
ــن  ــه شــده  و  ای ــرل بهین ــازمانی و کنت س
تغییــر بــرای میلیون هــا شــاغل و کارفرمــا 
قابــل  و  در سراســر جهــان محســوس 

ــود. ــد ب ــاهده خواه  مش

ــادی را در   دنیــای آینــده، فرصت هــای زی
ــتی  ــه  درس ــر ب ــه اگ ــه دارد ک ــود نهفت خ
ــاه اقتصــادی،  از آن هــا اســتفاده کنیــم رف
پیشــرفت اجتماعــی و شــکوفایی فــردی را 
بــه دنبــال خواهــد داشــت. امــا دســتیابی 
ــی  ــه تغییرات ــاز ب ــا نی ــن فرصت ه ــه ای ب
دارد. اساســی در عرصه هــای گوناگــون 

و  آموزشــی  نظــام  فرآینــد،  ایــن  در 
ــای  ــروی کار و رویکرده ــوزی نی مهارت آم
تجــاری بــرای توســعه مهارت هــا بایــد 

ــود. ــول ش متح

ــر ارتقــای  ــذا تعییــن راهبــردی مبنــی ب ل
نظــر  بــه  مهارت هــا ضــروری  فراگیــر 
آن  طــی  کــه  رویکــردی  می رســد. 

دکتر سیامک برادران
سردبیر

آموزش در انقالب صنعتی چهارم 
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نتیجــه  در  فیزیکــی  دارایــی  مدیریــت 
ــور،  ــی ام ــازی برخ ــتفاده از خودکارس اس
قــدرت رقابتــی نیــروی کار انســانی خود را 
ــر  ــدان را توانمندت ــد و کارمن ــا می ده ارتق
می ســازد تــا بتواننــد ظرفیــت کامــل 
ــر  ــرف ب ــز ص ــد. تمرک ــروز دهن ــود را ب خ
خودکارســازی امــور تنهــا صرفه جویــی  

تعییــن  ولــی  دارد،  همــراه  بــه  مالــی 
راهبــردی کــه هدفــش رشــد صنایــع 
پیــش رو  را  گســترده تری  افــق  باشــد، 
قــرار می دهــد کــه همانــا فعالیت هــای 
ارزش آفریــن اســت. وقتــی کارمنــدان/

و  انجــام کارهــای روتیــن  از  کارگــران 
تکــراری خــالص شــوند می تواننــد بــا 

ــن  ــای ارزش آفری ــاوری کاره ــی فن همراه
ــانی  ــتعدادهای انس ــد و ا از اس ــام دهن انج

ــد. ــتری بگیرن ــره بیش ــود به خ

1. شــواب، کالوس )1395(، انقــالب صنعتــی 
چهــارم، ترجمــه مرتضــی شــأنی، چــاپ اول، 

تهــران: انتشــارات شــرکت چــاپ و نشــر بازرگانی.

عالقه مندان و متخصصین جهت همکاری، عضویت 

و بهره مندی از اطالعات پایگاه دانش مدیریت 

دارایی های فیزیکی می توانند ازطریق آدرس 

 www.petropam.info پایگاه به نشانی 

اقدام نمایند.
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یادگیری از شکست
نویسنده: اشرف لبیب

ترجمه: نغمه ذوقی، مهدی زلقی

ــد،  ــری می دان ــت یادگی ــت را فرص ــه شکس ــی ک ــاد فرهنگ ایج
ــان  ــود در بی ــث می ش ــگ باع ــن فرهن ــت. ای ــم اس ــیار مه بس
ــه راحتــی در مــورد آن  اشــتباهات احســاس امنیــت کنیــم و ب
ــاال رفتــه  و  حــرف بزنیــم. در نتیجــه احتمــال گــزارش خطــا ب

ــت. ــد یاف ــکاب مجــدد آن کاهــش خواه ــزان ارت می

کتــاب یادگیــری از شکســت؛ بــا اســتفاده از مطالعــات مــوردی 
بــه تجزیــه و تحلیــل بالیــا و فجایــع پرداختــه اســت، بــه ایــن 
ــوق  ــوند و مش ــده می ش ــی دی ــه خوب ــا ب ــه فاجعه ه ــل ک دلی
آن هــا  از  یادگیــری  بــرای  سیاســت گذاران  و  ســازمان ها 
ــب  ــوردی از قال ــات م ــف مطالع ــاب توصی ــن کت ــتند. در ای هس
ــاده  ــاق افت ــع اتف ــه اول وقای ــد. در مرحل ــروی می کن خاصــی پی
ــردد و ســپس  ــه می گ ــه ارائ ــه فاجع ــی حــوادث منجــر ب و توال

ــود.  ــی می ش ــی بررس ــی خراب ــی و منطق ــل فن عل

لــذا مــا برآنیــم تــا در هــر شــماره از نشــریه ترجمــه بخشــی از 
ــت  ــازمان ها، جه ــرای س ــی ب ــراغ راه ــا چ ــم، ت ــاب را بیاوری کت

یادگیــری عملیــات ایمــن باشــد.

مطالعه موردی دیپ واتر هاریزون1 - قسمت اول

واتــر  دیــپ  در  نفــت  نشــت  از  معتبــر  و  کامــل  شــرح 
ــر  ــپ وات ــات دی ــروه مطالع ــزارش گ ــوان در گ ــزون را می ت های
گــزارش  )BP 2011(کمیســیون گــزارش   ،)DHSG 2011( 

)USDOI 2010( یافت.

HORIZON DEEPWATER  1
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سابقه فاجعه

ــپ  ــاری دی ــم دکل حف ــاری عظی ــل 2010، انفج ــتم آوری بیس
ــه  ــود کــرد و ب ــزون در شــمال خلیــج مکزیــک را ناب ــر هاری وات

ــاد.  ــاق افت ــت اتف ــکه نف ــا بش ــت میلیون ه ــال آن نش دنب

عملیــات حفــاری چــاه ماکونــدو در دریــای خلیــج مکزیــک کــه 
بــه دلیــل صدمــه دکل در نوامبــر 2009 متوقــف شــده بــود در 
ــدو دارای  ششــم فوریــه 2010 از ســر گرفتــه شــد. چــاه ماکون
ــی  ــی طراح ــای هیدرولیک ــامل دریچه ه ــر )ش ــیر فوران گی ش
شــده بــرای تنظیــم فشــار نفــت و گازهــای آزاد شــده از چــاه، 
ــاری  ــرای حف ــه ب ــود ک ــا( ب ــاری و آب دری ــراه گل حف ــه هم ب
چــاه اســتفاده می شــود. شــیر فــوران گیــر بــرای کنتــرل چــاه 
ــر  ــکل زی ــود. ش ــال می ش ــاه فع ــوران چ ــوادث ف ــان ح در زم
اجــزاء شــیر فوران گیــر را نشــان می دهــد. بــرای کنتــرل فشــار 

ــتفاده  ــاری  اس ــا و گل حف ــاری از آب دری ــن حف ــاه حی در چ
می شــود.  امــا حیــن عملیــات حفــاری، هنگامــی کــه فشــار بــر 
فشــار گل حفــاری  و آب دریــا درون چــاه غالــب می شــود، گل 
حفــاری همــراه بــا گاز هیدروکربــن شــروع بــه فــوران بــه ســطح 
دکل می کنــد. تحقیقــات نشــان داده اســت کــه هیدروکربــن از 
طریــق جــداره ســیمانی بــا طراحــی ضعیــف )کــه بــرای ایزولــه 
ــده  ــر ش ــاه منتش ــه درون چ ــود( ب ــام می ش ــاه انج ــردن چ ک
اســت. هیدروکربــن منتشــر شــده بــا گل حفــاری مخلــوط شــده 
و در ایــن مرحلــه هیدروکربــن بــا فشــار باالیــی تولیــد شــده و 
ــانده و در  ــیب رس ــر آس ــیر فوران گی ــای درون ش ــه دریچه ه ب
نتیجــه مقــدار بیشــتری از گاز، نفــت و گل حفــاری بــه ســطح 

دکل جریــان یافتــه اســت.

چنــد دقیقــه بعــد، اولیــن انفجــار رخ داده و بــه کابل هایــی کــه 
ــد،  ــه هــم متصــل می کنن ــر را ب ــرل و شــیر فوران گی ــاق کنت ات
ــار  ــارج شــدن انفج ــرل خ ــه از کنت ــر ب ــانده و منج آســیب رس
ــا گذشــت زمــان، مقــدار زیــادی از هیدروکربــن  شــده اســت. ب
ــراق انفجــار دوم را  ــه شــده کــه منبــع احت ــاق موتورخان وارد ات

فرآهــم نمــوده اســت.
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علت فنی شکست

ــه  ــن فاجع ــرای ای ــادی ب ــل زی ــه دالی ــان داد ک ــی ها نش بررس
وجــود دارد. بــه هــر حــال، هــر چــه کــه بــود، عواقــب 
ــرح  ــه ش ــوان ب ــل را می ت ــت. عل ــراه داش ــه هم ــاری ب فاجعه ب

ــرد: ــدی ک ــته طبقه بن ــد دس ــه چن ــل ب ذی

طراحی ضعیف سیمان کاری چاه 

بــه نظــر می آیــد کــه علــت اصلــی انفجــار، نشــت هیدروکربــن 
ــت  ــاری اس ــای حف ــتم لوله ه ــه درون سیس ــاه ب ــن چ از پایی
کــه منجــر بــه نشــت گاز بــه اتــاق موتورخانــه شــده اســت. در 
بررســی ها بــرای تجزیــه و تحلیــل ایــن ســناریو متوجــه شــدند 
از ابتــدا ســیمان کاری دیــواره چــاه کــه بــرای جلوگیــری از ورود 
ــته و  ــتی نداش ــی درس ــده، طراح ــتفاده ش ــاه اس ــه چ ــا ب گازه
بعــالوه آزمایش هــای حفــظ فشــار بــر روی آن انجــام نگرفتــه و 
در نتیجــه، هیدروکربــن از جــداره ســیمان کاری شــده وارد چــاه 

شــده اســت.

خرابی مکانیکی شیر فوران گیر

شــیر فوران گیــر تســهیالتی مکانیکــی شــامل بخش هــای 
مختلــف اســت کــه بــه عنــوان دریچه هایــی بــرای تنظیــم فشــار 
چــاه و جلوگیــری از رســیدن نفــت و گاز بــه ســطح دکل حفاری 
عمــل می کنــد و در ایــن حادثــه بــه طــور جــدی آســیب دیــده 
اســت. هیدروکربــن فشــار بــاال از طریــق جداره ســیمانی آســیب 
دیــده و بــه درون چــاه فــوران کــرده و درنتیجــه فشــار چــاه از 
کنتــرل خــارج و منجــر بــه انتشــار مقادیــر زیــادی نفــت و گاز 
ــن  ــاری و گاز هیدروکرب ــت. گل حف ــده اس ــطح دکل ش ــه س ب
ــی  ــده و منبع ــرو وارد ش ــد نی ــاق تولی ــه ات ــده ب ــازی ش جداس
ــن،  ــر ای ــرای  شــروع اشــتعال فرآهــم نمــوده اســت. عــالوه ب ب
ــوزی  ــری از آتش س ــرای جلوگی ــه ب ــی و گاز ک ــتم ایمن سیس
ــا  ــاده و ی ــود، از کار افت ــده ب ــی ش ــدن گاز طراح ــوط ش و مخل

توانایــی غلبــه بــر ایــن مشــکل را نداشــته اســت.

آسیب کابل های کنترل

دو انفجــار جداگانــه بــه فاصلــه ده ثانیــه از هــم صــورت گرفــت و 

ــاق  ــه ات ــر را ب ــه شــیر فوران گی ــرل ک ــای کنت درنتیجــه کابل ه
کنتــرل متصــل مــی کننــد، آســیب  دیدنــد و باعث شــدند شــیر 
ــیگنالی  ــچ س ــن هی ــود. بنابرای ــارج ش ــرل خ ــر از کنت فوران گی

بیــن اتــاق کنتــرل و شــیر فوران گیــر وجــود نداشــت. 

سیستم آتش و گاز

از  ناشــی  حــوادث  انتظــار  نفــت  اکتشــاف  عملیــات  در 
آتش ســوزی زیــاد اســت. بنابرایــن سیســتم ایمنــی بــرای 
جلوگیــری از آتش ســوزی وجــود دارد. متاســفانه در حادثــه 
ــرده  ــتی کار نک ــتم به درس ــن سیس ــزون، ای ــر هاری ــپ وات دی
اســت کــه نشــان دهنده نگهداشــت ضعیــف سیســتم های 

می باشــد. ایمنــی 

پیامدها و شدت

مرگ و میر و صدمات

در زمــان انفجــار، 126 پرســنل بــر روی ســکوی دیــپ واتــر در 
حــال کار بودنــد. اکثــر آن هــا بــه علــت درســت عمــل نکــردن 
سیســتم هشــدار، دیــر متوجــه شــدند کــه بایــد در ســریع ترین 
زمــان ممکــن دکل حفــاری را تــرک کننــد.  در آن زمــان هــرج 
ــر روی ســکو وجــود داشــت، چــون کارکنــان  ــادی ب و مــرج زی
تــالش می کردنــد بفهمنــد، چــه اتفاقــی افتــاده و دســتورالعمل 
شــرایط اضطــراری نیــز بــه طــور دقیــق بــرای آنــان روشــن نبود. 
بــا ایــن حــال بســیاری از آن هــا بــه دریــا پریدنــد و عــده ای هــم 
ــق نجــات  ــا دو قای ــا تنه ــا شــدند. ام ــدازی قایق ه ــر راه ان منتظ
آمــاده بــود. متاســفانه، راه هــای فــرار بــه دلیــل انفجار و پرشــدن 
ــرعت از  ــه س ــود. ب ــده ب ــدود ش ــن مس ــید کرب ــوا از دی اکس ه
کشــتی پشــتیبانی »دیمــون بکنســتون« کــه نزدیــک دکل بــود، 
ــتی،  ــریع کش ــخ س ــه پاس ــه ب ــا توج ــد و ب ــته ش ــک خواس کم
ــد و  ــات یافتن ــد، نج ــده بودن ــا پری ــه دری ــه ب ــرادی ک ــدا اف ابت
زخمــی هــا بــه نزدیک تریــن بیمارســتان منتقــل شــدند. براثــر 

ایــن حادثــه 11 نفــر فــوت شــدند و 15 نفــر آســیب دیدنــد.

اثرات زیست محیطی

ــت  ــه نف ــت ک ــان داده اس ــتقل نش ــای مس ــه و تحلیل ه تجزی
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ــه 33/8  ــه اضاف ــن ب ــون گال ــاً 185 میلی ــده تقریب ــش ش پخ
میلیــون گالنــی کــه توســط BP جمــع آوری شــد، بــود و 
ــوده شــد.   ــا نفــت آل ــل از خــط ســاحل ب ــا مای درنتیجــه صده
ــران  ــه روی ماهیگی ــا ب ــیعی از دری ــق وس ــان مناط در آن زم
بســته شــد. عــالوه بــر ایــن، حیــات وحــش توســط نشــت نفــت 
تحــت تاثیــر قــرار گرفــت و هــزاران پرنــده، ماهــی، الک پشــت 

ــدند.  ــته ش ــی کش ــتاندار دریای و پس

ایــن فاجعــه بــه دالیــل مختلفــی از جملــه دالیــل فنــی، 
ســازمانی و مالــی رخ داده اســت و همچمنیــن مشــکالت ایمنــی 

ــته اســت. ــود داش ــز وج ــا طراحــی نی ــط ب مرتب

دالیل فنی

1-جــداره ســیمانی قابلیــت جلوگیــری از ورود گاز هیدروکربنــی 
ــا گل حفــاری  ــه درون چــاه را نداشــته اســت. بنابرایــن، گاز ب ب
ــت  ــطح دکل نش ــه س ــاد ب ــار زی ــت فش ــد و تح ــوط گردی مخل

کــرده اســت.

2-شــیر فــروران گیــر در ایزولــه کــردن چــاه ناموفــق بــود کــه 
ــطح دکل را داده  ــه س ــت ب ــن و نف ــت هیدروکرب ــازه حرک اج

اســت.

منبع: 

همکاری با ما، درسایت: 

مرکزتوسعه 

نظام مدیریت دارایی های فیزیکی

www.petropam.ir
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 Analysis of Major Disasters. First edition. Elsevier, New
York
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 برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ایران

ــش  ــت، گاز، پاالی ــی نف ــن نمایشــگاه بین الملل بیســت و چهارمی
و پتروشــیمی 11 الــی 14 اردیبهشــت 98 در محــل دائمــی 

نمایشــگاه های بین المللــی ایــران برگــزار گردیــد.
 ایــن نمایشــگاه هرســال بــه عنــوان بزرگتریــن رویــداد صنعتــی و 
تجــاری ایــران در ایــن حــوزه برگــزار می گــردد. غرفــه دانشــگاه 
ــئولین و  ــان مس ــگاه میزب ــالن 8 و 9 نمایش ــت در س ــت نف صنع

متخصصیــن ایــن حــوزه بــود.
در روز چهارشــنبه مــورخ 11 اردیبهشــت 98، جنــاب آقــای 
مهنــدس اصــل عربــی مدیــرکل محتــرم نظــام مدیریــت 

ــاوری  ــش و فن ــی پژوه ــت مهندس ــی معاون ــای فیزیک دارایی ه
ــد  ــن بازدی ــی ای ــد. ط ــه بودن ــن غرف ــان ای ــت میهم وزارت نف
جلســه ای بــا حضــور ایشــان و آقایــان دکتر بــرادران رئیــس مرکز 
ــت و  ــت نف ــی صنع ــای فیزیک ــت دارایی ه ــام مدیری ــعه نظ توس
دکتــر شــریفی مدیــرکل امــور پژوهشــی دانشــگاه صنعــت نفــت 
ــاب  ــتور جن ــه دس ــه ب ــین های دوار ک ــروژه ماش ــوص پ درخص
ــتفاده  ــت اس ــت جه ــرم نف ــر محت ــه وزی ــدس زنگن ــای مهن آق
ــت  ــاز صنع ــه نی ــخگویی ب ــرای پاس ــگاه ب ــای دانش از ظرفیت ه

ــد. ــزار گردی ــت، برگ ــده اس ــف ش تعری
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اینترنت اشیاء کلید توسعه مدیریت دارایی های فیزیکی
گردآوری و ترجمه: نغمه ذوقی

 ،)M2M( ــین ها ــن ماش ــت داده بی ــال و دریاف ــد ارس    فرآین
نخســتین بــار در دهــه 1970 آغــاز شــد. در آن زمــان ایــن ایــده 
ــام »محاســبات فراگیــر« نامیــده می شــد. اصطــالح  ــه ن اغلــب ب
ــال  ــتون1 در س ــن اش ــط کوی ــار توس ــن ب ــیاء اولی ــت اش اینترن
ــت.  ــکل گرف ــل2 ش ــر و گمب ــول کارش در پراکت 1999 و در ط
اشــتون کــه در زمینــه بهینه ســازی زنجیــره تامیــن مشــغول بــه 
 RFID کار بــود در یــک ســخنرانی، ایــده اســتفاده از چیپ هــای
در محصــوالت را مطــرح کــرد تــا بــه ایــن ترتیــب امــکان ارائــه 
ــد. وی ســخنرانی  ــار بوجــود بیای ــار لحظــه ای از کاالهــای انب آم

خــود را »اینترنــت اشــیاء« نامیــد.

Kevin Ashton  1

Procter & Gamble  2

       اینترنــت اشــیاء یــا 3IOT توصیف کننده سیســتمی اســت که 
در آن اشــیاء در دنیــای فیزیکــی و بــا اســتفاده از حس گرهایــی 
ــه آن هــا متصــل هســتند، از  ــا ب ــد ی کــه درون اشــیاء قــرار دارن
طریــق فناوری هــای ارتباطاتــی بیســیم و بــا ســیم بــه اینترنــت 
ــیاری  ــد. بس ــات می پردازن ــادل اطالع ــه تب ــده اند و ب ــل ش متص
ــک  ــت اشــیاء ی ــه اینترن ــد ک ــه اشــتباه فکــر می   کنن ــردم ب از م
تکنولــوژی مســتقل اســت. جالــب اینجاســت کــه اینترنــت اشــیاء 
ــا حضــور ســایر تکنولوژی هــای مســتقل کــه اجــزای اساســی  ب

آن را تشــکیل مــی دهنــد، فعــال می شــود.

ــه واقعیــت تبدیــل می کننــد  ــت را ب اجــزای اساســی کــه اینترن
عبارتنــد از:

Internet Of Things  3
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ــی  ــه توانای ــخگو ک ــی پاس ــیاء فیزیک ــاخت اش ــزار: س ــخت اف س
ــد. ــتورالعمل را دارن ــه دس ــخ ب ــا و پاس ــی داده ه بازیاب

ــرم افــزار: امــکان جمــع آوری داده هــا، ذخیره ســازی، پــردازش  ن
و آمــوزش را دارنــد.

ــی  ــا و فناوری های ــکل از پروتکل ه ــات: متش ــاخت ارتباط زیرس
ــادر می ســازد کــه داده هــا را  اســت کــه دو شــیء فیزیکــی را ق

مبادلــه کننــد.

ــا  ــت اشــیاء ب آزمایش هــای اولیــه و توســعه ی شــبکه های اینترن
ــم انداز  ــروزه چش ــه ام ــد. البت ــاز ش ــی آغ ــایل صنعت ــال وس اتص
ــر  ــه ه ــی ب ــایل صنعت ــال از وس ــرای اتص ــه و ب ــعه یافت آن توس
ــیاء  ــت اش ــع، اینترن ــت. در واق ــرده اس ــدا ک ــعه پی ــزی توس چی
شــما را قــادر مــی ســازد کــه اشــیاء مــورد اســتفاده خــود را از راه 
ــرل  ــت و کنت ــی مدیری ــه کمــک زیرســاخت های اینترنت دور و ب
کنیــد. اســتقرار IoT می توانــد تأثیــر قابــل توجهــی در مدیریــت 

ــد. ــته باش ــا داش ــداری دارایی ه و نگه

اینترنــت اشــیاء بــا ارســال و تبــادل داده هــا از طریــق اینترنــت، 
تجهیــزات فیزیکــی را بــا سیســتم های فنــاوری اطالعــات ادغــام 
می کنــد. بــرای مثــال، بــا اتصــال یــک سنســور می توانیــد یــک 
ــور  ــد. سنس ــل کنی ــتگاه IOT تبدی ــه دس ــی را ب ــی معمول دارای
ــی،  ــت دارای ــه وضعی ــوط ب ــات مرب ــودکار اطالع ــور خ ــه ط ب
ــزی  ــه سیســتم مرک ــی را  ب ــای احتمال ــکان و خرابی ه ــد م مانن
ــد  ــازه می ده ــا اج ــرکت ه ــه ش ــد. IoT ب ــال می کن ــما ارس ش
ــه جمــع آوری و تجزیــه و  ــه ب ــدون دخالــت انســان، فعاالن کــه ب
ــتم های  ــن سیس ــد. همچنی ــا بپردازن ــات دارایی ه ــل اطالع تحلی
مدیریــت دارایــی IoT می تواننــد نشــانه های هشــدار دهنــده ای 
از عملکــرد و خرابی هــای دســتگاه را پــر کــرده، و بــا اســتفاده از 
ایــن داده هــا، برنامه هــای تعمیــر و نگهــداری خــودکار، خدمــات 

خــود را قبــل از بــروز خرابــی ارائــه خواهنــد داد.

ــی دســتگاه ها  ــف شــروع خراب ــت دارایــی IoT باعــث توق مدیری
ــطح  ــر در س ــتگاه، دیگ ــمتی از دس ــه قس ــی ک ــوند. زمان می ش
مطلــوب کار نمی کنــد، سنســور دارایــی داده هــای خرابــی را بــه 
ــداری از  ــر و نگه ــران تعمی ــزی می فرســتد، و مدی سیســتم مرک

ــی اطــالع پیــدا کــرده و می تواننــد قبــل از اینکــه دارایــی  خراب
بــه طــور کامــل از کار بیفتــد، آن را اصــالح نماینــد. ایــن رویکــرد 
برنامه هــای نگهــداری پیشــگیرانه معمــول  بــا  در مقایســه 
ــر  ــازمان ها بهت ــذا س ــی دارد. ل ــه را در پ ــی در هزین صرفه جوی
اســت از فنــاوری IoT بــرای کاهــش هزینه هــا و بهبــود مدیریــت 
دارایــی خــود اســتفاده کننــد. IoT  کلیــدی در تحــول دیجیتــال 
ــای  ــا دارایی ه ــد ت ــک کن ــازمان ها کم ــه س ــد ب ــت و می توان اس
فیزیکــی و دیجیتــال خــود را حفــظ نمــوده و کارایــی آن هــا را 

بهبــود بخشــند. 

منابع:

https://internetofthingswiki.com/inter-
net-of-things-definition

https://internet-of-things-innovation.com
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مصاحبه با دکتر سینا فرشینه عدل

دکتری مدیریت دارایی از دانشگاه

Cranfield University 

دارایی هــای  مدیریــت  نخبــگان  بــا  صحبــت  مباحــث  ادامــه  در 

فیزیکــی، ایــن باربــه ســراغ دکتــر ســینا فرشــینه عــدل رفتیــم 

تــا بــا دغدغه هــای ایشــان در ایــن زمینــه آشــنا شــویم.

ضمــن تشــکر از جنابعالــی لطفــا مختصــری در مــورد فعالیت هــا و عالقه تــان 	 
بــه مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی و همچنیــن توســعه های آکادمیــک و حرفــه ای در 

ایــن زمینــه توضیــح دهید؟

ــا اســتفاده 	  ــه افزایــش کارکــرد و بهبــود ســازمان ب ــوط ب  فعالیت هــای بنــده بیشــتر مرب
ــت، و  ــازمان اس ــر در س ــه و تغیی ــت هزین ــک، مدیری ــت ریس ــي،  مدیری ــت دارای ــول مدیری از اص
ــن در  ــتم. همچنی ــتان هس ــه ACCA انگلس ــه از موسس ــت هزین ــي مدیری ــدرک تخصص داراي م
ــا موسســه  بحث هــای مدیریــت پــروژه مخصوصــا مدیریــت افــراد ذینفــع و آنالیــز ســرمایه گذاری ب
ــر  ــه برکارکــردن ب IAM انگلســتان همــکاري داشــته ام. در بحــث توســعه آکادمیــک بیشــتر عالق
ــه از Reliability Engineering را دارم. ــان برگرفت ــت اطمین ــا  قابلی ــازمان ب ــي س روي طراح

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

 مدیریــت دارایــی یــک سیســتم مدیریتــي پیشــرفته اســت کــه هــدف از بکارگیــري آن 	 
ایجــاد  ســازمانی بــا قابلیــت اطمینــان بــاال و تغییــر در نگــرش بــه دارایی هــا اســت. سیســتم مدیریت 
ــتراتژي ها و  ــت ها و اس ــتي سیاس ــمت باالدس ــه در قس ــود ک ــکیل می ش ــمت تش ــي از دو قس دارای
اهــداف مدیریــت دارایــي تبییــن شــده و در قســمت پاییــن دســتي اهــداف عملیاتــي بــا توجــه بــا 
ــي  ــس مدیریت ــتی )AM( از جن ــش باالدس ــود. بخ ــن می ش ــازمان تعیی ــداف س ــت ها و اه سیاس
بــوده و بخــش پاییــن دســتي از جنــس فنــي اســت )AIMs( کــه مدیریــت نــت در ایــن قســمت 
بــوده و جــزو ابزارهــاي مهــم در نظــر گرفتــه می شــود. بنابرایــن مدیریــت نــت از اجــزاي مدیریــت 
ــا مــدل پیشــرفته  ــي را همســان ب ــت دارای ــوارد مدیری ــه اشــتباه در برخــي م ــي اســت کــه ب دارای

O&M در نظــر می گیرنــد. مدیریــت نــت بــه 
ــوده کــه  ــزاري از مدیریــت دارایــي ب عنــوان اب
هــدف آن اطمینــان حاصــل کــردن از کارکــرد 
تجهیــزات در جهــت بــرآورد انتظــارات اســت. 

ــدی 	  ــر در اولویت بن ــل موث عوام
اســتراتژی های مدیریــت دارایی هــای 
ــواردی  ــه م ــما چ ــر ش ــه نظ ــی ب فیزیک

اســت؟

ــداف 	  ــع، اه ــراد ذینف ــاي اف ــاز ه  نی
ــگ. ــردي و فرهن ــت راهب ــازمان، مدیری س

مدیریــت 	  مــورد  در 
نگهــداری  و  فیزیکــی  دارایی هــای 
تاسیســات  ســطح  در  تعمیــرات  و 
صنعــت  پایین دســتی  و  باالدســتی 
نفــت، گاز و پتروشــیمی وضعیــت فعلــی 
ــی آن  ــرای تعال ــد و ب ــور می بینی را چط

داریــد؟  پیشــنهادی  چــه 

جهــت 	  در  خوبــي  تالش هــاي 
ــي در حــال  ــت دارای پیاده ســازی نظــام مدیری
ــاال  ــازی از ب ــال پیاده س ــي فع ــت ول ــام اس انج
بــه پاییــن )Top down(، یکپارچــه و بــر 
اســاس اصــول رایــج در ســطح جهانــي انجــام 
نگرفتــه اســت. مدیریــت در ســطوح کالن نیــاز 
دارنــد کــه حساســیت موضــوع را بیشــتر درک 
کننــد و بصــورت فعاالنــه در تهیــه نقشــه راه و 
پیــاده ســازي آن شــرکت داشــته باشــند چــرا 
کــه در صــورت پیاده ســازی صحیــح، ســازمان 
قابلیــت  بــا  و  بهینــه  بصــورت  می توانــد 
ــه  ــود ادام ــای خ ــه فعالیت ه ــاال ب ــان ب اطمین
داده و در مســیر رشــد قــرار گیــرد.  بنابرایــن 
اولیــن قــدم در مســیر تعالــي ترغیــب مدیــران 
ــس از  ــوده و پ ــه ب ــن عرص ــر ای ــراي ورود ب ب
ــک  ــوان ی ــه عن ــد ب ــي بای ــت دارای آن مدیری
ــراد  ــردد و اف ــاد گ ــازمان ایج ــگ در س فرهن
ــر مســتقیم  ــف ســازمان تاثی در ســطوح مختل
و غیــر مســتقیم خــود را در پیاده ســازی ایــن 

ــد. ــر بدانن ام
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ــوزه 	  ــی در ح ــتراتژی آموزش ــک اس ــعه ی ــرای توس ب
ــد؟  ــنهاداتی داری ــه پیش ــی چ ــای فیزیک ــت دارایی ه مدیری

ــت 	  ــدگاه مدیری ــا دی ــران ب ــت مدی ــر تربی ــد اول ب ــز بای تمرک
دارایــي باشــد. حتــي االمــکان افــرادی بــا پیــش زمینــه فنــي بــراي ایــن 
ــت  ــه مدیری ــوط ب ــي مرب ــث مدیریت ــوند. مباح ــه ش ــر گرفت ــر درنظ ام
دارایــي باالخــص Leadership، مدیریــت تغییــر در ســازمان، مدیریــت 
افــراد ذینفــع و مدیریــت ریســک از اهمیــت خاصــي برخــوردار هســتند. 
ــت  ــوده و قابلی ــیع ب ــث وس ــک مبح ــي ی ــت دارای ــه مدیری ــل اینک بدلی
انطبــاق بــا شــرایط الزم و همچنیــن قابلیــت توســعه دارد، بــه نظــر بنــده 
ــد مدیریــت دارایــي برگرفتــه از  ــر روي ایجــاد مــدل جدی ــد هــدف ب بای
توانایی هــا، مشــکالت و شــرایط  فعلــي صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمي 

کشــورمان باشــد. 

ــام 	  ــازی نظ ــت پیاده س ــش رو جه ــای پی ــش ه چال
و  گاز  نفــت،  صنایــع  در  فیزیکــی  دارایی هــای  مدیریــت 

ارزیابــی می کنیــد؟  را چگونــه  پتروشــیمی 

ــه مدیریــت دارایــي 	  ــوده و نگــرش ب رویکــرد همچنــان فنــي ب
بــه عنــوان مــدل پیشــرفته O&M مــي باشــد. بنابرایــن مدیــران ارشــد 

در حــال حاضــر ســهمي در راهبــرد ایــن سیســتم مدیریتــي ندارنــد کــه 
ــر  ــي منج ــدم یکپارچگ ــتم و ع ــداري سیس ــه ناپای ــد ب ــر می توان ــن ام ای

شــود.

ــن 	  ــد انجم ــکل مانن ــک تش ــود ی ــما وج ــر ش ــه نظ ب
نخبــگان یــا باشــگاه متخصصیــن در حــوزه دارایی هــای 
ــزان  ــه می ــا چ ــور ت ــرات در کش ــداری و تعمی ــی و نگه فیزیک

ــت؟  ــاره چیس ــن ب ــان در ای ــت و نظرت ــروری اس ض

بــه نظــر بنــده تمرکــز بــراي ایجــاد یــک باشــگاه متخصصیــن 	 
از اهمیــت ویــژه اي برخــوردار اســت. بطوریکــه ایــن مرکــز بتوانــد بیــن 
صنعــت و دنیــاي آکادمیــک تعاملــي ایجــاد کرده و بــه روزتریــن اطالعات 
و آموزش هــاي کاربــردي را ارائــه دهــد. نیــاز بــه آمــوزش در حــال حاضــر، 
ــه از ــد برگرفت ــوزش بای ــي جنــس آم ــي اســت ول ــت اصل ــده اولوی ــه نظــر بن  ب

case study بوده و براي افراد قابل لمس باشد. 

در آخــر از شــما بابــت وقتــی کــه بــرای مصاحبه گذاشــتید، 	 
ــم.  ــکر می کنی تش

برای دریافت آرشیو نشریه می توانید به سایت 

نشریه مرکزتوسعه نظام مدیریت دارایی های 

فیزیکی مراجعه کنید:

www.mag.petropam.ir
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ــه  ــه ب ــد ک ــق و ماندگارن ــرکت هایی موف ــروز، ش ــای ام در دنی
تغییــرات محیــط بیــرون و درون خــود پاســخگو باشــند و 
ــن  ــت چنی ــد. مدیری ــر کنن ــرات، تغیی ــن تغیی ــا ای ــب ب متناس
ــه همبســتگی تمــام  ــه ب ــده ک ــدی اســت پیچی ــی فرآین تغییرات
ــع  ــرکت ها از 2 منب ــر در ش ــاز دارد. تغیی ــرکت نی ــان ش کارکن

می گیــرد: سرچشــمه 

1. تغییــر فضــای بیــرون شــرکت: تغییــر قوانیــن، تغییــر رقبــا، 
تغییــر فنــاوری،  تغییــر بــازار نیــروی کار، تغییــر نیــاز مشــتریان، 

تغییــر زنجیــره ی تأمیــن، تغییــر اوضــاع اقتصــادی و...؛ 

ــر  ــتراتژی ها، تغیی ــر اس ــازمان: تغیی ــای درون س ــر فض 2. تغیی
ــاختارها و... .  ــر س ــت، تغیی مدیری

نکتــه ی مهــم ایــن اســت کــه هــر تغییــری در محیــط بیــرون، به 
ــت  ــازمان منجــر می شــود. در حــوزه ی مدیری ــری درون س تغیی
تغییــر مدل هــای مختلفــی پیشــنهاد شــده اســت کــه در اینجــا 

ــه دو مــدل اشــاره می شــود. ــه اختصــار ب ب

مدل کاتر

جــان کاتــر )1996( مدیریــت تغییــر را فرآینــدی بــرای انتقــال 
افــراد، گروه هــا و ســازمان ها بــه نقطــه ی مطلــوب تعریــف 
ــه ای  ــی 3 مرحل ــر، الگوی ــرای تغیی ــر ب ــدل کات ــد. در م می کن

ــرد.  ــر می گی ــه 8 گام را درب ــت ک ــده اس ــی ش طراح

ــای  ــاد فض ــود، ایج ــامل می ش ــه گام را ش ــه س ــه ی اول ک مرحل
ــه  ــه در ادام ــه گام ک ــی س ــه ط ــن مرحل ــت. در ای ــر اس تغیی

ــرای  ــرورت و اج ــرش ض ــرای پذی ــازمان ب ــای س ــد، فض می آی
تغییــر آمــاده می شــود. 

گام اول: ایجاد احساس نیاز 

بــرای هــر تغییــری در ابتــدا بایــد نیــاز بــه تغییــر تبییــن شــود. 
بــرای ایــن منظــور بایــد تهدیدهــای موجــود و آینــده را تصویــر 
ــر و شکســت  ــه ضــرورت تغیی ــود ب ــازمان خ ــراد س ــا اف ــرد ت ک
ــازی  ــن نی ــد. ایجــاد چنی ــی ببرن ســازمان در صــورت ســکون پ
ــه و  ــورت صادقان ــه  ص ــازمان ب ــراد س ــا اف ــت ب ــتلزم صحب مس

ــت. ــرده اس بی پ

گام دوم: تشکیل گروهی از متحدان 

ــع کــرد. چنیــن امــری  ــراد را قان ــد اف ــرای پیشــبرد تغییــر بای ب
ــام  ــاده تر انج ــوذ، س ــدان بانف ــی از متح ــود تیم ــا وج ــوالً ب معم
می شــود. بهتــر اســت افــراد ایــن تیــم قــدرت و نفوذشــان را از 
منابــع مختلفــی همچــون جایــگاه ســازمانی، تجربــه و تخصــص، 
ــراد  ــر اف ــد ب ــا بتوانن ــند ت ــه باش ــع و... گرفت ــه مناب دسترســی ب

ــذار باشــند.  ــف اثرگ ــف و از ســازوکارهای مختل مختل

گام سوم: ایجاد چشم اندازی برای تغییر 

کارکنــان بــرای اینکــه تغییــر را بپذیرنــد، نیــاز دارنــد کــه دلیــل 
ــر را  ــد از تغیی ــر بع ــق، تصوی ــر موف ــر تغیی ــد. رهب آن را بدانن
ــز  ــا و هیجان انگی ــم اندازی زیب ــد و چش ــیم می کن ــی ترس به خوب

ــد.  ــه می ده را ارائ

مرحلــه ی دوم، توانمندســازی ســازمان و درگیرکــردن افــراد 
ــر اســت. در ســه گام بعــدی  ــد تغیی ــف ســازمان در فرآین مختل

مدیریت تغییر
نویسنده: دکتر سارا بانکی

استادیار دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف 
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رهبــران تغییــر بایــد تعــداد افــراد عالقه منــد بــه تغییــر، 
ــش  ــازی افزای ــرای پیاده س ــان را ب ــا و توانمندیش ــزه ی آن ه انگی

ــد. دهن

گام چهارم: اطالع رسانی درباره ی چشم انداز 

مهــم اســت کــه چشــم انداز مرتــب و باقــدرت در ســازمان تکــرار 
شــود و در همــه ی کارهــای رهبــر خــود را نشــان دهــد. رهبــر 

تغییــر بایــد نمونــه ی کامــل عمــل بــه چشــم انداز باشــد. 

گام پنجم: توانمندسازی توان اجرایی 

نکتــه ی بعــدی اطمینــان از نبــود موانــع بــر ســر راه تغییر اســت. 
ایــن گام یعنــی تغییــر و حــذف ســاختارها یــا فرآیندهایــی کــه 

گام هفتم: ساختن بر روی تغییر 

اکثــر تغییــرات بــه ایــن دلیــل شکســت می خورنــد کــه زود رهــا 
ــد.  ــا نکنی ــد را ره ــه، فرآین ــای اولی ــد از موفقیت ه ــوند. بع می ش
معمــوالً هــر تغییــری بــه دنبــال خــود نیــاز بــه تغیییــر ســاختار، 

فرآیندهــا و... دارد تــا ثبــات پیــدا کنــد.

گام هشتم: نهادینه سازی تغییر در فرهنگ 

هــر تغییــری بــرای ثبــات نیــاز دارد در تاروپــود ســازمان تنیــده 
ــاق  ــازمان و انطب ــگ س ــر فرهن ــق تغیی ــر از طری ــن ام ــود. ای ش
ارزش هــا و الگوهــا بــر چشــم انداز جدیــد محقــق می شــود. 

ــد. ــان می ده ــدل 8 گام را نش ــی از م ــکل 1 دورنمای ش

شکل 1: دورنمای مدل 8 گام
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 مدل لِوین 

ــر  ــرای تغیی همان طــور کــه مطــرح شــد، مدل هــای مختلفــی ب
ــبتاً  ــه نس ــا ک ــن مدل ه ــر از ای ــی دیگ ــت. یک ــده اس ــرح ش مط

ــه کار مــی رود، مــدل ســه مرحلــه ای لِویــن اســت. بیشــتر ب

مدل لِوین تغییرات را در سه مرحله ی زیر می بیند:

1. بندگشایی )unfreezing(؛ 

2. تغییر )change(؛ و 

 .)refreezing( 3. بازتثبیت

در طــی ایــن 3 مرحلــه، متغیرهایــی همچــون تشــخیص تغییــر، 
ــد  ــل خواه ــر دخی ــزوده ی تغیی ــی ارزش اف ــا و ارزیاب مقاومت ه

ــد.  ــان می ده ــر را نش ــد تغیی ــکل 2 فرآین ــود. ش ب

بندگشایی 

ــوع  ــر و ن ــه تغیی ــاز ب ــد نی ــدا بای ــایی ابت ــه ی بندگش در مرحل
ــه  ــت و چ ــر الزم اس ــرا تغیی ــه چ ــود، اینک ــخص ش ــر مش تغیی
ــرکت  ــت ش ــه، مدیری ــن مرحل ــت. در ای ــری الزم اس ــوع تغیی ن
ــی  ــی اساس ــد گام های ــر بای ــد تغیی ــل در فرآین ــاور دخی ــا مش ی

ــد: بردارن

1. احســاس نیــاز و ضــرورت تغییــر را در افــراد و ســازمان شــکل 
دهنــد. ایــن مهــم از طریــق جمــع آوری داده هــا، ترســیم وضــع 
موجــود و مقایســه ی آن بــا وضــع مطلــوب، مقایســه بــا رقبــا و... 

ــرد.  ــورت می پذی ص

ــده  ــر عه ــر را ب ــت تغیی ــی مســئولیت هدای 2. الزم اســت گروه

ــر  ــر اث ــه از تغیی ــرادی ک ــروه از اف ــن گ ــه در ای ــد. هرچ بگیرن
ــتر و  ــر بیش ــت تغیی ــد، موفقی ــرکت کنن ــتر ش ــد بیش می پذیرن

ــود.  ــر می ش ــت کمت ــروز مقاوم ــال ب احتم

3. هــدف تغییــر بایــد توســط ایــن گــروه شــکل بگیــرد و 
ــخص  ــداف مش ــن اه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــتراتژی های الزم ب اس

ــود.  ش

4. ایــن اهــداف و اســتراتژی ها بــه خوبــی بــه همــه ی کارکنــان 
ــد.  ــت آی ــا به دس ــت آن ه ــر مثب ــود و نظ ــل ش ــرکت منتق ش
حداقــل وظیفــه ی ایــن مرحلــه، اطالع رســانی دربــاره ی چرایــی 
و چگونگــی تغییــر در ســازمان بــه تمــام کارکنــان اســت. در ایــن 
مرحلــه صداقــت بایــد رعایــت شــود و فرآینــد تغییــر و منافــع و 
مضــرات احتمالــی آن )تعدیــل نیــرو، تغییــر سیســتم ترفیــع و...( 

شکل 2: فرآیند تغییر از دیدگاه لوین
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ــا حــد ممکــن به صــورت شــفاف توضیــح داده شــود. ت

تغییر 

ــئول  ــروه مس ــد، گ ــن ش ــر تبیی ــه تغیی ــاز ب ــه نی ــس از اینک پ
ــن  ــر معی ــتراتژی های تغیی ــداف و اس ــد، اه ــخص ش ــر مش تغیی
شــد و اطالع رســانی انجــام شــد، کارکنــان ســازمان بایــد 
ــد  ــوزش ببینن ــوند و آم ــد ش ــر توانمن ــوع تغیی ــاره ی موض درب
ــرار  ــر ق ــال، اگ ــرای مث ــد. ب ــرا کنن ــرات را اج ــه تغیی ــه چگون ک
اســت فنــاوری جدیــدی وارد ســازمان شــود، در مرحلــه ی تغییــر 
ــای  ــد، آموزش ه ــتگاه جدی ــا دس ــزار ی ــب نرم اف ــر نص ــالوه ب ع
ــود و  ــه ش ــد ارائ ــز بای ــاوری نی ــن فن ــتفاده از ای ــرای اس الزم ب
ــه کار  ــادر ب ــا ق ــود ت ــاد ش ــان ایج ــس در کارکن ــه  نف ــاد  ب اعتم
ــا  ــر، ب ــد تغیی ــول فرآین ــند. در ط ــد باش ــط جدی ــن محی در ای
ــای ســریع  ــه موفقیت ه ــدت و رســیدن ب ــداف کوتاه م ایجــاد اه
می تــوان انــرژی الزم را بــرای ادامــه ی تغییــر و تغییــرات بیشــتر 
ــی  ــج مثبت ــده نتای ــر ایجادش ــه تغیی ــرد. درصورتی ک ــاد ک ایج
ــتن  ــه پیوس ــان ب ــه ی کارکن ــد، عالق ــته باش ــدت داش در کوتاه م
ــش  ــر افزای ــان تغیی ــود و حامی ــاد می ش ــر زی ــروژه ی تغیی ــه پ ب
می یابنــد. همچنیــن ایجــاد تغییــرات بعــدی و ادامــه ی فرآینــد 
تغییــر ســاده تر می شــود و مقاومت هــا رفته رفتــه کمرنــگ 

می شــوند.

مقاومت 

ــر  ــا تغیی ــی ب ــا گروه های ــراد ی ــد اف ــن فرآین بدیهــی اســت در ای
مخالفــت کننــد. ایــن مقاومت هــا در مراحــل مختلــف و بــه دالیل 
ــه، عــده ای ممکــن اســت  ــرای نمون مختلــف شــکل می گیــرد. ب
ــت  ــذا مقاوم ــند و ل ــع نشــده باش ــر قان ــاره ی ضــرورت تغیی درب
کننــد. عــده ای ممکــن اســت شــغل یــا جایــگاه خــود را بعــد از 
تغییــر در خطــر ببیننــد. گروهــی ضــرورت تغییــر را می پذیرنــد، 
ــوه ی کار و  ــا نح ــا ب ــد ی ــول ندارن ــنهادی را قب ــی راه کار پیش ول
تیــم اجرایــی مخالف انــد؛ گروهــی دیگــر بــه نیــات تیــم تغییــر 
ــه  ــه دلیــل تجــارب ناموفــق قبلــی، ب ــد و در کل ب اعتمــاد ندارن
ــی،  ــت علن ــن اس ــا ممک ــن مخالفت ه ــد. ای ــرات بدگمان ان تغیی

مخفیانــه، ســازنده یــا مخــرب باشــد. نکتــه ی مهــم در مواجهــه 
ــرای شفاف ســازی  ــا مقاومت هــا، فهــم دلیــل آن هــا و تــالش ب ب
ــون  ــا همچ ــه مخالفت ه ــر ب ــت. اگ ــع نگرانی هاس ــیر و رف مس
ــا  ــرد، نه تنه ــه ک ــا غلب ــر آن ه ــد ب ــه بای ــود ک ــگاه ش کارزاری ن
ــه  ــوع علنــی و ســازنده ب مقاومت هــا رفــع نمی شــوند، بلکــه از ن

ــوند. ــل می ش ــرب تبدی ــی و مخ ــواع پنهان ان

تثبیت 

ــت  ــه حال ــازمان ب ــه س ــت ک ــرات الزم اس ــام تغیی ــس از اتم پ
ثبــات برگــردد. در ایــن مرحلــه ابتــدا بایــد تغییــر ارزیابــی شــود. 
آیــا تغییــرات انجام شــده مشــکل را حــل کــرده اســت و اوضــاع 
ــش  ــت، دلیل ــی اس ــخ منف ــر پاس ــت؟ اگ ــیده اس ــود بخش را بهب
ــا راه کار  ــت ی ــوده اس ــتباه ب ــخیص راه کار اش ــا تش ــت؟ آی چیس
اشــتباه پیــاده شــده اســت؟ پــس از اطمینــان از ارزش ایجادشــده 
ــری از  ــر و جلوگی ــت تغیی ــرای تثبی ــی ب ــر، گام های توســط تغیی
ــه همــان رویه هــای قبــل الزم اســت. یکــی  برگشــت ســازمان ب
از مؤثرتریــن راه کارهــای نهادینه ســازی تغییــر، توجــه بــه 
تغییــر فرهنــگ ســازمانی اســت. چنانچــه تغییــر ایجادشــده در 
الیه هــای زیریــن )فرهنــگ( ســازمان اثــر نکنــد، بــه مــرور زمــان 
ــا و  ــان رویه ه ــازمان هم ــود و س ــپرده می ش ــی س ــه فراموش ب
ــگ  ــر فرهن ــرای تغیی ــد. ب ــرار می کن ــود را تک ــی خ ــادات قبل ع
بایــد تغییــرات ایجادشــده ارزیابــی شــوند و موفقیــت آن مشــهود 

باشــد. 
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  ISO 55000 مروری بر استاندارد بین المللی
    ) قسمت دوم(

دارایی ها

ــت  ــزی اس ــا چی ــی ی ــم، ش ــی، آیت دارای
کــه پرســنل یــا ارزش واقعــی بــرای یــک 
ســازمان بــه حســاب می آیــد. ایــن ارزش 
ــان  ــف و ذی نفع ــازمان های مختل ــن س بی
می توانــد  و  اســت  متفــاوت  آن هــا 
ملمــوس یــا ناملمــوس و مالــی و یــا 

ــد. ــی باش غیرمال

دوره زمانــی ایجــاد یــک دارایــی تــا 
انتهــای عمــر آن، عمــر دارایــی می باشــد. 
عمــر یــک دارایــی لزومــاً منطبــق بــا دوره 
ــی کــه یــک ســازمان مســئولیت آن  زمان
را بــه عهــده دارد نیســت. هــر دارایــی در 
ــک  ــرای ی ــد ب ــود می توان ــر خ ــی عم ط
یــا چنــد ســازمان ارزش واقعــی یــا بالقــوه 
ــازمانی،  ــت س ــن اس ــد. ممک ــم کن فراه
ــود را  ــی خ ــش دارای ــه نیازهای ــته ب بس
ــرادی،  ــورت انف ــه ص ــت ب ــای مدیری بج
ــه شــکل گروهــی مدیریــت کنــد. ایــن  ب
ممکــن  دارایی هــا  گروه بنــدی  نــوع 
اســت براســاس نــوع دارایی هــا، سیســتم 
دارایی هــا  مجموعــه ی  یــا  دارایی هــا 

انجــام شــود.

نگاه کلی مدیریت دارایی

مدیریــت ارشــد یــک ســازمان، کارمنــدان 
فعالیت هــای  می بایســت  ذی نفعــان  و 
کنترلــی )بــه عنــوان مثــال روش هــا، 

ــا سیاســت ها( و فعالیت هــای  فرآیندهــا ی
از  بهره بــرداری  بــرای  را  نظارتــی 
ــا  ــک ت ــش ریس ــت کاه ــا و جه فرصت ه

ــد. ــرا کنن ــی اج ــل قبول ــزان قاب می

متعــادل  شــامل  دارایی هــا  مدیریــت 
و  فرصت هــا  هزینه هــا،  کــردن 
ریســک ها در برابــر عملکــرد مطلــوب 
ــداف  ــه اه ــتیابی ب ــت دس ــزات جه تجهی
متعادل ســازی  ایــن  اســت.  ســازمانی 
متفــاوت  زمانــی  بازه هــای  در  بایــد 
درنظــر گرفتــه شــود. مدیریــت دارایی هــا 
ــرد  ــی عملک ــه ارزیاب ــادر ب ــازمان را ق س
در  دارایــی  سیســتم های  و  دارایی هــا 

می کنــد.  مختلــف  ســطوح 

مبانی 

مدیریــت دارایی هــا براســاس مجموعــه ای 
از مبانــی اســت:

وجــودی  فلســفه  ارزش:  الــف( 
ــازمان  ــرای س ــی ب ــا، ارزش آفرین دارایی ه
و ذی نفعــان ســازمان اســت. مدیریــت 
دارایی هــا بــر خــود دارایی هــا تمرکــز 
ــه  ــی ک ــر روی ارزش ــه ب ــد، بلک نمی کنن
ــم  ــازمان فراه ــرای س ــد ب ــی می توان دارای
ــد  ــه می توان ــز دارد. ارزش )ک ــد تمرک کن
ــد(  ــی باش ــا غیرمال ــی و ی ــوس مال ملم
ــق  ــش مطاب ــازمان و ذی نفعان ــط س توس
بــا اهــداف ســازمانی تعییــن خواهــد شــد 

ــامل: ــه ش ک

- شــرحی واضــح در مــورد چگونگــی 
مدیریــت  اهــداف  کــردن  هم تــراز 

ســازمانی. اهــداف  بــا  دارایی هــا 

چرخــه  مدیریــت  روش  از  اســتفاده   -
ــه ارزش  ــق بخشــیدن ب ــرای تحق ــر ب عم

دارایی هــا.

تصمیم گیــری  فرآیندهــای  اســتقرار   -
کــه نیازهــای ذی نفعــان را منعکــس و 

ارزش هــا را تعریــف می کننــد.

- هم تــراز کــردن: مدیریــت دارایی هــا 
ــا تصمیمــات فنــی  اهــداف ســازمانی را ب
ــیر  ــا تفس ــا و فعالیت ه ــی، برنامه ه و مال

می کنــد.

ــی،  ــا )فن ــت دارایی ه ــات مدیری تصمیم
مالــی و عملکــردی( بــه طــور کلــی 
دســتیابی بــه اهــداف ســازمانی را ممکــن 

می ســازند، کــه شــامل:

فعالیت هــای  و  فرآیندهــا  اجــرای   -
ــر  ــی ب ــزی مبتن ــری، برنامه ری تصمیم گی
ــی  ــداف عین ــه اه ــک ک ــات و ریس اطالع
ســازمانی را بــه برنامه هــای مدیریــت 

می کننــد. تبدیــل  دارایی هــا 

ــت  ــای مدیری ــازی فرآینده - یکپارچه س
مدیریــت  فرآیندهــای  بــا  دارایــی 
عملکــردی ســازمانی همچــون امورمالــی، 
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منابــع انســانی و سیســتم های اطالعاتــی، 
لجســتیک و عملکردهــا.

و  طراحــی  مختصــات،  تعییــن   -
مدیریــت  سیســتم  پیاده ســازی 
ــرای پشــتیبانی از همســویی. ــا ب دارایی ه

ــن  ــی تضمی ــت دارای ــت: مدیری ب( ضمان
ــاز  ــدف موردنی ــا ه ــه دارایی ه ــد ک می کن
خــود را بــه انجــام خواهنــد رســاند. 
ــت  ــه مدیری ــاز ب ــت از نی ــه ضمان ــاز ب نی
بهــره وری یــک ســازمان ناشــی می شــود. 
ضمانــت درخصــوص دارایی هــا، مدیریــت 
ــی  ــت دارای ــتم مدیری ــا و سیس دارایی ه

ــه شــامل: ــی رود، ک ــه کار م ب

- توســعه و اجــرای فرآیندهایــی کــه 
عملکــرد  بــه  را  موردنظــر  اهــداف 
دارایی هــای اهــداف ســازمانی متصــل 

. می کنــد

تضمیــن  بــرای  انجــام  فرآیندهــای   -
ــر. ــام مراحــل چرخــه عم ــی در تم توانای

و  نظــارت  فرآیندهــا جهــت  انجــام   -
مســتمر. بهبــود 

- تأمیــن منابــع موردنیــاز و کارکنــان 
شایســته ازطریــق انجــام فعالیت هــای 
ــتم  ــرای سیس ــا و اج ــت دارایی ه مدیری
مدیریــت دارایی هــا بــرای ارائــة اطمینــان.

مدیریــت  سیســتم  ارتبــاط 
دارایی هــا بــا مدیریــت دارایــی

دارایــی  مدیریــت  سیســتم  یــک 
هماهنگ کــردن  و  مدیریــت  جهــت 
فعالیت هــای مدیریــت دارایــی بــه کار 
مــی رود و می توانــد کنتــرل بهبــود را 
ــه  ــد ک ــان می ده ــد و اطمین ــاد کن ایج
ــه ای  ــر پای ــا ب ــت دارایی ه ــداف مدیری اه

منســجم بــه دســت خواهــد آمــد.

هرچنــد همــه فعالیت هــای مدیریــت 
ــق سیســتم  ــد از طری ــا نمی توانن دارایی ه
مدیریــت دارایی هــا رســم شــوند. بــه 
همچــون  جنبه هایــی  مثــال  عنــوان 
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از عناصــر مرتبــط یــا دارای تعامــل یــک 
ســازمان اســت کــه عملکرد آن ها اســتقرار 
خــط مشــی مدیریــت دارایی هــا و اهــداف 
فرآیندهــای  و  دارایی هــا  مدیریــت 
موردنیــاز جهــت دســتیابی بــه ایــن 
ــر  ــه عناص ــن زمین ــت. در ای ــداف اس اه
ــت  ــا می بایس ــت دارایی ه ــتم مدیری سیس
بــه عنــوان مجموعــه ای از ابزارهــا شــامل 
خــط  مشــی ها، برنامه هــا، فرآیندهــای 
اطالعاتــی  سیســتم های  و  تجارتــی 
فعالیت هــای  یکپارچــه شــدن  جهــت 

مدیریــت دارایی هــا شــناخته شــوند.

ــات  ــد اطالع ــا نیازمن ــت دارایی ه مدیری
امــا  می باشــد،  دارایی هــا  صحیــح 

ــه  ــار ک ــزه، رفت ــگ، انگی ــری، فرهن رهب
توجهــی  قابــل  تاثیــر  می تواننــد 
مدیریــت  اهــداف  بــه  دســتیابی  در 
ــا  ــد ب ــند، می توانن ــته باش ــا داش دارایی ه
اســتفاده از ترتیبــات اتخــاذ شــده خــارج 
از سیســتم مدیریــت دارایی هــا مدیریــت 
شــوند. ارتبــاط بیــن اصطالحــات کلیــدی 
ــکل  ــا در ش ــت دارایی ه ــتم مدیری سیس

زیــر نشــان داده می شــوند.

دیدگاه کلی سیستم مدیریت 
دارایی ها 

 سیســتم مدیریــت دارایی هــا مجموعــه ای 

چیــزی  دارایی هــا  مدیریــت  سیســتم 
فراتــر از سیســتم مدیریــت اطالعــات 
اســت. مدیریــت دارایی هــا بــا بســیاری از 

عملکردهــای ســازمانی تعامــل دارد.

روشــی  دارایی هــا  مدیریــت  سیســتم 
و  مشــارکت  هماهنگ ســازی  بــرای 
را  واحدهــای عمکــردی  بیــن  تعامــل 
ــن سیســتم  ــتقرار ای ــد. اس ــم می کن فراه
بــرای  اســتراتژیک  تصمیمــی مهــم و 
ســازمان اســت. ISO55001 نیازهــای 
ــخص  ــی را مش ــت دارای ــتم مدیری سیس
راهنمایــی   ISO55002 و  می کنــد، 
طراحــی و اجــرای سیســتم مدیریــت 

دارایــی را بــه عهــده دارد.                                         
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همکاری دانشگاه صنعت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به منظور استقرار نظام مدیریت 
دارائی های فیزیکی در شرکت ملی پخش

ــش  ــی پخ ــرکت مل ــل ش ــرداد 1398 درمح ــنبه 1 خ روز چهارش
ــای  ــه دوره ه ــدف ارائ ــا ه ــه ای ب ــی، جلس ــای نفت ــرآورده ه ف
ــی توســط دانشــگاه صنعــت نفــت  ــه ای و کارآفرین آموزشــی حرف
ــی  ــای فیزیک ــت دارایی ه ــام مدیری ــدن نظ ــی ش ــه اجرای در زمین
ــن جلســه ضمــن  ــد. در ای ــزار گردی ــی پخــش برگ در شــرکت مل
بررســی الزامــات و راه کارهــای توســعه نظــام مدیریــت دارایی هــای 
ــاز  ــی موردنی ــه آموزش ــه برنام ــرای ارائ ــرکت ب ــی در آن ش فیزیک
ــف  ــق مختل ــتادی مناط ــای س ــی نیروه ــای آموزش و همکاری ه

ــد. ــی نمودن کشــور رایزن
ابتــدا جنــاب آقــای دکتــر میررکنــی، معــاون محتــرم آموزش هــای 
حرفــه ای و آزاد دانشــگاه صنعــت نفــت؛ ارائــه دوره هــای آموزشــی 
حرفــه ای و کارآفرینــی را تکلیــف دانشــگاه صنعــت نفــت دانســت 
ــه  ــن زمین ــش در ای ــی پخ ــرکت مل ــیل بــاالی ش ــه پتانس و ب
اشــاره نمــود. ســپس جنــاب آقــای دکتــر رضائــی، مدیــر محتــرم 

ــد  ــاره کردن ــش اش ــی پخ ــرکت مل ــزی ش برنامه ری
ــعه و  ــت توس ــن نشس ــزاری ای ــدف از برگ ــه ه ک
ــور  ــه منظ ــی ب ــی آموزش ــای تخصص ــه دوره ه ارائ
اســتقرار  طــرح  فرهنگ ســازی  و  بسترســازی 
ــرکت  ــی در ش ــای فیزیک ــت دارایی ه ــام مدیری نظ
ملــی پخــش اســت. در پایــان جنــاب آقــای دکتــر 
بــرادران، مدیــر محترم مرکز توســعه نظــام مدیریت 
ــا اشــاره  دارائی هــای فیزیکــی صنعــت نفــت نیــز ب
ــا  ــط ب ــردی مرتب ــدون و کارب ــای م ــه آموزش ه ب
ــق  ــرد خل ــا رویک ــی ب ــای فیزیک ــت دارایی ه مدیری
ارزش، اظهــار نمــود کــه ایــن دوره هــا بــا توجــه بــه 
ــن  ــی مابی ــال 1396 ف ــده در س ــه منعق تفاهم نام
دانشــگاه صنعــت نفــت و وزارت نفــت درخصــوص 
مدیریــت  زمینــه  در  حرفــه ای  توانمندســازی 

دارایی هــای فیزیکــی برگــزار می گــردد. 
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مروری بر نظام نامه راهبردی مدیریت دارایی های فیزیکی صنعت نفت     
 )قسمت دوم(

مراقبت های اصلی1

ادامــه ی  از  اطمینــان  بــرای  بایــد  فیزیکــی  دارایی هــای 
ــازمان  ــاز س ــه موردنی ــتانداردی ک ــطح اس ــان در س عملکردش
اســت، نگهــداری شــوند. بــدون نگهــداری و تعمیــرات مؤثــر، بــه 
دلیــل هزینه هــا و زمان هــای خــارج از ســرویس بــاال، تجهیــزات 
نمی تواننــد اهــداف و اســتراتژی ســازمان را تأمیــن کننــد. 
تاکتیک هــای نگهــداری و تعمیــرات بایــد در شــرایط کارکــردی 
کــه تجهیــزات در عملیــات هســتند، به طــور مؤثــری پاســخگوی 
حــاالت و پیامدهــای خرابــی باشــند. خانــه داری2  در صنعــت بــه 
مجموعــه ای از اعمــال و فرآیندهــا اطــالق می شــود کــه بــر اثــر 
آن محیــط کار ایمــن، مرتــب، تمیــز، منظم و اســتاندارد می شــود 
و به طــور معمــول نیــز نظــام آراســتگی محیــط کار )5S( همیــن 
اصــول را مدنظــر دارد. در مــدل مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی، 
موضــوع خانــه داری 5S نــام دارد و بــر آن تأکید ویژه ای می شــود. 
ــم و  ــی، نظ ــد در ایمن ــم می توان ــق، 5S ه ــن منط ــاس ای براس
ترتیــب مفیــد باشــد و هــم ایــن امــکان را فرآهــم کنــد کــه نــت 
پیشــگویانه نیــز تقویــت شــود و حتــی فرآینــد مدیریــت مــواد را 
ــتراتژی  ــای برنامه ریزی/اس ــی از زیرمجموعه ه ــد. یک تســهیل کن
نگهــداری و تعمیــرات بخــش پیشــگویانه3 اســت. اســاس و اصــل 
ــا پیشــگویانه براســاس پایــش وضعیــت4   فعالیت هــای مرتبــط ب
اســت و ابزارهــا و روش هــای بســیاری دارد. براســاس پژوهش هــا 
درصــد قابــل توجهــی از ایــن پایش هــا بــا حــواس انســانی قابــل 
اجــرا هســتند، امــا در عیــن حــال ابزارهــای بســیار مفیــدی هــم 
هســتند کــه بــه کمــک حــواس انســان در مــوارد حســاس بســیار 
مفیــد مــی باشــند. تعــدادی از ایــن ابزارهــا مثــل آنالیــز روغــن5 
ــر  ــور8  معروف ت ــار موت ــگاری7 و رفت ، ســنجش ارتعــاش6 ، گرمان

ــدی  ــت کلی ــت اهمی ــش وضعی ــه در پای ــر هســتند ک و کاربردی ت
ــز دارد  ــتری نی ــوارد بیش ــه« م ــای اولی ــش »مراقبت ه ــد. بخ دارن
ــال چشــمی  ــرای مث کــه طیــف وســیعی از بازرســی های ســاده ب
ــز، اشــعه ی  ــادون قرم ــل اشــعه ی م ــده مث ــا بازرســی های پیچی ت
ایکــس، تســت عبــور نــور، تســت طیف هــای رنگــی، انــواع 
ــت  ــرل کیفی ــی کنت ــن و حت ــت روغ ــر وضعی ــی ب ــت های بتن تس
آمــاری محصــوالت تولیــدی بــا دارایــی فیزیکــی خــاص را شــامل 
می شــود. همچنیــن در اســتاندارد PAS 55/ISO 55000 بــه 
نــام »پایــش وضعیــت و عملکــرد«، ســازمان ملــزم اســت فرآینــد 
ــد.  ــرا کن ــل اج ــور کام ــوابق را به ط ــداری س ــرا، نظــارت و نگه اج
ــا و  ــد توقف ه ــگیرانه PM(9( می توان ــرات پیش ــداری و تعمی نگه
ــا  ــن کار ب ــوالً ای ــه معم ــد ک ــش ده ــراری را کاه ــرات اضط تعمی
ــر  ــرات اساسی10میس ــده و تعمی ــدی ش ــض زمان بن ــر و تعوی تعمی
 PM اســت. در بخش هــای مختلــف ایــن مــدل ســطوحی از
از بخــش اســتراتژی آغــاز  ایــن اشــارات  معرفــی می شــود. 
ــف  ــزی PM تعری ــه برنامه ری ــای اولی ــش مراقبت ه ــده، در بخ ش
می شــود و تــا حــدودی جزئیــات هــم بیــان می شــوند. همچنیــن 
یــک گام باالتــر از PM در قســمت تعالــی هــرم مــواردی در قالــب 
RCM و TPM نیــز مطــرح اســت. بــه ایــن ترتیــب مــدل اجرایــی 

»ابتــدا  کــه  بیــان می کنــد  فیزیکــی  دارایی هــای  مدیریــت 
ــه ی  ــه منزل ــپس ب ــده، س ــداف وارد ش ــتراتژی ها و اه PM در اس

مراقبت هــای اولیــه اجرایــی و در بخــش »تعالــی« تکمیــل شــود.«

مدیریت مواد11

ــات  ــرات، قطع ــداری و تعمی ــای نگه ــر فعالیت ه ــام مؤث ــرای انج ب
ــب موجــود  ــاده باشــند. اغل ــد آم ــاز بای ــان موردنی مناســب در زم
ــن  ــت. ای ــام کار اس ــکان انج ــدم ام ــای ع ــه معن ــه ب ــودن قطع نب
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موضــوع ســبب می شــود کــه مدیریــت مــواد )MRO( بــه 
هنــگام انجــام کار، شــریکی کلیــدی بــرای نگهــداری و تعمیــرات 
ــی  ــا ویژگی های ــی ب ــای مختلف ــه ی کار12، در مدل ه ــد. دامن باش
ــدگان13 و  ــره ی تأمین کنن ــب زنجی ــه طــور معمــول در قال کــه ب
مقاطعــه14؛ کــه اســتاندارد PAS 55/ISO 55000 بــه آن اشــاره 
می کنــد.  همچنیــن ایــن مــدل، تعامل با فروشــندگان را بررســی 
ــف و  ــای مختل ــا آیتم ه ــدگان را ب ــوع تأمین کنن ــرده و موض ک
ــا بیــان  ــی می کنــد. ب ــرد اجرای ــا هــدف ایجــاد رابطــه ی برد-ب ب
طرحــی جامــع از نحــوه ی پرداخت هــا، نحــوه ی خریــد، نحــوه ی 
ســفارش، حمــل، دریافــت و به کارگیــری )اســتفاده، اســتعمال(، 
کلیــات بــه منظــور ورود بــه جزئیــات اجرایــی بررســی و مــدون 
می شــوند. یکــی از عوامــل بســیار بحرانــی در سیاســت های 
ــا  ــط ب ــواد مرتب ــودی م ــت موج ــرات، مدیری ــداری و تعمی نگه
نــت یــا انبــار قطعــات یدکــی15 اعــم از مســتقل16 یــا مشــترک17  
ــی  ــای اضاف ــرات، هزینه ه ــب تأخی ــت در قال ــن اهمی ــت. ای اس
ــه  ــاق مشــخصات ب ــدم انطب ــداری، دسترســی نداشــتن و ع نگه
ــر  ــن ه ــوند. بنابرای ــل می ش ــد تبدی ــرای تولی ــم ب ــدی مه تهدی
اســتراتژی جامعــی در بخــش نگهــداری و تعمیــرات، بایــد حتمــاً 
ــه  ــژه توج ــواد وی ــار م ــودی و انب ــت موج ــوع مدیری ــه موض ب
ــرای مدیریــت موجــودی  کنــد. ایــن مــدل فصلــی مســتقل را ب
درنظــر می گیــرد کــه طــی آن مــواردی مثــل نقطــه ی ســفارش، 
ــاختار  ــار، س ــان انب ــداری، چیدم ــه ی نگه ــفارش، هزین روش س
ســازمانی انبــار، طبقه بنــدی قطعــات، بســته های قطعــات و 
ــای  ــت دارایی ه ــدل مدیری ــاس م ــت. براس ــده اس ــه ش ... مطالع
فیزیکــی بایــد سیســتم انبــار بــه صــورت یکپارچــه بــا موضــوع 
ــت  ــل و مدیری ــل و نق ــع انســانی، حم ــتور کار، مناب ــد، دس خری
نگهــداری و تعمیــرات دیــده شــود. همچنیــن مــدل انتخابــی در 
ــز  ــری نی ــه تعمیرپذی ــات ب ــودی و قطع ــت موج ــوع مدیری موض
توجــه می کنــد و سیســتم مدیریــت قطعــات تعمیرپذیــر را نیــز 
ــزی را  ــای مرک ــتقل و انباره ــای مس ــد. انباره ــنهاد می ده پیش

ــی  ــازمان بررس ــاز س ــاس نی ــرایط را براس ــد، ش ــی می کن معرف
ــد. ــتخراج می کن ــه را اس ــتم بهین ــرده و سیس ک

مدیریت عملکرد18

ــد کــه از  ــه پیــش برن پارامترهــای عملکــرد بایــد رفتارهایــی را ب
اهــداف و اســتراتژی ســازمان پشــتیبانی کــرده و پیشــرفت ایــن 
ــاس  ــرد براس ــانگرهای عملک ــد. نش ــری کن ــا را اندازه گی تالش ه
اهــداف ســازمان و چگونگــی پشــتیبانی فعالیــت گروه هــای 
نشــانگرهای  می شــوند.  تدویــن  اهــداف  ایــن  از  مختلــف 
ــت  ــه از وضعی پیشــنگرانه پیشــرفت بســیار ارزشــمندند؛ چــرا ک
ــر از  ــه ی مؤث ــر مجموع ــد. ه ــر می دهن ــده خب ــرد درآین عملک
پارامترهــای عملکــرد هــم بایــد شــاخص های پیش نگرانــه و 
ــداد  ــن تع ــود و بی ــامل ش ــه را ش ــاخص های عقب نگران ــم ش ه
ایــن دو نــوع شــاخص عملکــرد و میــزان اســتفاده از هریــک بایــد 
تعــادل برقــرار ســازد. عــالوه بــر اندازه گیــری عملکــرد کارکنــان، 
تجهیــزات، قراردادهــا، تأمین کننــدگان، خریــداران و کارکــرد 
ــه ی  ــوند. هم ــی ش ــر بررس ــتمر و مؤث ــد مس ــز بای ــتم ها نی سیس
ارزیابی هــا، ممیزی هــا و تهیــه ی گزارش هــای عــدم تطابــق 
ــتم  ــدون سیس ــوند. ب ــدی ش ــه طبقه بن ــن مقول ــد در ای می توانن
ــر اندازه گیــری عملکــرد، ســازمان از عملکــرد خــود  دقیــق و مؤث
ــرعت  ــیر و س ــه مس ــت و در نتیج ــد داش ــی نخواه ــرآورد دقیق ب
ــزه ی الزم  ــح شــود و انگی ــه درســتی تصحی ــد ب حرکــت نمی توان

ــم شــود. ــداف فرآه ــه اه ــرای رســیدن ب ــازمان ب در س

سیستم های پشتیبانی و مدیریت19

بــرای  ابزارهایی انــد  مدیریــت،  و  پشــتیبانی  سیســتم های 
ــرای  ــی و اســتفاده ب ــا ایجــاد امــکان  بازیاب ــره ی اطالعــات ب ذخی
آنالیــز اطالعــات کــه بایــد دقیــق و متناســب باشــند. افــرادی کــه 
ــات  ــود از اطالع ــر خ ــد اگ ــع آوری می کنن ــات را جم ــن اطالع ای
بــرای  آن هــا  ارزش  از  بایــد  نمی کننــد،  اســتفاده  مســتقیم 
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ســازمان کامــاًل آگاه باشــند، درغیــر ایــن صــورت کیفیــت پاییــن 
ــود.  ــن می ش ــت پایی ــا کیفی ــی ب ــه تصمیمات ــج ب ــات منت اطالع
یــک سیســتم مدیریــت کامپیوتــری نگهــداری و تعمیــرات 
CMMS یــا سیســتم مدیریــت تجهیــزات و دارایی هــای بنــگاه 

ــزاری  ــد اب ــگاه ERP می توان ــع بن ــزی مناب ــا برنامه ری EAMS ی

بی نهایــت کارا در برنامه ریــزی نگهــداری، تعمیــرات و آنالیــز 
اثربخشــی تاکنیک هــای نگهــداری و تعمیــرات باشــد. یــک 
ــاًل  ــا، مث ــایر برنامه ه ــا س ــه ب ــا EAMS ک ــتم CMMS ی سیس
ــزوج  ــابداری مم ــی و حس ــد، مال ــواد MRO، خری ــت م مدیری
ــع و  ــه موق ــرای انجــام تصمیمــات ب ــی را ب ــری کل باشــد، تصوی
ــریع و  ــی س ــای فیزیک ــت دارایی ه ــتای مدیری ــح در راس صحی
ــد  ــر فرآین ــیت CMMS، اگ ــل حساس ــه دلی ــد. ب ــان می کن آس
کامپیوتــری کــردن فعالیت هــای نگهــداری و تعمیــرات بــا 
ســایر نرم افزارهــای تخصصــی یکپارچــه شــود، اثربخشــی بســیار 
باالتــری را می تــوان از سیســتم انتظــار داشــت.  ایــن نرم افزارهــا 
می تواننــد نرم افزارهــای عمومــی برنامه ریــزی و زمان بنــدی 
ــا  ــرم افــزار PRIMAVERA ی ــروژه( باشــند مثــل ن )کنتــرل پ
ــا در  ــه فعالیت ه ــع ب ــص مناب ــد در تخصی ــه می توانن MSP ک

زمــان مناســب بســیار مؤثــر باشــند. حــوزه ی مدیریــت موجــودی 
از  اســتفاده  بــا  تأییدشــده دارد کــه  نرم افزارهــای  انبــار،  و 
ــار تســهیل  ــف انب ــای مختل ــر جنبه ه ــت ب ــال مدیری ــا اعم آن ه
می شــود.  ازجملــه ویژگی هــای آن هــا، تعییــن ســطح ســفارش 
ــا  ــت، ام ــرف اس ــرف و کم مص ــات پرمص ــوع قطع ــک ن ــه تفکی ب
مزیــت اصلــی آن هــا اعمــال کنتــرل کارآمــد و مؤثــر در موضــوع 
قطعــات تعمیرپذیــر اســت کــه معمــوالً چالش هایــی را در 
ــا اســتفاده از ایــن  ســطح مدیریــت موجــودی ایجــاد می کنــد. ب
نرم افزارهــا و اســتقرار اولیهــی مدیریــت موجــودی می تــوان 
ســطح در دســترس بــودن قطعــات را بــه تناســب اهمیــت 
آن هــا بــاال بــرد و درعیــن حــال هزینه هــا را بهینــه کــرد. 
ــتیبان  ــب سیســتم های پش ــری نیــز در قال نرم افزارهــای دیگ

می تواننــد در راســتای کمــک بــه مدیــران بــرای تجزیــه و 
ــت آوردن  ــه دس ــا و ب ــان آن ه ــل اطمین ــای قاب ــل داده ه تحلی
سیاســت های جایگزینــی براســاس داده هــای موجــود مفیــد 
ــا اســتفاده  ــد.  ب ــرد دارن ــات کارب ــاً در ســطح قطع باشــند و غالب
ــا و  ــات رویداده ــت، اطالع ــزای شکس ــی اج ــات درباره از اطالع
ــی  ــای این چنین ــات، نرم افزاره ــرای قطع ــه ب ــل هزین ــع عوام تواب
ــه،  ــای شکســت، تجزی ــل داده ه ــه و تحلی ــد تجزی ــد رون می توانن
تحلیــل و حتــی پــس از آن به دســت آوردن سیاســت جایگزینــی 
ــن  ــد.  همچنی ــهیل کنن ــت و تس ــگیرانه را هدای ــی پیش بهینه
ــد و  ــبه کنن ــی را محاس ــر دارای ــی تغیی ــان بهینه ــد زم می توانن
ایــن زمانــی اســت کــه قطعــه بیشــترین اســتفاده و کارایــی خــود 
را پشت ســر گذاشــته و هزینه هــای تعمیــر اضطــراری آن توجیــه 
ــادی  ــر اقتص ــادی، عم ــر اقتص ــل عم ــای تحلی ــدارد. نرم افزاره ن
ــت  ــش وضعی ــی پای ــره در زمینه ــای خب ــزات و نرم افزاره تجهی
ــک های  ــا و ریس ــی، هزینه ه ــش وضعیت ــات پای ــاس اطالع براس
خرابــی، بهتریــن زمــان تعویــض و تعمیــر را محاســبه می کننــد.
1Basic Care  

2House Keeping  

3Predictive  

4Conditional Monitoring  

5Oil Analysis  

6Vibration Monitoring  

7Thermography  

8Motor Manager  

9Preventive Maintenance  

10Overhaul  

11Materials Management  

12Work Scope  

13Vendors  

14Lump Sum  

15Spare Part Pool  

16Separate  

17Common  

18Performance Management  

19Management And Support Systems  
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همایش ها

Asset Management 4.0

 June 2019 10	12      

Toronto, Ontario

pam.mie.utoronto.ca

will begin with an overview of asset management )AM( in the 21st century, or what we call As	
set  Management  4.0.  After  dening  asset  management,  we  will  introduce  some  of  the  in	
 ternational standards commonly used in AM, such as ISO 55000 standards, GMAM documents,
   the   AM   anatomy   developed   by   the   Institute   of   Asset   Management,   the   International
 Infrastructure Management Manual, and the latest products of the Asset Management Council
 of Australia. We will explain how they apply to you and your organization. Then we will discuss
 how to dene and set the right policies in asset management, including how to set SMART goals
 for your organization and for your specic assets and how to mark your progress towards those
 goals over time to achieve world class performance. Next, we will turn to Industry 4.0 and what
  has  rightly  been  called  the  fourth  Industrial  Revolution,  briey  touching  on  much  of  the
  new  technology,  including  augmented  reality,  autonomous  robots,  machine  simulation,
  Cloud  computing,  horizontal  and  vertical  system  integration,  additive  manufacturing,  Big
Data  and  machine learning, resiliency vs reliability, cyber security, dependency and interde	
 .pendency, etc

Asset Management for Critical Infrastructure 2019

 August 2019 20

Swissotel, Sydney, Australia

 Asset Management for Critical Infrastructure is a two	day conference and exhibition that

 brings together leading experts across the utility and infrastructure sectors to discuss the most

.pressing issues in asset management

/https://assetmanagementevent.com.au
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معرفی کتاب

مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی عبــارت از مدیریــت دارایی هــای ثابــت ماننــد تجهیــزات، 
تاسیســات، ســاختمان ها و زیرســاخت ها اســت. ایــن کتــاب، دیــدگاه سیســتمی و 
ــا  ــت آنه ــا بازیاف ــی ت ــه طراحــی مفهوم ــا از مرحل ــن دارایی ه ــت ای ــه مدیری ــد ب نظام من
ــف  ــرای طی ــه ب ــی ک ــای فیزیک ــت دارایی ه ــی مدیری ــم عموم ــد. مفاهی ــه می کن ارائ
ــامل  ــه ش ــد، ک ــان می کن ــت را بی ــتفاده اس ــل اس ــدگان قاب ــی از خوانن ــیع و متنوع وس
ارزیابــی اولیــه، شناســایی نیازهــای دارایــی، ارزیابــی مالــی، تحلیــل نیازهــای پشــتیبانی 
و لجســتیکی، هزینه یابــی در چرخــه عمــر، مدیریــت تجهیــزات درحــال کار، اســتراتژی 
ــازی  ــت و بازس ــت، بازیاف ــه منفع ــل هزین ــپاری، تحلی ــرون س ــرات، ب ــداری و تعمی نگه

تجهیــز را دربرمی گیــرد.

مفاهیــم و رویکردهــای ایــن کتــاب در صنایــع مختلــف از جملــه نیروگاه هــا، پتروشــیمی 
و پاالیشــگاه، شــرکت های نفــت و گاز، حوزه هــای آب، راه و راه آهــن، معــدن، هوانــوردی، 
حمــل و نقــل و کشــتیرانی، بیمارســتان ها، مراکــز خــرده فروشــی، مراکز تولیــدی، توزیع، 

ســازمان های نظامــی و دفاعــی و نهادهــای دولتــی و غیردولتــی کاربــرد پذیر اســت.

ــا  ــد توســعه دانــش نگهــداری و تعمیــرات )نگهداشــت( ب مدیریــت دارایی هــا ادامــه رون
تمرکــز بــر چرخــه ی عمــر دارایی هــا می باشــد و امــروزه بــه عنــوان یــک شــاخه ی مهــم 
در علــم مدیریــت و مهندســی شــناخته می شــود که ســعی دارد بــا بکارگیــری راهبردهای 
ــزات،  ــن تجهی ــت تأمی ــانی، مدیری ــع انس ــت مناب ــای مدیری ــی، روش ه ــت دارای مدیری
بهره بــرداری، نگهداشــت، مدیریــت قطعــات یدکــی، بهبــود عملکــرد، مدیریــت ریســک، 
مدیریــت هزینــه، حداکثــر ارزش ممکــن را در بلندمــدت از دارایی هــای ســازمان بدســت 

آورد.

درایــن راســتا ســازمان جهانــی استانداردســازی )ایــزو( اقــدام بــه تهیــه ی اســتانداردهای 
 ISO ــی ــای فیزیک ــی ه ــت دارای ــاب مدیری ــت. کت ــوده اس ــوزه نم ــن ح ــی درای جامع
55000 ترجمــه ای از ایــن اســتاندارد ارزشــمند اســت کــه می توانــد راه گشــای مشــکالت 
ــداری و  ــف نگه ــای مختل ــران در حوزه ه ــان ای ــور عزیزم ــرکت های کش ــازمان ها و ش س

ــای فیزیکــی باشــد. ــت دارایی ه ــرات و مدیری تعمی
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معرفی مقاله و پایان نامه
معرفی مقاله:

معرفی پایان نامه:

بررسی امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دارایی های فیزیکی )PAM( در نظام نگهداری و تعمیرات در شرکت 
مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا 

دانشجو: عزیزاله وفایی، استاد راهنما: نوید خبیری، استاد مشاور: علیرضا روستا، مقطع: کارشناسی ارشد، 1396، دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد صفادشت

چکیده:

ــی و  ــرکت مهندس ــرات در ش ــداری و تعمی ــام نگه ــی در نظ ــای فیزیک ــت دارایی ه ــازی مدیری ــاده س ــنجی پی ــه، امکان س ــن پایان نام در ای
ســاخت بویلــر و تجهیــزات مپنــا مــورد بررســی قــرار می گیــرد. ایــن تحقیــق بــر اســاس هــدف یــک تحقیــق کاربــردی از منظــر توصیفــی- 
پیمایشــی می باشــد. جامعــه آمــاری ایــن تحقیــق پرســنل نگهــداری و تعمیــرات شــرکت مهندســی و ســاخت بویلــر و تجهیــزات مپنــا بــوده 
و بــه منظــور گــردآوری داده هــا مــورد نیــاز از ابــزار پرسشــنامه بهــره گرفتــه شــد. میــزان پایایــی ابــزار گــردآوری اطالعــات ایــن پژوهــش بــه 
وســیله نــرم افــزار SPSS و از روش آلفــای کرونبــاخ محاســبه شــد و جهــت پاســخگویی بــه ســواالت پژوهــش و نتیجه گیــری از روش هــای 
آمــاری و آزمون هــا بــا اســتفاده از نرم افزارهــای SPSS و Amos اســتفاده شــد. نتایــج حاکــی از آن اســت کــه بیــن عوامــل خارجــی و عوامــل 

ذی نفعــان بــا مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی در شــرکت مهندســی و ســاخت بویلــر و تجهیــزات مپنــا ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد.

ــاخت  ــی و س ــرکت مهندس ــرات، ش ــداری و تعمی ــی )PAM(، نگه ــای فیزیک ــت دارایی ه ــنجی، مدیری ــدی: امکان س واژگان کلی
بویلــر و تجهیــزات مپنــا 

مدیریت دارایی های سازمان با استفاده از فناوری اینترنت اشیا مبتنی بر رایانش ابری

نویسنده: مجتبی خاتم زاده، امیرهوشنگ تاجفر، محمد قیصری

چکیده: 
مــوج ســوم عصــر اطالعــات کــه از آن بــه عنــوان رایانــش فراگیــر تعبیــر مــی گــردد بــا بوجــود آمــدن اینترنــت اشــیا بــه ایــن نظریــه عینیــت 
بخشــید ایــن فنــاوری بــا اســتفاده از حســگرهای بــی ســیم و شــبکه هــای هوشــمند توانســت ارتبــاط بــا اشــیا را امــکان پذیــر نمایــد وایــن 
ــره و ویرایــش اطالعــات کــه  ــاوری جهــت ذخی ــن فن ــا توســعه ای ــدا کــرد همزمــان ب ــوژی ابعــاد وســیع پی ــا رشــد وتوســعه تکنول ارتبــاط ب
ــا قابلیــت دسترســی بــه منابــع فنــاوری اطالعــات درهــر زمــان ومــکان بوجــود آمــد  حجــم زیــادی نیــز داشــت اســتفاده از رایانــش ابــری ب
ایــن فنــاوری در اکثــر حــوزه هــای مدیریــت قابلیــت اســتفاده وبــه کارگیــری را دارد یکــی از ایــن کاربردهــا در مدیریــت دارایــی مــی باشــد 
بــا اســتفاده از اینترنــت اشــیا در بســتر ابــر اطالعــات مــی تــوان بــه مشــکالتی کــه در مدیریــت دارایــی هــا وجــود دارد فائــق آمــد کنتــرل 
ــی  ــه جوی ــه صرف ــری ازجمل ــرات چشــمگیری دیگ ــردد اث ــی گ ــا م ــی ه ــه از دارای ــتفاده بهین ــه اس ــمند منجــر ب ــا بصــورت هوش ــی ه دارای
وکاهــش هزینــه هــای ســازمان را نیــز دربــر خواهــد داشــت درایــن مقالــه اســتفاده از اینترنــت اشــیا در بســتر ابــر اطالعــات در مدیریــت دارایــی 

هــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه شــده اســت.

واژگان کلیدی : اینترنت اشیا ، مدیریت دارایی ، رایانش ابری ، حسگر بی سیم



 پایــگاه دانــش )Knowledge Base ( عنوانــی اســت کــه 
ــردد.  ــی گ ــف م ــش تعری ــت دان ــم مدیری ــوزه مفاهی در ح
ایــن پایــگاه ، مرکــز تجمیــع و ذخیــره ســازی داده هــای 
تولیــد شــده در اثــر تجربیــات ســازمان اســت. شــکل دهی 
ــا  ــرد ت ــد ک ــک خواه ــازمانی کم ــر س ــه ه ــگاه ب ــن پای ای
بــا بهره منــدی از داده هــای ســاختار یافتــه بتوانــد 
ــور  ــددا و بط ــده مج ــت آم ــه دس ــش ب ــات و دان از تجربی
ــدد  ــتفاده مج ــع اس ــور قط ــد. بط ــتفاده نمای ــه اس بهین
ــع  ــی و رف ــخ ده ــان پاس ــش زم ــار کاه ــش در کن از دان
ــتیبانی  ــات پش ــای خدم ــه ه ــش هزین ــه کاه ــکالت ب مش

ــرد. ــد ک ــایانی خواه ــک ش ــز کم نی
مدیریــت  نظــام  توســعه  مرکــز  دانــش«  »پایــگاه 
ــر در  ــداف زی ــا اه ــت ب ــت نف ــی صنع ــای فیزیک دارایی ه
ــت  ــت نف ــی صنع ــای فیزیک ــی ه ــت دارائ ــوزه مدیری ح
ــاد  ــی و ایج ــور طراح ــطح کش ــار در س ــن ب ــرای اولی ب

ــت.  ــده اس گردی

1. تجمیع، انباشت، نشر و انتقال دانش 
2. انتقــال تجربیــات علمــی و اجرایــی متخصصیــن صنعــت 

نفت
3. کمــک بــه رشــد و تعالــی دانش آموختــگان رشــته های 

تبط مر
4-کمک به اجرای پروژه های پژوهشی صنعتی 

ســامانه هــای کاربــردی کــه در ایــن پایــگاه فعــال و قابل 
ــد ــتفاده می باش اس

سامانه مقاالت علمی/سامانه کتب علمی
سامانه پایان نامه ها/سامانه استاندارد ها

ــای  ــامانه رویداده ــای کاربردی/س ــرم افزاره ــامانه ن س
ــی علم

سامانه دوره های آموزشی/سامانه نشریات تخصصی
مزایــا و امکانــات عضویــت و همــکاری در پایــگاه دانــش 
ــی  ــای فیزیک ــت دارایی ه ــام مدیری ــعه نظ ــز توس مرک

صنعــت نفــت شــامل:

1. دسترســی و بهره منــدی از داده هــا و اطالعــات موجــود 
در پایــگاه از جملــه مقــاالت، کتــب، ســمینارها، نشــریات 

و ....
2. اطــالع رســانی آخریــن اخبــار حــوزه مدیریــت دارائی 

هــای فیزیکــی و نــت
3. دریافت مجله الکترونیکی تخصصی پتروپم

4. بهره مندی و اطالع از آخرین فرصت های شغلی مرتبط
5. اطالع رسانی در خصوص دوره های آموزشی مرکز 

ــه  ــی ک ــگاه ها و همایش های ــا در نمایش ــی اعض 6. معرف
مرکــز حضــور دارد

ــوع  ــه ن ــه ب ــا توج ــف و ب ــا تخفی ــور ب ــکان حض 7. ام
و  هــا  دوره  همایش هــا،  کنفرانس هــا،  در  همــکاری 
ــردد. ــی گ ــزار م ــز برگ ــط مرک ــه توس ــی ک میزگردهای
8. معرفــی فرصــت هــا و همــکاری هــای پژوهشــی مرکــز 

بــه اعضــا
ــه  ــل ارائ ــات قاب ــا و اطالع ــک ه ــدی از بان ــره من 9. به

ــا ــه اعض ــز ب مرک
10. و موارد دیگر

ــت و  ــکاری، عضوی ــت هم ــن جه ــدان و متخصصی ــه من عالق

ــق آدرس  ــد از طری ــی توانن ــوق م ــات ف ــدی از اطالع بهره من

ــد.  ــدام نماین ــانی www.PetroPAM.info اق ــه نش ــگاه ب پای

ــعه  ــز توس ــش مرک ــگاه دان پای

ــای  ــت دارایی ه ــام مدیری نظ

ــت   ــت نف ــی صنع فیزیک

www.PetroPAM.info
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