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یادداشت مدیرمسئول

دکتر مهدی میررکنی 

ــه  ــدی اســت ک ــت، گاز و پتروشــیمی کشــور چن ــت نف صنع
ــی  ــای فیزیک ــت دارائی ه ــمت مدیری ــه س ــود را ب ــت خ حرک
آغــاز نمــوده اســت. ایجــاد اداره کل نظــام مدیریــت دارائی های 
فیزیکــی صنعــت نفــت، همچنیــن مرکــز توســعه نظــام 
ــت و  ــت نف ــی در دانشــگاه صنع ــای فیزیک ــت دارائی ه مدیری
ــای  ــزاری دوره ه ــرای برگ ــن ب ــا بی ــی م ــه ف ــاد تفاهم نام انعق
ــدان  ــرای کارمن ــی ب ــای فیزیک ــت دارائی ه ــی مدیری آموزش
صنعــت نفــت نشــان از ایــن حرکــت دارد. پیاده ســازی 
ــیاری  ــون در بس ــی اکن ــای فیزیک ــت دارائی ه ــام مدیری نظ
از شــرکت های زیرمجموعــه وزارت نفــت در حــال انجــام 
ــه  ــاز ب ــا نی ــن تالش ه ــه ای ــی ب ــرای جهت ده ــذا ب ــت. ل اس
الگوســازی احســاس می شــود. یکــی از ابزارهــای قابــل قبــول 
و کاربــردی بــرای الگوســازی، طراحــی یک سیســتم انگیزشــی 
مبتنــی بــر معرفــی بهترین هــا مــی باشــد. بــه همیــن منظــور 
چنــد ســالی اســت جایــزه ملــی مدیریــت دارائی هــای فیزیکی 
ــزه، بخــش  ــن جای برگــزار می گــردد و یکــی از بخش هــای ای

ــت، گاز و پتروشــیمی اســت. ــع نف صنای

ــرکت  ــزه، ش ــن جای ــن دوره ی ای ــته در چهارمی ــال گذش س
مجتمــع گاز پــارس جنوبــی و شــرکت پاالیــش گاز بیدبلنــد 
ــد. امســال نیــز رئیــس  ــه خــود اختصــاص دادن جوایــزی را ب
مرکــز توســعه نظــام مدیریــت دارائی هــای فیزیکــی دانشــگاه 
صنعــت نفــت بــه عنــوان یکــی از اعضــای کمیتــه راهبــردی 
ــده  ــی برگزی ــای فیزیک ــت دارائی ه ــزه مدیری ــن جای پنجمی
شــده اســت و ایــن نشــان از هّمــت جــدی صنعــت نفــت، گاز 

ــوزه را دارد. ــن ح ــعه ای ــور در توس ــیمی کش و پتروش

همکاری با ما در سایت

 مرکز توسعه

 نظام مدیریت 

دارائی های فیزیکی 

www.petropam.ir
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یادداشت سردبیر

جایزه ملی
دکتر سیامک برادران

ــرای  ــر ب حرکــت در مســیر تعالــی ضرورتــی اجتنــاب ناپذی
ــرات  ــا تغیی ــم ب ــن مه ــی رود و ای ــمار م ــه ش ــازمان ها ب س
مثبــت و ســازنده در ســازمان ها و رضایــت همــه ذی نفعــان 

حاصــل خواهــد شــد. 

ــوغ  ــگاه بل ــی باعــث آگاهــی ســازمان ها از جای ــی تعال ارزیاب
ــاد  ــعه و ایج ــای منســجم توس ــی، طراحــی برنامه ه مدیریت
ــرای رقابــت ســالم و انتقــال تجربه هــای موفــق  شــرایطی ب
در مســیر تعالــی می گــردد، از ایــن رو جایــزه ملــی مدیریــت 
ــزه از ســال 1394 در  ــن انگی ــا همی دارائی هــای فیزیکــی ب

ایــران برگــزار شــد. 

ــزوم  ــی ل ــای فیزیک ــت دارائی ه ــازی مدیری ــد از پیاده س بع
ــگاه  ــازمان و مشــخص شــدن جای ــی س ــی، ارزیاب خودارزیاب
ســازمان نســبت بــه ســازمان های مشــابه در مرحلــه ی دوم 
ــی  ــازمان ها را ارزیاب ــی، س ــزه مل ــرار دارد. جای ــت ق اهّمی
می کنــد و همیــن ارزیابــی به ترســیم نقشــه راه و اســتراتژی 
ســازمان کمــک خواهــد کــرد.  از دیگــر نتایــج جایــزه ملــی 
ــی،  ــت تعال ــود، وضعی ــت موج ــریح وضعی ــه تش ــوان ب می ت
کلیــدی  شــاخص های  و  پیشــنهادی  کالن  راهبردهــای 

عملکــرد اشــاره کــرد. 

در  فیزیکــی  دارائی هــای  مدیریــت  نظــام  پیاده ســازی 
صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی کشــور از ســال 93 پــس 
ــمی  ــورت رس ــه ص ــت ب ــام وزارت نف ــمی مق ــالغ رس از اب
آغــاز شــده و از ســال 96، بــا تأســیس مرکــز توســعه نظــام 

مدیریــت دارائی هــای فیزیکــی وارد مرحلــه جدیــدی شــده 
ــت.  ــوده اس ــز نم ــه ای نی ــل مالحظ ــرفت های قاب ــت و پیش اس
ــن  ــی ای ــای قبل ــی در دوره ه ــرکت های نفت ــق ش ــور موف حض

ــت. ــا اس ــن ادع ــر ای ــزه بیانگ جای

امســال نیــز پنجمیــن جایــزه مدیریــت دارائی هــای فیزیکــی دی 
ــا چهاردهمیــن همایــش بین المللــی مدیریــت  مــاه و همزمــان ب
دارائی هــای فیزیکــی برگــزار خواهــد شــد کــه فرصــت مناســبی 
بــرای محــک زدن ایــن شــرکت ها در پیاده ســازی مدیریــت 
ــی  ــه شــرکت های نفت ــم ک ــای فیزیکــی اســت. امیدواری دارائی ه
درخشــان تر از پیــش جایزه هــای تعالــی را نصیــب خــود نماینــد 
ــت کشــور  ــن صنع ــت بالنده تری ــت نف ــه صنع ــد ک و نشــان دهن

اســت.

آیا می دانید؟
ازطریق پست الکرتونیکی

petropam@put.ac.ir
می توانید مقاالت و پژوهش های 

خود را برای چاپ در مجله پرتوپم 

برای ما بفرستید.
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یادگیری از شکست 
)قسمت دوم(

                                                                                                                   نویسنده : اشرف لبیب

                                                                                                                   ترجمه : نغمه ذوقی، مهدی زلقی

آنالیز اولین گروه دانشجویان
ــی،  ــل فّن ــی دالی ــه برخ ــی از جمل ــل مختلف ــه دالی ــه ب فاجع
ــکالت  ــال مش ــن ح ــت. در عی ــی رخ داده اس ــازمانی و مال س
مربــوط بــه  طراحــی ایمنــی نیــز از دالیــل ایــن فاجعه هســتند.

دالیل فنی
ــری از ورود گاز  ــه جلوگی ــادر ب ــف ق ــیمانی ضعی ــداره س 1. ج
هیدروکربــن بــه چــاه نبــود. بنابرایــن، جریــان گاز مخلــوط بــا 

ــه ســطح دکل آزاد شــد.     ــاد ب ــا فشــار زی گل حفــاری ب
2.  شــیر فوران گیــر موفــق بــه ایزولــه کــردن چــاه نشــد و در 

نتیجــه هیدروکربــن و نفــت بــه ســطح دکل نشــت کــرد.
ــر  ــرل بیــن شــیر فوران گی ــل هــای کنت ــن انفجــار، کاب 3. اولی
ــر از  ــرد. در نتیجــه، شــیر فوران گی ــرل را قطــع ک ــاق کنت و ات

ــرل خارج شــد. کنت
ــود و  ــراب ب ــز خ ــرل گاز نی ــانی و کنت ــش نش ــتم آت 4. سیس
ــد. ــن را بگیرن ــراق هیدروکرب ــوی احت ــن نتوانســتند جل بنابرای

دالیل طراحی و ایمنی
ــالم  ــه BP اع ــگاهی ب ــج آزمایش ــه نتای ــل از اینک ــاه قب 1. چ
ــش  ــه آزمای ــکاری ک ــون )پیمان ــد. هالیبورت ــیمان ش ــود، س ش
طــرح جــداره ســیمانی را برعهــده داشــت( بــه BP گــزارش داد 

کــه جــداره ســیمانی چــاه بــه خوبــی طراحــی نشــده و ایــن 
احتمــال وجــود دارد کــه یــک جریــان گاز جــدی رخ دهــد.

2.  طراحــی جداکننــده گاز از گل حفــاری ضعیــف بــود. 
یعنــی وقتــی هیدروکربــن از گل جــدا شــد، ســوزانده نشــده 
و یــا بــدون خطــر دفــع نشــده، بلکــه وارد موتورخانــه شــده و 

ــه انفجــار گســترده ای شــده اســت. ــراق آن منجــر ب احت

3. شــیر فوران گیــر تجهیــزات مهمــی اســت کــه بــرای 
جداســازی چــاه و تنظیــم فشــار نفــت و گاز مــورد اســتفاده 
ــت بیشــتری  ــا دق ــد ب ــل بای ــن دلی ــه همی ــرد، ب ــرار می گی ق
ــیر  ــک ش ــد ی ــر، بای ــق ت ــان دقی ــه بی ــد. ب ــی ش ــی م طراح
ــری  ــورت س ــه ص ــه ب ــت ک ــود داش ــی وج ــر اضاف فوران گی
ــه  ــن امــر احتمــال نشــت نفــت و گاز ب مّتصــل مــی شــد. ای

ــی داد. ــش م ــطح دکل را کاه س
4. طراحــی اتــاق کنتــرل ضعیــف بــود، و نشــت هیدروکربــن 
ــا  ــاق کنتــرل خــراب ی تشــخیص داده نشــد. سیســتم های ات

خــارج از ســرویس بودنــد.

ــه  ــی ب ــل نامعلوم ــه دالی ــی ب ــتم ایمن ــدارهای سیس 5. هش
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ــتر  ــل بیش ــن دلی ــه همی ــد. ب ــده بودن ــق درآم ــت تعلی حال
ــه  ــده، و تخلی ــود نش ــاده ب ــه افت ــی ک ــه اتفاق ــنل متوج پرس

ــت. ــورت نگرف ــوری ص ف

ــا  ــود، ب ــده ب ــراب ش ــز خ ــته نی ــی در گذش ــتم ایمن 6. سیس
ــه  ــرای اصــالح آن صــورت نگرفت ــن حــال هیــچ اقدامــی ب ای

ــود. ب
ــه همیــن خاطــر  ــق نجــات وجــود داشــت، ب 7. فقــط دو قای

ــد. ــا پریدن ــه دری بیشــتر کارگــران ب

عوامل مالی و سازمانی

 BP ،ــود ــش س ــا و افزای ــش هزینه ه ــرای کاه ــالش ب 1. در ت
ــداری را  ــر و نگه ــد ســال گذشــته بودجــه تعمی در طــی چن
ــه برنامه هــای نگهــداری  ــود. ایــن کار منجــر ب کاهــش داده ب
ــژه  ــه وی ناکارآمــد و عقــب افتادگــی در کارهــای اصالحــی، ب

در مــوارد مهــم ایمنــی شــد.

ــیار  ــتی بس ــمت های ریاس ــرات در س ــروهBP ، تغیی 2. در گ
زیــاد بــود و باعــث ایجــاد مشــکل در کنتــرل کار و برنامه ریزی 

بلنــد مــدت می شــد.

3.  فشــار مالــی و محدودیــت زمانــی یکــی از دالیــل اصلــی 
ــان  ــدت زم ــاری م ــردن دکل حف ــوض ک ــود. ع ــر ب ــن ام ای
زیــادی طــول کشــید و کارگــران تحــت فشــار بودنــد. عــالوه 
بــر ایــن، مدیــران پــروژه زیــر فشــار مالــی پــروژه دکل حفاری 
ــش از  ــت بی ــروژه می توانس ــن پ ــاب ای ــن حس ــا ای ــد. ب بودن
زمــان پیــش بینــی شــده طــول بکشــد و شــرکت مجبــور بــه 

ــد. ــادی می ش ــه زی ــت جریم پرداخ

 )Fault Tree Analysis( آنالیز درخت خطا

FTA روش تجزیــه و تحلیــل قابلیــت اطمینــان اســت. از 

طریــق FTA، رویدادهــای اساســی کــه منجــر بــه ایــن فاجعــه 

شــده اند قابــل بررســی اســت. شــکل 1 تمــام دالیــل احتمالــی 
ــل  ــوان دالی ــودار می ت ــد. از نم ــان می ده ــه را نش ــن فاجع ای

اساســی بــه شــرح زیــر را نتیجــه گرفــت:

ــار  ــا ب ــا ی ــت خط ــه عل ــته ب ــانی نتوانس ــش نش ــتم آت 1. سیس
ــد. ــخیص ده ــت گاز را تش ــتم، نش ــر روی سیس ــی ب اضاف

ــه  ــته ایزول ــر نتوانس ــی زی ــل احتمال ــه دالی ــر ب 2.  فوران گی
ــد. ــام ده ــاه را انج ــازی چ س

- کابل های کنترل قطع شده اند.

- اپراتور درست کار نکرده است.

- طراحی کنترل پنل ضعیف بوده است.

- شیر تنظیم فشار بسته نشده است.

ــا طراحــی  ــت آســیب و ی ــه عل ــرک )shoe track( ب 3.  شــو ت
ــه کــردن چــاه را انجــام دهــد. ــط نتوانســت ایزول غل

ــر نتوانســته جداســازی چــاه  ــه دالیــل زی ــع ســیمانی ب 4.  مان
را انجــام دهــد.

ــرار  ــش ق ــورد آزمای ــق در آزمایشــگاه م ــه طــور دقی - طــرح ب
ــه اســت. نگرفت

- روند سیمان کاری ناکارآمد.

ــده  ــن آســیب دی ــاد هیدروکرب ــر فشــار زی ــع در اث - خــود مان
اســت.

ــا تجزیــه و تحلیــل دالیــل احتمالــی فاجعــه، مرحلــه بعــدی  ب
ارزیابــی قابلیــت اطمینــان کل سیســتم بــا اســتفاده از تکنیــک 
نمــودار بلــوک قابلیــت اطمینــان )RBD( اســت کــه مــی توانــد 

قابلیــت اطمینــان را تقویــت کنــد.
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فاجعه دیپ واتر هاریزون

انفجار دکل

هیدروکربن آزاد شدهسیستم ایمني

Shoe track خرابي
خرابي مانع سیماني

خرابي فورانگیر

فرآیند سیمان کاري ضعیففوران غیرقابل کنترل

شکستن فورانگیر
اتاق کنترل

کارگران روي دکل

منبع احتراق

خرابي

طراحي ضعیف

مانع آسیب دیده

سیمان کاري ضعیف آزمایش هاي غیردقیق 
آزمایشگاهي

قطع شدن 
کابل هاي کنترل

خطا در بسته شدن
شیر فشار  

فشار زیاد چاه عوامل انساني
طراحي ضعیف 

کنترل پنل

بار اضافي

آسیب دیدگي 
shoe track

 Reliability Block( دیاگــرام بلوکــی قابلیــت اطمینــان
)Diagram

 FTA ــس از ــان پ ــت اطمین ــی قابلی ــدی ارزیاب RBD  گام بع

اســت، و قابلیــت اطمینــان سیســتم را ارزیابــی می کنــد. 
عــالوه بــر ایــن، طراحــان می تواننــد از اشــتباهاتی کــه باعــث 
فاجعــه شــده، درس بگیرنــد.  شــکل 2، بــرای مــورد دیــپ واتــر 
ــان  ــا را نش ــل آنه ــی و وابســتگی متقاب ــل اصل ــزون، دالی هاری

ــد. می ده

توصیه ها و بهبود قابلیت اطمینان

توصیه های فنی

1. فوران گیر

ــر  ــه در براب ــود ک ــانده ش ــوری پوش ــرل ط ــای کنت - کابل ه
ــود. ــت ش ــا محافظ ــارت از آنه خس

- یــک BOP اضافــی نصــب شــود، تــا سیســتم قابلیــت اطمینان 
ــش دهد. را افزای

- از عملکرد صحیح دستگاه BOP اطمینان حاصل شود.

2. مانع سیمانی 

ــی  ــر و ارزیاب ــه تجدید نظ ــاز ب ــیمان کاری نی ــای س - روش ه
ــد.  ــدد دارن مج

شکل FTA : 1 فاجعه دیپ واتر هاریزون
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- آزمایش هــای دقیــق بــرای اطمینــان از قابلیــت مانــع 
ــود. ــام ش ــیمانی انج س

ــه  ــیمانی، ب ــع س ــی مان ــکان جایگزین ــت ام ــات جه -  مطالع
ــرد. ــزی انجــام پذی ــع فل ــا مان ــال ب طــور مث

)shoe track(  3. شو ترک

نیاز به طراحی مجدد و ارزیابی دارد.

4. سیستم آتش نشانی و گاز 

ــن  ــاال جایگزی ــت ب ــا قابلی ــتمی ب ــا سیس ــی ب ــتم قدیم سیس

شــود.

سیستم ایمنی با غلظت باالی گاز نصب شود.

 توصیه های مدیریتی و مالی
- مهارت های پرسنل به ویژه در موارد بحرانی افزایش یابد.

- تمرکز بر روی نقشه راه و اختصاص زمان کافی برای آن.

- اختصاص بودجه کافی برای افزایش قابلیت اطمینان.

- تمرکز بر روی مراحل ایمنی کار.

- مرور تمهیدات تخلیه اضطراری.

بارگذاري بیش از حد
سیستم آتش نشاني و گاز

خرابي سیستم 
آتش نشاني و گاز

کارگران روي دکل

طراحي ضعیف
shoe track

خرابي مانع سیماني براي ایزوله کردن

سیمانکاري ضعیف

بسته نشدن شیر تنظیم فشار چاه باال
 

طراحي ضعیف صفحه کنترل

shoe track
آسیب دیده

آزمایش هاي غیر دقیق آزمایشگاهي آسیب دیدن مانع سیماني

 

بریده شدن کابل هاي کنترل عوامل انساني

منبع احتراق

شکل RBD :2 فاجعه دیپ واتر هاریزون
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ــا و  در راســتای اســتراتژی توســعه شــبکه همکاری ه
ــازمان های  ــارکت س ــترش مش ــرورت گس ــه ض ــت ب ــا عنای ب
مدیریــت  نظــام  تعالــی  و  توســعه  حــوزه  در  ذی نفــع 
 ،98 مــاه  شــهریور   9 تاریــخ  در  فیزیکــی،  دارائی هــای 
مدیریــت  نظــام  توســعه  »مرکــز  مابیــن  تفاهم نامــه ای 
ــه ریاســت  ــت« ب ــت نف ــای فیزیکــی دانشــگاه صنع دارائی ه
دکتــر ســیامک بــرادران و »شــرکت پمکــو« بــه مدیرعاملــی 

ــد. ــد گردی ــکیانی منعق ــی زواش ــر عل دکت

ــاد  ــه ایج ــن تفاهم نام ــرای ای ــم و اج ــدف از تنظی ه

ــه  ــن تفاهم نام ــکاری طرفی ــت هم ــب جه ــای مناس زمینه ه
در زمینه هــای آمــوزش، پژوهــش و مشــاوره در راســتای 
توســعه و تعالــی نظــام مدیریــت دارائی هــای فیزیکــی بــا در 
نظــر گرفتــن کلیــه امکانــات طرفیــن اعــم از توانمندی هــای 
علمــی، فنــی، منابــع انســانی، اطالعاتــی، تخصصــی و 
ــه  ــن تفاهم نام ــای ای ــا امض ــد. ب ــي می باش ــات اجرای امکان
ــت  ــازی مدیری ــوزش و فرهنگ س ــتای آم ــی در راس گام خوب
ــته  ــت برداش ــت نف ــطح صنع ــی در س ــای  فیزیک دارائی ه

خواهــد شــد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری های مشترک »مرکز توسعه نظام مدیریت دارائی های فیزیکی

دانشگاه صنعت نفت« و شرکت »پمکو «
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مروری بر مبانی نظری  و کاربردی  مدیریت دارائی فیزیکی

مبتنی بر  الزامات  سری استاندارد ایزو 55000

                                                                                                                             دکتر منوچهر واحدی

                                                                                                                             

مدیریــت دارائــی فیزیکی در ســال 1990 پس از انتشــار گزارش 
تیــم تحقیــق و تفحــص حادثــه واژگونــی ســکوی دریایــی آلفــا 
ــک  ــوان ی ــه عن ــمال، ب ــای ش ــر در دری ــی پایپ ــدان نفت در می
سیســتم مدیریتــی ظهــور و توســط مؤسســه دارائــی فیزیکــی 
انگلســتان)IAM( از طریــق انتشــار اســتاندارد PAS55 بوجود 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــی ب ــی فیزیک ــن سیســتم، دارائ ــد. در ای آم
مهمتریــن و حیاتــی تریــن دارائــی ســازمان کــه توانایــی تغییــر 
شــاخصهای کلیــدی کســب و کار ســازمان را دارد، مــورد توّجــه 
قــرار گرفتــه اســت. در همیــن راســتا، اســتاندارد PAS55 ســه 
ــت  ــتم های مدیری ــی، سیس ــی فیزیک ــت دارائ ــوع مدیری موض
دارائــی فیزیکــی و مــدل تعالــی مدیریــت دارائــی فیزیکــی را بــا 

رویکــرد نویــن بــرای مدیریــت تجهیــزات و تاسیســات تعریــف، 
طراحــی و تبییــن نمــوده اســت.

مؤسســه IAM در ســال 2004 اســتاندارد PAS55 را بــه 
عنــوان اســتاندارد ملّــی مدیریــت دارائــی فیزیکــی بــا دو 
ــر  ــع مشــتمل ب ــان صنای ــران و صاحب ــرای مدی ــد ب ــام جدی پی
مدیریــت یکپارچــه چرخــه عمــر دارائــی فیزیکــی و نیــز تمرکــز 
بــر مدیریــت ریســک در ســه ســطح دارائــی فیزیکــی، سیســتم 
دارائــی فیزیکــی و پورتفولیــوی دارائــی فیزیکــی منتشــر کــرده 
اســت. پــس از دریافــت بازخــورد مثبــت و اقبــال صنایــع بزرگ، 
ــی  ــا اندک ــال 2008 ب ــتاندارد PAS55 در س ــش دوم اس ویرای
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تغییــر تدویــن و در اختیــار عمــوم قــرار داده شــد. اندکــی بعــد، 
ــتاندارد  ــری اس ــه، س ــن مؤسس ــط همی ــال 2014 توس در س
ــه  ــی در کمیت ــتاندارد جهان ــک اس ــوان ی ــه عن ــزو 55000 ب ای
 )ISO(استانداردســازی بــرای  بین المللــی  ســازمان   251
ــات اســتاندارد  ــی شــده اســت. الزام ــا معرف ــه دنی ــب و ب تصوی
ــاختار  ــب س ــوع در قال ــوزه، 72 موض ــزو 55000 در 23 ح ای
ــر  ــت. ب ــده اس ــان ش ــزو بی ــتاندارد ای ــان اس ــه همس هفتگان
اســاس تعریــف ایــن اســتاندارد، بــه یــک دســتگاه بــرای تولیــد 
ــی  ــور دارائ ــک دیزل ژنرات ــل ی ــات مث ــه خدم ــا ارائ محصــول ی
ــه هــم  ــه چنــد دســتگاه مرتبــط ب فیزیکــی گفتــه می شــود. ب
ــی  ــتم دارائ ــن، سیس ــد الفی ــگ واح ــای کراکین ــل کورهه مث
ــد PVC در  ــل واح ــی مث ــد عملیات ــک واح ــه ی ــی و ب فیزیک
ــن واحــد  ــک مجتمــع پتروشــیمیایی کــه خــود دارای چندی ی
تولیــدی مثــل واحــد BDSR، پلــی اتلیــن ســبک و ســنگین 

ــود. ــه می ش ــی گفت ــی فیزیک ــوی دارائ ــت، پورتفولی اس
در ایــن اســتاندارد، چرخــه ی عمــر دارائــی فیزیکــی بــه چهــار 
دوره ی  بهره بــرداری،  دوره ی  اکتســاب،  دوره ی  شــامل  دوره 
اســت.  شــده  تقســیم بندی  اســقاطی  دوره ی  و  نگهــداری 
دارائی هــای ســازمان بــه پنــج دســته، شــامل دارائی هــای 

ــق  ــی فیزیکــی مطاب ــاری و دارائ ــی، دانشــی، اعتب انســانی، مال
ــت.  ــده اس ــدی ش ــماره 1 گروه بن ــکل ش ش

ــای پشــتیبان  ــوان دارائی ه ــه عن ــا ب ــار دســتة اول دارائی ه چه
دارائــی فیزیکــی بــرای تولیــد کاال یــا ارائــه خدمــات به حســاب 

می آینــد. 
ــه  ــه  ب ــگ و یکپارچ ــای هماهن ــه ای از فعالیت ه ــه مجموع ب
منظــور تحّقــق ارزش هــای ســازمان از طریــق دارائــی فیزیکــی، 

ــود.  ــه می ش ــی گفت ــی فیزیک ــت دارائ مدیری
بنابــر تعریــف، ارزش هــای ســازمان از طریــق الزامــات، انتظارات 
و نیازهــای ذی نفعــان ســازمان شــکل می گیــرد. اهــداف 
ســازمان از طریــق تحلیــل ارزش هــای ســازمان از طریــق 
ــف  ــتل تعری ــل پس ــد، تحلی ــی همانن ــای تحلیل ــی از ابزاره یک
ــزان  ــر روی می ــی فیزیکــی ب ــت دارائ ــز مدیری ــردد. تمرک می گ
ــی فیزیکــی در طــول چرخــه ی عمــر  ارزشــی اســت کــه دارائ
ــه،  ــل  هزین ــن عوام ــادل بی ــق ایجــاد نقطــه ی تع خــود از طری
ــد. ــاد می کن ــازمان ایج ــان س ــرای ذی نفع ــی ب ــک و کارای ریس

 در این اینجا ریســک فقط ریســک خرابــی و خوردگی تجهیزات 
نیســت. بلکــه شــامل ریســک در ســه ســطح دارائــی فیزیکــی، 
 سیســتم دارایــی فیزیکــی و پورتفولیــوی دارایــی فیزیکــی
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ــک  ــی، ریس ــت محیط ــک زیس ــی، ریس ــک ایمن ــل ریس مث
ریســک های  قطعــات،  ریســک  انفجــار،  ریســک  بــازار، 
رخدادهــای طبیعــی و تغییــرات نامتعــارف آب و هوایــی 
و دیگــر ریســک  هایی کــه تجهیــزات و تاسیســات یــک 
ــد و  ــد می کنن ــده تهدی ــر ش ــطح ذک ــه س ــازمان را در س س
همچنیــن ریســک هایی هســتند کــه تجهیــزات و تاسیســات 
ــت  ــتم مدیری ــد. سیس ــال می نماین ــود اعم ــط خ ــر محی ب
دارائــی فیزیکــی، عبارتنــد از مجموعــه ای از عناصــر متعامــل 
ســازمانی بــرای تعریــف سیاســت های مدیریــت دارائــی 
ــا  ــی و فرآینده ــی فیزیک ــت دارائ ــداف مدیری ــی، اه فیزیک
ــن در  ــد. همچنی ــداف می باش ــن اه ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ب
ایــن اســتاندارد، سیســتم مدیریــت دارائــی فیزیکــی از پنــج 
زیرسیســتم تشــکیل شــده اســت. زیرسیســتم های برنامــه ی 
اســتراتژیک مدیریــت دارائــی فیزیکــی کــه در منابــع و اســناد 
ــت  ــه ی مدیری ــه SAMP شــناخته می شــود، برنام ــه برنام ب
دارائــی فیزیکــی کــه آن نیــز به برنامه AMP شــناخته شــده، 
ــوی  ــی، پورتفولی ــی فیزیک ــر دارائ ــه ی عم ــای چرخ فعالیت ه

ــمند  ــرد هوش ــرل عملک ــتم کنت ــی و زیرسیس ــی فیزیک دارائ
ــت  ــی مدیری ــتم های اصل ــر سیس ــک  از زی ــری ریس و بازنگ
ــف  ــرای تعری ــا شــکل شــماره 2 ب ــق ب ــی فیزیکــی مطاب دارائ
ــا  ــی و فرآینده ــی فیزیک ــت دارائ ــداف مدیری ــت ها، اه سیاس

ــداف طراحــی شــده اســت. ــن اه ــه ای ــرای دســتیابی ب ب

 SAMP ــه ــی برنام ــی فیزیک ــت دارائ ــل مدیری ــه ثق  نقط
ــداف  ــه اه ــازمان ب ــداف س ــل اه ــه آن تبدی ــه وظیف اســت ک
ــی  ــه تنهای ــود ب ــه خ ــت ک ــی اس ــی فیزیک ــت دارائ مدیری
موثرتریــن عامــل اثربخشــی ایــن سیســتم در مدیریــت دارائــی 
فیزیکــی می باشــد. دو برتــری مدیریــت دارائــی فیزیکــی 
ــرد  ــتن رویک ــی، داش ــایر سیســتم های مدیریت ــه س نســبت ب
ــای  ــر مبن ــازهی سیســتم ب ــز طراحــی س ــری و نی تصمیم  گی
مدیریــت چرخــه ی عمــر در ســه الیــه دارائــی فیزیکــی اســت.

مــدل تعالــی مدیریــت دارائــی فیزیکــی، یــک روش نظام منــد 
و یــا یــک اســتراتژی ســازمانی بــرای تقویت و توســعه مدیریت 
 دارائــی فیزیکــی اســت. ســطوح بلــوغ مدیریــت دارائــی
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ــج ســطح شــامل ســطح آگاهــی، در حــال  ــه پن  فیزیکــی ب
ــازی  ــال یکپارچه س ــازی، در ح ــال پیاده س ــری، در ح یادگی
و ســطح تعالــی تقســیم شــده اســت. در مــدل تعالــی 
ــی،  ــی فیزیکــی هماننــد ســایر مدل هــای تعال مدیریــت دارائ
ــری  ــی اندازه گی ــی فیزیک ــت دارائ ــوغ مدیری ــطح بل ــدا س ابت
ــرد و در  ــام می گی ــت انج ــی در صنع ــپس ترازیاب ــده، س ش
ــی  ــی فیزیک ــت دارائ ــعه ی مدیری ــه ی راه توس ــت نقش نهای
ــق  ــان، مطاب ــتر زم ــی در بس ــطح تعال ــه س ــیدن ب ــرای رس ب
بــا میــزان منابــع در دســترس، طراحــی و تدویــن می گــردد. 
چهــار عنصــر اصلــی مــدل تعالــی مدیریــت دارائــی فیزیکــی، 
توانمندســازها-نتایج مدیریــت دارائــی فیزیکــی، روش تقویــت 
ــی، روش  ــی فیزیک ــت دارائ ــازهای مدیری و توســعه توانمندس
روش  و  فیزیکــی  دارائــی  مدیریــت  نتایــج  اندازه گیــری 
ــی فیزیکــی اســت.  تدویــن نقشــه راه توســعه مدیریــت دارائ
توانمندســازها-نتایج بــر اســاس میــزان تاثیرگــذاری بــر 
ــه  ــر در س ــه ی عم ــار دوره ی چرخ ــری در چه ــم گی تصمی
ــوند.  ــن می ش ــدل تعیی ــرد م ــی و رویک ــی فیزیک ــه دارائ الی
عــدم  تعالــی،  مدل هــای  برخــی  اصلــی  چالــش  ســه 
پوشــش چهــار دوره چرخــه عمــر، عــدم پوشــش ســه الیــه 
ــت و  ــان روش تقوی ــدم بی ــی فیزیکــی و ع ــوی دارائ پورتفولی
توســعه توانمندســازها کــه دارای روایی و پایایی باشــند، روش 
اندازه گیــری عملکــرد سیســتم و نیــز روش تدویــن نقشــه راه 
توســعه توانمندســازها می باشــد. قابــل ذکــر اســت در مــدل 
IAM/GFMAM بــه همــه ایــن چالش هــا پاســخ داده شــده 

اســت. در اســتاندارد ایــزو 55000 فقــط بــه الزامــات مدیریت 
ــرا   ــه روش اج ــن ب ــت. لیک ــده اس ــان ش ــی بی ــی فیزیک دارائ
ــی  ــای اجرای ــن اســاس، مدله ــر ای اشــارهای نشــده اســت. ب
بــا ســاختار و رویکردهــای گوناگــون بــرای پیاده ســازی ایــن 
ــه صنعــت  اســتاندارد در ســطح جهــان طراحــی، تدویــن و ب
ــت  ــی مدیری ــای اجرای ــن مدل ه ــت. از بی ــده اس ــه گردی ارائ

دارائــی فیزیکــی بــر اســاس الزامــات اســتاندارد ایــزو 55000 
عنــوان  بــه  را   GFMAM/IAM تعالــی  مــدل  می تــوان 
ــی دیگــر در  ــرد. مدل هــای تعال ــام ب مــدل اجرایــی مرجــع ن
ــه ســازمانی در  ــر اســاس شــرایط و زمین ــدل ب ــن م ــل ای ذی
نقــاط مختلــف دنیــا تعریــف شــده اســت و ایــن مدل هــا در 
حاشــیه مــدل GFMAM/IAM بــا نگــرش و پارادایــم حاکــم 
بــر صنعــت خــاص پرداختــه شــده اســت. در ایــن خصــوص 
می تــوان، مــدل انجمــن جهانــی نگهــداری و مدیریــت 
ــدل  ــرکتAMCL ، م ــدل ش ــی)GFMAM/IAM(، م دارائ
Up� مــدل ،Tree Wireman مــدل ،AIM مــدل ،LCE

time Elements، مــدل Garge & Dashmukh، مــدل 

ــی  ــکا، مــدل تعال ــی آمری انجمــن نگهــداری و مدیریــت دارائ
ــرد. وجــه تشــابه همــه  ــام ب Reliability Excellence را ن

ــت یکپارچــه چرخــه عمــر  ــا، داشــتن رویکــرد مدیری مدل ه
دارائــی فیزیکــی اســت. توجــه بــه ایــن دو موضــوع بــه ویــژه 
مدیریــت تجهیــزات و تاسیســات در ســه ســطح ذکــر شــده، 
نــه تنهــا فعالیت هــای مرتبــط بــه مدیریــت دارائــی فیزیکــی 
ــت  ــرای مدیری ــاز ب ــورد نی ــع م ــوع مناب ــد، ن ــر می ده را تغیی
ــّوت  ــن موضــوع نقطــه ق ــد کــرد. ای ــر خواهن ــز تغیی ــا نی آنه
مدیریــت دارائــی فیزیکــی بــا نگــرش نــو بــر اســاس الزامــات 
ــع  ــوز در برخــی مناب ــه هن ــوده ک ــزو 55000 ب اســتاندارد ای
ــه  ــده گرفت ــط نادی و بعضــاً توســط برخــی کارشناســان ذیرب
ــی برخــی  ــدم توانای ــی ع ــل اصل ــی، دالی ــه عبارت می شــود. ب
از مدل هــا بــرای تغییــر مثبــت شــاخص های بیزینــس 
ــار دوره  ــای چه ــف فعالیت ه ــه تعری ــه ب ــدم توج ــت، ع صنع
چرخــه عمــر در ســه الیــه دارائــی فیزیکــی، سیســتم دارائــی 
فیزیــک و پورتفولیــوی دارائــی فیزیکــی بــرای مدیریــت 

ــی فیزیکــی مــی باشــد. دارائ

Asset Management Anatomy- IAM-2015 :منبع
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انتخاب آقاي دکترسیامک برادران به عنوان عضو شوراي راهبري 

جایزه مدیریت دارائي هاي فیزیکي

در آســتانه برگــزاری پنجمیــن مراســم جایــزه مدیریــت 
ــر  ــرادران مدی ــیامک ب ــاي دکترس ــي، آق ــاي فیزیک دارائي ه
مرکــز توســعه نظــام مدیریــت دارائي هــاي فیزیکــي دانشــگاه 
صنعــت نفــت، بــه عنــوان عضــو شــوراي راهبــري جایــزه ملــي 
ــورا  ــن ش ــد.  ای ــده ش ــي برگزی ــاي فیزیک ــت دارائي ه مدیری
متشــکل از صاحبنظــران ارشــد صنایــع مختلــف بــوده و اعضاء 
بــه هــم اندیشــي، تبــادل نظــر و در نهایــت تصمیم گیــری در 
مــورد سیاســتگذاري، اهــداف، ارزش هــا و تصویــب ســاالنه ي 

نحــوه ي برگــزاري جایــزه مــي پردازنــد. 

پنجمیــن مراســم جایــزه ، همزمــان بــا چهاردهمیــن همایــش 
بین المللــي مدیریــت دارائي هــاي فیزیکــي در دي مــاه ســال 
جــاري برگــزار خواهــد شــد. شــایان ذکــر اســت کــه ریاســت 
ــه  ــس کمیت ــایخی  و رئی ــی مش ــر علینق ــاي دکت ــورا آق ش

علمــی آقــای دکتــر علــی زواشــکیانی مــی باشــند.
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                                                                                                                                              IAM آناتومی
                                                                                      

)قسمت اول(
ترجمه : بهناز شاه حیدر     

ــی از  ــی )IAM( یک ــی  فیزیک ــت دارائ ــه مدیری موسس

مراکــز پیشــرو در حــوزه مدیریــت دارائی هــای فیزیکــی 

ــترش  ــتای گس ــز در راس ــن مرک ــی رود. ای ــمار م ــه ش ب

ــناد  ــوزه اس ــن ح ــه ای ــوط ب ــش مرب ــات و دان اطالع

بســیاری را منتشــر نمــوده اســت. یکــی از ایــن اســناد، 

ــند را  ــل س ــه کام ــه ترجم ــم ک ــت. برآنی ــی اس آناتوم

جهــت آشــنایی خواننــدگان گرامــی در نشــریه پتروپــم 

بــه چــاپ برســانیم، تــا بیــش از پیــش بــا ایــن ســند و 

ــوند. ــنا ش ــه آن  آش ــوط ب ــم مرب مفاهی

مقدمه

ــی  ــور بررس ــه منظ ــوع ب ــاختاری موض ــه س ــی، مطالع آناتوم
ــی  ــین آناتوم ــخه پیش ــت. نس ــای آن اس ــل مولفه ه و تحلی
توســط افــراد بســیاری در صنایــع مختلــف، دولت هــا و 
ــف مطالعــه و  ســازمان های غیرانتفاعــی در کشــورهای مختل
بــکار گرفتــه شــد. اولیــن نســخه از این ســند در ســال 2011 
منتشــر و در ســال 2014 مــورد بازبینــی قرار گرفت و نســخه 
ســوم کــه در ســال 2015 انتشــار یافــت، منعکــس کننــده 
نظــرات بســیاری از مخاطبــان آن بــود. هــدف از انتشــار ایــن 

ــا،  ــت دارائی ه ــم مدیری ــاختن مفاهی ــل درک س ــند، قاب س
بیــان چیســتی، دســتاوردها، محــدوده و توصیفــی از مفاهیــم 
اساســی و فلســفه ایــن موضــوع و همچنیــن دانــش، مهــارت 
ــات  ــد. ISO 5500 الزام ــتیبان آن می باش ــای پش و ویژگی ه
ابعــادی کــه قابلیــت گنجایــش و مستندســازی در یــک 
سیســتم مدیریتــی دارنــد را مشــخص می ســازد، در صورتــی 
کــه محــدوده مدیریــت دارائی هــا بســیار گســترده تر از ایــن 
اســت. بــه همیــن دلیــل، آناتومــی سیســتم مدیریتــی بــرای 
ــه  ــترده تری ب ــدوده گس ــا در مح ــت دارائی ه ــوع مدیری موض
کار گرفتــه شــده اســت. ایــن  ســند در 9 بخــش تنظیم شــده 

اســت کــه در ادامــه عنــوان خواهنــد شــد.
بخش 1 معرفی و مقدمه

بخش 2 مدیریت دارائی چیست؟

بخش 3 مدل های مدیریت دارائی و سیستم مدیریتی

بخش 4 دلیل مشکل بودن پیاده سازی مدیریت دارائی ها

بخش 5 مسئول انجام مدیریت دارائی ها در سازمان

بخش 6 موضوعات و مباحث موجود در زمینه مدیریت دارائی ها

IAM بخش 7 منابع

بخش 8 رفرنس ها و مطالعات آتی

بخش 9 واژه نامه
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مقدمه

بــا پاســخ بــه ســوال زیــر قــادر بــه تشــخیص میــزان ارتبــاط 
ایــن موضــوع بــا حــوزه کاری خــود خواهیــد بــود:

آیا شرایط زیر به سازمان شما ارتباط دارد؟

اگــر بــا برخــی از ایــن عبــارات زیــر مانــوس هســتید، مبحــث 
مدیریــت دارائــی و آناتومــی بیشــترین صرفه جویــی در زمــان 
ــد  ــم خواه ــی را فراه ــن اطالعات ــه چنی ــتیابی ب ــرای دس ب

ســاخت.

ــدی  ــان کلی ــه ذی نفع ــه ب ــی هزین ــات اثربخش ــریح و اثب تش
)مشــتریان، قانون گــذاران، ســهامداران، ارگان هــای دولتــی و 

غیــره)  مشــکل اســت.

فقــدان وجــود زبــان مشــترک بــرای کارمنــدان بخــش مالــی/
تجــاری و فنی/مهندســی و بخش هــای مختلــف ســازمان 
و در نتیجــه پیدایــش تاخیــر، دلســردی و از دســت دادن 

فرصت هــا.

مدیریــت  در  تناقــض  و  پراکندگــی  ناهمگونــی،  وجــود 
بخشــی  بــه صــورت  آن  درنظرگیــری  عــدم  ریســک ها، 
سیســتماتیک در فرآیندهــای تصمیم گیــری، به کارگیــری 
رویکردهــای متفــاوت در مباحــث ایمنــی، مدیریــت، محیــط 
زیســت، عملکــرد قابلیــت اطمینــان دارائــی و مدیریــت 

ــرکتی. ــک ش ریس

از هــم گســیختگی فرهنــگ ســازمان بــه دلیــل عملکــرد هــر 
دپارتمــان مطابــق بــا برنامــه کاری خــود کــه منجــر بــه ایجــاد 

ــود. ــی می ش ــارض و بی انگیزگ تع

عــدم اثربخــش بــودن هزینــه عملیاتــی، وجــود تیم هایــی بــا 
ــدم وجــود هماهنگــی  ــراری و ع ــارض و تک ــای متع فعالیت ه

در اهــداف و منابــع.

دارائی هــا،  در  ســرمایه گذاری  ســطوح  افزایــش  علیرغــم 
وجــود اتفاقــات غیرقابــل پیش بینــی و حــوادث بســیار، نیــاز 

بــه آتش نشــانان ماهــر1 را ضــروری می ســازد.

ــه  ــش فاصل ــرای نمای ــح ب ــتراتژی واض ــک اس ــود ی ــدم وج ع
ــان متوســط از  ــدت و در زم ــد م ــن آنچــه ســازمان در بلن بی

ــود. ــی خ ــت فعل ــار دارد و ظرفی ــود انتظ ــای خ دارائی ه

ــدت و  ــرمایه گذاری بلندم ــای س ــض در برنامه ه ــود تناق وج
ــد و  ــه یابن ــد ادام ــه بای ــی ک ــرای پروژه های ــه تجــاری ب توجی

میــزان فوریــت آن هــا.

ــه  ــوژی ب ــا از نظرتکنول ــا فرســوده شــده ی ــه دارائی ه مجموع
ــورد  ــی م ــل توجه ــدد قاب ــرمایه گذاری مج ــتند و س روز نیس
نیــاز اســت، امــا منابــع مالــی محــدود بــوده و فرآینــدی بــه 
منظــور ارزیابــی میــزان اهمیــت هــر یــک از ســرمایه گذاری ها 

و چگونگــی فوریــت آن هــا وجــود نــدارد.

اطالعــات صحیــح و مجزایــی پیرامــون نــوع دارائی هــای 
ــدارد.  ــود ن ــره وج ــا و غی ــرد آن ه ــرایط، عملک ــود، ش موج
ــل  ــا غیرقاب ــی ی ــیخته، قدیم ــم گس ــود ازه ــای موج داده ه

ــتند. ــاد هس اعتم

هدف آناتومی

ــه  ــه ب ــرادی اســت ک ــرای اف ــک  نقطــه شــروع ب ــی ی آناتوم
دنبــال درک مفهــوم مدیریــت دارائــی هســتند. متــون و 
دوره هــای آموزشــی بســیاری پیرامــون ایــن موضــوع وجــود 
ــه  ــه ب ــت، بلک ــا نیس ــک از آن ه ــچ ی ــی هی ــا آناتوم دارد ام
معرفــی کلــی موضــوع و تعییــن محــدوده هریــک از موضوعات 
وابســته بــه آن می پــردازد. عــالوه بــر آن بــه حرکــت افــراد در 

Tactical fire fighting  1



15

PetroPAM پتروپم/سال دوم/آبان 1398/شماره چهارم

مســیر مدیریــت دارائی هــا کمــک می کنــد تــا ایــن موضــوع 
را بــه بهتریــن شــکل درک کــرده و بداننــد اطالعــات را 
ــام  ــی انج ــه اقدامات ــه چ ــد و در ادام ــتجو کنن ــا جس در کج
ــورد  ــری در م ــازمان ها را در تصمیم گی ــن س ــد. همچنی دهن
اتخــاذ مدیریــت دارائــی و یــا بهبــود قابلیــت مدیریــت دارائــی 

ــد. ــک می کن کم

این سند تنها در مورد دارائی صحبت نمی کند.

جوامــع امــروزی بــرای عملکــرد مؤثــر بــه شــدت بــه 
مدیریــت  بــا  هســتند.  وابســته  فیزیکــی  دارائی هــای 
دارائی هــا ارائــه خدمــات و محصــوالت ممکــن خواهــد بــود. 
ــنس،  ــد، الیس ــل برن ــزی )مث ــه هرچی ــی« را ب مفهوم»دارائ
گروهــی از شــرکت ها یــا فرصت هــا و بــه طــور کلــی 
ــداف  ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ــا ب ــه روی آن ه ــه ک ــر آنچ ه
ســرمایه گذاری صــورت پذیــرد( می تــوان اطــالق کــرد.

هــدف از مدیریــت دارائــی، اســتخراج ارزشــی  بیشــتر از آن 
ــت  ــد. مدیری ــار داری ــا انتظ ــه از دارائی ه ــت ک ــزی اس چی
دارائــی ارائــه ارزش و دســتیابی بــه اهــداف تجــاری ســازمان 
ــه و در  ــن ده ــن آن در طــول چندی ــم بنیادی اســت و مفاهی
ــت و  ــه اس ــکل گرفت ــف ش ــای مختل ــورها و فرهنگ ه کش
ــه طــور مســتمر توســعه و  ــا وجــود پیچیدگــی ب ــد ب می توان
تغییــر یابــد. تغییــر ممکــن اســت از خــود دارائی ها، شــرایطی 
ــه  ــتم هایی ک ــا سیس ــد ی ــت می کن ــی در آن فعالی ــه دارائ ک
بــا اســتفاده از آن هــا دارائــی مدیریــت می شــود، پدیــد آیــد.

ــال بســیاری از  ــه مشــارکت فع ــا ب ــق دارائی ه ــت موف مدیری
افــراد درون ســازمان و زنجیــره تامیــن آن، درک و پشــتیبانی 
ذی نفعــان داخلــی و خارجــی )ازجملــه ســهامداران و قانــون 
ــه دنبــال اعمــال نفــوذ خــود هســتند، نیــاز  گــذاران( کــه ب
ــای  ــط تیم ه ــش توس ــش از پی ــا بی ــت دارائی ه دارد. مدیری

میــان کارکــردی در تمــام ســطوح ســازمان ارائــه می گرددکــه 
بــا تیم هــای رهبــری ارشــد آغــاز شــده و از طریــق متخصصانــی 
ــه  ــد ب ــام می دهن ــی را انج ــت دارائ ــای مدیری ــه فعالیت ه ک

ــود. ــل می ش ــر منتق ــطوح پایین ت س

آناتومی چیست؟

نــام ایــن ســند برگرفتــه از علــم پزشــکی اســت. هیــچ پزشــکی 
ــد آناتومــی بنیــادی را نادیــده بگیــرد. آن هــا بایــد دانــش  نبای
عملــی و کارآمــدی از تمــام اجــزای بــدن و دانــش عمیق تــری 
در زمینــه تخصصــی خود داشــته باشــند. ایــن موضــوع در مورد 
ــد. انتظــار مــی رود کــه  ــز صــدق می کن ــا نی ــت دارائی ه مدیری
ــراد درکــی از مباحــث تشــریح شــده در ایــن ســند داشــته  اف
ــه نقشــی کــه  ــا ب ــش و تخصــص آن ه ــزان دان ــا می باشــند، ام
ــیاری از  ــادی دارد. بس ــتگی زی ــد بس ــا می کنن ــازمان ایف در س
علــوم را می تــوان بــه صــورت مســتقل آموخــت، امــا مدیریــت 
ــا در  ــه تنه ــوده ک ــع ب ــته ای جام ــکی، رش ــد پزش ــی مانن دارائ
ــن ســند  ــور در ای ــات مذک ــی موضوع ــه تمام صــورت توجــه ب
ــی  ــردد. آناتوم ــازی گ ــی پیاده س ــورت موفق ــه ص ــد ب می توان
ــان  ــاد زب ــف و ایج ــای کاری مختل ــترک تیم ه ــه درک مش ب
مشــترکی در مــورد مدیریــت دارائی هــا می انجامــد. همچنیــن 
ــدن در  ــهیم ش ــی س ــا چگونگ ــد ت ــک می کن ــراد کم ــه اف ب
قابلیــت ســازمان خــود و همچنیــن موقعیــت خــود در مســیر 

ــد. ــه ای شــدن را درک کنن حرف

ادامه دارد

منبع:

http://theiam.org
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نشست پنجمین دوره 

جایزه ملی مدیریت دارائی های فیزیکی

ــوزه  ــد در ح ــران ارش ــگان و مدی ــی نخب ــت و هم اندیش نشس
مدیریــت دارائــی هــای فیزیکــی در راســتای برگــزاری 
پنجمیــن دوره جایــزه ی ملــی مدیریــت دارائی هــای فیزیکــی 
ــت و  ــهریورماه 1398 در محــل دانشــکده مدیری ــم ش روز نه
اقتصــاد دانشــگاه صنعتــی شــریف برگزار شــد. در این نشســت 
کــه بــه مناســبت »سیاســت گذاری و تدویــن چشــم انداز 
ــزه پــس از برگــزاری موفــق چهــار دوره  دوره هــای آتــی جای
پیشــین«  برگــزار شــد، مدیــران ارشــدی از معاونــت مهندســی 
ــی وزارت  ــای فیزیک ــت دارائی ه ــت، اداره کل مدیری وزارت نف
ــران،  ــی گاز ای ــران، شــرکت مل ــی نفــت ای نفــت، شــرکت مل
ــعه  ــز توس ــارس، مرک ــج ف ــیمی خلی ــع پتروش ــرکت صنای ش
نظــام مدیریــت دارائی هــای فیزیکــی دانشــگاه صنعــت نفــت، 
ــتادان  ــرق و اس ــت ب ــد صنع ــران ارش ــرو، مدی ــگاه نی پژوهش
دانشــگاه های صنعتــی شــریف و صنعــت نفــت حضــور 
ــت گذاری و  ــورد سیاس ــا در م ــه اعض ــن جلس ــتند. در ای داش
ــد.  ــو پرداختن ــث و گفتگ ــه بح ــزه ب ــم انداز جای ــن چش تدوی

ــی  ــای فیزیک ــت دارائی ه ــام مدیری ــعه نظ ــز توس ــر مرک مدی
ــه عنــوان عضــو  ــرادران کــه ب دانشــگاه نفــت، آقــای دکتــر ب
در  داشــتند  ملــی حضــور  جایــزه ی  راهبــری  شــورای 
خصــوص مســتندات ارایــه شــده ، بــه نقــد قســمتی از اســناد 
ــه  ــواردی را ک ــد و م ــم انداز پرداختن ــت گذاری و چش سیاس
ــد.  ــود را تذکــر دادن ــا مفاهیــم و اصــول کلیــدی ب مغایــرت ب
در ایــن نشســت چالش هــای توســعه مفاهیــم مدیریــت 

ــت. ــرار گرف ــاره ق ــورد اش ــی م ــای فیزیک دارائی ه

ــاون  ــی مع ــر میررکن ــای دکت ــه آق ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــوان  ــه عن ــه ای دانشــگاه ب ــرم آمــوزش هــای آزاد و حرف محت
ــدای  ــم اه ــتند. مراس ــور داش ــت حض ــن نشس ــو در ای مدع
جوایــز شــرکت های برتــر دوره ی پنجــم قــرار اســت در 
زمســتان ســال 1398 و همزمــان بــا »چهاردهمیــن همایــش 
بین المللــی مدیــران فنــی و نگهــداری و تعمیــرات )مدیریــت 

دارائی هــای فیزیکــی(« برگــزار گــردد.
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مروری بر استاندارد بین المللی
ISO 55000

)قسمت سوم(  

مزایای سیستم مدیریت دارائی

سیســتم مدیریــت دارائــی نگــرش و رویکــردی ســاختاریافته 
ــای  ــرل فّعالّیت ه ــازی و کنت ــگ س ــعه هماهن ــرای توس را ب
ــر و  ــه عم ــف چرخ ــل مختل ــازمانی، در مراح ــای س دارائی ه
ــم  ــازمانی، فرآه ــداف س ــا اه ــا ب ــن فّعالّیت ه ــردن ای ــراز ک ت

ــی آورد. م

مزایای ایجاد سیستم مدیریت دارائی 

ــه تــالش  ــاز ب فرآینــد انجــام سیســتم مدیریــت دارائی هــا نی
ــه  ــازی ب ــازمان نی ــد س ــه دارد. هرچن ــرف هزین ــراوان و ص ف
انتظــار بــرای شــروع مزایــای حاصــل از عملیاتــی شــدن کل 
سیســتم نــدارد. مزایــا و موفقیت هــای ســریع در زمینه هایــی 
ماننــد کاهــش ریســک، شناســایی فرصت هــا یــا بهبــود 

ــده و  ــایی ش ــرا شناس ــرعت در اج ــه س ــد ب ــد می توان فرآین
جهــت نمایــش بــازده و به دســت آوردن پشــتیبانی ذی نفعــان 

ــرار بگیــرد. مــورد اســتفاده ق

ــتند و  ــرده ای هس ــای فش ــا داده ه ــت دارائی ه ــف- مدیری ال
ابزارهــای جدیــد فرآیندهــا اغلــب جهــت جمــع آوری، ادغــام، 
ــورد  ــا م ــای دارائی ه ــتفاده از داده ه ــل و اس ــت، تحلی مدیری
اســتفاده هســتند. ایجــاد و اســتفاده از ایــن ابزارهــا می توانــد 
دانــش ســازمانی و تصمیم گیــری را تحریــک کــرده و بهبــود 

بخشــد.

ــای  ــی، دیدگاه ه ــت دارائ ــتم مدیری ــاد سیس ــد ایج ب- فرآین
ــتفاده از  ــاد ارزِش اس ــرای ایج ــد ب ــای جدی ــد و ایده ه جدی
دارائی هــا را بــرای ســازمان بــه ارمغــان مــی آورد. دیدگاه هــای 
ــازمانی  ــای س ــایر کارکرده ــود در س ــد بهب ــد می توانن جدی
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هماننــد خریــد، امــور مالــی، منابــع انســانی و فنــآوری 
ــد. ــم آورن ــات را فرآه اطالع

ج- ایجــاد سیســتم مدیریــت دارائــی معمــوالً عملکــردی 
متقابــل دارد و برمبنــای مالحظــات چرخــه عمــر اســت. 
ایــن سیســتم، می توانــد نقطهــی مرکــزی حــل مســائل 
ــزی  یکپارچه ســازی واحدهــای کارکــردی ســازمان و برنامه ری

ــد. ــاد کن ــر را ایج ــی عم چرخه

ــت  ــرژی، مدیری ــت ان ــی از مدیری ــت دارائ ــتم مدیری د- سیس
ــداری  ــا پای ــط ب ــای مرتب ــایر فّعالّیت ه ــت و س ــط زیس محی

حمایــت می کنــد.

بهره برداری مدیران ارشد از دیدگاه های جدید 

و  دارائی هــا  درک  بــه  دارائی هــا،   مدیریــت  سیســتم 
ــا،  ــت دارائی ه ــا مدیری ــط ب ــک های مرتب ــان، ریس عملکردش
عنــوان  بــه  دارائی هــا  ارزش  و  ســرمایه گذاری  نیازهــای 
ــزی اســتراتژیک  ــرای تصمیم گیــری و برنامه ری ــی ب ورودی های

ســازمانی کمــک می کنــد.

ــات و  ــود ارتباط ــه بهب ــاز ب ــد نی ــد بای ــران ارش ــف- مدی ال
ــت  ــتم مدیری ــد. سیس ــایی کنن ــع را شناس ــالت در تواب تعام
دارائــی بــه طــور ذاتــی از ایــن تعامــالت پشــتیبانی می کننــد. 
ــه صــورت  ایــن پشــتیبانی تضمیــن می کنــد کــه دارائی هــا ب

ــد. ــود یاب ــا بهب ــده و ارزش دارائی ه ــام ش ــه ادغ یکپارچ

ب- سیســتم مدیریــت دارائــی از اتخــاذ رویکــردی مانــدگار و 
ــد. ــت می کن ــری حمای ــرای تصمیم گی ــدت ب ــی م طوالن

ج- سیســتم مدیریــت دارائــی چهارچــوب کاری ایده آلــی 
بــرای شناســایی، درک و ادغــام بســیاری از اســتانداردها، 
کدهــا و راهنماهــای فنــی و همچنیــن بهتریــن شــیوه ای کــه 

بــر دارائی هــای ســازمان اثــر می گــذارد و از اجــزای مدیریــت 
ــی آورد. ــم م ــد را فرآه ــتیبانی می کن ــا پش دارائی ه

ــت  ــرژی، مدیری ــت ان ــی از مدیری ــت دارائ ــتم مدیری د- سیس
ــداری  ــا پای ــط ب ــای مرتب ــایر فّعالّیت ه ــت و س ــط زیس محی

حمایــت می کنــد.

ــا و  ــود داده ه ــی از بهب ــای مال ــردن کارکرده ــره ب به
ــا  پیونده

دارائی هــای  اســتراتژیک  برنامهــی  یکپارچه ســازی  الــف- 
ســازمان )SAMP(1 2.5. 3.4 و 3.3.2 را ببینیــد. بــا برنامه های 
ــوان تعــادل نیازهــای کوتاه مــدت را  بلندمــدت ســازمان، می ت
بــا نیازهــای برنامه هــای میان مــدت و بلندمدت تــری کــه 

ــرد.  ــرار ک ــد، برق ــاز دارن ــا نی برخــی از دارائی ه

ب- اطالعــات مالــی قــوی برمبنــای فرآیندهــای یکپارچــه بین 
کارکردهــای مدیریــت دارائــی و امــور مالــی، یکــی از مزایــای 
ــی  ــن یکپارچگ ــت. ای ــا اس ــت دارائی ه ــتم مدیری ــم سیس مه
باعــث بهبــود ارزیابــی وضعیــت مالــی و الزامــات تأمیــن مالــی 

ــود. ــش می ش ــا دارائی های ــه ب ــازمان در رابط س

ــا  ــازمان ب ــور س ــک مح ــری ریس ــای تصمیم گی ج- فرآینده
ــادل  ــاد تع ــی و ایج ــی و دارائ ــک های مال ــه ریس ــن ب پرداخت

ــوند. ــر می ش ــا مؤثرت ــان آن ه می

ــتم  ــازمان از سیس ــای س ــیاری از بخش ه ــدن بس ــد ش بهرمن
ــا ــت دارائی ه مدیری

سیســتم مدیریــت دارائی هــا، بــر بســیاری از بخش هــای 
ــت. ــذار اس ــازمان تأثیرگ س

ــا  ــت ب ــن اس ــازمان، ممک ــانی س ــع انس ــد مناب ــف- واح ال

Strategic Asset Management Plan  1
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مدل هــای  تــا  کنــد  کار  دارائی هــا  مدیریــت  سیســتم 
ــری  ــای مربی گ ــی و فرآینده ــای آموزش ــتگی، برنامه ه شایس
و مشــاوره را توســعه دهــد. ایــن تحــوالت بــرای هــر دو واحــد 

ــت. ــودمند اس س

ــی  ــتم های کنترل ــا از سیس ــای دارائی ه ــی از داده ه ب- برخ
از دیگــر سیســتم های  بــه دســت می آینــد کــه اغلــب 

ــتند. ــزا هس ــی مج اطالعات

ــی  ــت دارائ ــتم مدیری ــق سیس ــا از طری ــن داده ه ــام ای  ادغ
ــدی از دارائی هــا را فراهــم آورد کــه  ــد اطالعــات جدی می توان

ــود. ــازمانی می ش ــری س ــود تصمیم گی ــه بهب ــر ب منج

ــایر  ــدگان و س ــان، تأمین کنن ــا کارکن ــاط ب ــراری ارتب ج- برق

ــاره ی  ارائه دهنــدگان خدمــات پیمانــکاری طــرف قــرارداد درب
سیســتم مدیریــت دارائی هــا می توانــد منجــر بــه بهبــود 

ــود. ــا ش ــات دارائی ه ــت اطالع کیفی

 همچنیــن آگاهــی افــراد داخــل و بیــرون ســازمان را دربارهــی 
ــا و  ــت دارائی ه ــرای مدیری ــری ب ــود در تصمیم گی ــش خ نق
ارزش فّعالّیــت  هایــی کــه در حــال انجــام آن هســتند، افزایش 

می دهــد.

د- سیســتم مدیریــت دارائی هــا بــا پشــتیبانی از افــرادی 
کــه اهّمیــت مدیریــت دارائی هــا را درک کــرده و دارای 
انگیــزه بــرای کار در راســتای دســتیابی بــه اهــداف مدیریــت 
ــی آورد. ــم م ــوآوری را فرآه ــت و ن ــتند، خاّلقی ــا هس دارائی ه

عالقه مندان و متخصصین جهت همکاری، عضویت 

و بهره مندی از اطالعات پایگاه دانش مدیریت 

دارائی های فیزیکی می توانند ازطریق آدرس پایگاه 

به نشانی www.petropam.info اقدام نمایند.
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تشریح توانمندی های مرکز توسعه نظام مدیریت دارائی های فیزیکی

برای مدیران آموزش شرکت پاالیش و پخش در محمودآباد

در طــی بازدیــدی کــه توســط رئیــس محتــرم آمــوزش مرکــزي 
شــرکت ملــي پاالیــش و پخــش فرآورده هــاي نفتــي بــه 
ــه  ــرکت هاي تابع ــي و ش ــاي آموزش ــئولین و رؤس ــراه مس هم
ــاری از  ــال ج ــاه س ــر م ــخ 12 تی ــش در تاری ــش و پخ پاالی
ــورت  ــاد ص ــي محمودآب ــوم دریای ــکده عل ــای دانش ظرفیت ه
ــریح  ــی تش ــای فیزیک ــز دارایی ه ــای مرک ــت توانمندی ه گرف
گردیــد. در ایــن بازدیــد کــه بــه منظــور امکان ســنجي و 
ــه  ــاز، از جمل ــي موردنی ــه اي و تخصص ــاي حرف ــراي دوره ه اج
ــوم  ــکده عل ــي در دانش ــاي فیزیک ــت دارائي ه ــای مدیری دوره ه
ــرادران  ــر ب ــای دکت ــت؛ آق ــورت گرف ــاد ص ــي محمودآب دریای
ــف  ــز، وظای ــودی مرک ــفه وج ــریح فلس ــه تش ــز ب ــر مرک مدی
و فعالیت هــای انجــام شــده پرداختنــد. در ادامــه ایشــان 
ــای مشــاوره  ــران و کارشناســان و حوزه ه ــژه مدی ــای وی دوره ه
ــده  ــد کنن ــت بازدی ــد. هیئ ــی نمودن ــز را معرف ــش مرک و پژوه
ــگاهي،  ــي، آزمایش ــات آموزش ــد از امکان ــن بازدی ــپس ضم س
ــئولین  ــا مس ــه اي ب ــي جلس ــکده، ط ــي دانش ــي و رفاه کارگاه
ایــن دانشــکده در رابطــه بــا نحــوه اجــراي دوره هــا تبــادل نظــر 

ــد. نمودن
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مروری بر مبانی شاخص های کلیدی عملکردی نت

     EN-15341 در استاندارد 

                                                                                                                                                 احسان برزنونی                                                                                                                                          

حفــظ و نگهــداري مناســب از دارایــی هــا، تجهیــزات و 
تاسیســات کــه از مهمتریــن ســرمایه هــاي هــر ســازمان مــی 
ــراروي هــر ســازمانی اســت،  ــش هــاي ف ــه چال باشــد از جمل
ــک  ــوم و تکنی ــودن عل ــه روز ب ــی و ب ــعه، یکپارچگ ــرا توس زی
ــد.  ــی باش ــع م ــات صنای ــرات از الزام ــداري و تعمی ــاي نگه ه
در ســالیان گذشــته نگهــداري و تعمیــرات بــه علــت تنــوع و 
پیچیدگــی تجهیــزات، بیــش از هــر شــاخه دیگــر در صنایــع 
گســترش و تغییــرات داشــته اســت. در حــال حاضــر، خرابــی 
ــک  ــا ریس ــف )ی ــث توق ــا باع ــه تنه ــع ن ــزات در صنای تجهی
ــت،  ــد کیفی ــی مانن ــه عوامل ــردد بلک ــی گ ــد م ــف( تولی توق
ایمنــی و محیــط زیســت را نیــز تحــت تاثیــر قــرار داده اســت. 
ــزات  ــه تجهی ــع ب ــتگی صنای ــه وابس ــی ک ــی، درحال از طرف
فیزیکــی افزایــش مــی یابــد، هزینــه نگهــداري و تعمیــر ایــن 

ــد داشــت. ــش چشــمگیري خواه ــز افزای ــا نی ــی ه دارای

امــروزه، شــرکت هــا و ســازمان هــا در بــازار جهانــی بــا رقبــاي 
ــدن در  ــی مان ــه جهــت باق ــوده و ب ــرو ب ــادي روب ــزرگ و زی ب
ایــن رقابــت هــا روز بــه روز در حــال تغییــر هســتند. ســوال 
ــرعت  ــن س ــا ای ــه ب ــازمانهایی ک ــه س ــه چگون ــت ک ــن اس ای
در حــال تغییــر هســتند بــدون وجــود سیســتمی بــراي 
ــتند  ــرفت هس ــال پیش ــا در ح ــه آی ــودن اینک ــخص نم مش
ــد. از طــرف  ــود تمرکــز کنن ــر روي بهب ــد ب ــر، میتوانن ــا خی ی
دیگــر، شناســایی نقــاط آســیب پذیــر موجــود و بــه تبــع آن 
ــی  ــا، در صورت ــودن آنه ــرف نم ــراي برط ــی ب ــن راه حل تدوی

امــکان پذیــر میشــود کــه عملکردهــاي جــاري در بخشــهاي 
ــن  ــري شــوند. در ای ــدازه گی ــف ســازمان ســنجیده و ان مختل
راســتا، مدیــران بــراي راهبــري ســازمان یــا شــرکت مطبــوع 
ــه  ــده، ب ــن ش ــتراتژیهاي تعیی ــداف و اس ــت اه ــود در جه خ
ــاخصهاي  ــام ش ــه ن ــرد ب ــت عملک ــاي مدیری ــزاري از ابزاره اب
کلیــدي عملکــردی )KPI( نیــاز دارنــد تــا بتواننــد نگهــداري 
ــی  ــه هــاي اقتصــادي و مدیریت ــرات را از تمامــی جنب و تعمی
ــرد  ــدی عملک ــای کلی ــاخص ه ــث ش ــد. مبح ــه نماین مقایس
)KPI( در حــوزه سیســتم هــای مدیریتــی دارای گــروه بندی و 
انــواع مختلفــی اســت. در زمینــه سیســتم مدیریــت نگهــداری 
ــا  ــداری و ی ــت نگه ــتانداردهای مدیری ــر اس ــرات، اکث و تعمی
ــدی  ــای کلی ــاخص ه ــث ش ــه مبح ــی ب ــای فیزیک ــی ه دارائ

ــدهاند.  ــرح داده ش ــه و ش ــرد پرداخت عملک

 1DIN )DIN ــتانداردهای ــدی اس ــه کالس بن ــا در مجموع ام
موسســه ملــی اســتاندارد آلمــان و شــاخه ISO در ایــن کشــور 
ــه  ــه در زمین ــود دارد ک ــتانداردی وج ــز اس ــد( نی ــی باش م
ــت و  ــده اس ــر ش ــت نش ــرد ن ــدی عملک ــای کلی ــاخص ه ش
 Maintenance-Maintenance Key   تحــت عنــوان
Performance Indicators EN 15341  نامیــده مــی 
شــود. اســتاندارد    EN-15341 بــه عنــوان مرجــع تصمیــم 
ــرات   ــداری و تعمی ــاخصهای  نگه ــاب ش ــت انتخ ــری جه گی
ــر  ــته زی ــه دس ــه در س ــد ک ــی گیرن ــرار م ــتفاده ق ــورد اس م

Deutsches Institut für Normung  1
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ــی شــود: ــدی م تقســیم بن

1. شاخص های اقتصادی

2. شاخص های فنی

3. شاخص های سازمانی

EN-15341 استاندارد

ــه  اســتاندارد انجمــن نگهــداري و تعمیــرات اتحادیــه اروپــا، ب
ــب  ــت مناس ــه ن ــتیابی ب ــت و دس ــتیبانی مدیری ــور پش منظ
ــدي  ــاي کلی ــاخص ه ــی، ش ــاي فن ــی ه ــتفاده از دارای و اس
عملکــرد نگهــداري و تعمیــرات )نــت( را بــا رویکــردي 
رقابتــی ارائــه مــی کنــد. اکثــر ایــن شــاخص هــا بــراي کلیــه 
تجهیــزات و مجموعــه دارایــی هــاي صنعتــی و پشــتیبان اعــم 
ــل و  ــاي حم ــتم ه ــا، سیس ــاخت ه ــا، زیرس ــاختمان ه از س
ــل  ــع، شــبکه هــاي ارتباطــی و... قاب نقــل، شــبکه هــاي توزی
اجــرا هســتند. شــاخص هایــی کــه مــی بایســتی در تحلیــل 

ــد از: ــد عبارتن ــکار رون ــه شــود و ب ــا در نظــر گرفت ه

الف( اندازه گیري وضعیت

ب( مقایسه عملکرد )معیارهاي داخلی و خارجی(

ج( تشخیص)تحلیل نقاط ضعف و قوت(

د( شناخت اهداف و مقاصد

ه( اقدامات بهبود طرح ها و برنامه ها

و( انــدازه گیــري مســتمر جهــت بررســی تغییــرات پارامترهــا 
در طــول زمــان

ــا  ــتKPI  ه ــراي مدیری ــتم را ب ــک سیس ــتاندارد ی ــن اس ای

ــوب  ــت را در چارچ ــرد ن ــی و عملک ــرده و کارای ــف ک توصی
عوامــل مؤثــري ماننــد جنبــه هــاي اقتصــادي، فنــی و 
ســازمانی انــدازه گیــري مــی کنــد و نهایتــاً بهبــود در راندمــان 
و اثربخشــی را بــه منظــور دســتیابی مطلــوب بــه نــت مربــوط 

ــد. ــی کن ــی م ــی ارزیاب ــاي فن ــی ه ــه دارای ب

عملکرد)کارایی( نگهداري و تعمیرات

ــم آوردن  ــع در فراه ــري مناب ــل بکارگی ــت، حاص ــرد ن عملک
ــا  ــم ی ــک آیت ــت ی ــظ و نگهداش ــراي حف ــی ب ــت های فعالی
ــه وکار الزم را  ــم وظیف ــه آیت ــی ک ــت در حالت ــر آن اس تعمی
ــر  ــل مؤث ــه عوام ــته ب ــت وابس ــرد ن ــد .عملک ــی ده ــام م انج
ــاي  ــگ، فرآینده ــکان، فرهن ــون م ــی همچ ــی و خارج داخل
ــدار بهــره وري و طــول عمــر  ــدازه، مق ــی، ان ــل و خدمات تبدی
ــا اجــراي نــت اصالحــی، نــت پیشــگیرانه و نــت  اســت کــه ب
بهبودبخــش، اســتفاده از نیــروي انســانی، اطالعــات مناســب، 
مــواد و مصالــح، روش هــاي ســازمانی، ابــزار و تکنیــک هــاي 
ــت  ــه فعالی ــت نتیج ــرد ن ــد. عملک ــی آی ــت م ــرد بدس عملک
هــاي پیچیــده و مرکــب از چنــد جــزء اســت کــه مــی توانــد 
بــا شــاخص هــاي مناســب ارزیابــی شــود بــه نحــوي کــه هــم 

ــري شــوند. ــدازه گی ــورد انتظــار ان ــج واقعــی و هــم م نتای

سیستم شاخص ها

سیســتم شــاخص هــاي کلیــدي عملکــرد در اینجــا  بــه ســه 
ــا  ــی و ســازمانی تقســیم بنــدي شــده ت گــروه اقتصــادي، فّن
تمــام جنبــه هــاي نــت را پوشــش دهــد. هــر شــاخص را مــی 
ــع  ــه صــورت نســبت بیــن ضرایــب فعالیــت هــا، مناب ــوان ب ت
یــا رویدادهــا، فرمولــه و ارزیابــی کــرد. شــاخص هــا بــراي هــر 
ــري  ــدازه گی ــراردادي ان ــاي ق ــخصه ه ــا مش ــی ی ــه کّم جنب

ــراي مقایســه همگــن اســتفاده مــی شــوند. شــده و ب
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جدول 1 :گروه بندی و سطوح شاخص های کلیدی عملکرد

سطوح شاخص هاگروه بندی شاخص ها
سطح سومسطح دومسطح اول

E1 E2 E3 E4شاخص های اقتصادی

E5 E6

E7 E8 E9 E10

E11 E12 E13

E14

E15 E16 E17

E18 E19 E20

E21 E23 E24

شاخص های فنی

T1 T2 T3 T4 T5T6 T7

T8 T9 T10

T11 T12 T13

T14 T15 T16

T17 T18 T19

T20 T21

شاخص های سازمانی

 O1 O2 O3 O4 O5 O6
O7 O8

O9  O10

O11 O12 O13

O14 O15 O16

O17 O18 O19

O20 O21 O22

O23 O24 O25

O26

معماري شاخص هاي کلیدي

شــکل زیــر نشــان مــی دهــد کــه عوامــل داخلــی و خارجــی و عملکــرد نــت و بــه تبــع آن ســه گــروه شــاخص هــای کلیــدي 
عملکــرد چگونــه تحــت تأثیــر قــرار مــی گیرنــد. 

.Draft EN 15341 Maintenance - Maintenane Key Performance Indicators, British Standards,2007 ]1[

EN15341” ، 1394 2[  کیوان نورافکن، ”معرفی شاخص هاي کلیدي عملکرد در نگهداري و تعمیرات بر اساس استاندارد[

شکل 1: عوامل موثر بر شاخص های کلیدی عملکردی نگهداری و تعمیرات
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رویکرد پایایی محور به مدیریت دارایی ها در شبکه توزیع

دانشجو: سعید دلگرم، استاد راهنما: حمید لسانی، مقطع: کارشناسی ارشد، 1394، دانشگاه تهران 

چکیده:

اطمینــان از پایایــی، ایمنــی و بهره بــرداری بهینــه و مقرون به صرفــه از شــبکه های توزیــع بــه عنــوان اولویــت اساســی تمامــی 
شــرکت های بــرق، بــه وضــوح قابــل مشــاهده اســت. وقــوع هــر حادثــه در شــبکه های توزیــع بــرق و اخــالل در سرویس رســانی 
بــه مشــترکین، نــه تنهــا موجــب ناراحتــی و عــدم آســایش آنهــا می شــود، بلکــه می توانــد ســبب تحمیــل هزینه هــای فــراوان 
و نیــز از دســت دادن ســود و درآمــد قابــل مالحظــه ای، بــرای صاحبــان دارایــی و ســهام داران توزیــع بــه همــراه داشــته باشــد. 
ــان  ــول اطمین ــع و حص ــبکه توزی ــرد ش ــود عملک ــور بهب ــه منظ ــوان ب ــه می ت ــی ک ــن اقدامات ــی از مهم تری ــان یک ــن می در ای
ــزات شــبکه می باشــد. از  ــای فیزیکــی انجــام داد، نگهداشــت مناســب و اثربخــش تجهی ــی دارایی ه از دســترس پذیری و پایای
ایــن رو در چنــد دهــه گذشــته، در میــان بخــش اعظمــی از صنایــع و از جملــه صنعــت بــرق، تأکیــد بیشــتری بــر برنامه هــای 
نگهــداری و تعمیــرات بــه منظــور افزایــش اثربخشــی آنهــا شــده اســت کــه ایــن رونــد تــا بــه امــروز نیــز ادامــه داشــته اســت. 
حجــم بســیار زیــاد فعالیت هــای نگهداشــت و در عیــن حــال خرابی هــای مکــرر و توقفــات متعــدد در بهره بــرداری، مدیریــت 
ــره،  ــت و غی ــای نگهداش ــام فعالیت ه ــع در انج ــتاندارد و جام ــتورالعملی اس ــری از دس ــدم بهره گی ــا و ع ــب خرابی ه نامناس
ــرای حــل آنهــا، نیازمنــد راهــکاری اساســی  ــرق می باشــند کــه ب همگــی از جملــه چالش هــای رایــج در شــبکه های توزیــع ب
ــا و  ــن رویکرد ه ــی محــور یکــی از قدرتمند تری ــرات پایای ــداری و تعمی ــت( می باشــد. نگه ــرات )ن ــداری و تعمی ــه نگه در زمین

ــرای تحلیــل و تصمیم گیــری در زمینــه مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی اســت. روشــی کارآمــد ب

 نگهــداری پایایــی محــور فرآینــدی ســاختاریافته، منطقــی و نظام منــد می باشــد کــه جهــت تعییــن و انتخــاب سیاســت های 
ــه ایمنــی و آمادگــی مــورد انتظــار و  ــه شــکلی اثربخــش و کارا ب ــه ای کــه بتــوان ب ــه گون ــه کار مــی رود ب مدیریــت خرابــی ب
ــداری  ــوم نگه ــری مفه ــه کارگی ــا ب ــه، ب ــن پایان نام ــت. در ای ــت یاف ــی دس ــای فیزیک ــادی از دارایی ه ــرداری اقتص ــز بهره ب نی
پایایــی محــور و ترکیــب آن بــا مفاهیــم دیگــری همچــون تحلیــل بحرانیــت، بــه شناســایی تجهیزاتــی پرداختــه می گــردد کــه 
بیشــترین نقــش و اهمیــت را در آمادگــی و پایایــی شــبکه دارنــد و بــا تمرکــز عملیــات نگهداشــت بــر آنهــا، می تــوان ضمــن 
حفــظ آمادگــی و پایایــی شــبکه، از پیامدهــای نامطلــوب فنــی و اقتصــادی ناشــی از خرابــی آنهــا نیــز در شــبکه، تــا حــد زیــادی 
ــا تحلیــل داده هــا و ســوابق شــبکه، و همچنیــن محاســبه میــزان ریســک  ــه عمــل آورد. الگوریتــم پیشــنهادی ب جلوگیــری ب
ــه و  ــت های بهین ــاب سیاس ــت انتخ ــری جه ــاختار تصمیم گی ــک س ــا، ی ــای خرابی ه ــوع پیامده ــا ن ــق آن ب ــا و تلفی خرابی ه

ــد.  ــه می ده ــا ارائ ــت خرابی ه ــت مدیری ــش، جه اثربخ

واژگان کلیدی: شبکه توزیع برق، مدیریت دارایی فیزیکی، نگهداری پایایی محور 

معرفی پایان نامه 
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  منبع:

http://theiam.org  

  ترجمه:

                بهناز شاه حیدر



27

چهاردهمین همایش بین المللی ایمنی و مدیریت دارائی های فیزیکی

  برگزارکننده: شرکت پمکو و گروه پژوهشی صنعتی آریانا 

 Fa.ipamc.org   سایت: 

  زمان:  10 و 11 دی ماه 1398

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی نفت، گاز و انرژی عمان

  برگزارکننده:  شرکت راه ابریشم

 www.expomsr.ir   سایت: 

  زمان: 19 الی 21 اسفندماه 1398
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