اولین نشریه تخصصی مدیریت داراییهای فیزیکی صنعت نفت

پتروپم
سال سوم/شهریور /99شماره ششم

آموزش در عصر کرونا

PetroPAM

دوره عالی تخصصی-حرفه ای

مدیریت دارایی های فیزیکی در صنعت نفت
مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی های فیزیکی صنعت نفت
(وابسته به دانشگاه صنعت نفت)
اهداف دوره
دوره عالی تخصصی-حرفه ای مدیریت دارایی های فیزیکی با هدف
یادگیری مفاهیم و پایههای اصلی به صورت جامع و فشرده طراحی شده و

دروس دوره در یک نگاه کلی
ردیف

توسط مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی فیزیکی صنعت نفت و معاونت

1

نظام مدیریت دارایی فیزیکی یک نظام مدیریت همگرایی بین ریسک،

2

هزینه و عملکرد برای شرایط مطلوب می باشد .از آنجایی که این نظام

3

بخش های مختلف ،با اصول دارایی فیزیکی و شیوه های استقرار آن به

4

آموزش های حرفهای و آزاد دانشگاه صنعت نفت برگزار می گردد.

وظیفه یک زبان مشترک را برعهده دارد؛ الزم است مدیران و کارشناسان
صورت کاربردی آشنا شده و بر اساس نیازمندی های آن بخش ها ،بر روی
زیرمجموعه خود در راستای حفاظت و صیانت از دارایی های فیزیکی
بکارگیری نمایند.

ویژگی های این دوره

یکی از مهمترین ویژگی های این دوره ،کسب و ارتقای دانش ،بینش و
مهارت مدیران و کارشناسان سازمان ها و فراگیران در حوزه های نوین
مدیریت دارایی های فیزیکی و همچنین موارد ذیل می باشد:

 انتقال دانش موثر گواهینامه معتبر آموزش کاربردی و عملیاتی استفاده از اساتید حرفه ای و با سابقه آموزش مباحث متناسب با نیاز مخاطبان -ارائه موارد عملیاتی موفق و ناموفق

مخاطبان دوره
مخاطبان این دوره مدیران ،مشاوران و کارشناسان ارشد حوزه مدیریت
دارایی های فیزیکی بوده که پس از گذراندن آن به فهم عمیقی از دانش
کاربردی و حرفه ای در زمینه مدیریت دارایی های فیزیکی دست پیدا
کرده ،روش های به کارگیری دانش مدیریتی برای حل مسائل عملیاتی
سازمانی را آموخته ،مهارت های رهبری سازمانی خود را توسعه داده و
توانمندی های خود را برای تصمیم گیری و تفکر در شرایط بحران در
خصوص دارائی های فیزیکی ارتقا می دهند.

شرایط شرکت در دوره
 احراز شرایط عمومی داشتن حداقل مدرک کارشناسی مرتبط -حداقل  5سال سابقه کاری

گواهی نامه دوره
دانشپذیران پس از گذراندن موفق دروس دوره ،از سوی «دانشگاه صنعت
نفت» گواهی نامه پایان دوره دریافت خواهند کرد.

نام درس

نوع
درس

اصول و مبانی مدیریت دارایی فیزیکی و سیستم ها و
کاربردهای آن (به همراه مباحث استاندارد  ،PAS55عمومی
مدل IAMو )ISO 55000
مدیریت تغییر در سازمان با سیستم های مدیریت دارایی
عمومی
و قابلیت های مربوطه
سیاست ،استراتژی و برنامه ریزی در مدیریت دارایی
عمومی
فیزیکی در صنعت نفت

ساعت
32
24
24

اصول و مبانی اجرای پروژه های مدیریت دارایی فیزیکی
و مدیریت آن بر مبنای PMBOK

پایه

24

5

مدل ها و روش های پیاده سازی و استقرار نظام مدیریت
دارایی های فیزیکی

پایه

32

6

اصول و مبانی پروژه های برون سپاری در صنعت نفت با
رویکرد مدیریت دارایی فیزیکی بر اساس OPBOK
( O&Mو پروژه های نوسازی ،بازسازی و بهسازی)

پایه

24

7

راهبری دانش و اطالعات مدیریت دارایی فیزیکی و
سیستم های مکانیزه مربوطه

پایه

16

ارزیابی و تحلیل ریسک و تصمیم گیری در مدیریت تخصصی
دارایی فیزیکی
مدیریت عملکرد پایدار سازمان ،دارایی ها و تجهیزات بر تخصصی

8
9

اساس شاخص های کلیدی از جمله RAMS

مدیریت ارزش در چرخه عمر دارایی های فیزیکی با
10
رویکرد اقتصاد مهندسی

تخصصی

تاثیر مدیریت دارایی فیزیکی بر توسعه کسب و کار و
11
سرمایه گذاری در صنعت نفت

تخصصی

سیستم مالی و مدیریت موجودی در مدیریت دارایی
12
فیزیکی در صنعت نفت
عمومی

80

پایه

96

تخصصی

80

تخصصی

16
16
16
16
16

جمعکل 256

ارتباط با ما
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮق زﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
آدرس :ﺗﻬﺮان-ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺘﺎرﺧﺎن -اﻧﺘﻬﺎي ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺎدﻗﯽ ﭘﻮر(ﺧﺴﺮو ﺟﻨﻮﺑﯽ) -خ
ﺷﻬﯿﺪ ﻗﺎﺳﻤﯽ زادﯾﺎن-ﭘﻼك ، 52ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﺋﯽ ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ .ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ1453953111:
تلفن:
021 – 44206818 - 44249752
فاکس:

021 – 44207183

وب سایتwww.petropam.ir :

ایمیلpetropam@put.ac.ir :
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هوالعلیم
اولین نشریه تخصصی مدیریت داراییهای فیزیکی صنعت نفت

پتروپم
سال سوم/شهریور /1399شماره ششم

فهرست مطالب

صاحب امتیاز :دانشگاه صنعت نفت
مدیرمسئول :دکترمهدی میررکنی
سردبیر :دکتر سیامک برادران

 1یادداشت مدیرمسئول

شــورای ســردبیری :دکتــر مهــدی میررکنــی ،مهنــدس علیرضــا

 2یادداشت سردبیر

اصــل عربــی ،دکتــر ســیامک بــرادران

 3گــزارش اولیــن نشســت تخصصــی حــوزه دارایــی هــای فیزیکــی

دبیر اجرایی :نغمه ذوقی

شــرکت راهانــدازی و بهــره بــرداری صنایــع نفــت ( اُیکــو) بــا مرکــز

همــکاران ایــن شــماره :ســیامک بــرادران ،ماشــاءا ...فتاحینیــا،

توســعه نظــام مدیریــت داراییهــای فیزیکــی صنعــت نفــت

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

 6میزگــرد “چالــش هــای مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی در صنعــت

مهــدی زلقــی

نفــت ،گاز و پتروشــیمی“
 7چالشهــای مديريــت داراييهــاي فيزيكــی در شــرکت ملــی

اطالعات تماس:
تلفن:

مناطــق نفتخیــز جنــوب
021-44206818

 14نقــش آموزشهــای حرفــهای مدیریــت داراییهــای فیزیکــی در

سایت:

www.mag.petropam.ir

صنعــت نفــت ،گاز و پتروشــیمی

ایمیل نشریه:

petropam@put.ac.ir

 18چگونــه نگهــداری و تعمیــرات اپراتــوری را پیادهســازی کنیــد؟ بــا

ایمیل مدیرمسئولmirrokni@put.ac.ir :

نگــرش ژاپنــی بــه طریــق ایرانــی در کارخانــه کویرتایــر
 22شناســایی علمــی داراییهــای ســازمان و تأثیــر آن بــر بهبــود

توجه:

مدیریــت عملکــرد

 -بازنشــر مطالــب و مقــاالت منــدرج در نشــریه پتروپــم بــا ذکــر

 27امضــای تفاهمنامــه همــکاری مرکــز توســعه نظــام مدیریــت

منبــع بالمانــع اســت.

داراییهــای فیزیکــی صنعــت نفــت و شــرکت راهانــدازی و بهرهبــرداری

 -مسئولیت محتوی مطالب برعهده نویسندگان خواهد بود.

صنایــع نفــت ( اُیکــو) در حــوزه مدیریــت داراییهــای فیزیکــی

عالقهمندان میتوانند مقاالت و پژوهشهای خود را به ایمیل
 petropam@put.ac.irارسال نمایند.
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یادداشت مدیرمسئول
دکتر مهدی میررکنی

PetroPAM

البتــه ایــن روش معایبــی نیــز دارد .ازجملــه تعامــل بیــن
اســتاد و دانشــجو و دانشپذیــر وجــود نــدارد و تمرکــز روی
درس کمتــر از کالسهــای حضــوری خواهــد بــود .چــرا کــه
ارتبــاط چهــره بــه چهــره وجــود نــدارد و بــرای افــرادی کــه از
جمــع تأثیــر بیشــتری میپذیرنــد و شــرایط محیطــی و جــو

در دنیــای امــروز صنایــع و ســازمانها بــرای رفــع نیازهــای

حاکــم بــر کالس میتوانــد موتــور یادگیــری و ســرعت بیشــتر

آموزشــی خــود بــه طــور فزاینــدهای به آموزش آنالیــن روی

را در تــاش بــرای کســب علــم برایشــان روشــن کنــد ،چنــدان

آوردهانــد .آمــوزش آنالیــن ( )Online Educationشــیوهای

مناســب نیســت .ایــن آمــوزش بیشــتر تابــع انگیزههــای

نویــن از آمــوزش مجــازی اســت کــه بــا اســتفاده از جدیدتریــن

درونــی فــرد اســت.

ابزارهــای ارتباطــی ماننــد ایمیــل ،وبــاگ ،وبســایت و نرمافزارهــا
در بســتر شــبکههای کامپیوتــری بــه طــور خــاص اینترنــت،
محتــوای آموزشــی را در اختیــار کارآمــوزان قــرار میدهــد.

در حــال حاضــر کــه ویــروس ناشــناخته کرونا همه جهــان را
بــا شــوکی بــزرگ مواجــه کــرده اســت؛ معجــزه علــم توانســته
ایــن جنــگ تــن بــه تــن کرونــا و انســان هــا را کنتــرل کنــد و

ایــن روش مزایــای زیــادی دارد کــه موجــب ایجــاد انگیزه اســتفاده

آمــوزش مجــازی آنالیــن منجی یادگیــری در دوران کرونا شــده

بیشــتر میشــود:

اســت .دانشــگاه صنعــت نفــت نیــز کــه همیشــه پیشــرو در امــر

یکــی از بزرگتریــن مزایــا ،انعطافپذیــریِ آن اســت .بــه جــای
حضــور در کالســی آموزشــی در مکانــی مشــخص و زمانــی معیــن،
میتوانیــد هــر زمانــی کــه خواســتید ،بــه کالس وارد شــوید و از
برنامههــای آموزشــی بهرهمنــد شــوید.

آمــوزش و یادگیــری اســت .در ایــن روزهــا دورههــای آموزشــی
خــود را چــه بــرای دانشــجویان رســمی و چــه دانشپذیــران
دورههــای حرفـهای و آزاد بــه صــورت آنالیــن برگــزار میکنــد
تــا نقــش خــود را در رشــد و توســعه صنعــت و همچنیــن
پیشــرفت کارکنــان خــدوم صنعــت نفــت ایفــا نمایــد.

مقــرون بــه صرفــه بــودن یکــی دیگــر از مزایــا اســت کــه موجــب
صرفهجویــی بــرای شــما و ســازمانتان میشــود .هزین ـهی رفــت
و آمــد بــه کالس حــذف میشــود و از هــر گونــه هزینههــای
اقامتــی جلوگیــری میکنــد و در هــر نقطــهای از کشــور حتــی
در روی ســکوهای نفتــی نیــز امــکان آمــوزش را فرآهــم میکنــد.
در ایــن روش مطالــب مختصــر میشــود و از زیادهگویــی پرهیــز
میگــردد .بهتریــن روش آمــوزش بــرای افــراد شــاغل کــه
مســئولیتهای ســنگین اداری و عملیاتــی دارنــد آمــوزش آنالیــن
اســت ،چــرا کــه در اوقــات فراغــت امــکان برنامهریــزی را فرآهــم
میکنــد.
1
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یادداشت سردبیر
دکتر سیامک برادران
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فعالــی ایجــاد کــرده و ســبکهای یادگیری مختلفــی را هــم
بــه کار بگیــرد .آمــوزش مجــازی میتوانــد لذتبخــش و جــذاب
باشــد ،بــه ویــژه وقتــی بــا دیگــران همــکاری میکنیــد .چــون
شــما بــا ســرعت خودتــان کار میکنیــد ،احتمــال بیشــتری
دارد کــه آنچــه در حــال یادگیــریاش هســتید را درک کــرده و

آموزش نظام داراییهای فیزیکی در عصر کرونا

بــه خاطــر بســپارید.
در ایــن راســتا دانشــگاه صنعــت نفــت بــا داشــتن پشــتوانه

چندماهــی اســت کــه از ورود کرونــا بــه عرصــه زندگــی بشــر

نرمافــزاری مناســب بــا قابلیــت بــاال و کیفیــت مناســب ،ایــن

میگــذرد و بســیاری از فعالیتهــای آموزشــی ماننــد بســیاری

امــکان را بــرای مرکــز توســعه نظــام مدیریــت داراییهــای

از فعالیتهــای زندگــی کاری و شــخصی را تحــت تاثیــر قــرار

فیزیکــی فرآهــم نمــوده اســت تــا اقــدام بــه برنامهریــزی

داده اســت .اگــر بخواهیــم شــعار “آمــوزش تعطیلشــدنی

دورههــای آموزشــی مدیریــت داراییهــای فیزیکــی بــه صــورت

نیســت” را در ایــن برهــه از زمان معنــا کنیم شــاید روی آوردن

مجــازی نمــوده ،و در تحقــق شــعار “آمــوزش تعطیلشــدنی

بــه آمــوزش مجــازی منطقیتریــن روش در پاســخگویی بــه

نیســت” گامــی هرچنــد کوچــک در صنعــت نفــت

شــرایط موجــود باشــد .در حقیقــت میتــوان گفــت آمــوزش

برداشته باشد.

مجــازی یــک فرآینــد یادگیــری ایمــن ،کــم هزینــه ،ســاده
و همیشــگی اســت .راه حلــی اســت کــه در دوران کرونــا
اکثر کشــورها ناچــار بــه بــکار بســتن آن هســتند .شــاید در
حــوزه آمــوزش هــای حرفـهای بتــوان گفــت آمــوزش مجــازی،
مناســبترین رویکــرد توانمندســازي و ارتقــاء صالحيتهــای
حرف ـهاي در عصــر کرونــا اســت.
آمــوزش مجــازی اغلــب ،بهویــژه بــرای گروههــای بــزرگ
مخاطبیــن ،بســیار مقــرون بــه صرفــه اســت .در مقایســه
بــا تعــداد افــرادی کــه در دورههــای حضــوری مربیمحــور
ـورش
آمــوزش داده میشــوند ،دورههــای مجــازی قابلیــت آمـ ِ
تعــداد بــه نســبت بیشــتری را دارنــد .آمــوزش مجــازی حتــی
ایــن امــکان را هــم بــه ســازمانها میدهــد کــه در مقیــاس

همکاری با ما در
سایت مرکز توسعه
نظام مدیریت
دارائیهای فیزیکی

جهانــی بــه گروههــا آمــوزش بدهنــد.
بــه دلیــل تنــوع و ترکیــب رســانههای مورداســتفاده در آموزش
مجــازی ،ایــن شــکل از آمــوزش میتوانــد تجربـهی یادگیــری
2
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اولین نشست تخصصی مرکز توسعه نظام مدیریت داراییهای فیزیکی صنعت نفت
با «شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت ( ُایکو)»

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

 1399در محــل دانشــگاه صنعــت نفــت برگــزار شــد.
در ایــن جلســه ابتــدا آقــای دکتــر میررکنــی معــاون آموزشهــای حرفــهای و آزاد دانشــگاه صنعــت نفــت ،ضمــن
خوشآمدگویــی بــه شــرکت کننــدگان در جلســه توضیحاتــی در مــورد دوره هــای آموزشــی حرفــه ای برگــزار شــده در
دانشــگاه و ظرفیــت دانشــگاه ارائــه نمودنــد .ســپس جنــاب آقــای عبدلــی رئیــس آموزشهــای تخصصــی و مدیریــت دانــش
شــرکت اُویکــو ،بــا ارائــه توضیحاتــی درمــورد دورههــای آموزشــی شــرکت اُویکــو ،خواســتار همــکاری در زمینــه مدیریــت

داراییهــای فیزیکــی شــدند.
ســپس آقــای دکتــر بــرادران مدیــر مرکــز ،طــی ارائــه مبســوطی بــه فلســفه وجــودی و تاریخچــه مرکــز توســعه نظــام
مدیریــت داراییهــای فیزیکــی صنعــت نفــت اشــاره نمــوده و توضیحاتــی ارائــه کردنــد .ایشــان بــه محورهــای اصلــی مبحــث
داراییهــای فیزیکــی اشــاره نمــوده و در خصــوص اســناد راهبــردی و بــاال دســتی ایــن حــوزه و ســند جدیــد بازنگــری شــده
وزارت خانــه و نحــوه شــکل گیــری ســند مطالبــی را عنــوان کردنــد .در ادامــه بــه ســاختار ،امکانــات و فعالیــت هــای مرکــز
و برنامــه هــای مــد نظــر پرداختنــد .پایــان بخــش ســخنان ایشــان بحــث نظــام آموزشــی حــوزه داراییهــای فیزیکــی و
مجموعــه دوره هــای طراحــی و اجــرا شــده مرکــز بــود.
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پــس از ایشــان جنــاب آقــای مهنــدس کوثــری مدیــر خدمــات فنــی و مهندســی شــرکت اُویکــو ،بــا اســتقبال از ایــن
توضیحــات ،طــی ســخنانی در خصــوص فعالیــت هــای گســترده انجــام شــده در شــرکت ایکــو و پیشــرفت هــای عملــی در
ایــن راســتا ،درخواســت همــکاری و همفکــری بــا مرکــز در زمینــه مبادلــه تجربیــات ،دانــش فنــی ،اســاتید خبــره و تولیــد
نرمافزارهــای تخصصــی در ایــن حــوزه را داشــتند .در پایــان بــه اتفــاق آراء مقــرر شــد جهــت آغــاز ایــن همــکاری ،ابتــدا
تفاهمنامــهای منعقــد گــردد و در راســتای پیــاده ســازی آن بــه تشــکیل کارگــروه هــا و جلســات تخصصــی پرداختــه و
اقدامــات و فعالیــت هــای مــورد نیــاز صــورت پذیــرد.
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چهاردهمین همایش بین المللی ایمنی و مدیریت دارایی های فیزیکی

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

گزارش میزگرد نفت چهاردهمین همایش بین المللی ایمنی و مدیریت دارایی های فیزیکی
تهران ،صبح چهارشنبه 11 ،دی 1398
سالن آزادگان
چهاردهمیــن همایــش بیــن المللــی ایمنــی و مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی در روزهــای  10و  11دی مــاه  1398در مرکــز
همایــش هــای بیــن المللــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت ،برگــزار و در طــول آن شــش میزگــرد در حــوزه هــای مختلــف ارایــه
گردیــد .یکــی از محــوری تریــن ایــن میزگردهــا کــه در صبــح روز دوم (چهارشــنبه) 11 ،دی در ســالن اصلــی (آزادگان)
برگــزار شــد؛ میزگــرد “چالــش هــای مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی در صنعــت نفــت ،گاز و پتروشــیمی“ بــود.

جهــت برگــزاری ایــن میزگــرد ســازمانها و ارگان هــای مهمــی در وزارت نفــت دعــوت شــده بودنــد .اعضــای میزگــرد عمدتــا
بــه موضوعاتــی ماننــد ذیــل پرداختنــد:
* فعالیتهای انجام شده در سطح شرکتهای ملی نفت و ملی گاز ایران
* مدیریت داراییهای فیزیکی در مجتمع گاز پارس جنوبی
* نقش آموزشهای حرفهای مدیریت داراییهای فیزیکی در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی
* چالشهــای ســاختار ســازمانی و بهبــود اســتقرار بــا تدویــن ســاختار ســازمانی مدیریــت داراییهــای فیزیکــی در ســطح
شــرکتهای اصلــی
* اقدامات اجرایی در مدیریت داراییهای فیزیکی در سطح شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
6
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چالشهای مديريت داراييهاي فيزيكی
در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

ماشاءا ...فتاحینیا

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

بــرای اســتخراج چالشهــا بایــد بــه تشــريح وضعیــت شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب بعنــی عواملــی چــون محــدوده
گســترش ،تنــوع کارخانجــات ،میــزان تولیــد نفــت و گاز و عمــر تاسیســات و ماشــین آالت توجــه ویــژه نمــود.
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محدودة عملياتي شركت م ّلي مناطق نفتخيز جنوب به صورت زیر می باشد:
چهــار چالــش مهــم در زمینــه مديريــت دارايــي هــاي فيزيكــی در شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب بررســی شــده و بــه
همــراه راهــکار ارائــه شــده اســت:

 -1چالش اول
وسعت محدوده جغرافیایی مشکالت ذیل را ایجاد می کند:
 قوانین حاکمیتی محیط زیست  /حقوقی  /انتظامی  /استانی حاکم است توقعات  6استان از شرکت مناطق نفتخیز تردد های فراوان /ماموریت ها  /مسافت های طوالنی محدودیت اختیارات در مقابل مسئولیت هاشماتیک و ارتباطات کارخانجات در مناطق نفت خیز جنوب عبارت است از:
 بهره بردار  /نمکزدایی تقویت فشار گاز /تزریق گاز گاز و گازمایع -تلمبه خانه انتقال نفت
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شماتیک مراحل تولید محصول نفت ،گاز و پتروشیمی:

 -2چالش دوم
تعــداد كارخانجــات و فرســودگی آنهــا در  5شــركت بهرهبــرداري نفــت و گاز چالــش مهمــی بــرای صنعــت نفــت و گاز بــه
شــمار مــی رود ،علــت فرســودگی و تعــداد بــاالی آنهــا عبــارت اســت از:
 تنوع محصوالت (نفت  /گاز  /گازمایع ) پیچیدگی مخازن نفت برنامه ریزی جبران کاهش فشار مخزن برنامه ریزی و هماهنگی توزیع محصول تنوع تعداد بیش از  40مخزن متفاوتمدیریت دارایی های فیزیکی در این زمینه ایده نداده!
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همانطــور کــه در نمــودار بــاال مشــاهده مــی شــود بســیاری از کارخانجــات مناطــق نفــت خیــز جنــوب دارای عمــر بــاال و
تقریبــا فرســوده شــده انــد ،کــه ایــن امــر چالــش مهمــی بــرای مدیریــت دارایــی هــای مناطــق نفــت خیــز بــه شــمار مــی رود.

 -3چالش سوم
وضعیت ماشينآالت فرآيندي و عمر آنها:
 فرسودگی کارخانجات و تجهیزات استفاده از تکنولوژی  40تا  50سال پیش عدم همراهی تجهیزات با متد های جدید کنترلی حجم زیاد تاسیسات و نیاز به سرمایه زیادتراولویت سرپا نگهداشتن تجهیزات مانع تطبیق مدل بومی فعلی با مدل دارایی های فیزیکی شده است.
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 -4چالش چهارم
وضعیت ماشین آالت تولیدی:
 تنوع ماشین آالت تولیدی تعداد زیاد ماشین آالت تولیدی فرسودگی ماشین آالت تولیدی محدودیتهای عوامل بیرونی راجع به ماشین آالت تولیدی -خروج کارشناسان خبره از سازمان بخصوص کارشناسان ماشین آالت تولیدی

میزان تقریبی تولید نفت و گاز و گاز مایع و نفتا
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درآمد شرکت مناطق نفتخیز جنوب
 فرض کنید فقط نفت تولید می کند و روزی  3میلیون بشکه در روز فرض کنید هر بشکه نفت خام  $ 50باشد درآمد روزانه  150میلیون  $در روز برآورد می شود. درآمد ماهیانه  4.5میلیارد دالر درآمد سالیانه  54میلیارد دالرمدیریت دارایی فیزیکی ،مناطق نفتخیز جنوب
 سازمان بدون چارچوب نمی تواند ادامه حیات بدهد .و الزم است چارچوب یا سیستم آن بروز باشد. در مناطق برای هر یک از سازمان ها (مدیریت ها) یک سیستم طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است. ارتباط بین سیستم ها از طریق مدیریت آن سازمان برقرار می شود. متدولوژی هر سیستم میتواند عمری حدود  110سال داشته باشد. تغییر متدولوژی  110ساله یک سازمان به راحتی میسر نیست.چگونه چالشها کاهش یابند؟

هم راستایی اهداف شرکت و اهداف مدیریت دارایی های فیزیکی
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راهکار چیست؟
 همانگونه که بتدریج چالش ایجاد شده است باید بتدریج نیز حذف شوند. شرکت مناطق یک شرکت تولیدی مستمر است و فرصت توقف تولید و از نو ساخته شدن را ندارد. مدیــران شــاخص هایــی را متناســب بــا اهــداف بــرای سیســتم هــای زیــر مجموعــه مطابــق بــا روش هــای جدیــد تعریــفکننــد.
 مرحله به مرحله روش ها بروز رسانی شده و شاخص ها اندازه گیری شود. بروز رسانی فرآیندهای سازمان بصورت یکپارچه و مرحله به مرحله ارزیابی عملکرد مدیران از طریق شاخص های تعریف شده و ارزیابی سازمان -سازمان نیازمند بهبود دهنده مستمر است .و مدیریت دارایی های فیزیکی یک بهبود دهنده مستمر است.
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نقش آموزشهای حرفهای مدیریت داراییهای فیزیکی
در ارتقاء صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی
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چگونه نگهداری و تعمیرات اپراتوری را پیادهسازی کنید؟
با نگرش ژاپنی به طریق ایرانی در کارخانه کویرتایر
ناصر جاللی
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شناسایی علمی داراییهای سازمان و تأثیر آن بر بهبود مدیریت عملکرد
سید عباس متولیا
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امضای تفاهمنامه همکاری مرکز توسعه نظام مدیریت داراییهای فیزیکی صنعت
نفت و شرکت راهاندازی و بهرهبرداری صنایع نفت ( ُایکو) در حوزه مدیریت
داراییهای فیزیکی

در راســتای سیاس ـتها و اهــداف توســعه و تعالــی نظــام مدیریــت دارایــی فیزیکــی در صنعــت نفــت ،روز یکشــنبه مــورخ
 1399/04/29تفاهمنامــه همکاریهــای مشــترک بیــن مرکــز توســعه نظــام مدیریــت داراییهــای فیزیکــی صنعــت نفــت و
شــرکت راهانــدازی و بهرهبــرداری صنایــع نفــت ( )OICOدر حــوزه مدیریــت داراییهــای فیزیکــی امضــاء شــد.
در جلســهای کــه بــا حضــور نماینــدگان شــرکت اُیکــو و مرکــز توســعه نظــام مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی صنعــت

نفــت در شــرکت اُیکــو برگــزار شــد ،آقــای اســماعیل عبدلــی رییــس آموزشهــای تخصصــی و مدیریــت دانــش شــرکت
اُیکــو ضمــن خیرمقــدم بــه میهمانــان ،بــا ارائــه خالص ـهای از تاریخچــه تأســیس و فعالیتهــای شــرکت اُیکــو بــه معرفــی

ســوابق برگــزاری دوره هــا و کارگاههــای آموزشــی برگــزار شــده در حــوزه مدیریــت دارائیهــای فیزیکــی توســط واحــد
آموزشهــای تخصصــی و مدیریــت دانــش شــرکت اُیکــو پرداختنــد .در ادامــه آقــای مهنــدس ســجاد کوثــری مدیــر خدمــات

فنــی و مهندســی شــرکت اُیکــو نیــز در خصــوص ســوابق و اقدامــات شــرکت در حــوزه طراحــی و اســتقرار سیســتم مدیریــت

داراییهــای فیزیکــی و توســعه اولیــن نــرم افــزار ایرانــی  )EAM (Enterprise Asset Managementتوســط ایــن شــرکت
کــه در مراحــل پایانــی تکمیــل و اســتقرار خــود قــرار دارد ,توضیحاتــی ارائــه نمودنــد.

آقــای دکتــر ســیامک بــرادران رییــس مرکــز توســعه نظــام مدیریــت داراییهــای فیزیکــی صنعــت نفــت در ادامــه جلســه
28
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آقــای دکتــر ســیامک بــرادران رییــس مرکــز توســعه نظــام مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی صنعــت نفــت در ادامــه جلســه
توضیحاتــی در مــورد نظــام مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی ارائــه نمــوده و بــه تشــریع فعالیــت هــا و ســوابق ایــن مرکــز در
جهــت برگــزاری دوره هــای آموزشــی تخصصــی جهــت مدیــران ارشــد و کارشناســان صنعــت نفــت پرداختنــد.
در ادامــه ایــن نشســت آقــای مهنــدس منوچهــر طاهــری مدیرعامــل شــرکت اُیکــو ،ضمــن خیــر مقــدم بــه میهمانــان،
در خصــوص فعالیتهــای مدیریــت داراییهــای فیزیکــی و تفاوتهــای پیمانســپاری و برونســپاری واقعــی و لــزوم
فرآهمســازی محیطــی بــرای اســتفاده از دانــش تخصصــی توســط پیمــانکاران و بــروز خالقیتهــا و بسترســازی جهــت

اســتقرار سیســتم مدیریــت داراییهــای فیزیکــی در صنعــت نفــت توضیحاتــی ارائــه داده و عالقمنــدی شــرکت اُیکــو جهــت

همــکاری و مشــارکت بــا ســازمانهایی کــه در ایــن زمینــه فعالیــت میکننــد را در راســتای ترویــج ایــن دانــش بیــان نمــود.
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در پایــان ایــن نشســت تفاهمنامــه همــکاری در حــوزه مدیریــت داراییهــای فیزیکــی بــه امضــای آقایــان دکتــر بــرادران

رییــس مرکــز توســعه نظــام مدیریــت داراییهــای فیزیکــی صنعــت نفــت و مهنــدس طاهــری مدیرعامــل اُیکــو رســید.

گفتنــی اســت ایــن تفاهمنامــه همــکاری در راســتای اســتراتژی گســترش شــبکه همکاریهــا و ضــرورت مشــارکت
ســازمانهای ذینفــع در حــوزه توســعه و تعالــی نظــام مدیریــت داراییهــای فیزیکــی و بــا هــدف همــکاری طرفیــن در
زمینههــای آمــوزش و پژوهــش ،مشــاوره و اســتفاده متقابــل از توانمندیهــای علمــی ،فنــی ،منابــع انســانی ،اطالعاتــی،
تخصصــی و امکانــات اجرایــی در بــازه زمانــی پنــج ســاله منعقــد گردیــد و طرفیــن تفاهــم نامــه بــا تشــکیل کارگــروه هــای
تخصصــی نســبت بــه اجــرای مفــاد آن اقــدام خواهنــد نمــود .قابــل ذکــر اســت کــه اجــرای ایــن تفاهمنامــه میتوانــد گام
مؤثــری در حفــظ ،توســعه و مدیریــت داراییهــای فیزیکــی تلقــی گــردد.

عالقهمندان و متخصصین جهت همکاری ،عضویت
و بهرهمندی از اطالعات پایگاه دانش مدیریت
دارائیهای فیزیکی میتوانند ازطریق
آدرس پایگاه به نشانی

www.petropam.info
اقدام نمایند.
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سامانه خودارزیابی مدیریت دارایی فیزیکی

sa.petropam.ir

ایــن ســامانه نــوع نــگاه ســازمان شــما بــه مدیریــت دارائیهــای فیزیکــی و تجهیــزات ســازمان را مشــخص میکنــد
و نــه تنهــا بــه ارتبــاط میــان ســازمان و گــروه ارزیابــی کمــک میکنــد ،بلکــه در ایجــاد و توســعه یــک برنامــه
بهبــود در راســتای پیادهســازی مدیریــت نگهــداری و تعمیــرات بهینــه در مجموعــه شــما ،مــورد اســتفاده قــرار
خواهــد گرفــت .بــا توجــه بــه اینکــه اطالعــات مــورد نیــاز ایــن ســامانه بایــد توســط تمامــی ردههــای ســازمان،
از اپراتورهــا و تکنســینها تــا مدیرعامــل و معاونیــن ،و نیــز تمامــی پســتهای ســازمانی کــه بــه نوعــی درگیــر
تجهیــزات ســازمان هســتند (از مســئوالن بهرهبــرداری تــا مدیــر مهندســی ،منابــع انســانی و برنامهریــزی) تکمیــل
گــردد ،لــذا تــاش شــده اســت تــا ایــن ســامانه بــا اســتفاده از کمتریــن اصطالحــات تخصصــی ممکــن تنظیــم شــود
تــا حداکثــر مشــارکت ســازمان صــورت پذیــرد .از اینــرو اظهــار نظــر و مشــارکت جنابعالــی بــرای اطمینــان از
دســتیابی بــه برنام ـهای کــه تــا حــد امــکان جامــع و فراگیــر باشــد ،دارای اهمیــت اســت.

پایگاه دانش مدیریت دارائیهای فیزیکی صنعت نفت
ایــن پایــگاه بــا اهــداف زیــر در حــوزه مدیریــت دارائیهــای فیزیکــی صنعــت نفــت بــرای اولیــن بــار در ســطح کشــور توســط ایــن
مرکــز ،طراحــی و راهانــدازی گردیــده اســت:
 تجمیع ،انباشت ،نشر و انتقال دانش انتقال تجربیات علمی و اجرائی متخصصین صنعت نفت کمک به رشد و تعالی دانشآموختگان رشتههای مرتبط کمک به اجرای پروژههای پژوهشی صنعتی -ایجاد یک شبکه و بانک اطالعاتی نخبگان ،متخصصین و فعاالن حوزه مدیریت دارائیهای فیزیکی

آدرس سایت www.petropam.info :

شبکه فعاالن ،متخصصان و نخبگان مدیریت دارائیهای فیزیکی صنعت نفت

ایــن شــبکه بــه منظــور گســترش و ایجــاد یــک بانــک یکپارچــه و جامــع از متخصصیــن و نخبــگان حــوزه مدیریــت دارائیهــای فیزیکــی
صنعــت نفــت ایجــاد شــده اســت.

سامانه آنالین خودارزیابی مدیریت دارائیهای فیزیکی صنعت نفت
ایــن ســامانه نــوع نــگاه ســازمان بــه مدیریــت دارائیهــای فیزیکــی و تجهیــزات ســازمان را مشــخص میکنــد و نــه تنهــا بــه
ارتبــاط میــان ســازمان و گــروه ارزیابــی کمــک میکنــد ،بلکــه در ایجــاد و توســعه یــک برنامــه بهبــود در راســتای پیادهســازی
مدیریــت نگهــداری و تعمیــرات بهینــه در مجموعــه ،مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت .بــا توجــه بــه اینکــه اطالعــات مــورد نیــاز
ایــن ســامانه بایــد توســط تمامــی ردههــای ســازمان ،از اپراتورهــا و تکنســینها تــا مدیرعامــل و معاونیــن ،و نیــز تمامــی پسـتهای
ســازمانی کــه بــه نوعــی درگیــر تجهیــزات ســازمان هســتند (از مســئوالن بهرهبــرداری تــا مدیــر مهندســی ،منابــع انســانی و
برنامهریــزی) تکمیــل گــردد،
لــذا تــاش شــده اســت تــا ایــن ســامانه بــا اســتفاده از کمتریــن اصطالحــات تخصصــی ممکــن تنظیــم شــود تــا حداکثــر مشــارکت
ســازمان صــورت پذیــرد.
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