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ارسال نمايند.

دوره عالی تخصصی - حرفه ای
مدیریت دارایی های فیزیکی در صنعت نفت 

مرکز توسعه نظام مديريت دارای های فيزيکی صنعت نفت
) وابسته به دانشگاه صنعت نفت( 

دوره عالــی تخصصــی- حرفــه ای مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی با 
هــدف یــاد گیــری مفاهیــم و پایــه هــای اصلــی بــه صــورت جامــع 
ــت  ــام مدیری ــعه نظ ــز توس ــط مرک ــده و توس ــی ش ــرده طراح و فش
آموزش هــای  معاونــت  و  نفــت  فیزیکــی صنعــت  دارایی هــای 

ــردد. ــی گ ــزار م ــت برگ ــت نف ــگاه صنع ــه ای و آزاد دانش حرف
ــی  ــت همگرای ــام مدیری ــک نظ ــی ی ــی فیزیک ــت دارای ــام مدیری نظ
بیــن ریســک هزینــه و عملکــرد بــرای شــرایط مطلــوب مــی باشــد. 
از آنجایــی کــه ایــن نظــام وظیفــه یــک زبــان مشــترک را بــه عهــده 
ــا  ــف، ب ــای مختل ــش ه ــان بخ ــران و کارشناس ــت مدی دارد: الزم اس
ــورت  ــه ص ــتقرار آن ب ــای اس ــیوه ه ــی و ش ــی فیزیک ــول دارای اص
ــا،  ــش ه ــای آن بخ ــدی ه ــاس نیازمن ــده و براس ــنا ش ــردی آش کارب
ــت از  ــت و صیان ــتای حفاظ ــود در راس ــه خ ــر مجموع ــر روی زی ب

ــد ــری نماین ــکار گی ــی ب ــای فیزیک دارایی ه
 .

ــای  ــب و ارتق ــن دوره، کس ــای ای ــی ه ــن ویژگ ــی از مهم تری یک
ــا و  ــازمان ه ــان س ــران و کارشناس ــارت مدی ــش ومه ــش، بین دان
فراگیــران در حــوزه  هــای نویــن مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی و 

ــد: ــی باش ــل م ــوارد ذی ــن م همچنی
- انتقال دانش مؤثر
- گواهینامه معتبر

- آموزش کاربردی و عملیاتی
- استفاده از اساتید حرفه ای و با سابقه 

- آموزش مباحث متناسب با نیاز مخاطبان 
- ارایه موارد عملیاتی موفق و ناموفق

مخاطبــان ایــن دوره مدیــران، مشــاوران و کارشناســان ارشــد 
حــوزه مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی بــوده کــه پــس از گذرانــدن 
ــه  ــه ای درزمین ــردی وحرف ــش  کارب ــی از دان ــم عمیق ــه فه آن ب
مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی دســت پیــدا کــرده، روش هــای بــه 
کارگیــری دانــش مدیریتــی بــرای حــل مســائل عملیاتــی ســازمانی 
ــعه داده و  ــود را توس ــازمانی خ ــری س ــای رهب ــارت ه را آموخته،مه
ــرایط  ــر در ش ــری و تفک ــم گی ــرای تصی ــود را ب ــای خ ــدی ه توانمن

ــد ــی دهن ــاء م ــی ارتق ــای فیزیک ــی ه ــوص دارای ــران در خص بح

-احراز شرایط عمومی
- داشتن حداقل مدرک کارشناسی مرتبط

- حداقل 5 سال سابقه کاری

دانــش پذیــران پــس از گذراندن موفــق دروس دوره، از سوی،دانشــگاه 
صنعــت نفــت گواهــی نامــه پایــان دوره دریافــت خواهنــد کرد

ویژگی های این دوره 

مخاطب دوره

اهداف دوره 

شرایط شرکت در دوره

گواهی نامه دوره

دروس دوره در یک نگاه کلی 

نوعنام درسردیف
ساعتدرس

ــراه      1 ــه هم ــای آن) ب ــا وکاربرده ــتم ه ــی و سیس ــت دارای فیزیک ــی مدیری ــول و مبان  اص
)ISO55000وIAM مــدل ،pas55 مباٍحــث اســتاندارد

2

3

مدیریت تغییر در سازمان با سیستم های مدیریت دارایی فیزیکی در صنعت نفت 

سیاست ، اسرتاتژی و برنامه ریزی در مدیریت دارایی فیزیکی در صنعت نفت 

4PMBOK اصول و مبانی اجرای پروژههای مدیریت دارایی فیزیکی و مدیریت آن بر مبنای

مدل ها و روش های پیاده سازی و اسقرار نظام مدیریت دارایی های فیزیکی 5

6
ــا رویکــرد مدیریــت دارایــی فیزیکــی  ــرون ســیاری در صنعــت نفــت ب اصــول و مبانــی پروژههــای ب

ــازی( ــازی و بهس ــای نوسازی،بازس ــاسOPBOK             وپروژهه )O&Mبراس

راهربی دانش و اطالعات مدیریت دارایی فیزیکی و دارایی فیزیکی 7

ارزیابی و تحلیل ریسک و تصیمیم گیری در مدیریت دارایی فیزیکی 8

مدیریــت عملکــرد پایــداری ســازمان، دارایــی هــا و تجهیــزا ت بــر اســاس شــاخص هــای 9
 PAMSکلیــدی از جملــه

مدیریت ارزش در چرحه عمر دارایی های فیزیکی با رویکرد اقتصاد مهندسی10

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

سیستم مالی و مدیریت موجودی در مدیریت دارایی فیزیکی در صنعت نفت12
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ارتباط با ما

ــد از  ــتر میتوانن ــات بیش ــب اطالع ــت کس ــدان جه ــه من عالق
ــد. ــل نماین ــاس حاص ــز تم ــا مرک ــر ب ــق زی طری

کد پستی: 1453953111
تلفن:44249752-44206818

فاکس:44207183

WWW.PETROPAM.IR
PETROPAM@PUT.AC.IR

آدرس:تهــران خیابــان ســتارخان انتهــای خیابــان خســروجنوبی 
خیابــان شــهید صادقــی پــور کوچــه شــهید قاســمی زادیــان پــالک 
52،مرکــز توســعه نظــام مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی صنعت 

نفــت 

8. گفتگو با سرکار خانم دکتر فرحناز قالسی مدیرکل دفتر مظالعات تطبیقی
سازمان ملی استاندارد ایران 

 12. مدیریت بهینه قطعات یدکی: اصول شناسایی، کدگذاری و تهیه 
شناسنامه فنی قطعات یدکی

ISO 55000 18. مروری بر استاندارد بین المللی
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استاندارد از دیرباز در زندگي بشر وجود داشته و مانند بسیاري از پدیده هاي طبیعي، شناخت 
و برداشت انسان از محیط بوده که از آغاز به صورت ناخودآگاه تحقق یافته است. گسترش فن و تجارت در 

ادوار گذشته انسان را واداشته است تا در برخي زمینه ها، به ویژه در اندازه گیري هاي یکسان و نیز ساخت وسایل و 
لوازم، استانداردهایي را تعیین کند.

 ،IEC در حال حاضر سه ارگان بین ا لمللی استاندارد وجود دارد که شامل استانداردهای حوزة الکتریکی یا
استانداردهای  ایزو ISO و  استانداردهای  هسته ای،  اندازه گیری  و  رادیوتراپی  پزشکی،  مهندسی  استانداردهای 
مخابراتی یا ITU است که همگی به صورت NGO فعالیت می کنند. سازمان ملی استاندارد ایران، عضو هر سه 

سازمان استاندارد مذکور است. 
عالوه بر این سه ارگان بین المللی، معموال در هر کشور به خصوص کشورهای صنعتی سازمان های ملی وجود 

دارند که در حوزة استانداردها فعالیت می کنند.
بخواهیم  اگر  یعنی  می گیرد  یا TC ها صورت  و  فنی  کمیته های  قالب  در  فعالیت ISO و IEC معموال 
استانداردی را پیشنهاد دهیم یا تدوین کنیم باید در قالب یکی از کمیته های فنی باشد که ایران در بعضی از آنها 
عضو است. با توجه به اهمیت تدوین استانداردهای حوزه مدیریت دارایی های فیزیکی در کشور و اهمیت بحث 
تبادل اطالعات و تجارب با سایر کشورها، لزوم مشارکت فعال متخصصان این حرفه در کمیته های فنی مرتبط 

سازمان ایزو و سازمان ملی استاندارد ایران احساس می شد.
اینک سازمان استاندارد با واگذاری استقرار دبیرخانه کمیته فنی ISIR/ISO/TC251 به مرکز این وظیفه 
را برعهده مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی های فیزیکی قرارداده که قطعاً با یاری اندیشمندان و نخبگان این حوزه 

به خوبی از عهده این مهم برخواهد آمد.
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یادداشت مدیر مسئول
دکتر مهدی میر رکنی

ــه  ــار در زمین ــن ب ــرای اولی ــی ب ــازی بین الملل استانداردس
 1926 ســال  در  شــد.  انجــام  الکترونیکــی  فنــاوری 
ــت  ــا فعالی ــی استانداردســازی ب ــالدی انجمــن بین الملل می
کار  بــه  شــروع  زمینه هــا  ســایر  در  استانداردســازی 
ــان در  ــور جه ــدگان 25 کش ــال 1946 نماین ــرد. در س ک
ــد و ســازمان جدیــدی  ــکیل دادن ــدن جلســه ای تش لن
ــازی  ــی و یکسان س ــن الملل ــای بی ــکاری ه ــدف هم ــا ه ب
اســتانداردهای صنعتــی، تاســیس نمودنــد. در ســال 1947، 

ــد ــاز ش ــازمان آغ ــن س ــمی ای ــت رس فعالی
ــکیالت  ــک تش ــوان ی ــه عن ــتاندارد ب ــی اس ــازمان جهان س
تامین کننــده  بنگاه هــای  اعضــای  از  متشــکل  جهانــی 
اســتانداردهای بین المللــی می باشــد و تهیــه و تنظیــم 
ــای  ــق کمیته ه ــوال از طری ــی اص ــتانداردهای بین الملل اس
ــک از  ــر ی ــای ه ــرد .اعض ــام می گی ــی ISO انج تخصص
ــه  ــدام ب ــی اق ــی خاص ــه تخصص ــا در زمین ــن کمیته ه ای
جمــع آوری اطالعــات نمــوده و دارای حق ارائــة اطالعات در 
ــی  ــی دولت ــازمان های بین الملل ــی باشــند. س ــه م آن کمیت
ــدام بخشــی از  ــر ک ــر ISO ه ــال در ام ــی فع ــر دولت و غی
ایــن تحقیقــات و اقدامــات را بــه عهــده دارنــد. کار اصلــی 
کمیته هــای فنــی تهیــه اســتانداردهای بین المللــی اســت. 
ــازمان  ــن ارکان س ــی از مهم تری ــای فن ــع کمیته ه در واق
ــز  ــی نی ــتانداردهای مل ــوند. در اس ــوب می ش ISO محس

و  می شــوند  تشــکیل  اســتاندارد  تدویــن  کمیته هــای 
نقشــی مشــابه را بــر عهــده دارنــد. هرکمیتــه داراي تعدادی 
ــر  ــه ه ــت ک ــروه اس ــی و کار گ ــی  فرع ــای فن کمیته ه

ــا  کــدام از آنهــا مســئول استانداردســازي در مــورد یــک ی
ــه کمیتــه فنــی  چند موضــوع فرعــی از موضــوع مرتبــط ب
ــوولیت  ــند. مس ــدا مي باش ــاي ج ــت و داراي دبیرخانه ه اس
ــال  ــي از اعضــاي فع ــه یک ــی ب ــای فرع ــک از کمیته ه هری

ــود. ــپرده مي ش ــه س در هرکمیت
کمیتــه فنــی متناظــر ایــزو یــک کمیتــه علمــی -تخصصــی 
ــت دار  ــای صالحی ــن گروه ه ــای آن از بی ــه اعض ــت ک اس
بازنگــری  و  تدویــن  در  مشــارکت  بــه  عالقه منــد  و 
اســتانداردهای بین المللــی انتخــاب می شــوند. ایــن کمیتــه 
متناظــر بــا کمیتــه فنــی ایــزو اســت و متشــکل از جمعــی 
ــی اســتانداردهای  ــه مل از اعضــای مشــارکت کننــده کمیت
ــت  ــه فعالی ــط در زمین ــع و ذیرب ــای ذینف ــزو از گروه ه ای
ــه  ــه کمیت ــارت دبیرخان ــت نظ ــه تح ــد ک ــوط می باش مرب
ــه تحقــق مشــارکت در  ــران، وظیف ــی ای ــأت فن ــی و هی مل
فعالیت هــای کمیتــه فنــی بین المللــی نظیــر خــود را 
ــاختاری  ــر دارای س ــی متناظ ــه فن ــده دارد. کمیت ــر عه ب
مشــابه بــا ســاختار کمیتــه فنــی نظیــر خــود در ســازمان 

بین المللــی اســتاندارد ســازی )ISO( می باشــد.
هــدف  بــا  ایــران  اســتاندارد  ملــی  ســازمان  اینــک 
ــه  استانداردســازی مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی اقــدام ب
 ISIRI/ISO/TC251 تأســیس دبیرخانــه کمیتــه فنــی
ــن اســاس تصــدی مســئولیت اداره  نمــوده اســت و برهمی
دبیرخانــه ایــن کمیتــه فنــی ازطــرف ســازمان ملــی 
اســتاندارد ایــران بــه مرکــز توســعه نظــام مدیریــت 
صنعــت  دانشــگاه  بــه  وابســته  فیزیکــی  دارایی هــای 
ــن  ــارکت در تدوی ــاماندهی مش ــا س ــا ب ــد، ت ــت داده ش نف
اســتانداردهای بین المللــی و ارائــه نقطــه نظرهــا و آراء 
طرف هــای ذینفــع و نظرهــای مبتنــی بــر منافــع، مصالــح، 
و توســعه صنعتــی کشــور در زمینــه مدیریــت دارایی هــای 

ــد. ــل نمای ــود عم ــه خ ــه وظیف ــی ب فیزیک

یادداشت سردبیر
دکتر سیامک برادران
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واگذاری استقرار دبیرخانه کمیته فنی متناظر

ISIRI/ISO/TC251 

به مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی های فیزیکی دانشگاه صنعت نفت

پیــرو مصوبــه ششــمین نشســت تخصصــی کمیتــه راهبــری و بــا توجــه بــه ظرفیت هــای موجــود مرکز توســعه 
ــتانداردها،  ــن اس ــارکت در تدوی ــوزه مش ــت در ح ــت نف ــگاه صنع ــی دانش ــای فیزیک ــت دارایی ه ــام مدیری نظ

اســتقرار دبیرخانــه کمیتــه فنــی متناظــر ISIRI/ISO/TC251 بــه ایــن مرکــز واگــذار گردیــد.
همچنیــن امــور ذیــل بــا همــکاری دفتــر مطالعــات تطبیقــی و مشــارکت در تدویــن اســتانداردهای بین المللــی 

ســازمان ملــی اســتاندارد بــه ایــن مرکــز محــول گردیــده اســت:
* شناسایی گروه های ذینفع و ذیربط جهت عضویت در کمیته

*  برگزاری جلسه با گروه های ذینفع و ذیربط 
* صــدور حکــم مســئوالن کمیتــه فنــی و ذیربــط و ایجــاد دسترســی بــه مــدارک کمیتــه فنــی ایــزو توســط 
ــا  ــه ب ــزاری جلس ــس از برگ ــی پ ــتانداردهای بین الملل ــن اس ــارکت در تدوی ــی و مش ــات تطبیق ــر مطالع دفت

ــع. ــای ذینف گروه ه

بــه گــزارش شــانا بــه نقــل از شــرکت ملــی نفــت ایــران: دکتــر ســیامک بــرادران مدیــر مرکــز توســعه نظــام دارایی هــای فیزیکــی صنعــت نفــت 

ــه  ــا توجــه ب ــران و ب ــی اســتاندارد ای ــری ســازمان مل ــه راهب ــه ششــمین نشســت تخصصــی کمیت ــرو مصوب ــه دانشــگاه صنعــت نفــت، گفــت: پی وابســته ب

توانمنــدی و ظرفیت هــای موجــود در »مرکــز توســعه نظــام مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی« دانشــگاه صنعــت نفــت دربــاره همــکاری و تفویــض مســئولیت 

در تدویــن اســتانداردهای حــوزه مدیریــت دارایــی، اســتقرار دبیرخانــه کمیتــه فنــی متناظــر ISIRI/ISO/TC251 بــه ایــن مرکــز واگــذار شــد

.وی افــزود: بــا عنایــت بــه اهمیــت تدویــن اســتانداردهای ســری ISO 55000 در حــوزه مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی در کشــور و ضــرورت انتقــال و تبــادل 

تجــارب بــا دیگــر کشــورهای عضــو ایــزو و لــزوم مشــارکت فعــال متخصصــان کشــور در کمیته هــای فنــی مرتبــط ســازمان ایــزو ایــن اقــدام از ســوی ســازمان 

ملــی اســتاندارد ایــران انجــام شــد. مدیــر مرکــز توســعه دارایی هــای فیزیکــی دانشــگاه صنعــت نفــت ادامــه داد: ســازمان جهانــی اســتاندارد )ISO( به عنــوان 

یــک تشــکیالت جهانــی، شــبکه ای از ســازمان های اســتاندارد جهانــی اســت کــه بــا 16۳ عضــو مســئولیت تدویــن و توســعه اســتانداردها را برعهــده دارد. ایــن 

ســازمان بــا گردهــم آوردن متخصصــان بین المللــی از سراســر دنیــا تاکنــون بیــش از 22 هــزار اســتاندارد در ســطح بین المللــی در حوزه هــای سیســتم های 

مدیریتــی، تطابــق محصــول و ایمنــی محصــول یــا خدمــات را از طریــق اجمــاع بین المللــی )Consensus Based( تدویــن کــرده اســت.

 ISIRI/ISO/TC251  مدیــر مرکــز توســعه دارایی هــای فیزیکــی دانشــگاه صنعــت نفــت اظهــار کــرد: از آنجایــی کــه اســتقرار دبیرخانــه کمیتــه فنــی متناظــر

بــه مرکــز توســعه نظــام مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی در دانشــگاه صنعــت نفــت واگــذار شــده اســت، در راســتای فعال ســازی دبیرخانــه، مســئولیت هایی 

ــا گروه هــای ذی نفــع و ذی ربــط و صــدور حکــم مســئوالن  شــامل شناســایی گروه هــای ذی نفــع و ذی ربــط بــرای عضویــت در کمیتــه، برگــزاری نشســت ب

ــتانداردهای  ــن اس ــارکت در تدوی ــی و مش ــات تطبیق ــر مطالع ــوی دفت ــزو از س ــی ای ــه فن ــدارک کمیت ــه م ــی ب ــاد دسترس ــط و ایج ــی و ذی رب ــه فن کمیت

ــه  ــزود: کمیت ــی اف ــه فن ــاره اعضــای کمیت ــرادران درب ــده اســت. ب ــز محــول ش ــن مرک ــه ای ــع ب ــای ذی نف ــا گروه ه ــزاری جلســه ب ــس از برگ ــی پ بین الملل

فنــی متناظــر ایــزو یــک کمیتــه علمــی ـ تخصصــی اســت کــه اعضــای آن از میــان گروه هــای صالحیــت دار و عالقه منــد مشــارکت در تدویــن و بازنگــری 

ــی اســت و متشــکل از جمعــی از اعضــای مشــارکت کننده  ــزو جهان ــا کمیتــه فنــی ای اســتانداردهای بین المللــی انتخــاب می شــوند. ایــن کمیتــه متناظــر ب

کمیتــه ملــی اســتانداردهای ایــزو از گروه هــای ذی نفــع و ذی ربــط در زمینــه فعالیــت مربــوط اســت کــه تحــت نظــارت دبیرخانــه کمیتــه ملــی و هیئــت فنــی 

ــابه  ــاختاری مش ــر دارای س ــی متناظ ــه فن ــده دارد. کمیت ــود را به عه ــر خ ــی نظی ــی بین الملل ــه فن ــای کمیت ــارکت در فعالیت ه ــق مش ــه تحق ــران، وظیف ای

ــی استانداردســازی )ISO( اســت ســاختار کمیتــه فنــی نظیــر خــود در ســازمان بین الملل

.وی ضــرورت ایجــاد کمیتــه فنــی متناظــر را در زمینه هــای ارائــه  نظرهــای طرف هــای ذی نفــع و تأمیــن منافــع، مصلحــت و توســعه صنعتــی کشــور از طریــق 

ــر اســتانداردهای بین المللــی ISO و حفــظ منافــع  مشــارکت در تدویــن اســتانداردهای بین المللــی ISO، مشــارکت در تدویــن اســتانداردهای ملــی منطبــق ب

ملــی در تدویــن اســتانداردهای بین المللــی، حفــظ منافــع تولیدکننــده و مصرف کننــده و تســهیل در تجــارت بین الملــل بــرای همــه ذی نفعــان و ذی ربطــان، 

ــی  ــه صرف جوی ــک ب ــت و کم ــط زیس ــظ محی ــه حف ــک ب ــور، کم ــبی در کش ــای نس ــه مزیت ه ــه ب ــا توج ــی ب ــتانداردهای بین الملل ــن اس ــنهاد تدوی پیش

اقتصــادی از طریــق اســتانداردهای بین المللــی مرتبــط، دسترســی بــه بازارهــای جدیــد بین المللــی از طریــق مشــارکت در تدویــن اســتانداردهای بین المللــی 

مرتبــط، شــمولیت جهانــی و تأمیــن اهــداف کشــور بــه عنــوان یــک کشــور در حــال توســعه برشــمرد.

توسعه همکاری دانشگاه نفت و سازمان استاندارد در زمینه دارایی های فیزیکی
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مصاحبه 

گفتگو با سرکار خانم دکتر فرحناز قالسی 

مدیرکل دفتر مطالعات تطبیقی

 سازمان ملی استاندارد ایران 

ــراوان از  ــکر ف ــالم و تش ــرض س ــن ع ضم
وقتــی کــه در اختیــار تیم مجلــه تخصصی 
پتروپــم می گذاریــد، لطفــا ســازمان ملــی 

اســتاندارد را مختصــرا معرفــی نماییــد ؟

ســازمان ملــي اســتاندارد ایــران؛ از گذشــته 
کنون تا

 بــا تصویــب قانون در ســال 1۳۳9 مؤسســه 
اســتاندارد ایــران تأســیس و کار خــود را در 
مســئولیت هاي  و  هدف هــا  چارچــوب 
تعییــن شــده آغــاز کــرد و در همــان 
ســال بــه عضویــت ســازمان بیــن المللــي 
ــد. در ســال 1۳44  اســتاندارد ) ISO( درآم
ــي  ــهر صنعت ــع در ش ــگاه هاي واق آزمایش
کــرج )محــل فعلــي( بــه مؤسســه ملحق و 
نــام آن به »مؤسســه اســتاندارد و تحقیقات 

صنعتــي ایــران« تغییــر یافــت. 
ــه  ــي ب ــواد الحاق ــون م ــال 1۳49 قان در س
قانــون تأســیس مؤسســه اســتاندارد و 
تحقیقــات صنعتــي ایــران شــامل 17 

ــین  ــب مجلس ــره از تصوی ــاده و 2 تبص م
وقــت گذشــت. در ســالهاي 1۳5۳ تــا 1۳71 
ــات  ــتاندارد و تحقیق ــه اس ــگاه مؤسس جای
صنعتــي ایران در زیرمجموعــه وزارت صنایع 
ــب  ــا تصوی ــرار داشــت و از ســال 1۳71 ب ق
قانــون اصــالح قوانیــن و مقــررات مؤسســه 
ــران در  ــي ای اســتاندارد و تحقیقــات صنعت
ــس شــوراي اســالمي، مؤسســه داراي  مجل
شــخصیت حقوقــي مســتقل شــد. طبــق 
تصویــب نامــه یکصــد و پنجــاه و دومیــن 
جلســه شــوراي عالــي اداري، در تاریــخ 
1۳90/7/24 مؤسســه استاندارد و تحقیقات 
صنعتــي ایــران بــه ســازمان ملي اســتاندارد 
ایــران تغییــر نــام داد و زیــر نظر مســتقیم 
ــازمان  ــت. س ــرار گرف ــوري ق ریاســت جمه
ــران تاکنــون حــدود 27  ــي اســتاندارد ای مل
هــزار عنــوان اســتاندارد ملي را تدویــن کرده 
اســت که بیشــترین میــزان اســتانداردهاي 
تدویــن شــده بــه ترتیــب در زمینــه 
مکانیــک و فلزشناســي بــا ۳528 موضــوع، 

صنایــع شــیمیایي و پلیمــر بــا ۳504 
موضــوع، خــوراک و فرآورده هــاي کشــاورزي 
بــا ۳۳17 موضــوع، خــودرو و نیــروي محرکه 
بــا 2889 موضــوع مي باشــد. همچنیــن در 
حــوزه خدمــات 824 اســتاندارد و در زمینــه 
ــن  ــوع تدوی ــت 154 موض ــت کیفی مدیری

شــده اســت.

 TC251  لطفــا هــدف از تاســیس کمیتــه
و اهمیــت آن را توضیــح دهیــد. 

ــه  ــت ک ــا اس ــک راهنم ــه ی ــن کمیت ای
ســازمان ها را قــادر می ســازد تــا بهتــر 
چگونگــی  و  چرایــی  اهمیــت  دلیــل 
ــی و غیــر  ــرازی بیــن دارایی هــای مال هم ت
ــی درک  ــق ارزش از دارای ــی را در تحق مال
کننــد. مدیریــت دارایــی وظیفــه ای اســت 
کــه مختــص بــه یــک قســمت از ســازمان 
نیســت. تعییــن ایــن کمیتــه ســازمان ها را 
ــر  در چگونگــی دســتیابی بــه تعامــل مؤث

و کارآمــد بیــن مدیریــت دارایــی محقــق 
ــی،  می ســازد. عملکــرد حســابداری و مال
کــه بــه طــور کلــی باعــث بهبــود 
ــزارش  ــود، گ ــی می ش ــای داخل کنترل ه
شــفاف تر، کامــل و بــه موقــع مبنــی بــر 
ــا،  ــورد دارایی ه ــق در م ــدی تواف طبقه بن
شــاخص های  از  کارآمدتــر  ســنجش 
ــی و  ــش دسترس ــده و افزای ــرد عم عملک

صحت اطالعــات برای تصمیــم گیرندگان 
ــن  ــک ای ــدون ش ــد. ب ــم می کن را فراه
ــداف  ــه اه ــتیابی ب ــرفت ها در دس پیش
اســتراتژیک ســازمان نقش دارنــد. مدیریت 
دارایــی امــور مالــی، عملیاتــی، نگهــداری، 
ــا  ــط ب خطــر و ســایر فعالیت هــای مرتب
ــگ  ــازمان را  هماهن ــک س ــای ی دارایی ه
از  بیشــتری  درک  بــه  تــا  می کنــد 

ــد. ــود برس ــای خ دارایی ه

ســطح  و  وظایــف  بفرماییــد  لطفــا 
اختیــارات کمیتــه فنــی متناظــر درچــه 

حــدی اســت؟ 
وظایــف و اختیــارات کمیتــه هــای فنــی 

متناظــر بــه شــرح زیــر اســت : 
اعضــای  ترکیــب  تعییــن  الــف(   

فرعــی و  فنــی  کمیته هــای 
ب( تعییــن اعضــای گــروه هــای کاری زیــر مجموعــه 

فنــی کمیته هــای 
ج(بــــررسی و اظهــار نظردر مــورد پیش نویس اســتانداردهای 

ایزو
د( اعــالم نظــرات مصــوب بــه گــروه هماهنگــی مشــارکت در 

تدویــن اســتانداردهای بیــن المللــی ایــزو
ه( ارائه پیشنهاد به هیأت فنی 

و( بررسی و اظهار نظر در موارد مرتبط

بــه نظــر شــما ســازمان ملــی اســتاندارد تاکنــون در زمینــه 
اســتاندارد مدیریت دارایی ها )Iso55000(  و اســتانداردهای 
بیــن المللــی مرتبــط بــا آن چــه فعالیت هایی داشــته اســت؟ 

لطفــا توضیــح بفرمایید
در ســـازمان ملـی اسـتاندارد ایـران تدوین استانداردهای ملی 
و مشارکت در تدوین بین الملل بـــه عهـــدٔە معاونـت تدویـن 
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لطفــا بفرماییــد چــه پشــتیبانی و حمایــت هایــی از طــرف 
  TC251 ســازمان ملــی اســتاندارد بــرای دبیرخانــه کمیتــه
ــد  ــورت خواه ــتر ص ــی بیش ــم افزای ــد و ه ــت رش جه

گرفــت؟

ــت  ــا عضوی ــر ب ــال حاض ــتاندارد در ح ــی اس ــازمان مل س
ISO،  OIML، CO بین المللــی هــای  ســازمان  در 

ایــن  اســتاندارد  تدویــن  فعالیت هــای  DEX، IEC در 

نحــوه مشــارکت در  ســازمان ها مشــارکت می نمایــد. 
ــی  ــای فن ــکیل کمیته ه ــق تش ــا، از طری ــن فعالیت ه ای
ــامان دهی  ــی و س ــن الملل ــای بی ــا کمیته ه ــر ب متناظ
ــرد.  ــط انجــام می گی مشــارکت گروه هــای ذی نفــع و ذیرب
ایــن کمیتــه هــا تحــت نظــارت ســازمان ملــی اســتاندارد 
ایــران فعالیــت می نماینــد و وظیفــه اصلــی آنهــا بررســی 
ــن  ــس اســتانداردهای بی و اظهارنظــر در مــورد پیــش نوی
ــی در مراحــل مختلــف تدویــن و پیشــنهاد تدویــن  الملل
اســتاندارد بیــن المللــی بــا توجــه بــه مزیــت هــای ملــی 

ــد. ــی باش ــور م ــیل کش و پتانس
تدویــن  در  مشــارکت  و  تطبیقــی  مطالعــات  دفتــر 
ــه  ــما ب ــال 1۳92 رس ــی، از س ــن الملل ــتانداردهای بی اس
صــورت دفتــری مســتقل در زیرمجموعــه معاونــت تدویــن 
و ترویــج اســتاندارد ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران، 
فعالیــت هــای خــود را آغــاز نمــوده اســت. رئــوس اهــداف 

ــد: ــی باش ــر م ــرح زی ــه ش ــر ب ــن دفت ای
تامیــن منافــع جمهــوری اســالمی ایــران از طریــق 
مشــارکت در سیاســت گــذاری هــا و فعالیــت هــای 
ســازمان هــای بیــن المللــی و منطقــه ای استانداردســازی

ســاماندهی مشــارکت جمهــوری اســالمی ایــران در تدویــن 
ــر  ــارت ب ــکیل و نظ ــا تش ــی ب ــن الملل ــتانداردهای بی اس
ــای  ــازمان ه ــر س ــی متناظ ــای فن ــای کمیته ه فعالیت ه

.OIML و ISO، IEC، CODEX ــی ــن الملل بی

ــرای  ــی ب ــه برنامه های ــد چ ــت بفرمایی ــمند اس خواهش
ــد ؟  ــه TC251 داری ــه کمیت دبیرخان

بــا توجــه بــه واگــذاری مســئولیت اداره  ایــن کمیتــه فنــی 
متناظــر بــه مرکــز توســعه دارایــی هــای فیزیکــی دانشــگاه 
ــت و  ــا هدای ــه ب ــود دارد ک ــد وج ــن امی ــت ای ــت نف صنع
ــن موضــوع شــاهد  ــان در ای ــری  متخصصــان و ذینفع درگی
ــه در عرصــه هــای  ــن کمیت ــال ای ــت و مشــارکت فع فعالی
ــی و اعتــالی نــام کشــور جمهــوری اســالمی در  بیــن الملل

ســطح بیــن الملــل باشــیم.

لطفــاً بفرماییــد انتظــارات شــما از مرکــز توســعه نظــام 
مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی چیســت؟

مشــارکت فعــال، انتقال اجمــاع نظــرات کاربران وکارشناســان 
ذیربــط، پاســخگویی به موقــع و نظردهی  به  اســتانداردهای 
ــی در  مرتبــط در فرآینــد تدویــن اســتانداردهای بیــن الملل

ــن کمیته. ای
در آخــر از شــما بابــت وقتــی کــه بــرای مصاحبــه 

می کنیــم. تشــکر  گذاشــتید، 

و ترویـــج اســـتاندارد قــرار دارد کـــه ایــن وظایف  بـــه شــرح زیر 
تقسیم شـــده اسـت:

در دفتــر مطالعــات تطبیقی و مشــارکت در تدوین اســتانداردهای 
بین المللی مهم تریـــن وظایـف عبارتنـد از:

* توســـعه مشـــارکت در سیاســـت گذاری هــا و فعالیــت هـــای 
ســـازمان های بیـــن المللـــی و منطقـــه ای استانداردسـازی بـه 

منظـــور تامیـــن و حفـــظ منافـــع جمهوری اســالمی ایران، 
* سامانـــدهی مشــارکت جمهـــوری اســالمی ایــران در تدویــن 
استـانداردهای بین الملـلی بـا تشـکیل و نظـارت بـر فعالیت هـای 

کمیتــه های فنـــی متناظر ســـازمان های بین المللـــی،
  ، OIML و IEC، ISO CODEX *

* ارتقا ســـطح استانداردســـازی کشـــور و همگام ســـازی آن بـا 
فنـــاوری روز دنیـــا و بـــا در نظـر گرفـتن مصالـــح و منافع ملی.

 در ســـاختار دفتــر مطالعــات تطبیقــی و مشـــارکت در تدویــن 

ــه   ــل مشـــغول ب ــی گــروه هــای ذی ــتانداردهای بیــن الملل اسـ
ــتند. ــت هس فعالی

 ، ISO گروه هماهنگی استانداردهای بین المللی *
، IEC گروه هماهنگی استانداردهای بین المللی *

  CODEXگروه هماهنگی استانداردهای بین المللی *
 .OIML وگروه هماهنگی استانداردهای بین المللی *

 بــر ایــن اســاس و پیــرو مصوبــه ششــمین نشســت تخصصــی 
کمیتــه راهبــری دفتــر مطالعــات تطبیقــی ســازمان اســتاندارد 
ــا توجــه بــه ظرفیــت هــای موجــود در حــوزه مشــارکت در  و ب
تدویــن اســتانداردها در مرکــز توســعه دارایــی هــای فیزیکــی  بــا 
درخواســت پذیــرش مســئولیت دبیرخانه کمیته ی فنــی مذکور 
بــه آن مرکــز موافقــت گردیــد. در دفتــر تدویــن اســتانداردهای 
ملــی و در راســتای تدویــن اســتانداردها در حوزه مدیریــت دارایی 

اســتانداردهای بــه شــرح زیــر در دســت تدویــن می باشــد:

شماره و عنوان استاندارد ملی شماره و عنوان  استاندارد ردیف

ــماره 55000:  ــران ش ــران –ای ــی ای ــتاندارد مل اس
ســال 1۳9۳ مدیریــت دارایــی- مــرور کلــی، 

ــه اصطالحــات  اصــول و مجموع

ISO 55000:2014

Asset management — Overview, princi-
ples and terminology

1

اســتاندارد ملــی ایــران –ایــران شــماره  55001: 
ســال 1۳9۳ مدیریــت دارایی-سیســتم هــای 

ــات ــت –الزام مدیری

ISO 55001:2014

Asset management -  Management sys-
tems — Requirements

2

در دست تدوین 
ISO 55002:2018

Asset management — Management sys-
 tems — Guidelines for the application of
ISO 55001

۳

در دست تدوین 
ISO/TS 55010:2019

 Asset management — Guidance on the
 alignment of financial and non-financial
functions in asset management

4
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مدیریت بهینه قطعات یدکی:
اصول  شناسایی، کدگذاری و تهیه شناسنامه فنی قطعات یدکی

روح اله شجری

1. مقدمه

1,1.  مدیریت دارایی چیست؟
مجموعــه فعالیــت هــاي منظــم و هماهنــگ بــرای تحقــق ارزش 
ــود  ــن بهب ــادل بی ــق تع ــازمان اســت و از طری ــای س ــی ه از دارای
عملکــرد ، مدیریــت ریســک و کاهــش هزینــه هــاي چرخــه عمــر 

ــی هــا اتفــاق مــی افتــد. دارای
 بــر اســاس اســتاندارد مدیریــت دارایــی ISO55000 موجــودی یکــی 

از انــواع دارایــی هاســت : 

بر اساس استاندارد مدیریت دارایی ISO55000 موجودی یکی از انواع دارایی هاست :

در ماده 3. 2. 1 استاندارد مدیریت دارایی  ISO55000:2014، واژه دارایی )Asset( به شکل زیر تعریف شده:

ــرای یــک ســازمان )3. 1. 13( اســت.« ســپس در  ــی: عنصــر، شــیء یــا موجودیتــی کــه دارای ارزشــی بالقــوه یــا واقعــی ب »دارای

همیــن بنــد تحــت عنــوان توجــه 2 اشــاره مــی شــود کــه: » توجــه2 : دارایــی هــای فیزیکی معمــوالً بــه تجهیــزات، موجــودی  و 

ملــک هــای تحــت تملک ســازمان اطــاق میگــردد. دارایــی هــای فیزیکــی متفــاوت از دارایی هــای ناملمــوس غیرفیزیکــی مانند 

امتیــازات ، نــام هــای تجــاری، دارایــی هــای دیجیتــال، حــق بهــره بــرداری ، الیســنس هــا، حــق مالکیــت فکــری ، اعتبارنامــه ها 

یــا پیمــان نامــه ها هســتند.«

1,2  مدل مدیریت بهینه موجودی )MRO( – مدل شرکت نو اندیش
*8 محور اصلی

*24 عنصر
*102 زیر معیار
*4 سطح تعالی

2. کدینگ و کاتالوگینگ

2,1 تعریف آکادمیک کدینگ

* کدگــذاری به عنوان روش ســاده و دقیق 
بــرای تعیین هویــت کاال، قطعــات یدکی، 
مــدارک و امــوال ســازمان ها، سال هاســت 
کــه در ســطح ســازمان ها و زنجیره هــای 

تأمیــن مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. 
ــان  ــا کمــک ایــن سیســتم هــا جری * ب
اطالعــات بــه ویــژه جریــان اطالعــات 
محصــول و موجــودی هــا تســهیل شــده 
و تمــام واحدهــا بــه ویــژه در ســازمان های 

ــی را از  ــان و ثابت ــت یکس ــزرگ برداش ب
ــات  ــت اطالع ــه صح ــد ک ــد دارن ــر ک ه

برنامه ریــزی را تأمیــن می کنــد.
ــتم  ــن سیس ــن رک * شناســایی مهم تری
کدگــذاری اســت چــون امکان تشــخیص 
ــرد هــر قلــم عرضه شــده  ــه ف منحصــر ب
ــد. شناســایی مشــتمل  ــم می کن را فرآه
ــورد  ــای م ــن داده ه ــن کمتری ــر تعیی ب
نیــاز بــرای مشــخص کــردن ویژگی هــای 
اساســی یــک قلــم کاال  اســت یعنــی آن 
ــا را  ــت یکت ــک هوی ــه ی ــی ک ویژگی های
بــه آن قلــم کاال می دهــد و آن را از دیگــر 

ــازد. ــز می س ــا متمای کااله

کاتالوگینــگ و  کدینــگ   فرآینــد 
مدیریــت  در  فرآینــد  پایه ای تریــن 
قطعــات  و  مــواد  به ویــژه  کاالهــا 
یدکــی در طــول چرخــه ی عمــر آن هــا 
ــن،  ــفارش دهی،خرید، تأمی ــی ازس یعن
فرآیندهــای  و  موجــودی  مدیریــت 
نگهــداری  و  بهره بــرداری  انبــارداری، 
ارتبــاط  کــه  اســت  وتعمیــرات 
و  داران  تأمین کنندگان،انبــار  مابیــن 
مصرف کننــدگان را بــا ایجــاد زبــان 

می کنــد.  مشترک،آســان 
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بــرای تمامــی 14 بایــد  هــر موجــودی 
بخش هــای یــک ســازمان بایــد شــناخته 

ــد :  ــده باش ش
2،2 وضعیــت شناســایی کاال بــه روش 

ــنتی :  س
ــک  ــراي ی ــف ب ــاي مختل * نام گذاري ه

کاال
* نگهــداري یــک کاال بــا نام هــاي مختلف 

در نقــاط مختلــف انبــار و  انبارهای دیگر
* اقالمــی کــه شــرح کاال در سیســتم  بــا 

فیزیــک کاال در انبــار همخوانی نــدارد.
* اقالمــی کــه بــا شــماره فنی هــای غلط 

در سیســتم و انبــار ثبت شــده اســت. 
در  فنــی  شــماره  وجــود  عــدم   *

اطالعاتــی سیســتم های 
* اقالمــی کــه دارای چنــد شــماره فنــی 

ــی یــک کاال هســتند. مــی باشــد ول
ــی از  ــده ول ــوخ ش ــه منس ــی ک * اقالم

ــت. ــده اس ــارج نش ــار خ انب
* خرید قطعات :

ــار  ــر در انب ــام دیگ ــا ن ــي کــه ب * در حال
موجــود اســت

ــود  ــر وج ــار دیگ ــه در انب ــی ک * در حال
دارد

* عدم شناسایي اقالم مشترک در انبار
* عــدم شناســایی صحیــح و سیســتمی 

دســتگاهها  و قطعــات آن
* عــدم گــزارش قطعــات مشــترک چنــد 

دســتگاه و انحصــاری یــک دســتگاه

بــه طــور کلــی شناســایی کاالهــا بــا روش ســنتی باعــث هــدر رفــت منابــع ســازمان می شــود. بــه همیــن دلیــل 

فرآینــد کدینــگ و کاتالوگینــگ موجــودی اهمیــت دارد. بــه طــور کلــی سیســتم کدینــگ در دنیــای امــروز بــه 

صــورت زیــر می باشــد: 

 2,۳تاریخچه کدینگ در ایران

* در ایــران تــا ســال 1۳75)1997 میــالدی( سیســتم هــای کدگــذاری بومــی کــه از کیفیــت و اســتاندارد باالیی برخــوردار 
باشــد، وجود نداشــت. 

* از ســال 1۳75 تــا 1۳79 بــه مــدت 5 ســال تحقیقــات در زمینــه طراحــی یــک سیســتم کدینــگ اســتاندارد بومــی در 
ســپاه آغــاز شــد. و در ســال 1۳80 نــرم افــزار windows ایــن سیســتم تحــت عنــوان ســماپل )سیســتم مدیریــت اطالعات 

پایــه لجســتیک( طراحــی گردیــد و از ســال 80 تــا کنــون توانســته اســت 2،500،000 کــد را کدگــذاری نماید.
ــی شــماره گــذاری کاال و خدمــات،  ــود، در مرکــز مل ــر پایــه ســماپل توســعه یافتــه ب * در ســال 1۳84 ایرانکــد، کــه ب

ــران شــروع بــکار کــرد. ــی در ای ــه وزارت بازرگان وابســته ب
ــرم افــزار ســما )ســامانه مدیریــت اطالعــات اقــالم( توســط شــرکت پردازشــگران نواندیــش در حــوزه  * در ســال 1۳86 ن

کدینــگ ســازمانی طراحــی و در شــرکت هــای مخلتفــی بکارگیــری گردیــد. 
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2.5  مزایای یک سیستم کدینگ عملگرا چیست؟ 

* کاهش تنوع اقالم 
* کاهش خرید

* کاهش فضای انبار
* کاهش خواب سرمایه

* تسهیل در مدیریت موجودی 

خروجی سیستم های کدینگ

البتــه ممکــن اســت شــرکت هــا و ســازمان های مختلفــی از 
جملــه حــوزه نفــت و پتروشــیمی از سیســتم هــای دیگــری 

ماننــد MESC  و نظایــر آن اســتفاده نمایند.
2.4  انــواع سیســتم هــای کدینــگ از لحــاظ 

جغرافیایــی: 
1. کدینــگ هــای بیــن المللــی:  ســازمان هــا، شــرکت هــا و 
کشــورها جهــت تعامــل و تبــادل اقــالم بــا یکدیگــر نیــاز به 
یــک زبــان مشــترک و مبنــای آمــاری دارند کــه کدینگ های 
ــد.  ــاء می کن ــن نقــش را ایف ــا ای ــن آنه ــگ شــده بی هماهن

مثــال : کدینــگ NATO، کدینــگ HS، کدینــگ UNSPSC و ...
2. کدینــگ هــای ملــی: در راســتای برنامــه توســعه تجــارت 
الکترونیکــی، ایجــاد کاتالــوگ و اطالعــات جامــع اقــالم تولید 
ــادرات و واردات و  ــرل ص ــز کنت ــی و نی ــالم واردات ــل و اق داخ
اطــالع رســانی در ســطح ملــی، نظــام هــای کدینــگ ملــی 
در برخــی از کشــورها و از جملــه ایــران تحــت عنــوان ایرانکد 

طراحــی گردیــده اســت.

 ایران: ایرانکد
GP2002 و WZ200۳ :آلمان

ICCNEA :چین
۳. کدینــگ هــای ســازمانی: ســازمان هــا و شــرکت هــای بــا 
تنــوع اقــالم متوســط بــه بــاال در دو حــوزه نیــاز مبرمــی بــه 

کدینــگ ســازمانی دارنــد:
الف: کدینگ محصوالت

ب: کدینگ کاالها و قطعات مصرفی
4. کدینــگ محصــوالت )IOP: Item Of Product(: شــرکت 
ــت  ــا، جه ــده کاال ه ــن کنن ــا تامی ــده و ی ــای تولیدکنن ه
امــکان برقــراری ارتبــاط بــا مشــتریان نیــاز دارنــد کــه تمامی 
ــاری،  ــای تج ــد. در دنی ــذاری نماین ــود را کدگ محصــوالت خ
محصــوالت یــک شــرکت بــا کدهایــی تحــت عنــوان مــدل، 
تیــپ کــه معمــوال دارای معنــی خاصــی مــی باشــد به بــازار 
ــراه  ــی هم ــد گوش ــد. مانن ــی گردن ــی م ــب و کار معرف کس

 iPHONE X مــدل  Apple

6-2- گزارش خروجی های سیستم های کدینگ : 

نمونه هایی از کدینگ قطعات :

سیستم های کدینگ
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)قسمت چهارم(  
عناصر سیستم مدیریت دارائی

عمومی
ــه  ــر روی کل ســازمان ازجمل ــی ب سیســتم مدیریــت دارائ
ــن  ــذارد. ای ــر می گ ــدگان تاثی ــات دهن ــان و خدم ذی نفع
سیســتم می توانــد بســیاری از فعالیت هــای ســازمان را بــا 
هــم ادغــام، یکپارچــه و بــه هــم پیونــد دهــد و از کارکردها 
و فعالیت هایــش کــه تــا پیــش از ایــن بــه صــورت مجــزا 

ــد. ــتفاده نمای ــدند، اس اداره می ش
الزامــات سیســتم مدیریــت دارائی هــا کــه در ایــزو 55001 
ــده اندکه  ــدی ش ــکلی گروه بن ــه ش ــده ، ب ــح داده ش توضی

بــا اصــول و مبانــی مدیریــت دارائــی ســازگار باشــند:
* بستر سازمان )ایزو 55001:2014، بند 4(

* رهبری )ایزو 55001:2014، بند 5(
* برنامه ریزی )ایزو 55001:2014، بند 6(
* پشتیبانی )ایزو 55001:2014، بند 7(

* عملکرد )ایزو 55001:2014، بند 8(
* ارزیابی عملکرد )ایزو 55001:2014، بند 9(

* بهبود )ایزو 55001:2014، بند 10(
بستر سازمان

در زمــان اســتقرار و یــا بازبینــی سیســتم مدیریــت 
و  داخلــی  بســترهای  بایســتی  ســازمان  دارائی هــا، 
خارجــی خــود را مدنظــر قراردهــد. بســتر خارجــی شــامل 
ــی  ــادی و فیزیک ــی، اقتص ــی، فرهنگ ــای اجتماع محیط ه
در کنــار محدودیت هــای مالــی، قانونــی و ... اســت. بســتر 
ــز  ــط  و نی ــازمانی، محی ــگ س ــامل فرهن ــز ش ــی نی داخل
مأموریــت، چشــم انداز و ارزش هــای ســازمانی اســت. 
ــز بخشــی از بســتر  نگرانی هــا و انتظارهــای ذی نفعــان نی

ــدی  ــه کلی ــان، نکت ــذاری ذی نفع ــت. تأثیرگ ــازمان اس س
تدویــن روش هــا و قوانیــن بــرای تصمیم گیــری پایــدار 
ــده  ــازمان نقشــی تعیین کنن ــداف س ــن اه اســت و در تعیی
دارد و بــه نوبــه خــود در طراحــی و دامنــة سیســتم مدیریت 

ــت. ــذار اس ــازمان تاثیرگ ــای س دارائی ه

رهبری
مدیــران ارشــد مســئول توســعه شــیوه های مدیریــت 
دارائــی و اهــداف مدیریــت دارائــی و همســو کــردن آن هــا 
ــران در همــه ســطوح  ــداف ســازمانی هســتند. رهب ــا اه ب
سیســتم های  عملکــرد  و  اجــرا  برنامه ریــزی،  درگیــر 

دارائی انــد.
ــی را  ــم انداز و ارزش های ــت چش ــد می بایس ــران ارش مدی
ــن  ــد و ای ــت کن ــت ها را هدای ــه سیاس ــد ک ــاد کنن ایج
ارزش هــا را بــه صــورت فعــال در درون و بیــرون ســازمان 
ــئولیت ها،  ــد مس ــران ارش ــن مدی ــد. همچنی ــا دهن ارتق
ــا را  ــت دارائی ه ــداف مدیری ــتراتژی ها و اه ــف، اس وظای

تعییــن می کننــد.
رهبــران می بایســت قــدرت و اختیــار خــود را در جهــت 
ــد و  ــض کنن ــی تفوی ــت دارائ ــت از سیســتم مدیری حمای
ــی در  ــتم های مدیریت ــایر سیس ــا س ــتایی آن را ب هم راس
ــن  ــازمانی مناســب تضمی ــق طراحــی س ــازمان ازطری س
کننــد. رهبــران و مدیــران ارشــد  در همــه ســطوح 
وظیفــه دارنــد از وجــود منابــع مناســب بــرای پشــتیبانی 
از سیســتم مدیریــت دارایی هــا اطمینــان حاصــل کننــد. 
ــانی  ــع انس ــب، مناب ــرمایه مناس ــامل س ــع ش ــن مناب ای
فنــاوری اطالعــات  کافــی و شایســته و پشــتیبانی 

می باشــد.
ــه  ــطوح وظیف ــام س ــد در تم ــران ارش ــران و مدی رهب
ــای  ــت دارایی ه ــی مدیری ــارة اهــداف عین ــا درب ــد ت دارن
ســازمان و اهمیــت سیســتم مدیریــت دارایی هــا بــا 
تمــام کارکنــان، مشــتریان، تأمین کننــدگان، پیمانــکاران 
ــر اســت  ــد. بهت ــرار کنن ــاط برق ــان ارتب ــر ذی نفع و دیگ
ایــن برقــراری ارتبــاط دوســویه باشــد و رهبــران آمــادة 
ــه  ــند ک ــطوحی باش ــی س ــی از تمام ــت اطالعات دریاف

ــت. ــت دارایی هاس ــتم مدیری ــود سیس ــان بهب هدفش

برنامه ریزی
اهــداف ســازمانی زمینــه فراگیــر و جهت دهــی بــه 
فعالیت هــای ســازمان شــامل فعالیت هــای مدیریــت 
ــاً  ــی آورد. اهــداف ســازمانی عموم ــا را فراهــم م دارایی ه
ــد  ــزی ســطوح اســتراتژیک تولی از فعالیت هــای برنامه ری
می شــوند و در یــک برنامــه ســازمانی مســتند می شــوند.

یــادآوری 1: امــکان دارد برنامــة ســازمانی را بــا نام هــای 
دیگــر نظیــر برنامــة شــرکتی نیــز بخواننــد.

مدیریــت  آن هــا  برمبنــای  ســازمان  کــه  اصولــی 
دارایی هــا را بــرای دســتیابی بــه اهــداف ســازمانی 
ــت  ــت های مدیری ــد در سیاس ــد بای ــازی می کن پیاده س
ــن  ــرای ای ــرد اج ــند. رویک ــده باش ــر ش ــا ذک دارایی ه
اصــول نیــز می بایســت در برنامــه مدیریــت دارایی هــای 

ــوند. ــر ش ــتراتژیک )SAMP( ذک اس
یــادآوری 2: برنامــة اســتراتژیک مدیریــت دارایی هــا 
می توانــد بــا نام هــای دیگــری همچــون اســتراتژی 

مدیریــت دارایی هــا مــورد اشــاره قراربگیــرد.
دارایی هــای ســازمان  اســتراتژیک مدیریــت  برنامــة 
ــت  ــی تنظیــم اهــداف مدیری می بایســت جهــت راهنمای
دارایی هــای آن و بــرای توضیــح نقــش سیســتم مدیریــت 
ــن  ــه کار رود. ای ــداف ب ــن اه ــرآوردن ای ــا و ب دارایی ه

ISO 55000 مهــم شــامل ســاختار، نقش هــا و مســئولیت های الزم مروری بر استاندارد بین المللی
ــه کار  ــا و ب ــت دارایی ه ــتم مدیری ــتقرار سیس ــرای اس ب
بــردن مؤثــر آن می شــود. پشــتیبانی ذی نفعــان، مدیریــت 
ریســک و بهبــود مســتمر ازجملــه مســائل مهمــی هســتند 
ــرداری از  ــازی و بهره ب ــن پیاده س ــت درضم ــر اس ــه بهت ک
ــوند.  ــاظ ش ــخص و لح ــا مش ــت دارایی ه ــتم مدیری سیس
بــازة زمانــی برنامــة اســتراتژیک مدیریــت دارایی هــا 
ــب  ــزی کس ــی برنامه ری ــازة زمان ــر از ب ــت فرات ــن اس ممک
ــه  ــد ک ــن باش ــتلزم ای ــرد و مس ــرار گی ــازمان ق و کار س
سیســتم مدیریــت دارایی هــا تمــام طــول عمــر دارایی هــا 

ــد. را مشــخص و لحــاظ کن
همچنیــن ســازمان می بایســت از SAMP خــود جهــت 
ــعه  ــش در توس ــت دارایی های ــتم مدیری ــی سیس راهنمای
ــه  ــد )ب ــتفاده کن ــود اس ــای خ ــت دارایی ه ــه مدیری برنام
عنــوان مثــال در اســتقرار انجــام چــه کاری(. برنامه هــای 
فعالیت هایــی  می بایســت  خــود  دارایی هــا  مدیریــت 
را جهــت انجــام بــر روی دارایی هــا تعریــف کننــد و 
ــته  ــری داش ــل اندازه گی ــاص و قاب ــداف خ ــت اه می بایس
باشــند )بــه عنــوان مثــال چارچوب هــای زمانــی و منابــع 
مــورد اســتفاده(. ایــن اهــداف می تواننــد فرصتــی را 
جهــت هــم راســتا کــردن برنامه هــای کاربــردی بــا برنامــه 
ــر  ــب و کار ه ــطح کس ــه س ــوع برنام ــر ن ــازمانی و ه س
واحــد فرآهــم آورنــد. هــم راســتا کــردن اهــداف مدیریــت 
دارایی هــا بــا اهــداف ســازمانی درکنــار گزارش هــای 
می تواننــد  مالــی  امــور  و  دارایی هــا  دهنــده  پیونــد 
ــند.  ــود بخش ــازمان را بهب ــک س ــی ی ــی و کارای اثربخش
گزارشــات  بــه  دارایــی  گزارش هــای  کــردن  مرتبــط 
مالــی همچنیــن می توانــد ارزیابــی وضعیــت مالــی و 
را  ســازمان  بلندمــدت  ســرمایه گذاری  نیازمندی هــای 

ــازد. ــن س ــد و روش ــود بخش ــز بهب نی
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