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یادداشت مدیرمسئول

دکتر مهدی میررکنی

همکاری با ما در

 سایت مرکز توسعه

 نظام مدیریت 

دارائی های فیزیکی 

www.petropam.ir

ــت  ــی و مدیری ــی ایمن ــش بین الملل ــن همای        چهاردهمی
ــنبه  ــنبه و چهارش ــای سه ش ــی در روزه ــای فیزیک دارایی ه
10 و 11 دی مــاه در پژوهشــگاه صنعــت نفــت برگــزار شــد. 
ــات  ــادل اطالع ــت تب ــی جه ــاد فضای ــا ایج ــش ب ــن همای ای
مابیــن نخبــگان، متخصصــان، مدیــران ارشــد و کارشناســان 
ــان  ــتراک گذاری تجربیات ش ــه اش ــاز ب ــته، زمینه س ــن رش ای
ــی  ــای فیزیک ــت دارایی ه ــازی مدیری ــتقرار و پیاده س در اس
در صنایــع بــزرگ ایــران از جملــه صنعــت نفــت، گاز و 
ــا  ــی همایش ه ــه طورکل ــت. ب ــده اس ــور ش ــیمی کش پتروش
ارتبــاط مســتقیمی بــا رشــد و تحــوالت یــک جامعــه دارنــد 
ــش و  ــان دهنده واکن ــش نش ــن همای ــاله ای ــزاری هرس و برگ
ــای  ــت دارایی ه ــوع مدیری ــه موض ــبت ب ــور نس ــول کش تح

فیزیکــی اســت.

       میزگــرد صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی کــه یکــی از 
شــش میزگــرد برگزارشــده در ایــن همایــش بــود، بــا حضــور 
متخصصــان و کارشناســان ایــن صنعــت برگــزار گردیــد. ایــن 
میزگــرد بــه چشــم انداز، اهــداف و مأموریت هــای وزارت 
ــه و  ــی پرداخت ــای فیزیک ــوزه دارایی ه ــوص ح ــت درخص نف
ــوت و  ــی و خارجــی شــامل نقــاط ق همچنیــن عوامــل داخل
ضعــف، فرصت هــا و تهدیدهــا و عملکــرد برخــی شــرکت های 
موفــق در دنیــا را مــورد بحــث و بررســی قــرارداد. در آخــر بــه 
طــور اجمــال نــکات کلیــدی موفقیــت در اســتقرار مدیریــت 
ــیمی  ــت، گاز و پتروش ــت نف ــی در صنع ــای فیزیک دارایی ه

بیــان گردیــد.
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یادداشت سردبیر

دکتر سیامک برادران

آیا می دانید؟

ازطریق پست الکترونیکی

petropam@put.ac.ir

می توانید مقاالت و

 پژوهش های خود را 

برای چاپ در مجله 

پتروپم 
برای ما بفرستید.

»مدیریــت  بین المللــی  همایــش  امســال  مــاه  دی 

دارایی هــای فیزیکــی« بــرای چهاردهمیــن ســال متوالــی 

ــی  ــرد تخصص ــش 6 میزگ ــن همای ــد. در ای ــزار گردی برگ

برگــزار گردیــد. »میزگرد صنعــت نفت، گاز و پتروشــیمی« 

یکــی از ایــن 6 میزگــرد بــود کــه بــا اســتقبال و مشــارکت 

ــان دهنده  ــد، و نش ــه ش ــش مواج ــرکت کنندگان همای ش

عالقــه و توجــه دســت اندرکاران ایــن صنعــت بــه اســتقرار 

ــت، گاز و  ــت نف ــی در صنع ــای فیزیک ــت دارایی ه مدیری

پتروشــیمی اســت.

نتایــج نظرســنجی ها در همایــش نیــز حاکــی از ایــن 

ــن  ــرگان ای ــد خب ــش از 90 درص ــه بی ــت ک ــوع اس موض

صنعــت بــر ایــن باورنــد کــه اســتقرار سیســتم مدیریــت 

دارایی هــای فیزیکــی بــه بهبــود ســطح قابلیــت اطمینــان 

و دســترس پذیری تجهیــزات کمــک می کنــد. 

در ایــن همایــش آخریــن یافته هــا و همچنیــن تجربیــات 

در جهــت اســتقرار مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی در 

صنعــت مــورد بحــث و بررســی قرارگرفــت.

ــدادی از  ــریه تع ــماره از نش ــن ش ــا در ای ــدیم ت ــرآن ش ب

را در دســترس عالقه منــدان  ســخنرانی های همایــش 

ــی  ــا لطــف ســخنرانان گرام ــم ب ــن مه ــه ای ــم ک قراردهی

ــد.  ــم آم فراه
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دوره آموزشي مدیریت دارایی های فیزیکي براي مدیران ارشد

شرکت ملي پاالیش و پخش

       اولیــن دوره آموزشــي ســه روزه مدیریــت دارایی هــاي فیزیکــي مدیــران ارشــد شــرکت ملــي پاالیــش و پخــش توســط 
ــه دانشــگاه صنعــت نفــت در محــل مجتمــع  ــت دارایی هــاي فیزیکــي صنعــت نفــت وابســته ب ــز توســعه نظــام مدیری مرک

آموزشــي پســیان شــرکت پاالیــش و پخــش برگزارگردیــد. 
       ابتــدا جنــاب آقــاي مهــدي زاده رئیــس آمــوزش و تجهیــز نیــروي انســاني شــرکت ملــي پاالیــش وپخــش درمــورد چرایــي 

شــروع دوره هــاي آموزشــي بــراي مدیــران ارشــد بــا دوره مدیریــت دارایی هــاي فیزیکــي ســخن گفتنــد.
ایشــان صنعــت نفــت را پیشــگام در حــوزه دارایــی و تعمیــرات دانســته و بــا تاکیــد بــر لــزوم بــه روز بــودن در ایــن حــوزه 
ــت  ــتند. وي دوره مدیری ــت دانس ــز اهمی ــیار حائ ــن دوره را بس ــت، ای ــده اس ــام ش ــون انج ــه تاکن ــه آنچ ــردن ب ــا نک و اکتف
دارایی هــاي فیزیکــي بــا جهت گیــري دارایی هــا و تجهیــزات نفــت را مفیــد دانســته و آرزو کردنــد پــس از ایــن دوره، شــاهد 
تحوالتــي در جهــت بهبــود دانــش و نگــرش مدیــران ارشــد در ایــن حــوزه باشــیم. ســپس کلیــپ کوتاهــي از فعالیت هــاي 

مرکــز توســعه نظــام مدیریــت دارایی هــاي فیزیکــي پخــش شــد. 
در ادامــه جنــاب آقــاي دکتــر زواشــکیاني بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه بیشــترین قســمت دارایی هــاي فیزیکــي صنایــع در وزارت 
نفــت اســت، و بحــث اصلــي در دنیــاي کنونــي نگهــداري و بهــره وري از امکانــات ســاخته شــده مي باشــد آغــاز بــه تدریــس 
نمودنــد.  در ایــن دوره، ضمــن معرفــي تاکتیک هــاي نگهــداري و تعمیــرات، آشــنایي بــا رویکردهــاي نویــن در نگهــداري و 
ــرات )CMMS(، فرآیندهــاي یکپارچــه ســازي و روش  ــزه نگهــداري و تعمی ــرات )RCM , TPM( و سیســتم مکانی تعمی

هــاي بهینــه ســازي و الگوبــرداري نیــز مــورد بحــث و بررســي قــرار گرفتنــد. 
       ایــن دوره آموزشــي، 13 مهرمــاه آغــاز و در روز 15 مهــر 1398 بــا ســخنراني معــاون تجهیــز و توســعه منابــع انســاني 

شــرکت پاالیــش و پخــش، در مجتمــع آموزشــي پســیان بــه پایــان رســید.
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اجرای دوره تخصصی نظام یکپارچه مدیریت دارایی های فیزیکی

ویژه مدیران و رؤسای شرکت پاالیش نفت آبادان

ــدل ــاس م ــر اس ــی ب ــای فیزیک ــی ه ــه دارای ــت یکپارچ ــام مدیری ــازی نظ ــاده س ــا روش پی ــنایی ب ــی » آش  دوره آموزش
ــا  ــخ 98/11/30 و ب ــادان در تاری ــت آب ــش نف ــرکت پاالی ــای ش ــران و رؤس ــژه مدی ــتاندارد ISO55000 «  وی  IAM  اس
ــت دارایی هــای فیزیکــی دانشــگاه صنعــت نفــت ــز توســعه نظــام مدیری ــر مرک ــرادران مدی ــر ســیامک ب ــای دکت  حضــور آق

برگزار گردید. 
ــرداری ،  ــره ب ــف به ــای مختل ــران و رؤســای بخــش ه ــر از مدی ــش از 40 نف ــا اســتقبال گســترده بی ــن دوره آموزشــی ب ای
ماشــینری، طــرح و برنامــه ریــزی ، نظــارت و پیشــگیری نگهــداری و تعمیــرات ، بازرســی فنــی، مهندســی طرحهــا، مهندســی 
پاالیــش، مهندســی عمومــی و کارگاه مرکــزی،  آزمایشــگاه مرکــزی، کاال و ســایر قســمت هــای شــرکت پاالیــش نفــت آبــادان 
روبــرو شــد. در ابتــدا دکتــر دارمــی زاده مدیــر پیــاده ســازی مدیریــت دارایــی فیزیکــی شــرکت پاالیــش نفــت آبــادان ضمــن 
خــوش آمدگویــی، کلیــات موضــوع ، فوایــد پیــاده ســازی، چالشــها، زیــر ســاختها و اقدامــات شــرکت پاالیــش نفــت آبــادان را 

تشــریح نمودنــد و ســپس ضمــن معرفــی مــدرس دوره از ایشــان جهــت شــروع دوره دعــوت نمودنــد. 
آقــای دکتــر بــرادران در ابتــدا ضمــن تشــکر از آغــاز همــکاری شــرکت پاالیــش نفــت آبــادان بــا مرکــز توســعه نظــام مدیریــت 
دارایی هــای فیزیکــی دانشــگاه صنعــت نفــت، در خصــوص فلســفه تاســیس مرکــز، مطالبــی عنــوان نمودنــد. ایشــان گفتنــد 
ایــن مرکــز بــا نظــر وزارت نفــت و بــر اســاس تفاهــم نامــه فــی مابیــن دانشــگاه صنعــت نفــت و حــوزه معاونــت مهندســی 
وزارت نفــت تاســیس گردیــده و بــه عنــوان یــک نهــاد تخصصــی، وظیفــه آمــاده ســازی و بســتر ســازی شــرکت هــای حــوزه 
نفــت در راســتای پیــاده ســازی و اســتقرار نظــام مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی را بــر عهــده دارد. ایشــان از مدیــران و رؤســای 
 بخــش هــای مختلــف پاالیشــگاه دعــوت نمودنــد تــا از طریــق وب ســایت، پایــگاه دانــش و نشــریه تخصصــی پتروپــم بــا مرکــز

در ارتباط باشند. 
ــا طــرح  ــد کــه در کدامیــن جهــان زندگــی مــی کنیــم؟ ســپس ب ــن پرســش آغــاز نمودن ــا ای    در ادامــه ایشــان دوره را ب
ــش نفــت  ــه شــرکت پاالی ــا از جمل ــش هــای ســازمان ه ــوان چال ــه عن ــا ب ــی ه ــت دارای ــدی در حــوزه مدیری ســواالت کلی
ــر  ــد. دکت ــی پرداختن ــای فیزیک ــی ه ــت دارای ــام مدیری ــم نظ ــه تشــریح مفاهی ــادان )Abadan Oil Refining Co( ب آب
بــرادران ضمــن بیــان تاریخچــه مختصــر مدیریــت دارایــی فیزیکــی عنــوان کردنــد کــه نظــام مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی 
بــه  عنــوان یــک دیــدگاه اســتراتژیک در ســازمان های دارایــی محــور، در طــی ســال هــای اخیــر در دنیــا از جملــه کشــور مــا 

مطــرح شــده اســت. 
ایشــان ضمــن تبییــن تفــاوت اساســی ماهیــت رویکــرد نظــام مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی از رویکــرد نگهــداری و تعمیــرات 
و توضیــح 16 وجــه تمایــز ایــن دو رویکــرد در خصــوص مزایــای اســتقرار و خروجــی هــای آن اشــاره نمودنــد کــه شــواهد 
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بســیاری از سرتاســر جهــان موجــود اســت کــه نشــان مــی دهــد مدیریــت دارایــی موثــر، شــهرت و اعتبــار ســازمان را افزایــش 
داده و مــی توانــد توانایــی آن را بــرای مــواردی چــون اجــرای عملیــات بــا ایمنــی مناســب، اجــرای تعهــدات تنظیــم شــده 
ــا در طــول عمرشــان ــی ه ــت دارای ــه مدیری ــل توجــه هزین ــی، کاهــش قاب ــای تجــاری آت ــی اســتراتژی ه ــی، ارزیاب  و قانون

بهبود دهد.
 وی در ادامــه در خصــوص اســتانداردهای ایــن حــوزه بــه معرفــی اســتانداردهای ســری ایــزو 55000 اشــاره کــرده و بــه ارایــه 
تعاریــف و اصطالحــات آن پرداختنــد و روش پیــاده ســازی نظــام مدیریــت یکپارچــه دارایــی هــای فیزیکــی بــر اســاس مــدل 
IAM را بــا توجــه بــه پارادایــم جدیــد وزارت نفــت مطــرح نمودنــد. دکتــر بــرادران در خصــوص بســتر ســازی اســتقرار مــدل 

مذکــور بــه گام ضــروری نظــام آمــوزش مــدل IAM بــه عنــوان یکــی از گامهــای اصلــی و معرفــی ســندIAM تحــت عنــوان
Principles of Asset Management and Advanced Asset Management و وظیفــه مرکــز در خصــوص ارایــه 

ایــن آمــوزش هــا بــا دو رویکــرد ختــم بــه گواهــی و ختــم بــه مــدرک دیپلــم IAM  اشــاره نمودنــد.
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مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی فیزیکی دانشگاه صنعت نفت 30 بهمن ماه برگزار کرد:

دوره مدیریت دارایی های فیزیکی

ویژه رؤسای ایمنی و بازرسی فنی شرکت ملی گاز ایران

ــه  عنــوان یــک رویکــرد اســتراتژیک در ســازمان های تجهیزمحــور، در طــول ســه  رویکــرد مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی ب
دهــه گذشــته وارد ادبیــات رســمی صنایــع در جهــان از جملــه ســازمان هــای ایرانــی شــده اســت. ایــن رویکــرد در صنایــع 

نفــت، گاز و پتروشــیمی از ارزش بیشــتری برخــوردار مــی باشــد.
ــاده ســازی چنیــن  ــا هــدف پی ــت کــه ب ــت نف ــگاه صنع ــی دانش ــی فیزیک ــت دارای ــام مدیری ــعه نظ ــز توس مرک
رویکــردی پــا بــه عرصــه صنعــت گذاشــت؛ اقــدام بــه طراحــی و اجــرای مجموعــه آمــوزش هــای مــورد نیــاز نمــوده اســت. 
در همیــن راســتا ایــن مرکــز دوره آموزشــی یــک روزه آشــنایی بــا اصــول و مبانــی مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی را در تاریــخ 

98/11/30 جهــت شــرکت ملــی گاز ایــران در تهــران برگــزار نمــود .
 ایــن دوره ویــژه رؤســای ایمنــی و بازرســی فنــی اســتان  ها در شــرکت ملــی گاز اجــرا شــد کــه جنــاب آقــای رزگار جهاندیــده 
ــی، اســتانداردها،  ــی مقدمات ــم و مبان ــی هــای فیزیکــی شــامل مفاهی ــی مدیریــت دارای ــی در خصــوص اصــول و مبان مباحث
معیارهــای تعالــی سیســتم هــای مدیریــت دارایــی فیزیکــی در مــدل هــای موجــود، نحــوه ارزیابــی بلــوغ و ممیــزی ســازمان 

و مفاهیــم مرتبــط دیگــر را تدریــس نمودنــد.
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ــای  ــت دارایی ه ــوع مدیری ــا موض ــی و ب ــورت کارگاه آموزش ــه ص ــات Study Group  ب ــری جلس ــه از س ــومین جلس س

فیزیکــی  )"Physical Asset Management"( بــا حضــور آقــای "دکتــر ســیامک بــرادران"  مدیــر مرکــز توســعه نظــام 

ــزار  شــد. ــای فیزیکــی دانشــگاه صنعــت نفــت برگ ــت دارایی ه مدیری

ایــن کارگاه بــا همــکاری مرکــز و انجمــن بین المللــی نفــت )SPE( ویــژه اســاتید و دانشــجویان در روز چهارشــنبه 30 بهمــن 

مــاه 1398 ســاعت 9:30 در دانشــکده نفــت آبــادان اجــرا گردیــد.

 در ابتــدا آقــای دکتــر بــرادران در مــورد فلســفه تشــکیل مرکــز عنــوان کردنــد کــه ایــن مرکــز بــا نظــر وزارت نفــت و بــر 

ــه  ــده و ب ــت مهندســی وزارت نفــت تاســیس گردی ــی مابیــن دانشــگاه صنعــت نفــت و حــوزه معاون ــه ف اســاس تفاهــم نام

عنــوان یــک نهــاد تخصصــی، وظیفــه آمــاده ســازی و بســتر ســازی شــرکت هــای حــوزه نفــت در راســتای پیــاده ســازی و 

ــده دارد. ــر عه ــی را ب ــای فیزیک ــت دارایی ه ــام مدیری ــتقرار نظ اس

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی

 توسط دکتر سیامک برادران در دانشکده نفت آبادان
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 ایشــان پــس از  معرفــی ارکان مرکــز بحــث نظــام مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی را آغــاز نمودنــد. نخســت بــه تبییــن ابــر 

ــه عنــوان یکــی از پادایــم هــای موجــود  روندهــا )Mega Trend( پرداختنــد و موضــوع پیچیدگــی )Complexity( را ب

معرفــی کردنــد. ســپس بــا توجــه بــه اهمیــت نظــام مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی مبانــی و مفاهیــم آن را تشــریح نمودنــد. 

وی در ادامــه در خصــوص اســتانداردهای ایــن حــوزه بــه معرفــی اســتانداردهای ســری ایــزو 55000 و اصطالحــات آن و نیــز 

بــه توضیــح وجــوه افتــراق نظــام مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی از مبحــث نگهــداری و تعمیــرات بــه همــراه مزایــای اســتقرار 

و خروجــی هــای آن پرداختنــد. در پایــان جلســه از طــرف انجمــن بین المللــی نفــت )SPE( لــوح تقدیــری توســط رئیــس 

انجمــن بــه ایشــان اهــدا گردیــد.
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چهاردهمین همایش بین المللی ایمنی و مدیریت دارایی های فیزیکی

مدیریــت  و  ایمنــی  بین المللــی  همایــش  چهاردهمیــن 
نگهــداری  و  فنــی  )مدیــران  فیزیکــی  دارایی هــای 
چهارشــنبه و  شــنبه  ســه  روزهــای   در  تعمیــرات(   و 
همایش هــای  ســالن  در   1398 مــاه  دی   11 و   10
پژوهشــگاه نفــت برگــزار گردیــد. ایــن همایــش بــا اســتقبال 
ــران  ــمگیر مدی ــور چش ــا حض ــور و ب ــع کش ــیع صنای وس
ــداری  ــی و نگه ــان فن ــد و کارشناس ــران ارش ــل، مدی عام
ــت، گاز و  ــت نف ــه صنع ــزرگ ازجمل ــع ب ــرات صنای و تعمی
ــروزه  ــه ام ــی ک ــد. از آنجای ــرو ش ــور روب ــیمی کش پتروش
کاهــش هزینه هــای تولیــد و جلوگیــری از حــوادث ایمنــی 
ــازمان های  ــی س ــای اصل ــزو اولویت ه و زیســت  محیطــی ج
ــود،  ــوب می ش ــی محس ــای صنعت ــور و مجتمع ه تجهیزمح
ایــن  همایــش فضایــی فراهــم کــرد تــا مدیــران و خبــرگان 
ــوند و  ــع ش ــم جم ــار ه ــان کن ــر جه ــوزه از سراس ــن ح ای
ــع  ــود و رف ــرای بهب ــا ب ــا و ایده ه ــن راهکاره ــا جدیدتری ب

ــوند. ــنا ش ــکالت آش مش

و  کارگاه هــا  آموزشــی،  دوره هــای  همایــش  ایــن  در   
میزگردهایــی در حوزه هــای تخصصــی مرتبــط بــا مدیریــت 

دارایی هــای فیزیکــی برگــزار گردیــد. 

ــی  ــای فیزیک ــت دارایی ه ــی مدیری ــزه تعال ــن جای پنجمی
ــه  ــرا و ب ــش اج ــن همای ــز در ای ــرات( نی ــداری و تعمی )نگه

ــد.  ــا گردی ــزی اعط ــش جوای ــن بخ ــدگان ای برگزی

همچنیــن زمینــه ای پدیــد آمــد تــا شــرکت هــای فعــال در 
ــرض  ــود را در مع ــوالت خ ــتاوردها و محص ــوزه دس ــن ح ای
ــز  ــت نی ــت نف ــد. دانشــگاه صنع ــرار دهن ــدگان ق بازدیدکنن
در ایــن همایــش دارای غرفــه بــود و یکــی از پربازدیدتریــن 
غرفــه هــا توســط شــرکت کننــدگان در همایــش کــه شــاغل 

در صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی بودنــد، بــه شــمار 
می رفــت.

محورهای این همایش عبارت بودند از:

 مدیریت دارایی های فیزیکی در انقالب صنعتی چهارم؛

 ارتبــاط دوســویۀ مدیریــت ایمنــی و مدیریــت دارایی هــای 
؛ یکی فیز

ــل  ــل عل ــری از تحلی ــا بهره گی ــد ب ــای تولی ــع گلوگاه ه  رف
ریشــه ای؛

 سیر تحول نرم افزارهای مدیریت عملکرد دارایی ها؛

 استراتژی های نگهداری و تعمیرات؛

 مدیریت چرخۀ عمر دارایی های فیزیکی؛

 عناصــر حیاتــی ایمنــی و مدیریــت یکپارچگــی دارایی هــای 
؛ یکی فیز

ــداری و  ــاخص های نگه ــرد و ش ــت عملک ــی، مدیری  ارزیاب
ــرات؛ تعمی

ــازی  ــی و توانمندس ــان تعمیرات ــت کارکن ــی صالحی  ارزیاب
ــانی؛ ــروی انس نی

بلندمــدت،  برنامه ریــزی  تکنیک هــای  و   رویکردهــا 
میان مــدت و کوتاه مــدت بــرای نگهــداری و تعمیــرات؛

 مدیریت داده های زیربنایی نگهداری و تعمیرات؛

 برون ســپاری و مدیریــت پیمانــکاران نگهــداری و تعمیــرات 
و نظــارت بــر پیمان هــای نگهــداری و تعمیــرات؛

نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر؛
مدیریــت پروژه هــای اصــالِح طراحــی، نوســازی و تعمیــرات 

ساسی؛ ا
 تحلیــل و مدیریــت جایگزینــی تجهیــزات و متوســط عمــر 

دارایی هــا.
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در ایــن همایــش کارگاه هایــی برگــزار گردیــد 
ازجملــه:

 کارگاه انبار و قطعات یدکی؛
 کارگاه تحلیل علل ریشه ای )RCA(؛

 کارگاه قابلیت اطمینان )RCM(؛
 کارگاه تغییر فرهنگ در واحدهای نگهداری و تعمیرات؛

 کارگاه نقشۀ راه مدیریت دارایی های فیزیکی؛
 کارگاه مهارت های مدیریتی برای مدیران فنی؛

 کارگاه برنامــۀ کار اســتاندارد )Job Plan( و نحــوة نــگارش 
آن؛

 کارگاه ســاختارهای ســازمانی و شــرح وظایــف در مدیریــت 
ــی. ــای فیزیک دارایی ه

دارایی هــای  مدیریــت  همایــش  میزگردهــای 
فیزیکــی نیــز عبــارت بودنــد از:

نگهداشــت  و  بهره بــرداری  ســپاری  “بــرون  میزگــرد 

” )O&M (
میزگرد “ایمنی و مدیریت دارایی های فیزیکی”

میزگرد “صنعت نفت، گاز و  پتروشیمی”
میزگرد “صنعت برق”

میزگرد “نسل چهارم مدیریت دارایی ها”
در  فیزیکــی  دارایی هــای  مدیریــت  “نقــش  میزگــرد 

تأسیســات” و  ســاختمان 
در ایــن همایــش 40 ســخنرانی نیــز برگــزار گردیــد و 
مشــاوران و خبــرگان برجســتۀ ایــن حــوزه فرصــت یافتنــد 
تــا تجربه هــا، یافته هــا و دســتاوردهای خــود در ســال 
گذشــته را در بزرگ تریــن گردهمایــی مدیــران فنــی ایــران 

ــد.  ــه کنن ــرکت کنندگان ارائ ــه ش ب
بیــش از 500 نفــر از مدیــران و دســت اندکاران نگهــداری و 
تعمیــرات از صنایــع مختلــف بــزرگ و کوچــک، کارشناســان 
و مشــاوران نگهــداری  و تعمیــرات نیــز از ایــن ســخنرانی ها 

بهــره بردنــد.
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ایــن جایــزه بــرای نخســتین بــار در همایــش دهــم برگــزار 
و بــا اســتقبال اهالــی صنعــت روبــه رو شــد. در فراینــد ایــن 
جایــزه، ســازمان های مختلــف در دو مرحلــۀ خودارزیابــی و 
ارزیابــی شــخص ثالــث بــر اســاس پرسشــنامه و مــدل آپتایم 
)Uptime( ارزیابــی می شــوند. یکــی از مأموریت هــای 

ــویق  ــش و تش ــج دان ــر تروی ــالوه ب ــزه، ع ــن جای ــم ای مه
ــی نگهداشــت اســت.  ــای ایران ــی الگوی ه ــازمان ها، معرف س
محیــط  در  مشــترک  دغدغه هــای  کــه  ســازمان هایی 
ــر  ــد الگوپذی ــر می توانن ــاً راحت ت ــد، قطع ــب وکار دارن کس
ــۀ  ــق ارائ ــزه از طری ــن جای ــن ای و الگوســاز باشــند. همچنی
و  داخلــی  بیــن ســازمان های  مقایســه ای  گزارش هــای 
خارجــی، بــه ارزیابی شــوندگان کمــک می کنــد تــا جایــگاه 
خــود را نســبت بــه ســازمان های کالس جهانــی در مبحــث 

ــنجند. ــی بس ــای فیزیک ــت دارایی ه مدیری

مجمــوع  جایــزه، از  ایــن  دورة  پنجمیــن  در  امســال 
ــالم  ــی اع ــرای ارزیاب ــود را ب ــی خ ــه آمادگ ــرکت هایی ک ش
کردنــد و بــر اســاس مجمــوع امتیــازات حاصــل از ارزیابــی 
ــی  ــای فیزیک ــت دارایی ه ــی مدیری ــدل تعال ــه م 10 جنب
ــق  ــف موف ــع مختل ــر در در صنای ــازمان برت ــم(، 7 س )آپتای

ــدند: ــزه ش ــت جای ــه دریاف ب

• »پاالیشــگاه چهــارم پــارس جنوبــی« برنــدة تندیــس 	
برنزیــن 6 ســتاره )بــا 9 امتیــاز پیشــرفت نســبت بــه 

ــال قبل(؛ س

• 	 5 تقدیرنامــۀ  برنــدة  بیدبلنــد«  گاز  »پاالیشــگاه 
ــه ســال  ــاز پیشــرفت نســبت ب ــا 10 امتی ســتاره )ب

ــل(؛ قب

• »توزیــع بــرق خراســان شــمالی« برنــدة تقدیرنامــۀ 	
3 ســتاره )در اولیــن ســال حضــور(؛

• ــۀ 3 	 ــدة تقدیرنام ــی )ره(« برن ــام خمین ــدر ام »بن
ــور(؛ ــال حض ــن س ــتاره )در اولی س

• »شــرکت نفــت فــالت قــاره ایــران« برنــدة تقدیرنامۀ 	
2 ســتاره )در اولیــن ســال حضور(؛

• ــۀ 2 	 ــدة تقدیرنام ــارس« برن ــت و گاز پ »شــرکت نف
ــن ســال حضــور(؛ ســتاره )در اولی

• ــدة 	 ــوی« برن ــان رض ــرق خراس ــع ب ــرکت توزی »ش
ــور(. ــال حض ــن س ــتاره )در اولی ــۀ 2 س تقدیرنام

 پنجمین دورة جایزه مدیریت دارایی های فیزیکی
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برپایی غرفه دانشگاه صنعت نفت 
در چهاردهمین همایش بین المللی ایمنی و مدیریت دارایی های فیزیکی

ــت  ــی و مدیری ــی ایمن ــش بین الملل ــن همای ــاه 1398 چهاردهمی ــنبه  10 و 11 دی م ــنبه و چهارش ــه ش ــای  س در روزه
ــد.  ــرات(، در ســالن همایــش هــای پژوهشــگاه نفــت برگــزار گردی ــران فنــی و نگهــداری و تعمی دارایی هــای فیزیکــی )مدی
دانشــگاه صنعــت نفــت نیــز در ایــن همایــش دارای غرفــه بــود و یکــی از پربازدیدتریــن غرفــه هــا توســط شــرکت کننــدگان 

در همایــش کــه شــاغل در صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی بودنــد، بــه شــمار مــی رفــت.

ایــن همایــش بــا اســتقبال وســیع صنایــع کشــور و بــا حضــور چشــمگیر مدیــران عامــل، مدیــران ارشــد و کارشناســان فنــی 
و نگهــداری و تعمیــرات صنایــع بــزرگ ازجملــه صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی کشــور روبــرو شــد.
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سخنی در آغاز؛

نشــریه پتروپــم در راســتای مستندســازی همایش هــا و مجامــع علمی-تخصصــی برگــزار شــده در حــوزه مدیریــت دارایی هــای 
ــت  ــت جه ــت نف ــی صنع ــای فیزیک ــت دارایی ه ــز مدیری ــش مرک ــگاه دان ــع آن پای ــه تب ــه و ب ــژه نام ــی و درج در وی فیزیک
ــه  ــای ارای ــی ســخنرانی ها  ومقاله ه ــه ای شایســته تمام ــه گون ــا ب ــر داشــت ت ــن حــوزه، ســعی واف ــدان ای دسترســی عالقمن

ــد. ــت دارایی هــای فیزیکــی را گــردآوری نمای ــداد ســاالنه چهاردهمیــن همایــش  مدیری شــده در روی

ــزان ســخنران، قســمت اعظــم و   ــده و عزی ــا همــکاری دوســتان برگزارکنن ــده خوشــبختانه ب ــه عمــل آم ــای ب ــا پیگیری ه ب
مهم تریــن مباحــث جمــع  آوری شــد کــه خــود حجــم باالیــی را شــامل گردیــد. لــذا بــا عنایــت بــه حجــم مطالــب ارائــه شــده 
در ایــن همایــش و بــا توجــه بــه محدودیــت تعــداد صفحــات نشــریه پتروپــم، بــر آن شــدیم کــه بــه خاطــر اهمیــت موضــوع، 
ایــن مجموعــه بصــورت ویژه نامــه در چنــد قســمت تقدیــم حضــور خواننــدگان و عالقمنــدان گــردد. لــذا ضمــن تشــکر از همــه 
عزیزانــی کــه در تهیــه ایــن مجموعــه بــا ایــن مرکــز همــکاری نمودنــد، توجــه شــما را بــه قســمت اول مجموعــه ســخنرانی ها  

ــه در همایــش جلــب می نمایــد. ــه ترتیــب ارائ و مقاله هــا، ب

همراه با همایش 14 ام 
مجموعه سخنرانی ها و مقاله های ارایه شده در چهاردهمین همایش بین المللی

 ایمنی و مدیریت دارایی های فیزیکی
قسمت اول
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1- مقدمه

در بیــش از دو قــرن گذشــته دنیــا بیــش از 3 انقــالب و تحــول بــزرگ در حــوزه هــای دانــش، صنعــت، و تکنولــوژی و بــه تبــع آن 
در اقتصــاد و جامعــه و در نهایــت در جابــه جایــی قــدرت هــای جهانــی را تجربــه کــرده اســت. 

آنچــه کــه مشــهور اســت اینســت کــه انقــالب صنعتــی اول )قــدرت مکانیکــی و بخــار( انگلســتان را ابــر قــدرت زمــان خــودش 
نمــود، و انقــالب صنعتــی دوم )قــدرت الکتریســیته و تولیــد انبــوه( ایــاالت متحــده را قــدرت اقتصــادی برتــر در دنیــا کــرد وانقــالب 
ــد پاســخ داد  ــاز درآورد. ســوالی کــه بای ــازع و یکــه ت ــال من ــدرت ب ــه صــورت ق ــکا را ب ــر و شــبکه( آمری صنعتــی ســوم )کامپیوت
اینســت کــه انقــالب صنعتــی بعــدی چیســت و چــه کشــورهایی پیشــرو بــوده و واکنــش مناســب ایــران بــه آن چگونــه بایــد باشــد.

2- انقالب صنعتی چهارم و ارتباطش با دنیای دیجیتال

هنــوز تعریــف کامــال دقیقــی از انقــالب صنعتــی چهــارم و وجــه تمایــز آن بــا انقــالب صنعتــی ســوم وجــود نــدارد. امــا آنچــه کــه 
خیلــی هــا توافــق دارنــد اینســت کــه در آســتانه تغییراتــی بنیادیــن هســتیم کــه شــامل رشــد علمــی و تکنولوژیکــی همزمــان در 

حــوزه هــای مختلــف و متعــددی مــی باشــد کــه در ادامــه بــه چنــد نمونــه از مــوارد اصلــی آن اشــاره میکنیــم.

نانو تکنولوژی	 

هوش مصنوعی	 

اینترنت اشیا	 

محاسبات ابری	 

اینترنت اشیا صنعتی 	 

ماشین های خودران	 

ابزارهای انقالب صنعتی چهارم برای مدیریت عملکرد دارایی ها
دکتر علی زواشکیانی 
مدیر پروژه های مشاوره و آموزش صنعتی مرکز مدیریت دارایی های فیزیکی )C-MORE( دانشگاه تورنتوی کانادا
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پرینترهای سه بعدی	 

بایو تکنولوژی	 

نسل پنجم و ششم اینترنت موبایل	 

پردازنده های کوانتومی	 

 چندیــن تحــول دیگــر در حــال وارد کــردن دنیــا در انقالبــی عظیــم و ژرف هســتند. تغییــرات گســترده و همزمانــی کــه در حــوزه 
ــق کــرده اســت  ــر دقی ــی را بســیار ســخت و غی ــه پیــش بین ــوده ک ــان ســریع ب ــادن هســتند چن ــاق افت ــاال در حــال اتف هــای ب
ولــی اکثریــت صاحــب نظــران توافــق دارنــد کــه تغییــرات گســترده ای کــه در بیســت ســال گذشــته شــاهدش بــوده ایــم شــاید 
دههــا برابــرش در بیســت ســال بعــد اتفــاق بیفتــد. مــواد هوشــمند خــود تعمیــر، ســاختن اجــزای بــدن ماننــد کبــد توســط پرینتــر 
هــای ســه بعــدی، ماشــین هــای خــودران کــه بــا ســایر خودروهــا، دســتگاههای منــزل و ســایر سیســتمها بــه صــورت آنالیــن در 
حــال تبــادل اطالعــات و تصمیــم گیــری لحظــه ای هســتند، و دههــا تحــول دیگــر مــا را بــه دورانــی مــی کشــاند کــه خیلــی هــا 
نــام انقــالب صنعتــی چهــارم بــر آن گذاشــته انــد. بــه زودی شــبکه هــای بــرق، منــازل، کارخانجــات، خودروهــا، هلیکوپتــر هــای 
خــودران کوچــک کــه کار دلیــوری کاال و خــوراک را انجــام میدهنــد، رادارهــا، قطارهــا، ماشــین آالت صنعتــی، مراکــز تولیــدی و 
خدماتــی، هواپیماهــا، سیســتم هــای گرمایــش و ســرمایش، موبایــل هــا، عینــک هــای ســه بعــدی، و ... بــه صــورت شــبکه بــه هــم 
متصــل خواهنــد شــد کــه بتواننــد سرویســهای بهینــه، شــخصی شــده، و یکپارچــه بــه افــراد و ســازمانها بدهنــد. البتــه ایــن مکانیــزه 
شــدن و اتصالهــا ریســک هایــی هــم دارد بــه گونــه ای کــه امــروز یکــی از موانــع اصلــی برقــراری ایــن اتصــاالت مباحــث امنیتــی، 

و نــه در واقــع وجــود خــود تکنولــوژی و ســخت افزارهــا و نــرم افزارهــای الزم انجــام آن اســت.
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ــی تبلــور انقــالب صنعتــی چهــارم در  ــه متفــاوت هســتند ول اگــر چــه انقــالب صنعتــی چهــارم و صنعــت نســل چهــار دو مقول
حــوزه صنعــت تقریبــا همــان چیــزی خواهــد شــد کــه بــه آن نســل چهــارم صنعتــی یــا Industry 4.0 مــی گوینــد. نســل چهــارم 
ــه  ــزار هــای منصــوب ب ــا پیشــرفت اب ــازی مــی کنــد. در واقــع ب صنعــت نقشــی کلیــدی و عمــده در انقــالب صنعتــی چهــارم ب
انقــالب صنعتــی چهــارم خانــواده جدیــدی از نــرم افــزار هــا در حــال رشــد و حرکــت بــه ســمت بلــوغ هســتند کــه در ســالهای 

اخیــر APM نامیــده مــی شــوند.

APM1 3- ظهور نرم افزار مدیریت عملکرد تجهیزات

نرم افزار های APM  با استناد به موسسه Gartner  به صورت زیر تعریف می شوند:   

مدیریــت عملکــرد تجهیــز  شــامل توانایــی جمــع آوری داده، یکپارچــه ســازی، تصویــر ســازی، و تحلیلــی اســت کــه بــه همدیگــر 
گــره خــورده انــد تــا هــدف اختصاصــی بهبــود عملکــرد، قابلیــت اطمینــان، کاهــش هزینــه هــا، افزایــش تولیــد و بهــره وری، و 

دســترس پذیــری دارایــی هــای فیزیکــی را تامیــن نماینــد.

نرم افــزار مدیریــت عملکــرد دارایی هــا بــه شــکل جدیــدی از سیســتم های مدیریــت دارایی هــای CMMS و  EAM2 تبدیل شــده 
 APM ،ــتند ــر هس ــال حاض ــزاری ح ــتم های نرم اف ــت و EAM سیس ــت اس ــخ نگهداش ــتمی در تاری ــر CMMS سیس ــت. اگ اس
ــن  ــت نوی ــد مدیری ــاً بای ــر ســازمانی قصــد ســرمایه گذاری  را داشــته باشــد، حتم ــا اســت. اگ ــت دارایی ه ــدة مدیری سیســتم آین
ــزار هــای  مدیریــت عملکــرد دارایی هــا در کانــون توجــه راهبردهــای خــود قــرار دهــد. ــا اســتفاده ازاب دارایی هــای فیزیکــی را ب

نســل جدیــد نــرم افــزار هــای مدیریــت دارایــی هــا، بــا عنــوان APM  بــر روی مــاژول هــای هوشــمند EAM   اضافــه مــی شــود. 
EAM هــا بطــور ســنتی مدیریــت اطالعــات و پشــتیبانی از دارایــی هــا را در کل چرخــه عمرشــان انجــام مــی دهنــد؛ و مهــم تریــن 

مــاژول هــای آن شــامل مــوارد زیــر مــی باشــد کــه بــه نوعــی زیــر ســاخت عملیاتــی ایجــاد مــی نماینــد؛ 

	 asset register

	 maintenance work management

	 inventory

	  planning & scheduling

	 human resource

	 PM

 APM: Asset Performance Management .  1

EAM: Enterprise Asset Management .  2
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ــدازه کافــی بهینــه و  ــه ان ــرای اســتفاده در APM هــا ب ــوع و دقــت داده هــای جمــع آوری شــده ب ــا در EAM هــای ســنتی ن ام
موثــر نمــی باشــد؛ بدیــن منظــور مــاژول هــای EAM بایــد بطــور هوشــمند طراحــی شــوند کــه تمامــی نیازمنــدی هــای داده ای 
تحلیــل هــای نــرم افــزار هــای نســل جدیــد APM را برطــرف نماینــد. بــا چنیــن زیــر ســاختی مــاژول هــای APM امــکان تبــادل 
اطالعاتــی دقیقــی بــا EAM هــای مــدرن و هوشــمند را خواهنــد داشــت و بــر تحلیــل و تصمیــم ســازی تمرکــز ایجــاد خواهنــد 

کــرد؛ بدیــن منظــور موضوعــات: 

	 Predictive Maintenance

	 IoT

	 Data Science

	 RCM

	 RCA

	 Asset condition assessment

نقشــی کلیــدی در ایــن نــرم افــزار هــا دارنــد تــا عملکــرد تجهیــزات و بازکشــت ســرمایه هــا را بهینــه ســازی نماینــد.  امــروزه دههــا 
شــرکت در ایــن حــوزه در حــال شــکل گیــری و توســعه هســتند کــه ســه شــرکت از چهــار شــرکت اصلــی و معظــم تکنولوژیهــای  
ــد کــه  ــه صــورت آنالیــن در آورده ان ــن اواخــر کلیــه خدمــات خــود را ب ــوده )IBM، Bentley، GE( و در ای APM  آمریکایــی ب

عــالوه بــر مانــع تحریــم هــا، از لحــاظ امنیــت داده ای نیــز شــرکتهای ایرانــی دیگــر امــکان اســتفاده از ایــن تکنولوژیهــا را نخواهنــد 
داشــت از طرفــی قیمــت هــای ایــن نــرم افزارهــا بســیار سرســام آور بــوده )بــه علــت پیچیدگــی الگوریتــم هــا بــکار رفتــه در نــرم 
افزارهــا و مونــو پولــی نســبی و مزیــت رقابتــی کــه آنهــا ایجــاد میکننــد(. درعمــل بــا قیمــت هــای امــروز اگــر ایــران بخواهــد فقــط 
صنایــع اصلــی و حیاتــی خــود را بــه ایــن نــرم افزارهــا مجهــز کنــد بایــد مبلــغ بیــش از ده الــی بیســت میلیــارد دالر بابــت الیســنس 
نــرم افــزار و تقریبــا همــان مقــدار بابــت پیــاده ســازی بدهــد و هرســاله نیــز مبلغــی حــدود 2 میلیــارد دالر بابــت بــه روز رســانی و 

خدمــات پشــتیبانی پرداخــت کنــد و هــر 6-5 ســال نیــز دوبــاره ورژن جدیــد را خریــداری کنــد. 

در چنــد ســال آینــده کــه ایــن نــرم افزارهــا بــه صــورت یــک بایــد قطعــی بــرای واحدهــای صنعتــی در خواهنــد آمــد صنایــع ایــران 
ــی هــا و فرایندهــای تولیــدی و نگهــداری تجهیــزات اســتفاده کننــد و از  ــرای مدیریــت دارای ــرم افزارهــا ب ــن ن نمــی تواننــد از ای
قافلــه بهــره وری در ایــن حــوزه عقــب بماننــد. بــا توجــه بــه ایــن مالحظــات شــاید در حــد یــک بایــد ملــی باشــد کــه ســازمان ها و 
صنایــع بــزرگ و توانمنــد کشــور گــرد هــم بیاینــد تــا بــا اســتفاده از دانــش و تجــارب داخلــی و بیــن المللــی و همچنیــن پتانســیل 
هــای داخــل کشــور و ایرانیــان توانمنــد خــارج از کشــور از افزایــش بیشــتر ایــن فاصلــه در حــوزه نــرم افــزار هــای مدیریــت عملکــرد 

تجهیــزات جلوگیــری شــود. بایــدی کــه بــدون همــکاری بهترین هــای کشــور مســیری دشــوار و ناممکــن خواهــد بــود.
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کاربردهای اینترنت اشیا و مدیریت اموال و دارایی ها

محمد قیصری
دبیراجرایی مرکز تحقیقات اینترنت اشیا

 هاو دارایی اینترنت اشیا و مدیریت اموالکاربردهاي 
  سرفصل هاي ارائه:

 2اینترنت اشیا و 1تحول دیجیتال .1

 هادارایی و اموال مدیریت در اشیا اینترنت کاربردهاي .2

 سازي اینترنت اشیاهاي پیادهچالش .3
 

 مقدمه
 جمله از موبایل و ايرایانه هاياپلیکیشن توسط هاآن مدیریت امکان نیز و تجهیزات و اشیا میان ارتباطات در مستمر پیشرفت
. است دیجیتالی تحول دوران نام به جدیدي دوران به ورود حال در که دنیایی. هستند هوشمند و دیجیتالی نوین دنیاي مقدمات

 تر جذاب را ام زندگی است قرار که فناوري جنس از تغییراتی. باشیم مشاغل و زندگی سبک تغییر منتظر باید دوران این در
 واقع در ،یتالدیج تحول. نماید فراهم معاش امرار براي را تريراحت دنیاي نهایت در و ببخشد رونق را ما کار و کسب کند،

 به پاسخگویی منظور به کاربري تجربه و فرهنگی تجاري، فرایندهاي در تغییرات ایجاد براي دیجیتالی هايفناوري از استفاده
 . شودمی گفته دیجیتالی تحول دیجیتال، عصر در تجاري نگرش تغییر این به و است تغییر حال در هاينیازمندي

 تحوالت دیجیتالی چهار جنبه اصلی دارد که عبارت اند از:
 تغییر ساختار کسب و کار .1
 هاي ارزش آفرینیتغییر در الگو .2
 جنبه مالی  .3
 استفاده از تکنولوژي .4

 

 اشیا: تحول دیجیتال و اینترنت بخش اول -1

 دیجیتال تحول دوران و فرعی اصلی هايفناوري -1-1
اي در جهان ایجاد کند. این هاي بسیاري توانسته است تاثیرات بی سابقهدیجیتال به واسطه همگرایی فناوريدر واقع تحول 

هاي دوران تحول دیجیتال در نظر گرفته هاي اصلی به عنوان پیشرانها در دو دسته اصلی و فرعی قرار دارند که فناوريفناوري
 هاي فرعی به عنوان مکمل.شوند و فناوريمی

 هاي اصلی دوران تحول دیجیتال:اوريفن 
 اینترنت اشیا 
 پردازش ابر 
 هاکالن داده 
 هوش مصنوعی 
 بالکچین 

 

                                                           
١ ) .Digital Transformation( 
٢ ) .Internet of Things( 

 هاي فرعی دوران تحول دیجیتال:فناوري 
 هاي پوشیدنیها و گجتفناوري 
 پهپادها و هواپیماهاي بدون سرنشین 
 پردازش مه، لبه و موبایل 
 واقعیت افزوده و مجازي 
 هاي اجتماعیشبکه 
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 تاثیرات تحول دیجیتال در صنایع و ظهور نسل چهارم صنعت-1-2
 دیجیتال به آنالوگ هايشود بستري جهت تبدیل فناورين یاد میانقالب صنعتی سوم که تحت عنوان انقالب دیجیتال از آ 

ها به همراه پردازش سریع رایانههستند.  انقالب این عمده پیشرفت دو ارتباطی، هايفناوري و دیجیتال فراهم آورده و پردازش
ساختار دیجیتالی خلق کرده که اطالعات در آن به سرعت در سرتاسر دنیا یک طریق اینترنت و ماهواره،  بین دستگاهی از ارتباط

شود. با ظهور گفته میو به همین دلیل به عصر انقالب دیجیتال، عصر ارتباطات نیز  شوندها مبادله میدستگاهو بین تمامی 
مصنوعی، بالکچین، واقعیت افزوده و مجازي، پهپادها و  هوش اشیا، اینترنت کارگیري انقالب صنعتی چهارم که هدف آن به

 و هاي هوشمندمبتنی بر ارتباطات ماشین به ماشین، سیستم قتصادا توانمندسازي راستاي هاي پردازشی نوین درفناوري
توان مشاهده تحوالتی در دنیاي دیجیتال به وجود خواهد آمد که تاثیر این تحوالت را بر صنایع مختلف می ،است خودمختار

 کرد. برخی از این تحوالت عبارت اند از: 
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 مفهومی به نام اینترنت اشیا -1-3
 و هاسازمان در را مخاطبان ذهن ايمالحظهقابل طوربه گذشته سال چند به عنوان پیشران تحول دیجیتال، دراینترنت اشیا 

 اینترنت. است داده وعده آن به فناوري این که است ايبالقوه توانایی داشتن گرایش، این دلیل و کرده مشغول خود به صنایع
 به اتصال با ما اطراف محیط در موجود اشیا همه آن در که کشدمی تصویر به را آینده جهان از نمایی فردي، سطح در اشیا

 موجود اشیاي سازيفعال نهایی، هدف. کنند عمل هوشمندانه توانندمی و کرده برقرار ارتباط یکدیگر با یکپارچه طوربه اینترنت،
 باشیم داشته تريهزینهکم ارتباطات کنیم، درك درستیبه را خود محیط اتصال، این طریق از بتوانیم تا است ما همه اطراف در
 .کنیم ایجاد را بهتري محیط درنهایت و

 داخلی مختلف منابع از ساختار بدون و ساختاریافته هايداده از زیادي مقدار وتحلیلتجزیه و آوريجمع کمک با فناوري این در
 .بخشید بهبود را وکارکسب فرآیندهاي و داده ارائه بهتري خدمات رقابتی، مزیت ایجاد با توانمی حسگرها، مانند خارجیو

 و هامیکروسرویس )،MEMS( الکترومکانیکی میکرو هايسیستم بیسیم، ارتباطی هايفناوري همگرایی طریق از اشیا اینترنت
 اشیا اینترنت اکوسیستم. است گشته )IT( اطالعات فناوري و )OT( عملیاتی تکنولوژي ترکیب موجب که شده ایجاد اینترنت
 استفاده داده آوريجمع براي ارتباطی افزارسخت و حسگرها ها،پردازنده از که است وب بر مبتنی هوشمند هايدستگاه شامل
 .کندمی

 

 

  اشیااکوسیستم اینترنت و عناصر معماري  -1-4
معماري واحد تبعیت کنند تا بتوانند به عنوان یک  تمامی کاربردها و راهکارهاي مبتنی بر اینترنت اشیا باید از یک چارچوب و

اي واحد است که بر اساس ماهیت هر کاربرد جزئیات آن تغییر سازي شوند. این چارچوب یک معماري چند الیهراهکار موثر پیاده
 د.کنمی

گیري ها جهت اندازهها و دستگاهسنسورها، ماژول ؛دشوافزار به آن گفته میالیه سختدر الیه اول این معماري که  
 اي تمامی تغییرات را سنجش کنند.یابند تا به صورت لحظهپارامترهاي مختلفی استقرار می
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مسئول برقراي ارتباط میان دستگاه با دستگاه و دستگاه با پلتفرم (زیرساخت  (الیه ارتباطات) این معماري الیه دوم 
هاي ارتباطی ها در بسترهاي ارتباطی)، دادههاي اینترنت اشیا (هابويه، با استفاده از گیتابري) است. در این الی

 .شوندو انتقال داده می گیرندمختلف قرار می
د تا به کمک هوش مصنوعی، گیرهاي صورت میزش و ذخیره دادهآوري، پرداجمع ؛که الیه پلتفرم نام دارد در الیه سوم 

 یار، فرامین کنترلی صادر شوند.و تصمیمگر هاي تحلیلسیستم
افزارهاي تحت وب و ها از طریق نرمهاي به دست آمده از الیه سوم، در قالب گزارشدر الیه چهارم تمامی تحلیل 

هاي از راه دور داشته توانند از طریق آن نظارتد و کاربران نیز مینشوهاي تلفن همراه به کاربر اعالم میاپلیکیشن
 باشند.

 

  در صنایع اشیادالیل بکارگیري اینترنت  -1-5
 ها عبارتند از:ترین آنبرند که مهمصنایع مختلف به دالیل متعددي از اینترنت اشیا در انجام فرآیندهاي خود بهره می

 محصوالت و خدمات کیفیت بهبود 

 کار نیروي وريبهره بهبود 

 اطمینان قابلیت افزایش 

 هاآن از نگهداري و هادارایی وريبهره افزایش 

 پسماند و مواد هزینه کاهش 

 بیشتر مشتریان به دستیابی 

 تعویض و پشتیبانی  خدمات ارائه با مشتریان رضایت افزایش 

 هاکاهش هزینه 

 و غیره دزدي خطر کاهش 

 پیشنهادي خدمات ارائه 

 کار و کسب نتایج با قیمت پیوند 
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 IoTبینی ارزش مالی ایجاد شده به واسطه پیش -1-6
 تریلیون دالر 8ارزشی معادل   2024تا سال  بر اساس آمارهاي جهانی ارائه شده، اینترنت اشیا به واسطه مزایایی که عنوان شد،

تریلیون به بخش دولتی تعلق خواهد  1,4تریلیون به بخش خصوصی و  6,4 ،کند که از این مقدارایجاد می در تمامی صنایع دنیا
وري ها، ارتقا زنجیره تامین و لجستیک، بهرهوري داراییهاي درآمدي، بهرهاین ارزش مالی به ترتیب از طریق بهبود مدل داشت.

 کارکنان و بهبود روابط با مشتري ایجاد خواهد شد.

 
 هاي فیزیکیدر مدیریت اموال و دارایی اشیابخش دوم : کاربرد اینترنت  -2

هاي زیر تقسیم ها است که خود به زیربخشترین کاربردهاي اینترنت اشیا در بخش صنعتی، مدیریت اموال و دارایییکی از مهم
گردد: می

 فیزیکی هايخروج دارایی و ورود هوشمند ثبت .1

 نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات .2

 هاطول عمر داراییتخمین و  استهالك میزان بینیپیش .3
 فیزیکی  هايدارایی امنیت حفظ و ردیابی .4

 ها دارایی تامین زنجیره هوشمند مدیریت و انبارداري .5

 
 :فیزیکی هايدارایی خروج و ورود هوشمند ثبت-2-1
وجود هاي مختلف ها بین بخشهاي و جا به جایی آنتمامی صنایع بسیار مهم است که یک پایگاه بروز از ورود و خروج دارایی در

سازي ها با اهداف زیر در صنایع پیشرفته پیادهدارایی هوشمند هاي ثبت ورود و خروجسیستم ،به همین دلیل د وداشته باش
 شوند:می
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 هادارایی خروج و ورود ثبت فرآیند هوشمندسازي 
 انسانی خطاهاي کاهش و خروج و ورود ثبت عدم از جلوگیري 
 خودکار صورت به هادارایی خروج یا و ورود مجوز صدور 
 بدون بخش هر از دارایی خروج و ورود صورت در هشدار اعالم 

  مجوز

 
 

 :تجهیزات پیشگیرانه تعمیرات و نگهداري -2-2
معات صنعتی عدم تعمیرات به هنگام هاي مجتترین چالشیکی از اصلی

ها است و حتی توقف یکباره یک دستگاه براي آن ها و توقف ناگهانیدستگاه
تواند صدها تا هزاران دالر براي تولید کننده خسارت به بار میچند ساعت 

آورد. به همین منظور در مجتمعات پیشرفته با استفاده از نصب حسگرها و 
شود. ها کنترل می، راندمان دستگاههاي تحلیل عملکرداستفاده از سیستم

 ها عبارتند از:هاي این سامانهویژگی
دما،  يسنسورها از استفاده با هادستگاه عملکرد گیرياندازه 

 فشار، رطوبت، صدا و نویز، شتاب و لرزش
 تحلیل و تعمیرات پیشگیرانهبراي  هادادهاز  استفاده 

 بر اساس هشدارهاي اولیه اتسازي تعمیربهینه 

 
 

 :هادارایییش بینی میزان استهالك و طول عمر پ-2-3
توانند ها، همچنین میعالوه بر جلوگیري از توقف نا بهنگام دستگاه ،هوشمندتجهیزات بکار رفته براي نگهداري پیشگیرانه و 

 ها با اهداف زیر نیز استفاده شوند: بینی طول عمر داراییجهت پایش میزان استهالك و پیش
 و آالت ماشین عملکردي و سالمتی وضعیت از اطالع 

 هاآن عمر چرخه مدیریت و هادستگاه
 بینیپیش و هادستگاه و تجهیزات کارکرد میزان از اطالع 

 مصنوعی هوش با هاآن استهالك میزان
 توقفات کاهش و هادارایی از استفاده براي بنديزمان ایجاد 

  برنامه بدون
 ضروري غیر تعمیرات رساندن حداقل به 
 هادستگاه و هادارایی جایگزینی زمان بینیپیش 

 
 
 

ن
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 :فیزیکیردیابی و حفظ امنیت دارایی هاي -2-4
تواند موجب عدم از بین رفتن سرمایه مربوط به ها نیز عامل دیگري است که میها و ردیابی موقعیت آنحفظ امنیت دارایی

هاي فیزیکی کند که میزان هزینه مورد نیاز براي تامین داراییها کمک میو به مدیران شرکت تجهیزات فیزیکی یک شرکت شود
ها شود که افراد با دقت بیشتري از آنها عالوه بر مزایاي زیر موجب میرساند. ردیابی داراییها را به حداقل ممکن بشرکت
 کنند. و نگهداري استفاده

 هاي فیزیکی موجود در سازمانتمامی دارایی ردیابی 

 تغییرات ایجاد ايلحظه ثبت و بروزرسانی 
 هادارایی از کننده استفاده افراد خصوص در رسانیاطالع 
 ي در گردش در سازمانهادارایی شدن مفقود یا سرقت از جلوگیري 
 سطوح تمام مدیران میان هاداده ايلحظه گذارياشتراك به امکان 
 هاآن موقعیت و اموال جاییجاب از پایدار دید یک ایجاد 

 
 ها:انبارداري و مدیریت هوشمند زنجیره تامین دارایی -2-5

ها و چه در واحدهاي تولیدي از اهمیت زیادي برخورداند و بیش از نیمی از سرمایه شرکت و سازماناز آنجایی که انبارها چه در 
اي فرآیندهاي انبارداري از شوند، پس باید شرایطی ایجاد نمود که عالوه بر پایش لحظهها انبار میتولیدي در آن هايیا واحد

مزایاي توانند از مدیران میهاي هوشمند انبارداري، تفاده از سیستمحاصل کرد. با اس ناطمینانیز امنیت کاالهاي انبار شده 
 مله مزایاي عنوان شده در زیر، بهره ببرند:بسیاري از ج

  انبار در موجود هايدارایی میزان از دقیق اطالع 
 انبار در موجود هايدارایی مکانی موقعیت از اطالع 
 جاییجاب زمان در ارزش با اموال به ضربه تشخیص 
 و اموال براي محیطی دماي تغییر صورت در هشدار ارسال 

 دما به حساس کاالهاي

 

  اشیااینترنت  به واسطه مدیریت داراییعمده ایجاد شده در  تاثیرات -2-6
 گیري از اموالسازي عملیات گزارشخودکار 

 شناسایی سریع ناهنجاري هاي موجود 

 ایجاد اکوسیستم هوشمند و پاسخگو 

 از دارایی ها و تجهیزات استفاده کارآمد 

 بهینه سازي چرخه مدیریت دارایی ها 

 ایجاد یک پایگاه داده یکپارچه از تمامی دارایی هاي سازمان 

 هاایجاد یکپارچگی میان تمامی بخش 

 
 
 



               

            PetroPAM                                                                                            پتروپم/سال سوم/فروردین 99/شماره پنجم                   

25

 در صنعت  اشیااجرایی بکارگیري اینترنت  دیدگاه -2-7
و هنگام تصمیم به بکارگیري آن در کسب و کار باید تمامی اي بودن، پیجیدگی خاصی دارد این فناوري به دلیل میان رشته

اي که باید در بکارگیري اینترنت اشیا ها به درستی سنجیده شوند. از جمله مواردي پایهها، الزامات و نیازمنديجوانب، زیرساخت
 در صنعت مد نظر قرار داد عبارتند از:

 ءشناسایی نقاط ضعف و قابل ارتقا .1

 سنجی پروژهامکانانجام فاز  .2

 اشیاسازي اینترنت تهیه نقشه راه پیاده .3

 سازيایجاد استانداردهاي مورد نیاز براي یکپارچه .4

 هاي موجودهاي سیستمسازي دادهیکپارچه .5

 
 هادر مدیریت دارایی اشیاهاي مورد نیاز براي بکارگیري اینترنت استراتژي -2-8

قدم اول، باید بر اساس محدوده کسب و کار خود و همچنین هدف اصلی  درپس از توجه به موارد عنوان شده در دیدگاه اجرایی 
 اتخاذ کرد: شناسایی و هاي مناسب مورد نیاز راها، استراتژياز بکارگیري اینترنت اشیا در مدیریت دارایی

 اموال مدیریت جهت نظر مورد گستره و ناحیه تعین 
 سازمان خارج و داخل در اموال ردیابی 
 )غیره و ضربه مناسب، دماي( اموال وضعیت از اطالع 

 ايداده منابع مهمترین شناسایی 
 داده آوريجمع و ثبت جهت ابزار ترین دقیق از استفاده 
 مدیران نیاز و کار و کسب ماهیت اساس بر یکپارچه مدیریتی شبوردهاياد توسعه 
 اموال مدیریت فرآیندهاي خودکارسازي جهت هاآن تحلیل و هاداده از استفاده 

 
 دارایی  و اموال مدیریتهوشمند  کارهايراه دهنده ارائه هايشرکت از هایینمونه -2-9
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 داراییاموال و هاي استفاده کننده از سیستم هوشمند مدیریت برخی از شرکت -2-10

 
 اشیاهاي بکارگیري اینترنت بخش سوم: چالش -3

در صورتی که مدیران نتوانند  وکند هاي متعددي رو به رو میاینترنت اشیا عالوه بر مزایاي گفته شده، کسب و کارها را با چالش
 ها:لشکنند. از جمله این چاها به درستی برخورد نمایند، به جاي مزایا خسارات جبران ناپذیري ایجاد میبا آن

 مدیریت امنیت اطالعات 
 حساسیت اساس بر افزارينرم و افزاريسخت شرکاي دقیق انتخاب و IoT هايزیرساخت تقویت و راه حل: بررسی 

 هاداده

 کافی استاندارد هايپروتکل کمبود 
 ها را تهدید نکند.آن ،راه حل: بهتر است راهکارهاي انتخابی منطبق بر استانداردهاي رایج باشند تا خطر توقف 

 اشیا اینترنت راهکارهاي دهندگانارائه در تنوع 
اي وارد مذاکره شوند و پس از جلب اعتماد اقدام به ها به صورت مشاورهراه حل: بهتر است مدیران ابتدا با شرکت 

 ها نمایند.سازي راهکار توسط آنپیاده

 ارزش نقطه یافتن در سردرگمی 
ترین سود و اینکه هر کدام از دستگاه ها و منابع در کدام قسمت شبکه قرار گیرند که بش راه حل: تحلیل دقیق از 

 داشته باشند. کمترین هزینه را در پی
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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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مقدمه 

ــا  ــک ســازمان ب ــراد درون ی ــار اف ــراد آن بســتگی دارد. رفت ــر اف ــت مؤث ــه مدیری ــادی ب ــا حــد زی ــک ســازمان ت ــت ی موفقی
ــا بســیار  ــای آنه ــراد، درک نیازه ــر اف ــت مؤث ــه منظــور مدیری ــاط اســت. ب ــا در ارتب ــای آنه ــات و فعالیت ه ــا، احساس ایده ه
مهــم اســت، امــا، از آنجــا کــه رفتــار انســان می توانــد بــا هــر فــردی متفــاوت باشــد، رســیدن بــه یــک راه حــل منحصــر بــه 
ــه همیــن دلیــل ، در نظــر گرفتــن جنبه هــای روانشــناختی و  ــرای مشــکالت ســازمانی تقریبــا غیرممکــن می شــود. ب فــرد ب

ــر حــل مســائل ســازمانی مهــم اســت. ــرای طراحــی راه حل هــای متمرکــز ب اجتماعــی ب

رفتــار افــراد درون یــک ســازمان می توانــد ســازمان را بهبــود بخشــد یــا در بهبــود کلــی آن کمــک نمایــد. بــه عنــوان مثــال، 
برخــی از کارمنــدان ممکــن اســت نســبت بــه همــکاران خــود دلســوز و کمــک کننــده باشــند کــه بــه ایجــاد یــک فرهنــگ 
کاری حمایتــی کمــک می کننــد. ایــن نگــرش از خودگذشــتگی می توانــد نتیجــه ایمــان کارمنــدان بــه مدیریــت و رضایــت 

و تعهــد آنهــا نســبت بــه ســازمان باشــد.

فرهنــگ ســازمانی توســط پارامترهــای شــرکت ماننــد ارزش هــا، اعتقــادات، هنجارهــا و اصــول، چشــم اندازهــا و انتظــارات 
رفتــاری در میــان مــوارد دیگــر تعریــف می شــود. اینجاســت کــه نقــش الزامــی فرهنــگ در تغییــر یــا تثبیــت رفتــار نیــروی 

ــود. ــان داده می ش کار نش

عوامــل زیــادی وجــود دارد کــه موجــب ارتقــاء رفتــار ســازمانی ســازنده می شــود: ماننــد دســتاوردها، خــود تحقــق بخشــیدن، 
تشــویق، تعلــق خاطــر شــغلی و غیــره. مدیریــت بایــد ســعی کنــد نیــروی محرکــه ای را ایجــاد کنــد کــه چنیــن رفتــاری را 

تحریــک می کنــد و ســعی کنــد تــا چنیــن فاکتورهایــی را در فرهنــگ کاری یکپارچــه ســازد.

ــد در راســتای تحقــق آن  ــه درســتی شناســایی کنــد، می توان ــد نیازهــای انســانی را در یــک ســازمان ب اگــر مدیریــت بتوان
نیازهــا تــالش کــرده و همچنیــن برنامه هــا و مشــوق های جدیــدی را بــرای جلــب رضایــت کارمنــدان و تقویــت آنهــا بــه کار 
گیــرد. عــالوه بــر ایــن ، مدیریــت بایــد دلیــل رفتــار مشــکل ســاز درون ســازمانها را نیــز درک کنــد و بــرای رفــع علــل آن، 

اقدامــات الزم را انجــام دهد.

ــه  ــدی هم ــته کلی ــوان هس ــه عن ــه ب ــوند، بلک ــی می ش ــازمان ها تلق ــدی س ــرمایه های کلی ــا س ــه تنه ــانی، ن ــای انس نیروه
ــوند. ــی می ش ــع تلق ــع و صنای جوام

مدیریــت منابــع انســانی بــه عنــوان حامــی و هــادی نیــروی انســانی وظیفــه دارد ایــن نیروهــا را ماننــد نــوزادی که تــازه متولد 

نقش توانمند سازي منابع انساني در موفقیت صنعت و تجارت

                                                هوشنگ رستمیان
                                                                                                               مدیرعامل شرکت فنی مهندسی رازک پژوهش
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شــده، آمــوزش و پــرورش داده، بــا ارتقــای کیفیــت زندگــی کاری و خانوادگــی، آن هــا را بــه ســر مقصــد مطلوب رســاند.

ــای  ــد بیماری ه ــانی بای ــع انس ــئول مناب ــر و مس ــت. مدی ــک اس ــد پزش ــازمان همانن ــانی در س ــع انس ــش مناب ــع نق در واق
ــد و در  ــرون ســازمان پیشــگیری کن ــا از درون و بی ــد اســتراتژیک از ســرایت بیماری ه ــا دی ســازمانی را شناســایی کــرده، ب

ــد. ــات را اخــذ نمای ــن اقدام ــروز مشــکل بهتری ــع ب مواق

در این مقاله، فرازی خواهیم داشت به نقش توانمند سازي منابع انساني در موفقیت صنعت و تجارت

1- تعریف توانمند سازی
در فرهنــگ آکســفورد، واژه » توانمندســازي «، قدرتمنــد شــدن، مجــوز دادن، ارائــه قــدرت و توانــا شــدن معنــي شــده اســت. 
در معنــاي خــاص ســازماني، توانمندســازي، طراحــي و ســاخت ســازمان بــه نحــوي اســت کــه افــراد نیــروي محرکــه اصلــي 
بــه شــمار مــي رونــد. در مدیریــت، ســابقه اســتفاده از اصطــالح توانمنــد ســازي بــه دموکراســي صنعتــي و دخیــل نمــودن 
کارکنــان در تصمیــم گیــري هــاي ســازمان تحــت عناویــن مختلــف تیــم ســازي، مشــارکت و مدیریــت کیفیــت جامــع بــر 

مــي گــردد.
در ســازمان هــاي توانمنــد، کارکنــان بــا احســاس افتخــار و مســئولیت، افــکار خــود را خالقانــه پیاده مــي کنند، توانمندســازي 
مهــم تریــن ابــزاري اســت کــه در آن کارکنــان و ســازمان الزم و ملــزوم یکدیگرنــد و شــیوهاي بــراي ایجــاد روحیــه مشــارکت 

در کارکنــان از طریــق فرآینــد دخالــت و واگــذاري مســئولیت مــی باشــد.
بــا توانمنــد ســازي نیــروي انســاني، در افــراد یــک حــس اعتمــاد، انــرژي، تعهــد، مســئولیت و غــرور بــه کارشــان ایجــاد مــي 

کنــد کــه از آن بــه عنــوان یــک اصــل حیاتــي ســازمان هــاي امــروزي مــي تــوان نــام بــرد.
ــد توســعه اقتصــادي و اجتماعــي یــک جامعــه و  ــد، آن چــه در نهایــت، خصوصیــت رون بســیاري از صاحــب نظــران معتقدن
ســازمان را تعییــن مــي کنــد منابــع انســاني آن کشــور اســت نــه ســرمایۀ مــادي دیگــر، ایــن منابــع انســاني هســتند کــه 
ســرمایه هــا را متراکــم مــي ســازند، از منابــع طبیعــي بهــره بــرداري مــي کننــد، ســازمان هــاي اداري، اجتماعــي، اقتصــادي 

و سیاســي را بــه وجــود مــي آورنــد و توســعه را بــه پیــش مــي برنــد.
تحقیقــات نشــان مــي دهــد کــه در ســازمان هــاي ســنتي و سلســله » فرماندهــي و کنتــرل « مراتبــي کــه مدیریــت پیــرو 
دیــدگاه » فرماندهــی و کنتــرل « میباشــند، تنهــا بیــن 25 تــا 35 درصــد ظرفیــت منابــع انســاني بــه کار گماشــته میشــود، 

در حالــي کــه در ســازمان هــا بــا فرهنــگ توانمنــد ســازي ایــن رقــم بســیار بیشــتر اســت.
ویژگي اصلي توانمند سازي منابع انساني، همسو نمودن اهداف فردي و سازماني است.

ــد. توانمنــد  ــا پاییــن تریــن رده امتــداد مــي یاب توانمنــد ســازي فرآینــدي ارزشــي اســت کــه از مدیریــت عالــي ســازمان ت
ــه نیــروي فکــري اســت. ســازي تبدیــل نیــروي کار جســمي ب

2- هشت اصل بحراني براي توانمند سازي منابع انساني 
1. حمایت از شأن و مرتبه کارکنان
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2. تفویض اختیار
3. مشارکت در تصمیم گیري

4. تبین چشم انداز روشن و تدوین اهداف
5. توصیف شرح شغل

6. مسئولیت پذیري
7. بازخورد

8. نقش راهنما و مربي گري مدیر

3- عوامل موثر در توانمند سازی
ــل  ــر دخی ــرح زی ــه ش ــع انســاني ب ــازي مناب ــد س ــر در توانمن ــل مؤث ــوان عوام ــه عن ــي را ب ــل مختلف ــردازان عوام ــه پ نظری

دانســته اند:
• اطالعات	
• کار تیمي	
• سبک رهبري	
• مسئولیت	
• مشارکت	
• هدایت گري مدیر	
• روشن بودن چشم انداز و ماموریت	
• اختیار	
• دسترسي به منابع	
• تعلق سازماني	
• غني سازي شغل	
• عدم تمرکز	
• تشویق	
• کسب تجربه	
• اعتماد به نفس	
• 	

4- نتایج حاصل از توانمند سازي منابع انساني در سازمان هاي صنعتي و تجاري
1. تشــخیص نقــش دارایــی هــاي انســاني در کاهــش ضایعــات، افزایــش تولیــد بهینــه صنعتــي، بهبــود کیفیــت محصــول و 

بهــره وري، افزایــش مبــادالت تجــاري و ... و قدردانــي از نیــروي کار مشــتاق و متعهــد.
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ــر،  ــان و اجــراي آنهــا، جهــت ایجــاد احســاس دلگرمــي کــه در چالش هــاي بزرگ ت ــه اندیشــه هــاي کارکن 2. ارزش دادن ب
ــر تــالش کننــد. ــراي هدف هــاي باالت ــه عهــده گرفتــه و ب مســئولیتي را ب

5- منحني نقطه چرخش راهبردي

6- نخستین مسئولیت یك مدیر در عرصة رقابت
نگهبانــي از بنــگاه اقتصــادي خــود، در برابــر حملــه دیگــران اســت، ایــن گرایــش را میبایســتي در همــکاران و زیردســتان نیــز 

بــه وجــود آورد.
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7- کارکنان
کارکنــان یکــي از ارکان اصلــي تحقــق برنامه هــا و اهــداف اســتراتژیک ســازمان بــه حســاب مــي آینــد، لــذا بــراي دســت یابي 
بــه اهدافــي مثــل رضایــت مشــتریان، کارایــي و بهــره وري باالتــر، نــوآوري در فناوري هــاي تولیــد و محصــول و انظبــاط مالــي، 

مجموعــه اي از اســتراتژي ها و تدابیــر را می بایســتي در حــوزه امــور کارکنــان مــورد طراحــي، توجــه و اجــرا قــرار داد.

وقتی یک سازمان مشتری محور باشد، چرخۀ زیر در آن فعال است: 

کارکنــان بــا اســتعداد و وفــاداري کــه در خــط مقــدم برخــورد بــا مشــتریان هســتند از تاثیرگذارتریــن عواملــي هســتند کــه 
موفقیــت یــا ناکامــي شــرکتها را ایجــاد مــي کننــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه ســازمان هاي پیشــرو و موفــق جهــان بــراي 
افزایــش دانــش، مهــارت، اســتعداد، انگیــزه و وفــاداري کارکنانشــان دســت بــه ســرمایه گذاریهــاي وســیع و جــدي مــي زننــد.
مدیریــت ســرمایه هاي انســاني ســازمان یــک مقولــه کامــال اســتراتژیک اســت. بــر اســاس تعریــف بــه عمــل آمــده از ســوي 
ــرمایههاي  ــت س ــع انســانی )Accounting for People Taskforce( در انگلســتان، مدیری ــژه حســابداري مناب ــروه وی گ
انســاني یــک رویکــرد جدیــد بــه منابــع انســاني اســت کــه بــا آن بــه عنــوان یــک موضــوع بســیار اســتراتژیک برخــورد کــرده و 
بــه صــورت منظــم و ســازمان یافتــه و از طریــق تجزیــه و تحلیــل، اندازهگیــري و ارزیابیهــاي الزم در جســتجوي ایــن موضــوع 
ــه خلــق ارزش )ارزش  ــه و چقــدر ب ــع انســاني، چگون ــه مدیریــت مناب ــوط ب اســت کــه سیاســت هــا، تدابیــر و اقدامــات مرب

افــزوده( بــراي ســازمان ذیربــط منجــر شــده اســت. 
رونــد تغییــر نســبتها بیــن دارایی هــاي مشــهود و نامشــهود در موسســات تکنولــوژي محــور بــه نفــع دارایي هــاي نامشــهود 

بســیار چشــم گیــر مــي باشــد. مثــأ: 
نسبت ارزش دارا یي هاي شرکت هاي تیپ آمریکائي: 
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سال 2004دهه 1960 دارایی                      سال

20 درصد80 درصددارایی فیزیکی
80 درصد20 درصددارایی نامشهود

ــه شــرح  ــر از کل ارزش آن هــا ب بررســي دیگــري نشــان مــي دهــد کــه ســهم ارزش دارایي هــاي فکــري شــرکت هــاي زی
زیــر مــي باشــد: 

• شرکت جانسون 87,9 درصد	
• میکروسافت 97,8 درصد	
• یاهو 98,9 درصد 	

ارزش بازاري شرکت ها: 
ســهم تولیــد و دارایي هــاي فکــري نیــروي انســاني بــه عنــوان ارزشــمند تریــن منابــع درآمــدي پایــدار در مبــادالت بین المللــي 
بــه طــور چشــم گیــري در حــال افزایــش اســت. مطالعــات انجــام شــده توســط موسســه مالــي کوپــر و لیالنــد در ســال 1997 

نشــان مــي دهد:  
دو ســوم از هفــت تریلیــارد دالر ارزش بــازاري شــرکت هــاي معاملــه شــده آمریکایــي را دارایي هــاي نامشــهود و یــا فکــري 

نیــروي انســاني آن هــا تشــکیل مــي دهــد.



            PetroPAM                                                                                            پتروپم/سال سوم/فروردین 99/شماره پنجم                 

                          

               

            PetroPAM                                                                                            پتروپم/سال سوم/فروردین 99/شماره پنجم                   

34

در سازمان هاي صنعتي و تجاري جهت: 
1. صیانت از سرمایه ها
2. افزایش کیفیت کار
3. افزایش بهره وري

4. افزایش قابلیت دسترسي و اثر بخشي تجهیزات
توانمند سازي نیروي کار یکي از مهم ترین ابزارهاي فعالیت هاي بهبود است، که منجر می شود به: 

 افزایش بهره وري	
 اثربخشي باالتر تجهیزات	
 تولید کارآمدتر	

چرا ما به توانمند سازی نیروی انسانی نیاز داریم؟

کســب نتایــج پایــدار نیــاز بــه توانمنــد ســازی منابــع انســانی دارد. بــا توانمنــد ســازي نیــروي انســاني، ســازمان از دو راه ســود 
ــرد: مي ب

1. حل مشکالت، کاهش ضایعات، بهبود مستمر فرآیندها، شیوه هاي کار و رویه ها.
2. بهتــر شــدن قابــل توجــه روحیــه نیــروي کار، ایجــاد یــک محیــط کار مســاعد، درگیرشــدن فراگیــر کارکنــان و توســعۀ کار 

گروهي.
در ایــن راســتا یکــي از ویژگــي هــاي کســب نتایــج پایــدار، مشــارکت کارکنــان از طریــق فعالیــت گــروه هــاي کوچــک کاري 

مــي باشــد.
جهت ایجاد زیر ساختار، باید گروه هاي کوچک کاري که با سه ویژگی زیر مدیریت میشود، تشکیل شود:



               

            PetroPAM                                                                                            پتروپم/سال سوم/فروردین 99/شماره پنجم                   

35

1. درگیر شدن مستقیم مدیریت رده باال
2. تعهد زماني 

3. تعهد منابع الزم به وسیله آنها 
بایــد نســبت بــه ایجــاد چشــم انــداز و شــرح ماموریــت و برقــراري اهــداف در نواحــي اقــدام نماینــد. نتایــج بــه شــرح زیــر 

اســت:
• مدیریت منابع و هزینه 	
• تولید	
• کیفیت 	
• بهره وري 	
• قابلیت دسترسي تجهیزات 	
• قابلیت اطمینان 	
• اثربخشي تجهیزات	
• صرفه جویي انرژي 	

سه عامل مهم جهت استمرار کارگروه هاي کوچک کاري: 
ــود  ــروه و روي پروژه هــاي بهب ــي در جلســات گ ــد نظــر شــود. کارای ــرور و تجدی ــد م ــي ســاالنه بای ــي کارای ــه ارزیاب 1. برنام
میبایســتي وزن کافــي داده شــود. اگــر ایــن کار انجــام نشــود، در آن هنــگام عــدم برنامــه ارزیابــي کارایــي یــک مانــع و یــک 

بازدارنــده خواهــد شــد.
2. برنامــه شناســایي و پــاداش بــراي مشــارکت عالقــه منــد و اندیشــه هاي بهبــود بــراي اطمینــان یافتــن از ادامــه جذابیــت 

در کارکنــان نیــز بایــد گاه بــه گاه مــرور شــود.
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3. مدیریــت بایــد همــه جانبــه بــراي درک نیــروي کار مواجــه شــود، مدیریــت میبایســتي متعهــد بــه آمــاده کــردن منابــع 
الزم بــراي بازآمــوزي کارکنانــي کــه تأثیــر مــي گذارنــد باشــد.

مصداق این امر، مشارکت کارمند در TPM براي اطمینان یافتن از: 
1. کنار گذاشتن تفکر: من تولید مي کنم و تو نگهداري کن

2. اجرای نت خود گردان
3. درگیر شدن تمام کارکنان

 TPM یــک جــزء ضــروري اســتقرار PM کــه تحقــق ایــن ســه امــر ضــروری اســت، لــذا؛ توســعه و کارکــرد مؤثــر گــروه هــاي
اســت. بدیــن گونــه مشــارکت کارمنــد در شــکل فعالیــت گــروه کوچــک یــک توانمندســاز TPM اســت. 

هشت عامل کلیدی مشارکت کارکنان عبارت است از: 
1. اهمیت دادن به نقش افراد

2. ارتباط دو طرفه از مدیریت به کارکنان و از کارکنان به مدیریت
3. احساس یگانگي بین مدیریت و کارکنان و احساس تعلق عمومي نسبت به سازمان

4. ارزش گذاري به مشارکت
5. گزینش و استخدام افراد معتقد به مشارکت

6.  ایجاد احساس امنیت شغلي
7. تشویق هاي مادي

8. ایجاد فرصت و انگیزه براي کارکنان جهت فراگیري مهارت و دانش مورد نیاز 
از طرفــي مشــارکت کارکنــان نمیتوانــد از بــاال تحمیــل شــود. مدیریــت بایــد محیطــي را ایجــاد کنــد کــه مشــارکت را حمایــت 

کــرده و تشــویق نمایــد، عناصــر ضــروری بــرای ایجــاد چنیــن محیطــی عبارت اســت از:
• محل هاي کار و وضعیت هاي کار ایمن، باز و پشتیبان	
• اعتماد و احساس تعلق به سازمان	
• تعهد مدیریت	

ایجــاد چنیــن محیطــی بــا در نظــر گرفتــن ایــن عناصــر مــی توانــد محیطــي کــه نــوآوري و خالقیــت را حمایــت و تشــویق 
مــي کنــد را بــه وجــود آورد کــه دارای ویژگــی هــای زیــر اســت:

• منابع و امکانات 	
• چالش انگیز	
• ایمني و امنیت کار	
• آشکاري و آزادي	
• شناسایي و تشویق 	

و سخن آخر سرمایه انساني مزیت رقابتي سازمان ها در عرصه جهاني سازي است.
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1- بهینه سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
ایــن برنامــه نخســتین بــار در ســال 2000 میــالدي توســط شــرکت OMCS در اســترالیا طراحــي گردیــد و هــم اکنــون مــورد 
پذیــرش و اســتفاده بســیاري از صنایــع در دنیــا قــرار گرفتــه اســت. PMO در صنایــع داخلــي بــه ویــژه صنایــع نفــت و گاز و 
پتروشــیمي بــا اســتقبال مواجــه شــده و بــه اجــرا درآمــده اســت. اجــراي ایــن ابــزار در مدلهــاي تعالــي مدیریــت نگهداشــت 
و مدیریــت دارایــي فیزیکــي همچــون مــدل UPTIME نیــز بــه عنــوان یکــي از ابزارهــاي اصلــي در بهبــود مســتمر عملکــرد 
تجهیــزات توصیــه گردیــده اســت. تفکــر بهینــه ســازی نگهــداری و تعمیــرات رونــد تکاملــی اســتراتژی هــای  نگهــداری و 
تعمیــرات را طــی کــرده و ســپس بــه وجــود آمــده اســت. تاریخچــه تغییــرات فعالیــت هــای حــوزه تعمیــرات و نگهــداری بــه 

صــورت شــکل زیــر اســت:  

2- سیر تکاملی فعالیت های نگهداری و تعمیرات
در طــی تکامــل اســتراتژی هــای مدیریــت بــر خرابــی هــا شــعارهایی بــه وجــود آمــد کــه هــر یــک نشــانی از فعالیــت هــای 

نکات کلیدی در راهبرد بهینه سازی

Key Points for PM Optimization(PMO - PM(
دکتر احمد عرب شمالی

مشاور و مدرس مدیریت نگهداری و تعمیرات
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مربــوط بــه دوره ای خــاص مــی باشــد: 

3- بهینه سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه چیست ؟ 
بهینــه ســازی PM فرآینــدی اســت کــه از اصــول RCM بــرای منطقــی کــردن ) آنالیــز، بهبــود ( برنامــه هــای نگهداشــت ) 

نگهــداری و تعمیــرات( موجــود، ســوابق خرابــی و حــذف نقــص هــا اســتفاده مــی کنــد. 
ــی،  ــی هــای در حــال اســتفاده، و ســوابق خراب ــرای دارای ــرات موجــود ب ــه هــای نگهــداری و تعمی ــا بررســی برنام PMO ب

رســمی و غیــر رســمی شــروع مــی شــود.
PMO فرآیندی است به منظور افزایش اثربخشی و کارآیی فعالیت های نگهداشت از طریق: 

• ــام 	 ــان از انج ــور اطمین ــه منظ ــه ب ــش بینان ــگیرانه و پی ــرات پیش ــداری و تعمی ــای نگه ــازی رویه ه بهینه س
ــح. ــای صحی ــراد مناســب در دوره ه ــیله اف ــح بوس ــای صحی رویه ه

• ــه آن 	 ــی ب ــرات فعل ــداری و تعمی ــان و نگه ــت اطمین ــتراتژی قابلی ــیله اس ــه بوس ــی ک ــه خراب ــن ب پرداخت
ــت. ــده اس ــه نش پرداخت

• مدیریت کردن )کاهش دادن( پیامدهای مرتبط با خرابی. 	
• انتخاب استراتژی های جایگزین موثر در زمان مناسب.	

PMO شعار اصلی استراتژی نگهداری و تعمیرات



               

            PetroPAM                                                                                            پتروپم/سال سوم/فروردین 99/شماره پنجم                   

39

روش PMO بــر پایــه RCM طراحــی شــده و بــا تمرکــز بــر خرابــی هــای بالفعــل )دارای ســابقه وقــوع( بــه اصــالح و تکمیــل 
برنامــه نگهــداری و تعمیــرات تجهیــز/ سیســتم  مــی پــردازد. 

 PMO ، )نیمــه حیاتــی و غیــر حیاتــی( C و B و بــرای تجهیــزات کالس هــای RCM ،)بحرانــی( A بــرای تجهیــزات کالس
توصیــه شــده اســت.

4-نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان/پایایی1
نگهــداری مبتنــی بــر قابلیــت اطمینان/پایایــی، فرآینــد بهبــود مســتمر جهــت تعییــن ترکیــب بهینــه ای از اســتراتژی هــای 
نگهــداری و تعمیــر واکنشــی2، پیشــگیرانه3، پیشــبینانه4 و هوشــمندانه5 بــه منظــور حصــول بــه قابلیــت اطمینــان مــورد نیــاز 

بــا کمتریــن هزینــه مــی باشــد. مولفــه هــای RCM در شــکل شــماتیکی زیــر بیــان شــده اســت: 

5- تعریف RCM بر اساس استاندارد های مختلف
• بــر اســاس اســتاندارد "IEC 60300-3-11 "، نگهــداری و تعمیــرات مبتنــی بــر قابلیــت اطمینــان روشــی 	

بــراي تدویــن برنامــه نگهــداري و تعمیــر ات پیشــگیرانه کارا و اثربخــش، بــا هــدف دســت یابــی بــه ایمنــی مــورد 
نیــاز، ســطح قابلیــت دسترســی و بهــره بــرداري اقتصــادي از تجهیــزات مــی باشــد.

• ــر قابلیــت اطمینــان فرآینــدي 	 ــر اســاس اســتاندارد "SAE JA 1011 "، نگهــداری و تعمیــرات مبتنــی ب ب
اســت کــه تعییــن مــی کنــد چــه کارهایــی بایــد انجــام شــود تــا ایــن اطمینــان حاصــل گــردد کــه یــک تجهیــز 

وظایــف خــود را بدرســتی انجــام خواهــد داد.
• بــر اســاس اســتاندارد " NAVAIR – 00- 25 - 403"، نگهــداری و تعمیــرات مبتنــی بــر قابلیــت اطمینــان 	

ــا هــدف  ــا ب ــي ه ــر خراب ــت ب ــن اســتراتژي مناســب جهــت مدیری ــراي تعیی ــه از آن ب ــي اســت ک ــدي تحلیل فرآین

RCM - )Reliability Centered Maintenance( .  1

)Breakdown/RTF( .  2

 )Preventive( .  3

)Predictive( .  4

)Proactive( .  5
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اطمینــان از کارکــرد تجهیــزات بصــورت ایمــن، اثربخــش و هزینــه بهینــه در شــرایط عملکــرد مشــخص اســتفاده 
مــي گــردد.

ــه در  ــه نیســتند بلک ــش حجــم و هزین ــال افزای ــه دنب ــع آن PMO، ب ــه تب ــت خصوصــا RCM و ب ــن ن ــای نوی ــک ه تاکتی
راســتای حصــول بــه اهــداف نــت متعالــی و نــاب حرکــت میکننــد. بــه عبــارت دیگــر ســاماندهی نظــام نــت فقــط در چــک 
لیســت هــای نــت خالصــه نمــی شــود کــه بتــوان بــا قطورتــر و ضخیــم تــر نمــودن آنهــا، کارایــی و اثــر بخشــی آنهــا را ارتقــا 

داد)نگهــداری نــاب را فرامــوش نکنیــد(.

6- نگهداری و تعمیرات ناب

6-1- مفهوم نگهداری و تعمیرات ناب چیست؟
برنامــه ای کــه بــا تــالش کمتــر، دوبــاره کاری کمتــر، تنــش و اضطــراب کمتــر، ســرمایه گــذاری کمتــر و پــر بــازده تــر، بهینــه 
کــردن موجــودی قطعــات یدکــی، تعمیــرات و توقفــات کمتــر و در نهایــت منجــر بــه ارتقــای بهــره وری شــود، یــک نگهــدری 

و تعمیــرات نــاب اســت.  

PMO 7- نتایج حاصل از اجرای
7-1- با مطالعه انستیتو مارشال تغییرات برنامه PM پس از پیاده سازی PMO به صورت زیر است: 
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7-2- نتایج اجرای PMO در شرکت گاز )از PM 553 موجود( به شرح زیر می باشد: 
• 77 برنامه، معادل 14 درصد، تغییر فاصله زمانی انجام شدند.	
• 283 برنامه، معادل 51 درصد، از کل برنامه ها حذف شدند.	
• 193 برنامه، معادل 34 درصد، بدون تغییر ماندند.	

7-3-نتایج حاصل از کارگاه PMO در یک شرکت سازنده تجهیزات پزشکی به صورت زیر می باشد:
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ــوابق  ــوده و س ــرات ب ــداری و تعمی ــه نگه ــرای برنام ــال اج ــازمان در ح ــک س ــه ی ــواردی ک ــی روش PMO در م ــور کل بط
تعمیراتــی نیــز موجــود باشــد، بــا هــدف بهینــه ســازی برنامــه هــا و افزایــش میــزان اثربخشــی آنهــا مــورد اســتفاده  قــرار 

مــی گیــرد.
8- مفهوم نگهداری و تعمیرات

تعریف جدیدتر نگهداری وتعمیر)نت(6 مطابق  استانداردBS13306  ویرایش 2001
ــا  ــتن آن در و ی ــدف نگهداش ــه ه ــز ب ــک تجهی ــر ی ــه عم ــی چرخ ــی در ط ــی، اداری و مدیریت ــای فن ــی از فعالیته ترکیب
ــه  ــالش انجــام دهــد. وظیف ــه و ت ــن هزین ــا کمتری ــاز را ب ــورد نی ــه م ــد وظیف ــه وضعیتــی اســت کــه بتوان ــدن آن ب بازگردان

ــی باشــند. ــد نظــر م ــت خاصــی م ــرای انجــام خدم ــه ب ــی اســت ک ــی از وظایف ــا ترکیب ــه ی ــاز، وظیف موردنی
8-1- فعالیتهای اداری و مدیریتی در نت 

8-2- تعریف برنامه ریزی راهبردی نت7
ــری اثربخشــی  ــدازه گی ــزی )Plan(، اجــرا )Do(، ان ــه ری ــم برنام ــر و عل ــارت اســت از هن ــت عب ــردی ن ــزی راهب ــه ری برنام

)Maintenance( .  6

)Strategic Maintenance Planning( .  7
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)Check(، ارزیابــی و بازنگــری برنامــه هــای نــت )Act( کــه ســازمان را قــادر مــی ســازد بــه اهــداف بلنــد مــدت مدیریــت 
بــر دارایــی هــای فیزیکــی خــود دســت یابــد. اجــرای ایــن فرآینــد ســبب ایجــاد بهبــود مســتمر مــی گــردد.

 

PMO 9- ضرورت اجرای
ــا هــدف  ــه تنه ــا ن ــا 60 درصــد PM ه ــرا 40 ت ــه ســازی شــوند؟ زی ــرات بهین ــداری و تعمی ــای نگه ــت ه ــد فعالی چــرا بای
مشــخصی را دنبــال نمــی کننــد و نمــی تواننــد جلــوی خرابــی هــا را بگیرنــد بلکــه ممکــن اســت خــود باعــث بــروز توقفــات 

و عــدم تولیــد شــوند. 
10- باور های درست در بهینه سازی نگهداری و تعمیرات 

 :PMO باور اول در
Excessive Preventive Maintenance creates failures

نگهداری پیشگیرانه افراطی، خرابی ایجاد می کند!!

 :PMO باور دوم در
More Maintenance is not necessarily Better Maintenance

فعالیتهای نت بیشتر، الزاما به معنی نگهداری بهتر نیست!!
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 :PMO باور سوم در
کلیه وظایف و فعالیت های نگهداری و تعمیرات را که بر دستیابی به هدفی مشخص متمرکز نیستند و یا تاثیر مستقیم بر 

بهینه سازی هزینه ها ندارند، حذف کنید.
 :PMO باور چهارم در

توصیه های PM و طراحی سازنده موضوع تغییر ناپذیری نیست و می تواند با تجربیات میدان عمل، تحلیل خرابی های 
مشاهده شده و پیشرفتهای تکنولوژیکی تغییر یابند. موضوعی که در نگهداری هوشمندانه نیز مطرح بوده و با عنوان  کاوش 
عمر ذکر شده است.

 Age/Life Exploration

دوره بازنگری PM ها:

بازنگــری PM هــا بــرای تجهیــزات کالس A )بحرانــی(، حداقــل هــر یــک ســال و بــرای تجهیــزات کالســهای B و C )نیمــه 
ــازه زمانــی  حیاتــی و غیــر حیاتــی(، حداقــل هــر دو ســال توصیــه شــده اســت. منظــور از بازنگــری، بازنگــری اســتراتژی، ب

تکــرار، تخصــص، محتــوای فنــی، لــزوم اجــرا و ... مــی باشــد.
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:PMO باور پنجم در
جهت مقابله با برخی حالتهای خرابی تجهیزات، نیاز به اجرای نگهداری پیشگیرانه وجود ندارد و استراتژی تعمیر 

هوشمندانه بعد از وقوع خرابی )Reactive But Awakened( )Breakdown Maintenance( باصرفه تر است.

 British standards (B.S(  از دیدگاه استانداردهای انگلیسی )11- تقسیم بندی نگهداری و تعمیر )نت 

ــه ای،  ــر وظیف ــای غی ــی ه ــی، خراب ــر بحران ــالم غی ــای اق ــی ه ــا خراب ــه ب ــب مقابل ــتراتژی مناس ــتراتژی PMO ،اس در اس
ــر از  ــه، روش تعمی ــترش نیافت ــای گس ــم و خرابیه ــوع ک ــال وق ــای دارای احتم ــی ه ــی، خراب ــتمهای دارای افزونگ سیس

ــد.  ــی باش ــی )BM( م کارافتادگ
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 RAIL کتابچه نحوه تعمیر، مونتاژ و بازرسی
تفسیر واژگان: 

Repair: تعمیر

Assembly: مونتاژ

Inspection: بازرسی

Log: عملیات

 :Job Specification / Rail( ( یک نمونه فرمت کدینگ راهنماهای انجام فعالیتهای نت
STD-M-PU-CE-01 - اولین دستورالعمل تعمیرات مکانیکی پمپ های سانتریفوژ

)Maintenance Steering Group )MSG - گروه راهبری نت
با هم که باشیم عایدی بیشتری خواهیم داشت.

Together – Everyone – Achieve - More

PMO 12- مراحل اجرای
فاز صفر: تشکیل تیم PMO و آماده سازی اطالعات مورد نیاز

ــازمانی )  ــف س ــای مختل ــی )Multi-Disciplinary ( از واحده ــد تخصص ــم )Team( چن ــک تی ــد PMO ی ــب فرآین قل
Cross Functional ( اســت. 

هدایــت کارگــروه PMO بــرای بازنگــری و بهینــه ســازی برنامــه نگهــداری و تعمیــرات، برعهــده مدیــر برنامــه ریــزی نگهداری 
و تعمیــرات و یــا نماینــده ایشــان مــی باشــد.

12-1-کارگروه PMO از افراد  مشروحه  زیر تشکیل گردیده است :
• مدیر نگهداری و تعمیرات	
• 	CMMS کارشناس برنامه ریزی، تحلیل عملکرد و
• مسئول یا کارشناس پایش وضعیت 	
• مسئول یا کارشناس تعمیرات 	
• سرپرست تولید در واحد مربوط به دستگاه مورد بررسی	
• مسئولین / پرسنل سایر واحدهای ذیربط بر حسب نیاز	

 :PMO 12-2- وظایف عمده تیم
• مرور تجهیزات، نقشه ها، کتابچه های راهنما، P&ID، عکس ها و غیره	
• ارزیابی پیامدهای هر حالت خرابی	
• ــی کــه هــم از لحــاظ 	 ــرای هــر حالــت خراب تعییــن اســتراتژی و فعالیــت مناســب نگهــداری و تعمیــرات ب

) RCM ــر باشــد. ) اســتفاده از منطــق ــر( و هــم از لحــاط فنــی امکانپذی ــه )توجیــه پذی ــه صرف اقتصــادی ب
• گروه بندی و مرور کارهای نگهداری و تعمیرات انتخاب شده 	
• 	PM/PdM تصویب و پیاده سازی کارهای جدید
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 :PMO  12-3- وظایف اعضای کارگروه
• ــد 	 ــد و در فرآین ــه ســازی PM عمــل مــی کن ــوان تســهیلگر بهین ــه عن ــر )Facilitator(:  ب ــهیل گ تس

ــه ســازی PM حضــور دارد. بهین
• تکنســین هــای نــت )Craft(:  بازخوردهــای الزم را از اجــرای کارهــای PM فعلــی و تجربیــات خــود در 	

ارتبــاط بــا ســوابق و حالــت هــای خرابــی ارائــه مــی دهنــد. 
• ــود در 	 ــات خ ــی و تجربی ــای PM فعل ــرای کاره ــای الزم را از اج ــا )Operators(: بازخورده اپراتوره

ــد.  ــی دهن ــه م ــی ارائ ــای خراب ــت ه ــا ســوابق و حال ــاط ب ارتب

وظایف تکنسین و اپراتور شبیه به هم هستند!!

12-4-سایر اعضا: 
• مهنــدس قابلیــت اطمینــان و یــا دیگــران: بینشــی نســبت بــه ســوابق خرابــی، حالــت هــای خرابــی و 	

فعالیــت هــای بالقــوه نگهــداری و تعمیــرات ایجــاد مــی کننــد.
• ــز/ هماهنــگ کننــده: بینشــی نســبت بــه ســوابق خرابــی، حالــت هــای خرابــی و فعالیــت 	 برنامــه ری

هــای بالقــوه نگهــداری و تعمیــرات ایجــاد مــی کنــد.
وظایف شبیه به هم هستند!!

  PMO 13- دو فعالیت اصلی
1. آنالیز برنامه های فعلی نت: 

برای انجام  این کار الزم است تا فهرست کلیه برنامه های PM استخراج گردیده و در فرم  PMO درج گردد.
بــه عنــوان مثــال، آنالیــز ارتعــاش یــک الکتروموتــور مــی توانــد خرابــی هایــی همچــون فرســایش بیرینــگ الکتروموتــور، شــل 
شــدن اتصــاالت پایــه هــای الکتروموتــور و ... را ردیابــی نمایــد. الزم اســت تــا خرابــی هــای فــوق الذکــر در ســتون خرابــی 

مرتبــط بــا برنامــه PM درج گــردد.
ــرای آن شناســایی  ــا برنامــه PM، خرابــی خاصــی ب آن دســته از برنامــه هــای فعلــی نــت کــه در ســتون خرابــی مرتبــط ب
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نشــود، از دیــدگاه برنامــه PMO  اثربخــش نیســت، الزم اســت در ســتون نتیجــه آنالیــز،  عبــارت  "حــذف برنامــه"درج گــردد. 
2.  آنالیز سوابق تعمیراتی تجهیز / سیستم منتخب

13-1- نمونه فرم آنالیز برنامه های فعلی نت:

 Equipment History Record Card - 13-2-کارت سابقه نگهداری و تعمیرتجهیزات
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14- تصمیم گیری برای استراتژی 

15- نکات کلیدی در بهینه سازی PM ها )جمع بندی فاز 7 (
• ــا 	 ــی هــا و ی ــر جلوگیــری از فرســایش غیرعــادی و وقــوع خراب فعالیــت هایــی کــه اجــرای آنهــا تاثیــری ب

ــدارد شناســایی و حــذف گــردد. ــی زودهنــگام آنهــا ن ردیاب
• با اصالح مجری و تناوب برخی فعالیت ها، زمینه اجرای بهتر فعالیت ها، فرآهم گردد.	
• روش اجــرای برخــی از فعالیــت هــای نــت اصــالح گــردد. بــه عنــوان مثــال یــک تعمیــر زمانبنــدی شــده 	

دوره ای بــه فعالیــت پایــش وضعیــت تغییــر یابــد و ... 
• فعالیــت هــای CBM براســاس P-F بازنگــری شــده و نصــف یــا یــک ســوم زمــان P-F بــه عنــوان تنــاوب 	

انجــام CBM تعریــف شــود. بــر ایــن اســاس تنهــا برنامــه هایــی مجــوز اجــرا بصــورت روزانــه پیــدا مــی کننــد کــه 
فرآینــد  وقــوع خرابــی از مرحلــه آغــاز خرابــی تــا وقــوع آن در یــک روز باشــد.

• ــه 	 ــرل نشــتی روغــن و ...  بصــورت روزان ــان و کنت ــا، جری ــرل دم ــه هــای کنت ــال اگــر برنام ــوان مث ــه عن ب
تعریــف شــده باشــد، تنهــا در صورتــی کــه فرآینــد شــروع نوســان در میــزان دمــا و جریــان و نشــت روغــن و ... و 
بــروز خرابــی اضطــراری بــر اثــر ایــن مــوارد در طــی یــک روز اتفــاق بیافتــد، تعریــف روزانــه ایــن برنامــه هــا، قابــل  
توجیــه مــی باشــد، در غیــر اینصــورت الزم اســت نســبت بــه بازنگــری تنــاوب آنهــا اقــدام گــردد. ایــن موضــوع بــرای 

برنامــه هــای بازدیــد هفتگــی نیــز صــادق اســت.
• بــا بررســی ســوابق اجــرای برنامــه PM مــورد نظــر، اگــر یــک فعالیــت ,PM 5 الــی 6 بــار انجــام شــده و 	

منجــر بــه کشــف خرابــی نشــده اســت، تنــاوب انجــام آن مــی توانــد یــک دوره افزایــش پیــدا کنــد.
• برنامــه هــای کنتــرل عملکــرد تجهیــزات دوار تــا حــد ممکــن از بازرســی توســط حــواس انســانی خــارج و 	
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ــل شــوند. ــر اســاس CBM تبدی ــی ب ــه برنامه های ب
• برنامــه هــای PM یکســان کــه دارای چنــد مجــری متفــاوت مــی بایــد بــه یــک برنامــه بــا مجــری واحــد 	

تبدیــل  شــوند. 
• برنامــه هــای PM کــه بــه یــک خرابــی خــاص اشــاره مــی کننــد بهتــر اســت در یــک برنامــه PM گنجانیــده 	

شــوند. بــه عنــوان مثــال تمیــز کاری سنســور و آچــار کشــی سنســور.
• فعالیــت هایــی ماننــد آچــار کشــی کــه خرابــی هــای مرتبــط بــا برنامــه آنهــا قابــل تشــخیص توســط برنامــه 	

هــای CBM ) ماننــد ترموگرافــی / ارتعــاش ســنجی و ... ( هســتند مــی تواننــد از فهرســت انجــام PM هــا حــذف 
گردنــد.
• بــا ارائــه آمــوزش هــای مناســب بــر روی نگهــداری خودگــردان )بهــره بــردار محــور( نیــز ســرمایه گــذاری 	

شــود.
• فعالیــت هــای PM ماننــد کنتــرل صــدای غیــر عــادی / کنتــرل کاور موتــور / کنتــرل آچارکشــی هــا بــه 	

صــورت دیــداری و ... روی تجهیزاتــی کــه دارای برنامــه CBM ) ماننــد ترموگرافــی/ ارتعــاش ســنجی و ... ( هســتند  
قابــل انجــام توســط داده بــردار بــوده، مــی تواننــد از فهرســت PM هــا حــذف شــوند.

• بــا بهــره گیــری از نظــام پیشــنهادات فنــی از قــوه ابــداع و خالقانــه پرســنل در جهــت رویارویــی بــا خرابــی 	
هــا و بهینــه ســازی فعالیــت هــای نــت بهــره گیــری نماییــد.

• با تکمیل فرم های راهنمای انجام فعالیت، نحوه انجام فعالیت ها را استاندارد نمایید.	
• آمار دوباره کاری را کاهش دهید.	
• تمهیدات الزم را جهت کاهش مدت زمان انجام فعالیت های نت صورت دهید.	
• تمهیدات الزم را در جهت کاهش خطاهای بهره برداری صورت دهید.	
• تحلیل های الزم را در رابطه با روش های کشف عیب صورت دهید.	
• تحلیل علت ریشه ای بروز خرابی ها را از اهم اقدامات بهینه سازی PM ها در نظر بگیرید.  	
• بــا ارائــه آمــوزش هــای فنــی الزم امــکان بــروز خطــا در انجــام تعمیــرات تجهیــزات را کاهــش دهیــد و از 	

ثمــرات افزایــش MTBF و کاهــش MTTR بهــره ببریــد.
• در مورد اقالم بدون حافظه یا فراموش کار، تعویض پیشگیرانه تعریف ننمایید.	
• در صــورت مثبــت بــودن توجیهــات فنــی، اقتصــادی و ...، جهــت مقابلــه بــا برخــی علــل ریشــه ای خرابیهــا 	

، تغییــر طراحــی را مدنظــر قــرار دهیــد.
• در مورد نقاط دسترسی مشکل برای انجام فعالیتهای نت اقدامات مناسب صورت دهید.	
• بــه منظــور ســهولت در عیــب یابــی هــا و کاهــش مــدت زمــان تعمیــرات، بــه روز درآوردن جــداول عیــب 	

یابــی و محاســبه فراوانــی حالتهــا و علــل خرابــی هــا را در دســتور کار قــرار دهیــد.
• بــه منظــور ســهولت در انجــام بازرســیها خصوصــا بازرســیهای اپراتــور محــور از ابــزار مدیریــت دیــداری بهــره 	

ــری نمایید. گی
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• بــه منظــور کاهــش نیــاز بــه تمیــزکاری و عوامــل تســریع کننــده فرســایش، اقدامــات مقتضــی در خصــوص 	
شناســایی و حــذف منابــع ایجــاد آلودگــی صــورت دهیــد. 

• در مــورد فعالیتهــای پیشــگیرانه ای کــه پریــود وقــوع اضطــراری خرابــی هــای مرتبــط بــا آنهــا، کمتــر از دوره 	
تنــاوب تعییــن شــده مــی باشــد، در صــورت وجــود داده هــای کافــی از مــدت زمــان کارکــرد تــا خرابــی تجهیــزات 
یــا سیســتم هــای ذیربــط، آزمــون زیبندگــی بــرازش جهــت بدســت آوردن تابــع احتمــال وقــوع خرابــی و قابلیــت 
اطمینــان حالتهــای خرابــی هــای تجهیــزات صــورت پذیرفتــه و بــر اســاس قابلیــت اطمینــان مــورد نیــاز کــه آن هــم 
بــه نوبــه خــود بســتگی بــه اولویــت تجهیــز و ریســک خرابــی مــورد نظــر دارد دوره تنــاوب بهینــه فعالیــت پیشــگیرانه 
 PM تعییــن و جــاری ســازی گــردد. شــایان ذکــر اســت ایــن کار مــی توانــد در مــورد خرابــی هــای فاقــد برنامــه

نیــز صــورت گیــرد.

16- فرم اطالعات نگهداری و تعمیرات
مهمتریــن فــرم جهــت برنامــه ریــزی نــت، فــرم اطالعــات نگهــداری و تعمیــر میباشــد و در آن کلیــه  فعالیتهــای پیــش بینــی 
شــده جهــت افزایــش آمــاده بــکاری تجهیــزات )تمیــزکاری، روانکاری،آچارکشــی، کالیبراســیون و تنظیــم، تعویــض ، تعمیــر، 
پایــش وضعیــت دورهــای )ارتعــاش ســنجی، گرمــا ســنجی و ...( و ...(، تعمیــرات اساســی و ...بــه تفکیــک تخصصهــای مختلــف 

) مکانیــک، بــرق و ابــزار دقیــق، اپراتــوری، بازرســی فنــی و...( در آن درج و جهــت اجــرا، برنامــه ریــزی مــی شــوند.
آنچه که اجرایی شدن تصمیم را تضمین می نماید شرکت دادن مجریان در فرآیند تصمیم گیری می باشد.
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     صیانــت و نگهداشــت از دارایــی هــای عملیاتــی صنعــت نفــت در حــوزه باالدســت، بــه دلیــل ماهیــت تولیــدی از اهمیــت 
بســزایی برخــوردار اســت. توســعه سیســتم هــای پشــتیبان مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی یکــی از برنامــه هــای عملیاتــی 
ــی هــای  ــت دارای ــی هــای فیزیکــی" در اســتقرار نظــام مدیری ــت دارای ــی و اصــول مدیری ــای ســطح مبان ــه منظــور "ارتق ب
فیزیکــی در ایــن حــوزه مــی باشــد. بــا آغــاز انقــالب صنعتــی چهــارم بــر پایــه فنــاوری دیجیتــال، سیســتم هــای پشــتیبان 
مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی نیــز در حــال تحــول بــه منظــور بهــره منــدی هرچــه بیشــتر از مــوج ایجــاد شــده توســط 
ایــن انقــالب مــی باشــند. مباحثــی نظیــر هــوش مصنوعــی، اینترنــت اشــیاء، مدلســازی اطالعــات )BIM1(، واقعیــت مجــازی 
و افــزوده )VAR2( و ... تحولــی شــگرف در کارایــی و دقــت سیســتم هــای پشــتیبان مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی ایجــاد 

نمــوده و منجــر بــه ظهــور نســل چهــارم ایــن سیســتم هــا گردیــده اســت. 
ــی، بزرگتریــن میــدان مشــترک نفتــی کشــور واقــع در منطقــه غــرب کارون اســت. توســعه ایــن       میــدان آزادگان جنوب
ــت و  ــرکت نف ــط ش ــرداری از آن توس ــره ب ــوده و به ــام ب ــال انج ــت در ح ــعه نف ــی و توس ــرکت مهندس ــط ش ــدان توس می
ــی  ــام م ــت خ ــکه نف ــزار بش ــی 320 ه ــد تجمع ــدان تولی ــن می ــعه ای ــاز اول توس ــدف از ف ــرد. ه ــام میگی ــدان انج گاز ارون
باشــد. ارتقــای سیســتم هــای مدیریــت بهــره بــرداری، نگهداشــت، تعمیــرات، پشــتیبانی مهندســی و تدارکاتــی تاسیســات و 
تجهیــزات بــه منظــور حفــظ تــوان تولیــدی، رقابــت جهانــی و گــذر از بحــران هــای تحمیلــی بــه صنعــت نفــت در میادیــن 
مشــترکی نظیــر آزادگان جنوبــی از اهمیــت اســتراتژیک بســیار باالیــی برخــوردار مــی باشــد. از ایــن رو محققیــن دانشــگاه 
ــه پایــه گــذاری نســل چهــارم  ــار در کشــور و از مهــر مــاه ســال 97 تاکنــون اقــدام ب ــرای اولیــن ب علــم و صنعــت ایــران ب
سیســتم هــای پشــتیبان مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی در ایــن میــدان نفتــی تحــت حمایــت معاونــت مهندســی، پژوهــش 
و فنــاوری وزارت نفــت و بــه ســفارش شــرکت مهندســی و توســعه نفــت نمــوده انــد. در ادامــه بــه مجموعــه ای از اقدامــات 

انجــام شــده در ایــن زمینــه پرداختــه شــده اســت.  

توسعه مدل جامع اطالعات دارایی های فیزیکی میدان آزادگان جنوبی
     یکــی از ابتدایــی تریــن نیازمنــدی هــا در برنامــه ریــزی نگهــداری و تعمیــرات در صنایــع تجهیــز محــور نظیــر نفــت، گاز و 
پتروشــیمی اطــالع از اینکــه "چــه داریــم" و "کجاســت" مــی باشــد. ایجــاد بانــک هــای داده، شناســایی و کدینــگ تجهیــزات 

)Building Information Modeling )BIM  1

)Augmented/Virtual Reality )AVR  2

آزادگان جنوبی، پیشگام در پیاده سازی نسل چهارم سیستم های پشتیبان

 مدیریت دارایی های فیزیکی
دکتر محمد صالح دشتی

مدیر پروژه پیاده سازی سیستم یکپارچه مدیریت پروژه و دارایی های فیزیکی

مبتنی بر فناوری های BIM-VAR-GIS در طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی
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و همچنیــن برقــراری نظــام طبقــه بنــدی تجهیــزات از جملــه اهــداف توســعه سیســتم هــای پشــتیبان مدیریــت دارایــی هــای 
فیزیکــی بــه منظــور پاســخگویی بــه ایــن نیازمنــدی مــی باشــد. مدلســازی اطالعــات )BIM( یکــی از مباحــث نوظهــور در 
مهندســی و مدیریــت پــروژه مــی باشــد کــه در ترکیــب بــا ســایر سیســتم هــای پشــتیبان مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی 
مزایــای چشــم گیــری را در مدیریــت نگهــداری و تعمیــرات ایجــاد مــی نمایــد )تصویــر 1(.  در ایــن فرآینــد کلیــه اطالعــات 
فنــی مهندســی، تــدارکات، ســاخت، پیــش راه انــدازی، راه انــدازی و مدیریــت تعمیــر و نگهــداری پــروژه بــر بســتر مــدل هــای 
ســه بعــدی )3D( قــرار میگیــرد. یکپارچگــی بیــن بانــک جامــع اطالعــات تجهیــزات و مــدل ســه بعــدی آنهــا امــکان مدیریــت 
و دسترســی مــدل محــور بــه کلیــه اطالعــات تجهیــزات را فراهــم مــی آورد. رویکــرد هــای ســنتی عمدتــا منجــر بــه عــدم 
توجــه کافــی بــه مســتند ســازی دقیــق پــروژه و تحویــل نقشــه هــای چون-ســاخت3 مناســب بــه شــرکت هــای بهــره بــردار 
تاسیســات میگــردد. حــال آنکــه توســعه مــدل هــای اطالعاتــی پــروژه )BIM( در هنــگام ســاخت، منجــر بــه دیجیــت ســازی 
و مســتند ســازی کلیــه اطالعــات مــورد نیــاز جهــت نگهــداری و تعمیــرات پــروژه در فــاز بهــره بــرداری، افزایــش کیفیــت 

نگهــداری و دسترســی بــه مســتندات پــروژه و تســهیل کدینــگ و طبقــه بنــدی تجهیــزات میشــود )تصویــر 2(.
     در ایــن راســتا مــدل هــای جامــع اطالعاتــی )BIM( کلیــه تاسیســات میــدان نفتــی آزادگان جنوبــی اعــم از تاسیســات 
ســرچاهی، منیفولدهــا، خطــوط جریانــی و ... بــه مــوازات ســاخت ایــن تاسیســات توســط شــرکت مهندســی و توســعه نفــت، 
ــدان  ــار شــرکت نفــت و گاز ارون ــال در اختی ــی ارزشــمند دیجیت ــوان یــک دارای ــه عن ــه بعــدی ب ــده و در مرحل ایجــاد گردی
قــرار میگیــرد. رونــد غنــی ســازی ایــن مــدل هــای اطالعاتــی در فــاز بهــره بــرداری از پــروژه و در ترکیــب بــا سیســتم هــای 

مدیریــت کامپیوتــری نگهــداری و تعمیــرات )CMMS( ادامــه مــی یابــد. 

تصویر 1: فرآیند مدلسازی اطالعات پروژه )BIM( دارای مزایای زیادی در طول چرخه عمر پروژه می باشد

As-Built  3
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BIM تصویر 2: تسهیل در دسترسی و افزایش کیفیت تگهداشت اطالعات تجهیزات در طول چرخه عمر در صورت استفاده از مدل های اطالعاتی پروژه

 )5D5( و پنــج بعــدی )4D4( امــکان توســعه مــدل هــای چهاربعــدی ،)BIM( از جملــه مزایــای دیگــر مــدل هــای اطالعاتــی     
ــه برنامــه زمــان بنــدی و شکســت هزینــه نگهــداری و تعمیــرات مــی باشــد. ســاخت  از طریــق اتصــال مــدل ســه بعــدی ب
مــدل هــای چهاربعــدی و پنــج بعــدی منجــر بــه ایجــاد دیــد بصــری نســبت بــه عملیــات و هزینــه هــای اجرایــی  و همچنیــن 
پایــش بصــری شــاخص هــای کلیــدی عملکــرد بــه خصــوص در صــورت وجــود تجهیــزات و برنامــه ریــزی پیچیــده میگــردد.  

توسعه مدل جامع واقعیت مجازی و افزوده )AVR( طرح آزادگان جنوبی
    فنــاوری واقعیــت مجازی/افــزوده از جملــه فنــاوری هــای نوظهــور مــی باشــد کــه در چندیــن ســال گذشــته توجــه بســیاری 
از صنایــع در زمینــه هــای مختلفــی اعــم از بــازی و ســرگرمی، تبلیغــات، ســینما، آمــوزش و ... را در ســطح دنیــا بــه خــود 
جلــب نمــوده اســت. ایــن فنــاوری در حــوزه هــای مختلــف مهندســی و مدیریــت در صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی نیــز 
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. از جملــه کاربــرد هــای واقعیــت مجازی/افــزوده در زمینــه مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی 
ــه،  ــات صــورت گرفت ــر اســاس مطالع ــرات مــی باشــد. ب ــان نگهــداری و تعمی ــوزش تخصصــی کارکن ایجــاد بســتر هــای آم
آمــوزش هــای انجــام شــده در فضــای واقعیــت مجــازی یــا واقعیــت افــزوده بــه دلیــل قرارگیــری کارکنــان در محیــط شــبه 
واقعــی، بــا گذشــت زمــان در ذهــن وی مانــدگار تــر بــوده و موثرتــر واقــع میگــردد. همچنیــن اســتفاده از مــدل هــای واقعیــت 
افــزوده در برنامــه ریــزی نگهــداری و تعمیــرات میتوانــد منجــر بــه تســهیل ورود اطالعــات و یــا مشــاهده آخریــن وضعیــت 

تجهیــز مــی گــردد.
     در ایــن راســتا مــدل جامــع واقعیــت مجــازی )VR( کلیــه دارایــی هــای فیزیکــی میــدان آزادگان جنوبــی بــر اســاس مــدل 
هــای اطالعــات )BIM( دارایــی هــای فیزیکــی توســط محققیــن دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران توســعه یافتــه اســت. ایجــاد 

)Four Dimensional )4D  4

)Five Dimensional )5D  5
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ایــن بســتر اطالعاتــی در ترکیــب بــا سیســتم هــای اطالعــات مدیریــت پــروژهPMIS(6 ) منجــر بــه ایجــاد سیســتمی یکپارچــه 
جهــت مدیریــت و اطــالع از آخریــن وضعیــت فــاز هــای مختلــف مهندســی، تــدارکات و ســاخت پــروژه هــای طــرح میگــردد. 
بدیــن ترتیــب مدیریــت پــروژه قــادر خواهــد بــود تــا بــا بــه چشــم زدن دوربیــن واقعیــت مجــازی، بــه طــور مجــازی در پــروژه 
هــای طــرح قــرار گرفتــه و وضعیــت پــروژه را بــر اســاس انــواع فیلتــر هــا و کدینــگ رنــگ هــا بــه صــورت عینــی مشــاهده 
ــاز نگهــداری و  ــرات )CMMS( در ف ــری نگهــداری و تعمی ــت کامپیوت ــا سیســتم هــای مدیری ــدل ب ــن م ــب ای ــد. ترکی نمای
تعمیــرات پــروژه نیــز مزایــای بســیاری اعــم از اطــالع از آخریــن وضعیــت تجهیــزات بــا اســتفاده از کدینــگ رنــگ در محیــط 
ــت  ــط واقعی ــزات در محی ــداری تجهی ــه نگه ــی و تاریخچ ــی مهندس ــات فن ــک اطالع ــه بان ــی ب ــازی و دسترس ــت مج واقعی
مجــازی را فراهــم مــی آورد. دسترســی و قرارگیــری آنــی در تاسیســات طرحــی بــه وســعت جغرافیایــی طــرح آزادگان جنوبــی 
جذابیــت و کارایــی ایــن مــدل را بیشــتر نمــوده اســت. ایــن سیســتم یکپارچــه در بیســت و چهارمیــن نمایشــگاه صنعــت 

نفــت، گاز و پتروشــیمی کشــور در اردیبهشــت مــاه ســال جــاری در غرفــه شــرکت ملــی نفــت ایــران رونمایــی گردیــد.   

     در حــوزه فنــاوری واقعیــت افــزوده، مــدل هــای واقعیــت افــزوده تاسیســات میــدان آزادگان جنوبــی  و مــدل هــای واقعیــت 
افــزوده نقشــه هــای آیزومتریــک تاسیســات توســط محققیــن دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران توســعه یافته اســت.

 BIM-GIS توسعه سیستم یکپارچه مدیریت اطالعات دارایی های فیزیکی
پشــتیبانی اطالعاتــی از برنامــه ریــزی نگهــداری و تعمیــرات در تاسیســاتی نظیــر میــدان آزادگان جنوبــی کــه دارای وســعت 
ــری و  ــرار گی ــق ق ــی برخــوردار اســت.  اطــالع از محــل دقی ــت باالی ــی باشــند از اهمی ــادی م ــی زی ــی جغرافیای و پراکندگ
آخریــن وضعیــت خطــوط لولــه جریانــی، اطــالع از آخریــن وضعیــت رقــوم ســطح آب و آبگرفتگــی و ... از جملــه اطالعاتــی 
اســت بــه عمومــا توســط سیســتم هــای اطالعــات جغرافیایــی )GIS( مدیریــت میگــردد. یکپارچگــی مــدل هــای اطالعاتــی 
ــه ایجــاد بســتر اطالعاتــی جامعــی  ــا سیســتم هــای اطالعــات جغرافیایــی )GIS( منجــر ب )BIM( دارایــی هــای فیزیکــی ب

جهــت پشــتیبانی از سیســتم هــای کامپیوتــری مدیریــت نگهــداری و تعمیــرات )CMMS( میگــردد. از ایــن رو بســتر یکپارچه 
اطالعــات دارایــی هــای فیزیکــی BIM-GIS طــرح آزادگان جنوبــی نیــز توســط محققیــن دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران و 

واحــد فنــاور ACMP توســعه یافتــه اســت.   
)Project Management Information System )PMIS  6
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1- مدیریت دارایی فیزیکی
ــت  ــود عملکــرد ،  مدیری ــق بهب ــرای تحقــق ارزش از طری ــه فعالیــت هــاي منظــم ، هماهنــگ و یکپارچــه ب شــامل مجموع
ریســک و بهینــه ســازی هزینــه هــای چرخــه عمــر دارایــی هــا در راســتاي تحقــق اهــداف اســتراتژیک ســازمان مــی باشــد.

شکل 1

2- مزایای استقرار نظام مدیریت دارایی فیزیکی

• مدیریت ریسک	
• تصمیم گیری آگاهانه سرمایه گذاری دارایی	
• بهبود عملکرد مالی	
• اثبات تطابق ها	
• اثبات مسئولیتهای اجتماعی	
• بهبود خدمات و خروجی ها	
• بهبود اثربخشی و کارایی	

چالش های اساسی استقرار مدیریت دارایی فیزیکی

در صنعت نفت و گاز ایران
مهدی علیپور

 رئیس بازرسی فنی شرکت ملی گاز ایران  
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• بهبود پایداری سازمانی	
• ارتقای اعتبار سازمانی	

UPTIME 3- مدل اجرایی مدیریت دارایی های فیزیکی صنعت نفت مبتنی بر مدل

شکل 2

4- چالش های اساسی
اســتقرار سیســتم مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی در صنعــت نفــت و گاز بــا چالــش هایــی روبــرو اســت کــه چالــش هــای 

اساســی کــه ســازمان بــا بــا آن هــا مواجــه مــی شــود عبــارت انــد از:
• سامانه های اطالعاتی موجود	
• ساختار سازمان برای پیاده سازی مطلوب الزامات مدیریت دارایی فیزیکی	
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در ادامه به بررسی هر یک از این چالش ها می پردازیم.
1-4- چالش سامانه های اطالعاتی موجود

بــرای اســتقرار مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی در هــر ســازمان در ابتــدا نیــاز اســت کــه اطالعــات مربــوط بــه مــوارد زیــر 
در اختیــار تیــم قــرار گیــرد:

• اطالعات جغرافیایی دارایی ها	
• اطالعات سیستم مدیریت تقاضا برای دارایی ها	
• داده های مهندسی ، پارامتر ها و مدارک مهندسی	
• اطالعات سیستم زنجیره تامین مواد و قطعات	
• داده های مالی فعالیت های چرخه عمر دارایی ها	
• اطالعات سیستم مدیریت ریسک	
• اطالعات سیستم مدیریت انرژی	
• اطالعات سیستم نگهداری و تعمیرات	
• اطالعات سیستم کنترل کیفیت	
• اطالعات سیستم بهره برداری	

همانطــور کــه در بــاال بیــان شــد ایــن اطالعــات بایــد در اختیــار تیــم قــرار بگیــرد امــا معمــوال در جمــع آوری ایــن اطالعــات 
ســازمان بــا چالــش هایــی مواجــه مــی شــود کــه عبــارت انــد از: 

• جمع آوری داده ها و اطالعات بدون در نظر گرفتن نظام فرآیند های کسب و کار	
• کیفیت و تناسب داده ها و اطالعات با فعالیت ها و تصمیمات مدیریت دارایی ها	
• جمع آوری اطالعات در طول زمان به صورت جزیره ای	
• صحت و قابلیت اطمینان داده ها 	
• عدم توازن پایگاه داده های موجود و نبود پروتکل برای تبادل اطالعات	
• مکانیزه نبودن برخی از فرآیند ها	

2-4- چالش ساختار سازمان برای پیاده سازی مطلوب الزامات مدیریت دارایی فیزیکی
همــواره در پیــاده ســازی مطلــوب مدیریــت دارایــی هایــی فیزیکــی ســاختار ســازمانی چالــش برانگیــز بــوده و مشــکالتی را 

ایجــاد کــرده کــه ایــن مشــکالت عبــارت انــد از: 
• رویکرد مستقل  و بخشی به فعالیت های چرخه عمر دارایی های فیزیکی در زنجیره ارزش	
• پراکندگی فعالیت های چرخه عمر دارایی های فیزیکی در ساختار های وظیفه ای سازمان	
• تنوع ساختار های نگهداری و تعمیرات سازمان )تجهیز محور ، بهره بردار محور و مهندسی محور(	
• عدم شناسایی الزامات شایستگی کارکنان مرتبط با مدیریت چرخه عمر دارایی های فیزیکی	
• عــدم هــم راســتایی برنامــه هــای آموزشــی و توســعه ســرمایه هــای انســانی بــا الزامــات شایســتگی مــورد 	



               

            PetroPAM                                                                                            پتروپم/سال سوم/فروردین 99/شماره پنجم                   

59

نیــاز
• مشخص نبودن وظایف ، مسئولیت ها و اختیارات در مدیریت چرخه عمر دارایی های فیزیکی 	

5- رویکرد های آتی استقرار مدیریت دارایی فیزیکی در شرکت ملی گاز
بــا در نظــر گرفتــن چالــش هــای بیــان شــده شــرکت ملــی گاز بــا هــدف بهبــود و برطــرف نمــودن ایــن چالــش هــا بــرای 

اســتقرار مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی هــای اقدامــات زیــر را انجــام خواهــد داد:   
• طرح ریزی سیستم مدیریت دارایی فیزیکی همراستا با اهداف کسب و کار شرکت ملی گاز ایران	
• طراحــی ســاختار فرآینــدی مدیریــت دارایــی فیزیکــی و بــاز آرایــی ســاختار موجــود بــر اســاس مدیریــت 	

فرآینــد هــا
• شناسایی و جمع آوری داده ها و طراحی پایگاه داده های مورد نیاز 	
• رفع موانع یکپارچه سازی سامانه های اطالعاتی موجود با تعریف پروتکل های مشترک	
• استفاده از مدیریت داده ها در مدیریت موجودی انبار های شرکت ملی گاز	
• امکان سنجی استفاده از اینترنت اشیاء  در مدیریت فعالیت های چرخه عمر دارایی ها	
• تســهیم هوشــمندانه ریســک تاسیســات و دارایــی هــا بــا بیمه گــران بــر اســاس ارزیابــی ریســک بــر مبنــای 	

ISO31000 استاندارد 
• کنترل فرآیندهای برونسپاری با استفاده از تحلیل داده های هوشمند دارایی ها	

 

سامانه آنالین خودارزیابی

مدیریت دارایی های فیزیکی

sa.petropam.ir



پایگاه دانش مدیریت دارائی های فیزیکی صنعت نفت 

ایــن پایــگاه بــا اهــداف زیــر در حــوزه مدیریــت دارائی هــای فیزیکــی صنعــت نفــت بــرای اولیــن بــار در ســطح کشــور توســط ایــن 
مرکــز، طراحــی و راه انــدازی گردیــده اســت:

- تجمیع، انباشت، نشر و انتقال دانش
- انتقال تجربیات علمی و اجرائی متخصصین صنعت نفت 
- کمک به رشد و تعالی دانش آموختگان رشته های مرتبط

- کمک به اجرای پروژه های پژوهشی صنعتی 
- ایجاد یک شبکه و بانک اطالعاتی نخبگان، متخصصین و فعاالن حوزه مدیریت دارائی های فیزیکی

www.petropam.info : آدرس سایت

شبکه فعاالن، متخصصان و نخبگان مدیریت دارائی های فیزیکی صنعت نفت 
ــه منظــور گســترش و ایجــاد یــک بانــک یکپارچــه و جامــع از متخصصیــن و نخبــگان حــوزه مدیریــت دارائی هــای فیزیکــی  ایــن شــبکه ب

صنعــت نفــت ایجــاد شــده اســت.

سامانه آنالین خودارزیابی مدیریت دارائی های فیزیکی صنعت نفت 

ــه  ــا ب ــه تنه ــد و ن ــخص می کن ــازمان را مش ــزات س ــی و تجهی ــای فیزیک ــت دارائی ه ــه مدیری ــازمان ب ــگاه س ــوع ن ــامانه ن ــن س ای
ــی کمــک می کنــد، بلکــه در ایجــاد و توســعه یــک برنامــه بهبــود در راســتای پیاده ســازی  ارتبــاط میــان ســازمان و گــروه ارزیاب
مدیریــت نگهــداری و تعمیــرات بهینــه در مجموعــه، مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت. بــا توجــه بــه اینکــه اطالعــات مــورد نیــاز 
ایــن ســامانه بایــد توســط تمامــی رده هــای ســازمان، از اپراتورهــا و تکنســین ها تــا مدیرعامــل و معاونیــن، و نیــز تمامــی پســت های 
ــانی و  ــع انس ــی، مناب ــر مهندس ــا مدی ــرداری ت ــئوالن بهره ب ــتند )از مس ــازمان هس ــزات س ــر تجهی ــی درگی ــه نوع ــه ب ــازمانی ک س

ــردد،  ــل گ ــزی( تکمی برنامه ری
لــذا تــالش شــده اســت تــا ایــن ســامانه بــا اســتفاده از کمتریــن اصطالحــات تخصصــی ممکــن تنظیــم شــود تــا حداکثــر مشــارکت 

ســازمان صــورت پذیــرد.
sa.petropam.ir : آدرس سایت
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