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یادداشت مدیرمسئول
دکتر مهدی میررکنی

چهاردهمیــن همایــش بینالمللــی ایمنــی و مدیریــت
داراییهــای فیزیکــی در روزهــای سهشــنبه و چهارشــنبه
 10و  11دی مــاه در پژوهشــگاه صنعــت نفــت برگــزار شــد.
ایــن همایــش بــا ایجــاد فضایــی جهــت تبــادل اطالعــات
مابیــن نخبــگان ،متخصصــان ،مدیــران ارشــد و کارشناســان
ایــن رشــته ،زمینهســاز بــه اشــتراکگذاری تجربیاتشــان
در اســتقرار و پیادهســازی مدیریــت داراییهــای فیزیکــی

همکاری با ما در

در صنایــع بــزرگ ایــران از جملــه صنعــت نفــت ،گاز و
پتروشــیمی کشــور شــده اســت .بــه طورکلــی همایشهــا
ارتبــاط مســتقیمی بــا رشــد و تحــوالت یــک جامعــه دارنــد
و برگــزاری هرســاله ایــن همایــش نشــاندهنده واکنــش و

سایت مرکز توسعه

تحــول کشــور نســبت بــه موضــوع مدیریــت داراییهــای
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 چشــمانداز ،اهــداف و مأموریتهــای وزارت
نفــت درخصــوص حــوزه داراییهــای فیزیکــی پرداختــه و
همچنیــن عوامــل داخلــی و خارجــی شــامل نقــاط قــوت و

نظام مدیریت
دارائیهای فیزیکی

ضعــف ،فرصتهــا و تهدیدهــا و عملکــرد برخــی شــرکتهای
موفــق در دنیــا را مــورد بحــث و بررســی قــرارداد .در آخــر بــه
طــور اجمــال نــکات کلیــدی موفقیــت در اســتقرار مدیریــت

www.petropam.ir

داراییهــای فیزیکــی در صنعــت نفــت ،گاز و پتروشــیمی
بیــان گردیــد.
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یادداشت سردبیر
دکتر سیامک برادران
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بــرآن شــدیم تــا در ایــن شــماره از نشــریه تعــدادی از
ســخنرانیهای همایــش را در دســترس عالقهمنــدان
قراردهیــم کــه ایــن مهــم بــا لطــف ســخنرانان گرامــی
فراهــم آمــد.

دی مــاه امســال همایــش بینالمللــی «مدیریــت
داراییهــای فیزیکــی» بــرای چهاردهمیــن ســال متوالــی
برگــزار گردیــد .در ایــن همایــش  6میزگــرد تخصصــی
برگــزار گردیــد« .میزگرد صنعــت نفت ،گاز و پتروشــیمی»
یکــی از ایــن  6میزگــرد بــود کــه بــا اســتقبال و مشــارکت
شــرکتکنندگان همایــش مواجــه شــد ،و نشــاندهنده
عالقــه و توجــه دسـتاندرکاران ایــن صنعــت بــه اســتقرار

آیا میدانید؟
ازطریق پست الکترونیکی

petropam@put.ac.ir

مدیریــت داراییهــای فیزیکــی در صنعــت نفــت ،گاز و

میتوانید مقاالت و

نتایــج نظرســنجیها در همایــش نیــز حاکــی از ایــن

پژوهشهای خود را

صنعــت بــر ایــن باورنــد کــه اســتقرار سیســتم مدیریــت

برای چاپ در مجله

پتروشــیمی اســت.

موضــوع اســت کــه بیــش از  90درصــد خبــرگان ایــن

داراییهــای فیزیکــی بــه بهبــود ســطح قابلیــت اطمینــان
و دســترسپذیری تجهیــزات کمــک میکنــد.
در ایــن همایــش آخریــن یافتههــا و همچنیــن تجربیــات
در جهــت اســتقرار مدیریــت داراییهــای فیزیکــی در
صنعــت مــورد بحــث و بررســی قرارگرفــت.
2
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دوره آموزشي مديريت داراییهای فيزيکي براي مديران ارشد
شرکت ملي پااليش و پخش
اوليــن دوره آموزشــي ســه روزه مديريــت داراییهــاي فيزيکــي مديــران ارشــد شــرکت ملــي پااليــش و پخــش توســط
مرکــز توســعه نظــام مديريــت داراییهــاي فيزيکــي صنعــت نفــت وابســته بــه دانشــگاه صنعــت نفــت در محــل مجتمــع
آموزشــي پســيان شــرکت پااليــش و پخــش برگزارگرديــد.
ابتــدا جنــاب آقــاي مهــديزاده رئيــس آمــوزش و تجهيــز نيــروي انســاني شــرکت ملــي پااليــش وپخــش درمــورد چرايــي
شــروع دورههــاي آموزشــي بــراي مديــران ارشــد بــا دوره مديريــت داراییهــاي فيزيکــي ســخن گفتنــد.
ايشــان صنعــت نفــت را پيشــگام در حــوزه دارایــی و تعميــرات دانســته و بــا تاکيــد بــر لــزوم بــه روز بــودن در ايــن حــوزه
و اکتفــا نکــردن بــه آنچــه تاکنــون انجــام شــده اســت ،ايــن دوره را بســيار حائــز اهميــت دانســتند .وي دوره مديريــت
داراییهــاي فيزيکــي بــا جهتگيــري داراییهــا و تجهيــزات نفــت را مفيــد دانســته و آرزو کردنــد پــس از ايــن دوره ،شــاهد
تحوالتــي در جهــت بهبــود دانــش و نگــرش مديــران ارشــد در ايــن حــوزه باشــيم .ســپس کليــپ کوتاهــي از فعاليتهــاي
مرکــز توســعه نظــام مديريــت داراییهــاي فيزيکــي پخــش شــد.
در ادامــه جنــاب آقــاي دکتــر زواشــکياني بــا ذکــر ايــن نکتــه کــه بيشــترين قســمت داراییهــاي فيزيکــي صنايــع در وزارت
نفــت اســت ،و بحــث اصلــي در دنيــاي کنونــي نگهــداري و بهــرهوري از امکانــات ســاخته شــده ميباشــد آغــاز بــه تدريــس
نمودنــد .در ايــن دوره ،ضمــن معرفــي تاکتيکهــاي نگهــداري و تعميــرات ،آشــنايي بــا رويکردهــاي نويــن در نگهــداري و
تعميــرات ( )RCM , TPMو سيســتم مکانيــزه نگهــداري و تعميــرات ( ،)CMMSفرآيندهــاي يکپارچــه ســازي و روش
هــاي بهينــه ســازي و الگوبــرداري نيــز مــورد بحــث و بررســي قــرار گرفتنــد.
ايــن دوره آموزشــي 13 ،مهرمــاه آغــاز و در روز  15مهــر  1398بــا ســخنراني معــاون تجهيــز و توســعه منابــع انســاني
شــرکت پااليــش و پخــش ،در مجتمــع آموزشــي پســيان بــه پايــان رســيد.
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اجرای دوره تخصصی نظام یکپارچه مدیریت دارایی های فیزیکی
ویژه مدیران و رؤسای شرکت پاالیش نفت آبادان

دوره آموزشــی « آشــنایی بــا روش پیــاده ســازی نظــام مدیریــت یکپارچــه دارایــی هــای فیزیکــی بــر اســاس مــدل
 IAMاســتاندارد  » ISO55000ویــژه مدیــران و رؤســای شــرکت پاالیــش نفــت آبــادان در تاریــخ  98/11/30و بــا
حضــور آقــای دکتــر ســیامک بــرادران مدیــر مرکــز توســعه نظــام مدیریــت داراییهــای فیزیکــی دانشــگاه صنعــت نفــت
برگزار گردید.
ایــن دوره آموزشــی بــا اســتقبال گســترده بیــش از  40نفــر از مدیــران و رؤســای بخــش هــای مختلــف بهــره بــرداری ،
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
داراییهــای 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 داراییهــای 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.
در ادامــه ایشــان دوره را بــا ایــن پرســش آغــاز نمودنــد کــه در کدامیــن جهــان زندگــی مــی کنیــم؟ ســپس بــا طــرح
ســواالت کلیــدی در حــوزه مدیریــت دارایــی هــا بــه عنــوان چالــش هــای ســازمان هــا از جملــه شــرکت پاالیــش نفــت
آبــادان ( )Abadan Oil Refining Coبــه تشــریح مفاهیــم نظــام مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی پرداختنــد .دکتــر
بــرادران ضمــن بیــان تاریخچــه مختصــر مدیریــت دارایــی فیزیكــی عنــوان کردنــد کــه نظــام مدیریــت داراییهــای فیزیکــی
بـه عنــوان یــک دیــدگاه اســتراتژیک در ســازمانهای 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 داراییهــای فیزیکــی از رویکــرد نگهــداری و تعمیــرات
و توضیــح  16وجــه تمایــز ایــن دو رویکــرد در خصــوص مزایــای اســتقرار و خروجــی هــای آن اشــاره نمودنــد کــه شــواهد
4
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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
و قانونــی ،ارزیابــی اســتراتژی هــای تجــاری آتــی ،کاهــش قابــل توجــه هزینــه مدیریــت دارایــی هــا در طــول عمرشــان
بهبود دهد.
وی در ادامــه در خصــوص اســتانداردهای ایــن حــوزه بــه معرفــی اســتانداردهای ســری ایــزو  55000اشــاره کــرده و بــه ارایــه
تعاریــف و اصطالحــات آن پرداختنــد و روش پیــاده ســازی نظــام مدیریــت یکپارچــه دارایــی هــای فیزیکــی بــر اســاس مــدل
 IAMرا بــا توجــه بــه پارادایــم جدیــد وزارت نفــت مطــرح نمودنــد .دکتــر بــرادران در خصــوص بســتر ســازی اســتقرار مــدل
مذکــور بــه گام ضــروری نظــام آمــوزش مــدل  IAMبــه عنــوان یکــی از گامهــای اصلــی و معرفــی ســند IAMتحــت عنــوان
 Principles of Asset Management and Advanced Asset Managementو وظیفــه مرکــز در خصــوص ارایــه
ایــن آمــوزش هــا بــا دو رویکــرد ختــم بــه گواهــی و ختــم بــه مــدرک دیپلــم  IAMاشــاره نمودنــد.
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مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی فیزیکی دانشگاه صنعت نفت  30بهمن ماه برگزار کرد:

دوره مدیریت دارایی های فیزیکی
ویژه رؤسای ایمنی و بازرسی فنی شرکت ملی گاز ایران
رویکــرد مدیریــت داراییهــای فیزیکــی ب ـ ه عنــوان یــک رویکــرد اســتراتژیک در ســازمانهای تجهیزمحــور ،در طــول ســه
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.
مرکــز توســعه نظــام مدیریــت دارایــی فیزیکــی دانشــگاه صنعــت نفــت کــه بــا هــدف پیــاده ســازی چنیــن
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
 98/11/30جهــت شــرکت ملــی گاز ایــران در تهــران برگــزار نمــود .
ایــن دوره ویــژه رؤســای ایمنــی و بازرســی فنــی اســتانها در شــرکت ملــی گاز اجــرا شــد کــه جنــاب آقــای رزگار جهاندیــده
مباحثــی در خصــوص اصــول و مبانــی مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی شــامل مفاهیــم و مبانــی مقدماتــی ،اســتانداردها،
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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برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت داراییهای فیزیکی
توسط دکتر سیامک برادران در دانشکده نفت آبادان

ســومین جلســه از ســری جلســات  Study Groupبــه صــورت کارگاه آموزشــی و بــا موضــوع مدیریــت داراییهــای
فیزیکــی (" )"Physical Asset Managementبــا حضــور آقــای "دکتــر ســیامک بــرادران" مدیــر مرکــز توســعه نظــام
مدیریــت داراییهــای فیزیکــی دانشــگاه صنعــت نفــت برگــزارشــد.
ایــن کارگاه بــا همــکاری مرکــز و انجمــن بینالمللــی نفــت ( )SPEویــژه اســاتید و دانشــجویان در روز چهارشــنبه  30بهمــن
مــاه  1398ســاعت  9:۳۰در 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
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 داراییهــای فیزیکــی را بــر عهــده دارد.
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ایشــان پــس از معرفــی ارکان مرکــز بحــث نظــام مدیریــت داراییهــای فیزیکــی را آغــاز نمودنــد .نخســت بــه تبییــن ابــر
روندهــا ( )Mega Trendپرداختنــد و موضــوع پیچیدگــی ( )Complexityرا بــه عنــوان یکــی از پادایــم هــای موجــود
معرفــی کردنــد .ســپس بــا توجــه بــه اهمیــت نظــام مدیریــت داراییهــای فیزیکــی مبانــی و مفاهیــم آن را تشــریح نمودنــد.
وی در ادامــه در خصــوص اســتانداردهای ایــن حــوزه بــه معرفــی اســتانداردهای ســری ایــزو  55000و اصطالحــات آن و نیــز
بــه توضیــح وجــوه افتــراق نظــام مدیریــت داراییهــای فیزیکــی از مبحــث نگهــداری و تعمیــرات بــه همــراه مزایــای اســتقرار
و خروجــی هــای آن پرداختنــد .در پایــان جلســه از طــرف انجمــن بینالمللــی نفــت ( )SPEلــوح تقدیــری توســط رئیــس
انجمــن بــه ایشــان اهــدا گردیــد.
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چهاردهمین همایش بین المللی ایمنی و مدیریت داراییهای فیزیکی
چهاردهمیــن همایــش بینالمللــی ایمنــی و مدیریــت

در صنعــت نفــت ،گاز و پتروشــیمی بودنــد ،بــه شــمار

داراییهــای فیزیکــی (مدیــران فنــی و نگهــداری

میرفــت.

و تعمیــرات) در روزهــای ســه شــنبه و چهارشــنبه
 10و  11دی مــاه  1398در ســالن همایشهــای
پژوهشــگاه نفــت برگــزار گردیــد .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 .از آنجایــی کــه امــروزه
کاهــش هزینههــای تولیــد و جلوگیــری از حــوادث ایمنــی

محورهای این همایش عبارت بودند از:
مدیریت داراییهای فیزیکی در انقالب صنعتی چهارم؛
ارتبــاط دوســویۀ مدیریــت ایمنــی و مدیریــت داراییهــای
فیز یکی ؛
رفــع گلوگاههــای تولیــد بــا بهرهگیــری از تحلیــل علــل
ریش ـهای؛
سیر تحول نرمافزارهای مدیریت عملکرد داراییها؛

و زیســتمحیطــی جــزو اولویتهــای اصلــی ســازمانهای

استراتژیهای نگهداری و تعمیرات؛

تجهیزمحــور و مجتمعهــای صنعتــی محســوب میشــود،

مدیریت چرخۀ عمر داراییهای فیزیکی؛

ایــن همایــش فضایــی فراهــم کــرد تــا مدیــران و خبــرگان
ایــن حــوزه از سراســر جهــان کنــار هــم جمــع شــوند و
بــا جدیدتریــن راهکارهــا و ایدههــا بــرای بهبــود و رفــع
مشــکالت آشــنا شــوند.
در ایــن همایــش دورههــای آموزشــی ،کارگاههــا و
میزگردهایــی در حوزههــای تخصصــی مرتبــط بــا مدیریــت
داراییهــای فیزیکــی برگــزار گردیــد.
پنجمیــن جایــزه تعالــی مدیریــت داراییهــای فیزیکــی
(نگهــداری و تعمیــرات) نیــز در ایــن همایــش اجــرا و بــه
برگزیــدگان ایــن بخــش جوایــزی اعطــا گردیــد.

عناصــر حیاتــی ایمنــی و مدیریــت یکپارچگــی داراییهــای
فیز یکی ؛
ارزیابــی ،مدیریــت عملکــرد و شــاخصهای نگهــداری و
تعمیــرات؛
ارزیابــی صالحیــت کارکنــان تعمیراتــی و توانمندســازی
نیــروی انســانی؛
رویکردهــا و تکنیکهــای برنامهریــزی بلندمــدت،
میانمــدت و کوتاهمــدت بــرای نگهــداری و تعمیــرات؛
مدیریت دادههای زیربنایی نگهداری و تعمیرات؛
برونســپاری و مدیریــت پیمانــکاران نگهــداری و تعمیــرات
و نظــارت بــر پیمانهــای نگهــداری و تعمیــرات؛

همچنیــن زمینـهای پدیــد آمــد تــا شــرکت هــای فعــال در

نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر؛

ایــن حــوزه دســتاوردها و محصــوالت خــود را در معــرض

ـاح طراحــی ،نوســازی و تعمیــرات
مدیریــت پروژههــای اصـ ِ

بازدیدکننــدگان قــرار دهنــد .دانشــگاه صنعــت نفــت نیــز

اساسی؛

در ایــن همایــش دارای غرفــه بــود و یکــی از پربازدیدتریــن

تحلیــل و مدیریــت جایگزینــی تجهیــزات و متوســط عمــر

غرفــه هــا توســط شــرکت کننــدگان در همایــش کــه شــاغل

داراییهــا.
9

پتروپم/سال سوم/فروردین /99شماره پنجم

در ایــن همایــش کارگاههایــی برگــزار گردیــد

PetroPAM

( ” )O&M

ازجملــه:

میزگرد “ایمنی و مدیریت داراییهای فیزیکی”

کارگاه انبار و قطعات یدکی؛

میزگرد “صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی”

کارگاه تحلیل علل ریشهای ()RCA؛

میزگرد “صنعت برق”

کارگاه قابلیتاطمینان ()RCM؛

میزگرد “نسل چهارم مدیریت داراییها”

کارگاه تغییر فرهنگ در واحدهای نگهداری و تعمیرات؛

میزگــرد “نقــش مدیریــت داراییهــای فیزیکــی در

کارگاه نقشۀ راه مدیریت داراییهای فیزیکی؛

ســاختمان و تأسیســات”

کارگاه مهارتهای مدیریتی برای مدیران فنی؛

در ایــن همایــش  40ســخنرانی نیــز برگــزار گردیــد و

کارگاه برنامــۀ کار اســتاندارد ( )Job Planو نحــوۀ نــگارش

مشــاوران و خبــرگان برجســتۀ ایــن حــوزه فرصــت یافتنــد

آن؛

تــا تجربههــا ،یافتههــا و دســتاوردهای خــود در ســال

کارگاه ســاختارهای ســازمانی و شــرح وظایــف در مدیریــت

گذشــته را در بزرگتریــن گردهمایــی مدیــران فنــی ایــران

داراییهــای فیزیکــی.

بــه شــرکتکنندگان ارائــه کننــد.
بیــش از  ۵۰۰نفــر از مدیــران و دس ـتاندکاران نگهــداری و

میزگردهــای همایــش مدیریــت داراییهــای

تعمیــرات از صنایــع مختلــف بــزرگ و کوچــک ،کارشناســان

فیزیکــی نیــز عبــارت بودنــد از:

و مشــاوران نگهــداریو تعمیــرات نیــز از ایــن ســخنرانیها

میزگــرد “بــرون ســپاری بهرهبــرداری و نگهداشــت

بهــره بردنــد.
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پنجمین دورة جایزه مدیریت داراییهای فیزیکی
ایــن جایــزه بــرای نخســتین بــار در همایــش دهــم برگــزار
و بــا اســتقبال اهالــی صنعــت روبـهرو شــد .در فراینــد ایــن
جایــزه ،ســازمانهای مختلــف در دو مرحلــۀ خودارزیابــی و
ارزیابــی شــخص ثالــث بــر اســاس پرسشــنامه و مــدل آپتایم

•«پاالیشــگاه چهــارم پــارس جنوبــی» برنــدۀ تندیــس
برنزیــن  ۶ســتاره (بــا  ۹امتیــاز پیشــرفت نســبت بــه
ســال قبل)؛

( )Uptimeارزیابــی میشــوند .یکــی از مأموریتهــای

•«پاالیشــگاه گاز بیدبلنــد» برنــدۀ تقدیرنامــۀ ۵

مهــم ایــن جایــزه ،عــاوه بــر ترویــج دانــش و تشــویق

ســتاره (بــا  ۱۰امتیــاز پیشــرفت نســبت بــه ســال

ســازمانها ،معرفــی الگویهــای ایرانــی نگهداشــت اســت.

قبــل)؛

ســازمانهایی کــه دغدغههــای مشــترک در محیــط
کســبوکار دارنــد ،قطعــاً راحتتــر میتواننــد الگوپذیــر
و الگوســاز باشــند .همچنیــن ایــن جایــزه از طریــق ارائــۀ

•«توزیــع بــرق خراســان شــمالی» برنــدۀ تقدیرنامــۀ
 ۳ســتاره (در اولیــن ســال حضــور)؛

گزارشهــای مقایســهای بیــن ســازمانهای داخلــی و

•«بنــدر امــام خمینــی (ره)» برنــدۀ تقدیرنامــۀ ۳

خارجــی ،بــه ارزیابیشــوندگان کمــک میکنــد تــا جایــگاه

ســتاره (در اولیــن ســال حضــور)؛

خــود را نســبت بــه ســازمانهای کالس جهانــی در مبحــث
مدیریــت داراییهــای فیزیکــی بســنجند.
امســال در پنجمیــن دورۀ ایــن جایــزه ،از مجمــوع
شــرکتهایی کــه آمادگــی خــود را بــرای ارزیابــی اعــام
کردنــد و بــر اســاس مجمــوع امتیــازات حاصــل از ارزیابــی

•«شــرکت نفــت فــات قــاره ایــران» برنــدۀ تقدیرنامۀ
 ۲ســتاره (در اولیــن ســال حضور)؛
•«شــرکت نفــت و گاز پــارس» برنــدۀ تقدیرنامــۀ ۲
ســتاره (در اولیــن ســال حضــور)؛

 ۱۰جنبــه مــدل تعالــی مدیریــت داراییهــای فیزیکــی

•«شــرکت توزیــع بــرق خراســان رضــوی» برنــدة

(آپتایــم) ۷ ،ســازمان برتــر در در صنایــع مختلــف موفــق

تقدیرنامــة  2ســتاره (در اولیــن ســال حضــور).

بــه دریافــت جایــزه شــدند:
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برپایی غرفه دانشگاه صنعت نفت

در چهاردهمین همایش بینالمللی ایمنی و مدیریت داراییهای فیزیکی

در روزهــای ســه شــنبه و چهارشــنبه  10و  11دی مــاه  1398چهاردهمیــن همایــش بینالمللــی ایمنــی و مدیریــت
داراییهــای فیزیکــی (مدیــران فنــی و نگهــداری و تعمیــرات) ،در ســالن همایــش هــای پژوهشــگاه نفــت برگــزار گردیــد.
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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همراه با همایش  14ام
مجموعه سخنرانی ها و مقالههای ارایه شده در چهاردهمین همایش بینالمللی
ایمنی و مدیریت داراییهای فیزیکی
قسمت اول

سخنی در آغاز؛
نشــریه پتروپــم در راســتای مستندســازی همایشهــا و مجامــع علمی-تخصصــی برگــزار شــده در حــوزه مدیریــت داراییهــای
فیزیکــی و درج در ویــژه نامــه و بــه تبــع آن پایــگاه دانــش مرکــز مدیریــت داراییهــای فیزیکــی صنعــت نفــت جهــت
دسترســی عالقمنــدان ایــن حــوزه ،ســعی وافــر داشــت تــا بــه گونــهای شایســته تمامــی ســخنرانیها ومقالههــای ارایــه
شــده در رویــداد ســاالنه چهاردهمیــن همایــش مدیریــت داراییهــای فیزیکــی را گــردآوری نمایــد.
بــا پیگیریهــای بــه عمــل آمــده خوشــبختانه بــا همــکاری دوســتان برگزارکننــده و عزیــزان ســخنران ،قســمت اعظــم و
مهمتریــن مباحــث جمـع 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 ویژهنامــه 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 ســخنرانیها
و مقالههــا ،بــه ترتیــب ارائــه در همایــش جلــب مینمایــد.
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ابزارهای انقالب صنعتی چهارم برای مدیریت عملکرد داراییها

دکتر علی زواشکیانی

مدیر پروژههای مشاوره و آموزش صنعتی مرکز مدیریت داراییهای فیزیکی ( )C-MOREدانشگاه تورنتوی کانادا

 -1مقدمه
در بیــش از دو قــرن گذشــته دنیــا بیــش از  3انقــاب 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 انقــاب صنعتــی اول (قــدرت مکانیکــی و بخــار) انگلســتان را ابــر قــدرت زمــان خــودش
نمــود ،و انقــاب صنعتــی دوم (قــدرت الکتریســیته و تولیــد انبــوه) ایــاالت متحــده را قــدرت اقتصــادی برتــر در دنیــا کــرد وانقــاب
صنعتــی ســوم (کامپیوتــر و شــبکه) آمریــکا را بــه صــورت قــدرت بــا منــازع و یکــه تــاز درآورد .ســوالی کــه بایــد پاســخ داد
اینســت کــه انقــاب صنعتــی بعــدی چیســت و چــه کشــورهایی پیشــرو بــوده و واکنــش مناســب ایــران بــه آن چگونــه بایــد باشــد.

 -2انقالب صنعتی چهارم و ارتباطش با دنیای دیجیتال
هنــوز تعریــف کامــا دقیقــی از انقــاب صنعتــی چهــارم و وجــه تمایــز آن بــا انقــاب 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
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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
هــای بــاال در حــال اتفــاق افتــادن هســتند چنــان ســریع بــوده کــه پیــش بینــی را بســیار ســخت و غیــر دقیــق کــرده اســت
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 انقــاب 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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اگــر چــه انقــاب صنعتــی چهــارم و صنعــت نســل چهــار دو مقولــه متفــاوت هســتند ولــی تبلــور انقــاب صنعتــی چهــارم در
حــوزه صنعــت تقریبــا همــان چیــزی خواهــد شــد کــه بــه آن نســل چهــارم صنعتــی یــا  Industry 4.0مــی گوینــد .نســل چهــارم
صنعــت نقشــی کلیــدی و عمــده در انقــاب صنعتــی چهــارم بــازی مــی کنــد .در واقــع بــا پیشــرفت ابــزار هــای منصــوب بــه
انقــاب صنعتــی چهــارم خانــواده جدیــدی از نــرم افــزار هــا در حــال رشــد و حرکــت بــه ســمت بلــوغ هســتند کــه در ســالهای
اخیــر  APMنامیــده مــی شــوند.
 -3ظهور نرمافزار مدیریت عملکرد تجهیزات APM1
نرم افزار های  APMبا استناد به موسسه  Gartnerبه 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.
نرمافــزار مدیریــت عملکــرد داراییهــا بــه شــکل جدیــدی از سیســتمهای مدیریــت داراییهــای  CMMSو  EAM2تبدیلشــده
اســت .اگــر  CMMSسیســتمی در تاریــخ نگهداشــت اســت و  EAMسیســتمهای نرمافــزاری حــال حاضــر هســتندAPM ،
سیســتم آینــدۀ مدیریــت داراییهــا اســت .اگــر ســازمانی قصــد ســرمایهگذاری را داشــته باشــد ،حتم ـاً بایــد مدیریــت نویــن
داراییهــای فیزیکــی را بــا اســتفاده ازابــزار هــای مدیریــت عملکــرد داراییهــا در کانــون توجــه راهبردهــای خــود قــرار دهــد.
نســل جدیــد نــرم افــزار هــای مدیریــت دارایــی هــا ،بــا عنــوان  APMبــر روی مــاژول هــای هوشــمند  EAMاضافــه مــی شــود.
 EAMهــا 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 .
EAM: Enterprise Asset Management .

1
2
16

پتروپم/سال سوم/فروردین /99شماره پنجم

PetroPAM

امــا در  EAMهــای ســنتی نــوع و دقــت داده هــای جمــع آوری شــده بــرای اســتفاده در  APMهــا بــه انــدازه کافــی بهینــه و
موثــر نمــی باشــد؛ بدیــن منظــور مــاژول هــای  EAMبایــد بطــور هوشــمند طراحــی شــوند کــه تمامــی نیازمنــدی هــای دادهای
تحلیــل هــای نــرم افــزار هــای نســل جدیــد  APMرا برطــرف نماینــد .بــا چنیــن زیــر ســاختی مــاژول هــای  APMامــکان تبــادل
اطالعاتــی دقیقــی بــا  EAMهــای 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
 APMآمریکایــی بــوده ( )IBM، Bentley، GEو در ایــن اواخــر کلیــه خدمــات خــود را بــه صــورت آنالیــن در آورده انــد کــه
عــاوه 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  2میلیــارد دالر بابــت بــه روز رســانی و
خدمــات پشــتیبانی پرداخــت کنــد و هــر  5-6ســال 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
نمــی تواننــد از ایــن نــرم افزارهــا بــرای مدیریــت دارایــی هــا و فرایندهــای تولیــدی و نگهــداری تجهیــزات اســتفاده کننــد و از
قافلــه بهــره وری در ایــن حــوزه عقــب بماننــد .بــا توجــه بــه ایــن مالحظــات شــاید در حــد یــک بایــد ملــی باشــد کــه ســازمانها 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 بهترینهــای کشــور مســیری دشــوار و ناممکــن خواهــد بــود.
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کاربردهای اینترنت اشیا و مدیریت اموال و داراییها
محمد قیصری

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮال و داراﯾﯽﻫﺎ

دبیراجرایی مرکز تحقیقات اینترنت اشیا

ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎي اراﺋﻪ:
 .1ﺗﺤﻮل

دﯾﺠﯿﺘﺎل1و

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

اﺷﯿﺎ2

 .2ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮال و داراﯾﯽﻫﺎ
 .3ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯿﺎن اﺷﯿﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎي راﯾﺎﻧﻪاي و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻘﺪﻣﺎت دﻧﯿﺎي ﻧﻮﯾﻦ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ورود ﺑﻪ دوران ﺟﺪﯾﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم دوران ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ دوران ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ از ﺟﻨﺲ ﻓﻨﺎوري ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را ﺟﺬاب ﺗﺮ
ﮐﻨﺪ ،ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺎ را روﻧﻖ ﺑﺒﺨﺸﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ دﻧﯿﺎي راﺣﺖﺗﺮي را ﺑﺮاي اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل ،در واﻗﻊ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوريﻫﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪيﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﺗﺠﺎري در ﻋﺼﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺤﻮﻻت دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﭼﻬﺎر ﺟﻨﺒﻪ اﺻﻠﯽ دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
 .1ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

 .2ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﻟﮕﻮﻫﺎي ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ
 .3ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺎﻟﯽ
 .4اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي

 -1ﺑﺨﺶ اول :ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ
 -1-1ﻓﻨﺎوريﻫﺎي اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ دوران ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل
در واﻗﻊ ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪاي در ﺟﻬﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻓﻨﺎوريﻫﺎ در دو دﺳﺘﻪ اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﺮانﻫﺎي دوران ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ.


١
٢

ﻓﻨﺎوريﻫﺎي اﺻﻠﯽ دوران ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل:
x

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ

x

ﻓﻨﺎوريﻫﺎ و ﮔﺠﺖﻫﺎي ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ

x

ﭘﺮدازش اﺑﺮ

x

ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ و ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎي ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ

x

ﮐﻼن دادهﻫﺎ

x

ﭘﺮدازش ﻣﻪ ،ﻟﺒﻪ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

x

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

x

واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده و ﻣﺠﺎزي

x

ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ

x

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

(Digital Transformation) .
(Internet of Things) .
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 -1-2ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻇﻬﻮر ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﺻﻨﻌﺖ
اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﻮم ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻧﻘﻼب دﯾﺠﯿﺘﺎل از آن ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺴﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﻓﺮاﻫﻢ آورده و ﭘﺮدازش دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،دو ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺮدازش ﺳﺮﯾﻊ راﯾﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﺎﻫﻮاره ،ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﺮده ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت در آن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ

و ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ اﻧﻘﻼب دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﻋﺼﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﻇﻬﻮر
اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ،ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ،واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده و ﻣﺠﺎزي ،ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ و

ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﭘﺮدازﺷﯽ ﻧﻮﯾﻦ در راﺳﺘﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ،ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ در دﻧﯿﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت را ﺑﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺮد .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
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 -1-3ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﺮان ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل ،در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪاي ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده و دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ،داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮهاي اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ آن وﻋﺪه داده اﺳﺖ .اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﺷﯿﺎ در ﺳﻄﺢ ﻓﺮدي ،ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺟﻬﺎن آﯾﻨﺪه را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﮐﻪ در آن ﻫﻤﻪ اﺷﯿﺎ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﻣﺎ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺑﻪﻃﻮر ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﻓﻌﺎلﺳﺎزي اﺷﯿﺎي ﻣﻮﺟﻮد
در اﻃﺮاف ﻫﻤﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ اﺗﺼﺎل ،ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ درك ﮐﻨﯿﻢ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﻢﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻬﺘﺮي را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ.
در اﯾﻦ ﻓﻨﺎوري ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺟﻤﻊآوري و ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي از دادهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺪون ﺳﺎﺧﺘﺎر از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺧﻠﯽ
و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮي اراﺋﻪ داده و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﮐﺴﺐوﮐﺎر را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ.
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﺴﯿﻢ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮو اﻟﮑﺘﺮوﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ) ،(MEMSﻣﯿﮑﺮوﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ و
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ) (OTو ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ) (ITﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ
ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ ،ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ و ﺳﺨﺖاﻓﺰار ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊآوري داده اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 -1-4ﻣﻌﻤﺎري و ﻋﻨﺎﺻﺮ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب و ﻣﻌﻤﺎري واﺣﺪ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
راﻫﮑﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎري ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪاي واﺣﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
x

در ﻻﯾﻪ اول اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎري ﮐﻪ ﻻﯾﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺑﻪ آن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ،ﻣﺎژولﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪاي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﺳﻨﺠﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﻻﯾﻪ دوم اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎري )ﻻﯾﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت( ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﻗﺮاي ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه و دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮم )زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ

اﺑﺮي( اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺖويﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ )ﻫﺎبﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ( ،دادهﻫﺎ در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
x

در ﻻﯾﻪ ﺳﻮم ﮐﻪ ﻻﯾﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻧﺎم دارد؛ ﺟﻤﻊآوري ،ﭘﺮدازش و ذﺧﯿﺮه دادهﻫﺎي ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ،

x

در ﻻﯾﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻻﯾﻪ ﺳﻮم ،در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺰارشﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي ﺗﺤﺖ وب و

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ و ﺗﺼﻤﯿﻢﯾﺎر ،ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺻﺎدر ﺷﻮﻧﺪ.

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎي ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻧﻈﺎرتﻫﺎي از راه دور داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 -1-5دﻻﯾﻞ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدي از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
x

ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت

x

ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮهوري ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر

x

اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن

x

اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوري داراﯾﯽﻫﺎ و ﻧﮕﻬﺪاري از آنﻫﺎ

x

ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮاد و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ

x

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ

x

اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

x

ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ

x

ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ دزدي و ﻏﯿﺮه

x

اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي

x

ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
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 -1-6ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ارزش ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ واﺳﻄﻪ IoT
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺳﺎل  2024ارزﺷﯽ ﻣﻌﺎدل  8ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر
در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻧﯿﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار 6,4 ،ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و  1,4ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ .اﯾﻦ ارزش ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪلﻫﺎي درآﻣﺪي ،ﺑﻬﺮهوري داراﯾﯽﻫﺎ ،ارﺗﻘﺎ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ،ﺑﻬﺮهوري
ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 -2ﺑﺨﺶ دوم  :ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮال و داراﯾﯽﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮال و داراﯾﯽﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ زﯾﺮﺑﺨﺶﻫﺎي زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﮔﺮدد:
 .1ﺛﺒﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ورود و ﺧﺮوج داراﯾﯽﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
 .2ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات
 .3ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻬﻼك و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ داراﯾﯽﻫﺎ
 .4ردﯾﺎﺑﯽ و ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ داراﯾﯽﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
 .5اﻧﺒﺎرداري و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ داراﯾﯽﻫﺎ

 -2-1ﺛﺒﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ورود و ﺧﺮوج داراﯾﯽﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ:
در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮوز از ورود و ﺧﺮوج داراﯾﯽﻫﺎي و ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ آنﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺛﺒﺖ ورود و ﺧﺮوج ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎ اﻫﺪاف زﯾﺮ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
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x

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ورود و ﺧﺮوج داراﯾﯽﻫﺎ

x

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ورود و ﺧﺮوج و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ

x

ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ورود و ﯾﺎ ﺧﺮوج داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر

x

ﺑﺪون
اﻋﻼم ﻫﺸﺪار در ﺻﻮرت ورود و ﺧﺮوج داراﯾﯽ از ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ن

PetroPAM

ﻣﺠﻮز

 -2-2ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات:
ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻋﺪم ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ آنﻫﺎ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﯾﮑﺒﺎره ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮاي
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪﻫﺎ ﺗﺎ ﻫﺰاران دﻻر ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺑﺎر
آورد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺼﺐ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ و
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ،راﻧﺪﻣﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد.

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
x

اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي دﻣﺎ،
ﻓﺸﺎر ،رﻃﻮﺑﺖ ،ﺻﺪا و ﻧﻮﯾﺰ ،ﺷﺘﺎب و ﻟﺮزش

x

اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ

x

ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺸﺪارﻫﺎي اوﻟﯿﻪ

 -2-3ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻬﻼك و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ داراﯾﯽﻫﺎ:
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺎ ﺑﻬﻨﮕﺎم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻬﻼك و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎ اﻫﺪاف زﯾﺮ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ:
x

اﻃﻼع از وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ آنﻫﺎ

x

اﻃﻼع از ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﺠﻬﯿﺰات و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻬﻼك آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

x

اﯾﺠﺎد زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از داراﯾﯽﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻗﻔﺎت

x

ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري

x

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ داراﯾﯽﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ

ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

23

پتروپم/سال سوم/فروردین /99شماره پنجم

PetroPAM

-2-4ردﯾﺎﺑﯽ و ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ داراﯾﯽ ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ:
ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ داراﯾﯽﻫﺎ و ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ داراﯾﯽﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ردﯾﺎﺑﯽ داراﯾﯽﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺰاﯾﺎي زﯾﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي از آنﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﮕﻬﺪاري ﮐﻨﻨﺪ.
x

ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ داراﯾﯽﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن

x

ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ و ﺛﺒﺖ ﻟﺤﻈﻪاي اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات

x

اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص اﻓﺮاد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از داراﯾﯽﻫﺎ

x

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﺮﻗﺖ ﯾﺎ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن داراﯾﯽﻫﺎي در ﮔﺮدش در ﺳﺎزﻣﺎن

x

اﻣﮑﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاكﮔﺬاري ﻟﺤﻈﻪاي دادهﻫﺎ ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮان ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح

x

اﯾﺠﺎد ﯾﮏ دﯾﺪ ﭘﺎﯾﺪار از ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﻣﻮال و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آنﻫﺎ

 -2-5اﻧﺒﺎرداري و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ داراﯾﯽﻫﺎ:
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﭼﻪ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﭼﻪ در واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي ﺑﺮﺧﻮرداﻧﺪ و ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ و
ﯾﺎ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي در آنﻫﺎ اﻧﺒﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺶ ﻟﺤﻈﻪاي ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي اﻧﺒﺎرداري از
اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎي اﻧﺒﺎر ﺷﺪه ﻧﯿﺰ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺒﺎرداري ،ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺰاﯾﺎي
ﺑﺴﯿﺎري از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎي ﻋﻨﻮان ﺷﺪه در زﯾﺮ ،ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ:
x

اﻃﻼع دﻗﯿﻖ از ﻣﯿﺰان داراﯾﯽﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺒﺎر

x

اﻃﻼع از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ داراﯾﯽﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺒﺎر

x

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ اﻣﻮال ﺑﺎ ارزش در زﻣﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ

x

ارﺳﺎل ﻫﺸﺪار در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮاي اﻣﻮال و

ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﺑﻪ دﻣﺎ

 -2-6ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻋﻤﺪه اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ
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x

ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﺰارشﮔﯿﺮي از اﻣﻮال

x

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد

x

اﯾﺠﺎد اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ

x

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرآﻣﺪ از داراﯾﯽ ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات

x

ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽ ﻫﺎ

x

اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ داراﯾﯽ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن

x

اﯾﺠﺎد ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎ
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 -2-7دﯾﺪﮔﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﺻﻨﻌﺖ
اﯾﻦ ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪاي ﺑﻮدن ،ﭘﯿﺠﯿﺪﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ دارد و ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي آن در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ

ﺟﻮاﻧﺐ ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ،اﻟﺰاﻣﺎت و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪيﻫﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردي ﭘﺎﯾﻪاي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ
در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 .1ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﻘﺎء
 .2اﻧﺠﺎم ﻓﺎز اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﭘﺮوژه
 .3ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ
 .4اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزي
 .5ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزي دادهﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد

 -2-8اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽﻫﺎ
ﭘﺲ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻋﻨﻮان ﺷﺪه در دﯾﺪﮔﺎه اﺟﺮاﯾﯽ در ﻗﺪم اول ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺪوده ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ
از ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽﻫﺎ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد:
x

ﺗﻌﯿﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ و ﮔﺴﺘﺮه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮال


ردﯾﺎﺑﯽ اﻣﻮال در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺳﺎزﻣﺎن



اﻃﻼع از وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻮال )دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺿﺮﺑﻪ و ﻏﯿﺮه(

x

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ دادهاي

x

اﺳﺘﻔﺎده از دﻗﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ و ﺟﻤﻊآوري داده

x

ﺗﻮﺳﻌﻪ داﺷﺒﻮردﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻧﯿﺎز ﻣﺪﯾﺮان

x

اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آنﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزي ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮال

 -2-9ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه راهﮐﺎرﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮال و داراﯾﯽ
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 -2-10ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮال و داراﯾﯽ

 -3ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺰاﯾﺎي ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي رو ﺑﻪ رو ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺰاﯾﺎ ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ:
 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت
 xراه ﺣﻞ :ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي  IoTو اﻧﺘﺨﺎب دﻗﯿﻖ ﺷﺮﮐﺎي ﺳﺨﺖاﻓﺰاري و ﻧﺮماﻓﺰاري ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
دادهﻫﺎ

 ﮐﻤﺒﻮد ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺎﻓﯽ
 xراه ﺣﻞ :ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ راﻫﮑﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي راﯾﺞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻄﺮ ﺗﻮﻗﻒ ،آنﻫﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﮑﻨﺪ.
 ﺗﻨﻮع در اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن راﻫﮑﺎرﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ
 xراه ﺣﻞ :ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮان اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎورهاي وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد اﻗﺪام ﺑﻪ
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي راﻫﮑﺎر ﺗﻮﺳﻂ آنﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 ﺳﺮدرﮔﻤﯽ در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻘﻄﻪ ارزش
 xراه ﺣﻞ :ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮد و
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

26

پتروپم/سال سوم/فروردین /99شماره پنجم

PetroPAM

عالقهمندان و متخصصین جهت همکاری ،عضویت
و بهرهمندی از اطالعات پایگاه دانش مدیریت
دارائیهای فیزیکی میتوانند ازطریق
آدرس پایگاه به نشانی
www.petropam.info
اقدام نمایند.
27
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نقش توانمند سازي منابع انساني در موفقيت صنعت و تجارت
هوشنگ رستمیان
مدیرعامل شرکت فنی مهندسی رازک پژوهش

مقدمه
موفقیــت یــک ســازمان تــا حــد زیــادی بــه مدیریــت مؤثــر افــراد آن بســتگی دارد .رفتــار افــراد درون یــک ســازمان بــا
ایدههــا ،احساســات و فعالیتهــای آنهــا در ارتبــاط اســت .بــه منظــور مدیریــت مؤثــر افــراد ،درک نیازهــای آنهــا بســیار
مهــم اســت ،امــا ،از آنجــا کــه رفتــار انســان میتوانــد بــا هــر فــردی متفــاوت باشــد ،رســیدن بــه یــک راه حــل منحصــر بــه
فــرد بــرای مشــکالت ســازمانی تقریبــا غیرممکــن میشــود .بــه همیــن دلی ـل ،در نظــر گرفتــن جنبههــای روانشــناختی و
اجتماعــی بــرای طراحــی راه حلهــای متمرکــز بــر حــل مســائل ســازمانی مهــم اســت.
رفتــار افــراد درون یــک ســازمان میتوانــد 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 میکننــد .ایــن نگــرش از خودگذشــتگی میتوانــد نتیجــه ایمــان کارمنــدان بــه مدیریــت و رضایــت
و تعهــد آنهــا نســبت بــه ســازمان باشــد.
فرهنــگ ســازمانی توســط پارامترهــای شــرکت ماننــد ارزشهــا ،اعتقــادات ،هنجارهــا و اصــول ،چشــم اندازهــا و انتظــارات
رفتــاری در میــان مــوارد دیگــر تعریــف میشــود .اینجاســت کــه نقــش الزامــی فرهنــگ در تغییــر یــا تثبیــت رفتــار نیــروی
کار نشــان داده میشــود.
عوامــل زیــادی وجــود دارد کــه موجــب ارتقــاء رفتــار ســازمانی ســازنده میشــود :ماننــد دســتاوردها ،خــود تحقــق بخشــیدن،
تشــویق ،تعلــق خاطــر شــغلی و غیــره .مدیریــت بایــد ســعی کنــد نیــروی محرکـهای را ایجــاد کنــد کــه چنیــن رفتــاری را
تحریــک میکنــد و ســعی کنــد تــا چنیــن فاکتورهایــی را در فرهنــگ کاری یکپارچــه ســازد.
اگــر مدیریــت بتوانــد نیازهــای انســانی را در یــک ســازمان بــه درســتی شناســایی کنــد ،میتوانــد در راســتای تحقــق آن
نیازهــا تــاش کــرده و همچنیــن برنامههــا و مشــوقهای جدیــدی را بــرای جلــب رضایــت کارمنــدان و تقویــت آنهــا بــه کار
گیــرد .عــاوه بــر ایــن  ،مدیریــت بایــد دلیــل رفتــار مشــکل ســاز درون ســازمانها را نیــز درک کنــد و بــرای رفــع علــل آن،
اقدامــات الزم را انجــام دهد.
نیروهــای انســانی ،نــه تنهــا ســرمایههای کلیــدی ســازمانها تلقــی میشــوند ،بلکــه بــه عنــوان هســته کلیــدی همــه
جوامــع و صنایــع تلقــی میشــوند.
مدیریــت منابــع انســانی بــه عنــوان حامــی و هــادی نیــروی انســانی وظیفــه دارد ایــن نیروهــا را ماننــد نــوزادی که تــازه متولد
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شــده ،آمــوزش و پــرورش داده ،بــا ارتقــای کیفیــت زندگــی کاری و خانوادگــی ،آنهــا را بــه ســر مقصــد مطلوب رســاند.
در واقــع نقــش منابــع انســانی در ســازمان هماننــد پزشــک اســت .مدیــر و مســئول منابــع انســانی بایــد بیماریهــای
ســازمانی را شناســایی کــرده ،بــا دیــد اســتراتژیک از ســرایت بیماریهــا از درون و بیــرون ســازمان پیشــگیری کنــد و در
مواقــع بــروز مشــکل بهتریــن اقدامــات را اخــذ نمایــد.
در این مقاله ،فرازی خواهیم داشت به نقش توانمند سازي منابع انساني در موفقيت صنعت و تجارت
 -1تعریف توانمند سازی
در فرهنــگ آكســفورد ،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 كــه افــراد نيــروي محركــه اصلــي
بــه شــمار مــي رونــد .در مديريــت ،ســابقه اســتفاده از اصطــاح توانمنــد ســازي بــه دموكراســي صنعتــي و دخيــل نمــودن
كاركنــان در تصميــم گيــري هــاي ســازمان تحــت عناويــن مختلــف تيــم ســازي ،مشــاركت و مديريــت كيفيــت جامــع بــر
مــي گــردد.
در ســازمان هــاي توانمنــد ،كاركنــان بــا احســاس افتخــار و مســئوليت ،افــكار خــود را خالقانــه پياده مــي كنند ،توانمندســازي
مهــم تريــن ابــزاري اســت كــه در آن كاركنــان و ســازمان الزم و ملــزوم يكديگرنــد و شــيوهاي بــراي ايجــاد روحيــه مشــاركت
در كاركنــان از طريــق فرآينــد دخالــت و واگــذاري مســئوليت مــی باشــد.
بــا توانمنــد ســازي نيــروي انســاني ،در افــراد يــك حــس اعتمــاد ،انــرژي ،تعهــد ،مســئوليت و غــرور بــه كارشــان ايجــاد مــي
كنــد كــه از آن بــه عنــوان يــك اصــل حياتــي ســازمان هــاي امــروزي مــي تــوان نــام بــرد.
بســياري از صاحــب نظــران معتقدنــد ،آن چــه در نهايــت ،خصوصيــت رونــد توســعه اقتصــادي و اجتماعــي يــك جامعــه و
ســازمان را تعييــن مــي كنــد منابــع انســاني آن كشــور اســت نــه ســرماية مــادي ديگــر ،ايــن منابــع انســاني هســتند كــه
ســرمايه هــا را متراكــم مــي ســازند ،از منابــع طبيعــي بهــره بــرداري مــي كننــد ،ســازمان هــاي اداري ،اجتماعــي ،اقتصــادي
و سياســي را بــه وجــود مــي آورنــد و توســعه را بــه پيــش مــي برنــد.
تحقيقــات نشــان مــي دهــد كــه در ســازمان هــاي ســنتي و سلســله « فرماندهــي و كنتــرل » مراتبــي كــه مديريــت پيــرو
ديــدگاه « فرماندهــی و کنتــرل » ميباشــند ،تنهــا بيــن  ٢٥تــا  ٣٥درصــد ظرفيــت منابــع انســاني بــه كار گماشــته ميشــود،
در حالــي كــه در ســازمان هــا بــا فرهنــگ توانمنــد ســازي ايــن رقــم بســيار بيشــتر اســت.
ويژگي اصلي توانمند سازي منابع انساني ،همسو نمودن اهداف فردي و سازماني است.
توانمنــد ســازي فرآينــدي ارزشــي اســت كــه از مديريــت عالــي ســازمان تــا پاييــن تريــن رده امتــداد مــي يابــد .توانمنــد
ســازي تبديــل نيــروي كار جســمي بــه نيــروي فكــري اســت.
 -2هشت اصل بحراني براي توانمند سازي منابع انساني
 .1حمايت از شأن و مرتبه كاركنان
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 .2تفويض اختيار
 .3مشاركت در تصميم گيري
 .4تبين چشم انداز روشن و تدوين اهداف
 .5توصيف شرح شغل
 .6مسئوليت پذيري
 .7بازخورد
 .8نقش راهنما و مربي گري مدير
 -3عوامل موثر در توانمند سازی
نظريــه پــردازان عوامــل مختلفــي را بــه عنــوان عوامــل مؤثــر در توانمنــد ســازي منابــع انســاني بــه شــرح زيــر دخيــل
دانســتهاند:
•اطالعات
•كار تيمي
•سبك رهبري
•مسئوليت
•مشاركت
•هدايت گري مدير
•روشن بودن چشم انداز و ماموريت
•اختيار
•دسترسي به منابع
•تعلق سازماني
•غني سازي شغل
•عدم تمركز
•تشويق
•كسب تجربه
•اعتماد به نفس
•
 -4نتايج حاصل از توانمند سازي منابع انساني در سازمان هاي صنعتي و تجاري

 .1تشــخيص نقــش دارايــی هــاي انســاني در كاهــش ضايعــات ،افزايــش توليــد بهينــه صنعتــي ،بهبــود كيفيــت محصــول و
بهــره وري ،افزايــش مبــادالت تجــاري و  ...و قدردانــي از نيــروي كار مشــتاق و متعهــد.
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 .2ارزش دادن بــه انديشــه هــاي كاركنــان و اجــراي آنهــا ،جهــت ايجــاد احســاس دلگرمــي كــه در چالشهــاي بزرگتــر،
مســئوليتي را بــه عهــده گرفتــه و بــراي هدفهــاي باالتــر تــاش كننــد.
 -5منحني نقطه چرخش راهبردي

 -6نخستين مسئوليت يك مدير در عرصة رقابت
نگهبانــي از بنــگاه اقتصــادي خــود ،در برابــر حملــه ديگــران اســت ،ايــن گرايــش را میبايســتي در همــكاران و زيردســتان نيــز
بــه وجــود آورد.
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 -7کارکنان
کارکنــان يكــي از اركان اصلــي تحقــق برنامههــا و اهــداف اســتراتژيك ســازمان بــه حســاب مــي آينــد ،لــذا بــراي دسـتيابي
بــه اهدافــي مثــل رضايــت مشــتريان ،كارايــي و بهــرهوري باالتــر ،نــوآوري در فناوريهــاي توليــد و محصــول و انظبــاط مالــي،
مجموعـهاي از اســتراتژيها و تدابيــر را میبايســتي در حــوزه امــور كاركنــان مــورد طراحــي ،توجــه و اجــرا قــرار داد.

وقتی یک سازمان مشتری محور باشد ،چرخة زير در آن فعال است:
کارکنــان بــا اســتعداد و وفــاداري كــه در خــط مقــدم برخــورد بــا مشــتريان هســتند از تاثيرگذارتريــن عواملــي هســتند كــه
موفقيــت يــا ناكامــي شــركتها را ايجــاد مــي كننــد .بــه هميــن دليــل اســت كــه ســازمانهاي پيشــرو و موفــق جهــان بــراي
افزايــش دانــش ،مهــارت ،اســتعداد ،انگيــزه و وفــاداري كاركنانشــان دســت بــه ســرمايه گذاريهــاي وســيع و جــدي مــي زننــد.
مديريــت ســرمايههاي انســاني ســازمان يــك مقولــه كامــا اســتراتژيك اســت .بــر اســاس تعريــف بــه عمــل آمــده از ســوي
گــروه ويــژه حســابداري منابــع انســانی ( )Accounting for People Taskforceدر انگلســتان ،مديريــت ســرمايههاي
انســاني يــك رويكــرد جديــد بــه منابــع انســاني اســت كــه بــا آن بــه عنــوان يــك موضــوع بســيار اســتراتژيك برخــورد كــرده و
بــه صــورت منظــم و ســازمان يافتــه و از طريــق تجزيــه و تحليــل ،اندازهگيــري و ارزيابيهــاي الزم در جســتجوي ايــن موضــوع
اســت كــه سياســت هــا ،تدابيــر و اقدامــات مربــوط بــه مديريــت منابــع انســاني ،چگونــه و چقــدر بــه خلــق ارزش (ارزش
افــزوده) بــراي ســازمان ذيربــط منجــر شــده اســت.
رونــد تغييــر نســبتها بيــن داراییهــاي مشــهود و نامشــهود در موسســات تكنولــوژي محــور بــه نفــع دارایيهــاي نامشــهود
بســيار چشــم گيــر مــي باشــد .مثــأ:
نسبت ارزش دارایيهاي شركت هاي تيپ آمريكائي:
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دارایی نامشهود
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دهه 1960

سال 2004

 80درصد

 20درصد

 20درصد

 80درصد

بررســي ديگــري نشــان مــي دهــد كــه ســهم ارزش دارایيهــاي فكــري شــركت هــاي زيــر از كل ارزش آن هــا بــه شــرح
زيــر مــي باشــد:
•شركت جانسون  ٨٧,٩درصد
•ميكروسافت  ٩٧,٨درصد
•ياهو  ٩٨,٩درصد
ارزش بازاري شركت ها:
ســهم توليــد و دارایيهــاي فكــري نيــروي انســاني بــه عنــوان ارزشــمند تريــن منابــع درآمــدي پايــدار در مبــادالت بينالمللــي
بــه طــور چشــم گيــري در حــال افزايــش اســت .مطالعــات انجــام شــده توســط موسســه مالــي كوپــر و ليالنــد در ســال ١٩٩٧
نشــان مــي دهد:
دو ســوم از هفــت تريليــارد دالر ارزش بــازاري شــركت هــاي معاملــه شــده آمريكايــي را دارایيهــاي نامشــهود و يــا فكــري
نيــروي انســاني آن هــا تشــكيل مــي دهــد.
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در سازمان هاي صنعتي و تجاري جهت:
 .1صيانت از سرمايه ها
 .2افزايش كيفيت كار
 .3افزايش بهره وري
 .4افزايش قابليت دسترسي و اثر بخشي تجهيزات
توانمند سازي نيروي كار يكي از مهم ترين ابزارهاي فعاليت هاي بهبود است ،که منجر می شود به:
افزايش بهره وري
اثربخشي باالتر تجهيزات
توليد كارآمدتر
چرا ما به توانمند سازی نیروی انسانی نیاز داریم؟

کســب نتایــج پایــدار نیــاز بــه توانمنــد ســازی منابــع انســانی دارد .بــا توانمنــد ســازي نيــروي انســاني ،ســازمان از دو راه ســود
مي بــرد:
 .1حل مشكالت ،كاهش ضايعات ،بهبود مستمر فرآيندها ،شيوه هاي كار و رويه ها.
 .2بهتــر شــدن قابــل توجــه روحيــه نيــروي كار ،ايجــاد يــك محيــط كار مســاعد ،درگيرشــدن فراگيــر كاركنــان و توســعة كار
گروهي.
در ایــن راســتا يكــي از ويژگــي هــاي كســب نتايــج پايــدار ،مشــاركت كاركنــان از طريــق فعاليــت گــروه هــاي كوچــك كاري
مــي باشــد.
جهت ايجاد زير ساختار ،باید گروههاي كوچك كاري که با سه ویژگی زیر مدیریت میشود ،تشکیل شود:
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 .1درگير شدن مستقيم مديريت رده باال
 .2تعهد زماني
 .3تعهد منابع الزم به وسيله آنها
بايــد نســبت بــه ايجــاد چشــم انــداز و شــرح ماموريــت و برقــراري اهــداف در نواحــي اقــدام نماینــد .نتایــج بــه شــرح زیــر
اســت:
•مديريت منابع و هزينه
•توليد
•كيفيت
•بهره وري
•قابليت دسترسي تجهيزات
•قابليت اطمينان
•اثربخشي تجهيزات
•صرفه جويي انرژي

سه عامل مهم جهت استمرار كارگروه هاي كوچك كاري:
 .1برنامــه ارزيابــي كارايــي ســاالنه بايــد مــرور و تجديــد نظــر شــود .كارايــي در جلســات گــروه و روي پروژههــاي بهبــود
میبايســتي وزن كافــي داده شــود .اگــر ايــن كار انجــام نشــود ،در آن هنــگام عــدم برنامــه ارزيابــي كارايــي يــك مانــع و يــك
بازدارنــده خواهــد شــد.
 .2برنامــه شناســايي و پــاداش بــراي مشــاركت عالقــه منــد و انديش ـههاي بهبــود بــراي اطمينــان يافتــن از ادامــه جذابيــت
در كاركنــان نيــز بايــد گاه بــه گاه مــرور شــود.
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 .3مديريــت بايــد همــه جانبــه بــراي درك نيــروي كار مواجــه شــود ،مديريــت میبايســتي متعهــد بــه آمــاده كــردن منابــع
الزم بــراي بازآمــوزي كاركنانــي كــه تأثيــر مــي گذارنــد باشــد.
مصداق این امر ،مشاركت كارمند در  TPMبراي اطمينان يافتن از:
 .1كنار گذاشتن تفكر :من توليد مي كنم و تو نگهداري كن
 .2اجرای نت خود گردان
 .3درگير شدن تمام كاركنان
کــه تحقــق ایــن ســه امــر ضــروری اســت ،لــذا؛ توســعه و كاركــرد مؤثــر گــروه هــاي  PMيــك جــزء ضــروري اســتقرار TPM
اســت .بديــن گونــه مشــاركت كارمنــد در شــكل فعاليــت گــروه كوچــك يــك توانمندســاز  TPMاســت.
هشت عامل کلیدی مشارکت کارکنان عبارت است از:
 .1اهميت دادن به نقش افراد
 .2ارتباط دو طرفه از مديريت به كاركنان و از كاركنان به مديريت
 .3احساس يگانگي بين مديريت و كاركنان و احساس تعلق عمومي نسبت به سازمان
 .4ارزش گذاري به مشاركت
 .5گزينش و استخدام افراد معتقد به مشاركت
 .6ايجاد احساس امنيت شغلي
 .7تشويق هاي مادي
 .8ايجاد فرصت و انگيزه براي كاركنان جهت فراگيري مهارت و دانش مورد نياز
از طرفــي مشــاركت كاركنــان نميتوانــد از بــاال تحميــل شــود .مديريــت بايــد محيطــي را ايجــاد كنــد كــه مشــاركت را حمايــت
كــرده و تشــويق نمايــد ،عناصــر ضــروری بــرای ایجــاد چنیــن محیطــی عبارت اســت از:
•محلهاي كار و وضعيتهاي كار ايمن ،باز و پشتيبان
•اعتماد و احساس تعلق به سازمان
•تعهد مديريت
ایجــاد چنیــن محیطــی بــا در نظــر گرفتــن ایــن عناصــر مــی توانــد محيطــي كــه نــوآوري و خالقيــت را حمايــت و تشــويق
مــي كنــد را بــه وجــود آورد کــه دارای ویژگــی هــای زیــر اســت:
•منابع و امكانات
•چالش انگيز
•ايمني و امنيت كار
•آشكاري و آزادي
•شناسايي و تشويق
و سخن آخر سرمايه انساني مزيت رقابتي سازمان ها در عرصه جهاني سازي است.
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نکات کلیدی در راهبرد بهینه سازی

(Key Points for PM Optimization(PMO - PM

دکتر احمد عرب شمالی

مشاور و مدرس مدیریت نگهداری و تعمیرات

 -1بهینه سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
ايــن برنامــه نخســتين بــار در ســال  2000ميــادي توســط شــركت  OMCSدر اســتراليا طراحــي گرديــد و هــم اكنــون مــورد
پذيــرش و اســتفاده بســياري از صنايــع در دنيــا قــرار گرفتــه اســت PMO .در صنايــع داخلــي بــه ويــژه صنايــع نفــت و گاز و
پتروشــيمي بــا اســتقبال مواجــه شــده و بــه اجــرا درآمــده اســت .اجــراي ايــن ابــزار در مدلهــاي تعالــي مديريــت نگهداشــت
و مديريــت دارايــي فيزيكــي همچــون مــدل  UPTIMEنيــز بــه عنــوان يكــي از ابزارهــاي اصلــي در بهبــود مســتمر عملكــرد
تجهيــزات توصيــه گرديــده 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:

 -2سیر 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
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مربــوط بــه دوره ای خــاص مــی باشــد:

 -3بهینه سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه چیست ؟
بهینــه ســازی  PMفرآینــدی اســت کــه از اصــول  RCMبــرای منطقــی کــردن ( آنالیــز ،بهبــود ) برنامــه هــای نگهداشــت (
نگهــداری و تعمیــرات) موجــود ،ســوابق خرابــی و حــذف نقــص هــا اســتفاده مــی کنــد.
 PMOبــا بررســی برنامــه هــای نگهــداری و تعمیــرات موجــود بــرای دارایــی هــای در حــال اســتفاده ،و ســوابق خرابــی،
رســمی و غیــر رســمی شــروع مــی شــود.
 PMOفرآیندی است به منظور افزایش اثربخشی و کارآیی فعالیت های نگهداشت از طریق:
•بهینهســازی رویههــای نگهــداری و تعمیــرات پیشــگیرانه و پیــش بینانــه بــه منظــور اطمینــان از انجــام
رویههــای صحیــح بوســیله افــراد مناســب در دوره هــای صحیــح.
•پرداختــن بــه خرابــی کــه بوســیله اســتراتژی قابلیــت اطمینــان و نگهــداری و تعمیــرات فعلــی بــه آن
پرداختــه نشــده اســت.
•مدیریت کردن (کاهش دادن) پیامدهای مرتبط با خرابی.
•انتخاب استراتژی های جایگزین موثر در زمان مناسب.
شعار اصلی استراتژی نگهداری و تعمیرات PMO
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روش  PMOبــر پایــه  RCMطراحــی شــده و بــا تمرکــز بــر خرابــی هــای بالفعــل (دارای ســابقه وقــوع) بــه اصــاح و تکمیــل
برنامــه نگهــداری و تعمیــرات تجهیــز /سیســتم مــی پــردازد.
بــرای تجهیــزات کالس ( Aبحرانــی) RCM ،و بــرای تجهیــزات کالس هــای  Bو ( Cنیمــه حیاتــی و غیــر حیاتــی) PMO ،
توصیــه شــده اســت.
-4نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان/پایایی

1

نگهــداری مبتنــی بــر قابلیــت اطمینان/پایایــی ،فرآینــد بهبــود مســتمر جهــت تعییــن ترکیــب بهینــه ای از اســتراتژی هــای
نگهــداری و تعمیــر واکنشــی ،2پیشــگیرانه ،3پیشــبینانه 4و هوشــمندانه 5بــه منظــور حصــول بــه قابلیــت اطمینــان مــورد نیــاز
بــا کمتریــن هزینــه مــی باشــد .مولفــه هــای  RCMدر شــکل شــماتیکی زیــر بیــان شــده اســت:

 -5تعریف  RCMبر اساس استاندارد های مختلف
•بــر اســاس اســتاندارد " ،" IEC 60300-3-11نگهــداری 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.
•بــر اســاس اســتاندارد " ،" SAE JA 1011نگهــداری و تعمیــرات مبتنــی بــر قابلیــت اطمینــان فرآینــدي
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 - 403نگهــداری و تعمیــرات مبتنــی بــر قابلیــت اطمینــان

فرآينــدي تحليلــي اســت كــه از آن بــراي تعييــن اســتراتژي مناســب جهــت مديريــت بــر خرابــي هــا بــا هــدف
1
2
3
4
5

RCM - )Reliability Centered Maintenance( .
)Breakdown/RTF( .
)Preventive( .
)Predictive( .
)Proactive( .
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اطمينــان از كاركــرد تجهيــزات بصــورت ايمــن ،اثربخــش و هزينــه بهينــه در شــرايط عملكــرد مشــخص اســتفاده
مــي گــردد.
تاکتیــک هــای نویــن نــت خصوصــا  RCMو بــه تبــع آن  ،PMOبــه دنبــال افزایــش حجــم و هزینــه نیســتند بلکــه در
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).
 -6نگهداری و تعمیرات ناب

 -1-6مفهوم نگهداری و تعمیرات ناب چیست؟
برنامــه ای کــه بــا تــاش 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.
 -7نتایج حاصل از اجرای PMO
 -1-7با مطالعه انستیتو مارشال تغییرات برنامه  PMپس از پیاده سازی  PMOبه صورت زیر است:
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 -2-7نتایج اجرای  PMOدر شرکت گاز (از  PM 553موجود) به شرح زیر می باشد:
• 77برنامه ،معادل  14درصد ،تغییر فاصله زمانی انجام شدند.
• 283برنامه ،معادل  51درصد ،از کل برنامه ها حذف شدند.
• 193برنامه ،معادل  34درصد ،بدون تغییر ماندند.
-3-7نتایج حاصل از کارگاه  PMOدر یک شرکت سازنده تجهیزات پزشکی به صورت زیر می باشد:
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بطــور کلــی روش  PMOدر مــواردی کــه یــک ســازمان در حــال اجــرای برنامــه نگهــداری و تعمیــرات بــوده و ســوابق
تعمیراتــی نیــز موجــود باشــد ،بــا هــدف بهینــه ســازی برنامــه هــا و افزایــش میــزان اثربخشــی آنهــا مــورد اســتفاده قــرار
مــی گیــرد.
 -8مفهوم نگهداری و تعمیرات
تعریف جدیدتر نگهداری وتعمیر(نت) 6مطابق استاندارد BS13306ویرایش 2001
ترکیبــی از فعالیتهــای فنــی ،اداری و مدیریتــی در طــی چرخــه عمــر یــک تجهیــز بــه هــدف نگهداشــتن آن در و یــا
بازگردانــدن آن بــه وضعیتــی اســت کــه بتوانــد وظیفــه مــورد نیــاز را بــا کمتریــن هزینــه و تــاش انجــام دهــد .وظیفــه
موردنیــاز ،وظیفــه یــا ترکیبــی از وظایفــی اســت کــه بــرای انجــام خدمــت خاصــی مــد نظــر مــی باشــند.
 -1-8فعالیتهای اداری و مدیریتی در نت

 -2-8تعریف برنامه ریزی راهبردی نت

7

برنامــه ریــزی راهبــردی نــت عبــارت اســت از هنــر و علــم برنامــه ریــزی ( ،)Planاجــرا ( ،)Doانــدازه گیــری اثربخشــی
)Maintenance( .
)Strategic Maintenance Planning( .

6
7
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( ،)Checkارزیابــی و بازنگــری برنامــه هــای نــت ( )Actکــه 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.

 -9ضرورت اجرای PMO
چــرا بایــد فعالیــت هــای نگهــداری و تعمیــرات بهینــه ســازی شــوند؟ زیــرا  40تــا  60درصــد  PMهــا نــه تنهــا هــدف
مشــخصی را دنبــال نمــی کننــد و نمــی تواننــد جلــوی خرابــی هــا را بگیرنــد بلکــه ممکــن اســت خــود باعــث بــروز توقفــات
و عــدم تولیــد شــوند.
 -10باور های درست در بهینه سازی نگهداری و تعمیرات
باور اول در :PMO
Excessive Preventive Maintenance creates failures
نگهداری پیشگیرانه افراطی ،خرابی ایجاد می کند!!
باور دوم در :PMO
More Maintenance is not necessarily Better Maintenance
فعالیتهای نت بیشتر ،الزاما به معنی نگهداری بهتر نیست!!

43

پتروپم/سال سوم/فروردین /99شماره پنجم

PetroPAM

باور سوم در :PMO
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.
باور چهارم در :PMO
توصیه های  PMو 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  PMها:
بازنگــری  PMهــا بــرای تجهیــزات کالس ( Aبحرانــی) ،حداقــل هــر یــک ســال و بــرای تجهیــزات کالســهای  Bو ( Cنیمــه
حیاتــی و غیــر حیاتــی) ،حداقــل هــر دو ســال توصیــه شــده اســت .منظــور از بازنگــری ،بازنگــری اســتراتژی ،بــازه زمانــی
تکــرار ،تخصــص ،محتــوای فنــی ،لــزوم اجــرا و  ...مــی باشــد.
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باور پنجم در :PMO
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 Maintenanceباصرفه تر است.
 -11تقسیم بندی نگهداری و تعمیر (نت) از دیدگاه استانداردهای انگلیسی (British standards (B.S

در اســتراتژی ، PMOاســتراتژی مناســب مقابلــه بــا خرابــی هــای اقــام غیــر بحرانــی ،خرابــی هــای غیــر وظیفــه ای،
سیســتمهای دارای افزونگــی ،خرابــی هــای دارای احتمــال وقــوع کــم و خرابیهــای گســترش نیافتــه ،روش تعمیــر از
کارافتادگــی ( )BMمــی باشــد.
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کتابچه نحوه تعمیر ،مونتاژ و بازرسی RAIL
تفسیر واژگان:
 :Repairتعمیر
 :Assemblyمونتاژ
 :Inspectionبازرسی
 :Logعملیات
یک نمونه فرمت کدینگ راهنماهای انجام فعالیتهای نت ( (:Job Specification / Rail
 - STD-M-PU-CE-01اولین دستورالعمل تعمیرات مکانیکی پمپ های سانتریفوژ
گروه راهبری نت )Maintenance Steering Group (MSG -
با هم که باشیم عایدی بیشتری خواهیم داشت.
Together – Everyone – Achieve - More
 -12مراحل اجرای PMO
فاز صفر :تشکیل تیم  PMOو آماده سازی اطالعات مورد نیاز
قلــب فرآینــد  PMOیــک تیــم ( )Teamچنــد تخصصــی ( ) Multi-Disciplinaryاز واحدهــای مختلــف ســازمانی (
 ) Cross Functionalاســت.
هدایــت کارگــروه  PMOبــرای بازنگــری و بهینــه ســازی برنامــه نگهــداری و تعمیــرات ،برعهــده مدیــر برنامــه ریــزی نگهداری
و تعمیــرات و یــا نماینــده ایشــان مــی باشــد.
-1-12کارگروه  PMOاز افراد مشروحه زیر تشکیل گردیده است :
•مدیر نگهداری و تعمیرات
•کارشناس برنامه ریزی ،تحلیل عملکرد و CMMS
•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
 -2-12وظایف عمده تیم :PMO
•مرور تجهیزات ،نقشه ها ،کتابچه های راهنما ،P&ID ،عکس ها و غیره
•ارزیابی پیامدهای هر حالت خرابی
•تعییــن اســتراتژی و فعالیــت مناســب نگهــداری و تعمیــرات بــرای هــر حالــت خرابــی کــه هــم از لحــاظ
اقتصــادی بــه صرفــه (توجیــه پذیــر) و هــم از لحــاط فنــی امکانپذیــر باشــد ( .اســتفاده از منطــق ) RCM
•گروه بندی و مرور کارهای نگهداری و تعمیرات انتخاب شده
•تصویب و پیاده سازی کارهای جدید PM/PdM
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 -3-12وظایف اعضای کارگروه :PMO
•تســهیل گــر ( :)Facilitatorبــه عنــوان تســهیلگر بهینــه ســازی  PMعمــل مــی کنــد و در فرآینــد
بهینــه ســازی  PMحضــور دارد.
•تکنســین هــای نــت ( :)Craftبازخوردهــای الزم را از اجــرای کارهــای  PMفعلــی و تجربیــات خــود در
ارتبــاط بــا ســوابق و حالــت هــای خرابــی ارائــه مــی دهنــد.
•اپراتورهــا ( :)Operatorsبازخوردهــای الزم را از اجــرای کارهــای  PMفعلــی و تجربیــات خــود در
ارتبــاط بــا ســوابق و حالــت هــای خرابــی ارائــه مــی دهنــد.
وظایف تکنسین و اپراتور شبیه به هم هستند!!
-4-12سایر 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.
•برنامــه ریــز /هماهنــگ کننــده :بینشــی نســبت بــه ســوابق خرابــی ،حالــت هــای خرابــی و فعالیــت
هــای بالقــوه نگهــداری و تعمیــرات ایجــاد مــی کنــد.
 -13دو فعالیت اصلی PMO

وظایف شبیه به هم هستند!!

 .1آنالیز برنامه های فعلی نت:
برای انجام این کار الزم است تا فهرست کلیه برنامه های  PMاستخراج گردیده و در فرم  PMOدرج 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  PMدرج گــردد.
آن دســته از برنامــه هــای فعلــی نــت کــه در ســتون خرابــی مرتبــط بــا برنامــه  ،PMخرابــی خاصــی بــرای آن شناســایی
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نشــود ،از دیــدگاه برنامــه  PMOاثربخــش نیســت ،الزم اســت در ســتون نتیجــه آنالیــز ،عبــارت "حــذف برنامــه"درج گــردد.
 .2آنالیز سوابق تعمیراتی تجهیز  /سیستم منتخب
 -1-13نمونه فرم آنالیز برنامه های فعلی نت:

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

 -15نکات کلیدی در بهینه سازی  PMها (جمع بندی فاز ) 7
•فعالیــت هایــی کــه اجــرای آنهــا تاثیــری بــر جلوگیــری از فرســایش غیرعــادی و وقــوع خرابــی هــا و یــا
ردیابــی زودهنــگام آنهــا نــدارد شناســایی و حــذف گــردد.
•با اصالح مجری و تناوب برخی فعالیت ها ،زمینه اجرای بهتر فعالیت ها ،فرآهم گردد.
•روش اجــرای برخــی از فعالیــت هــای نــت اصــاح گــردد .بــه عنــوان مثــال یــک تعمیــر زمانبنــدی شــده
دوره ای بــه فعالیــت پایــش وضعیــت تغییــر یابــد و ...
•فعالیــت هــای  CBMبراســاس  P-Fبازنگــری شــده و نصــف یــا یــک ســوم زمــان  P-Fبــه عنــوان تنــاوب
انجــام  CBMتعریــف 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.
•بــه عنــوان مثــال اگــر برنامــه هــای کنتــرل دمــا ،جریــان و کنتــرل نشــتی روغــن و  ...بصــورت روزانــه
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  PMمــورد نظــر ،اگــر یــک فعالیــت  5 PM,الــی  6بــار 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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بــه برنامههایــی بــر اســاس  CBMتبدیــل شــوند.
•برنامــه هــای  PMیکســان کــه دارای چنــد مجــری متفــاوت مــی بایــد بــه یــک برنامــه بــا مجــری واحــد
تبدیــل شــوند.
•برنامــه هــای  PMکــه بــه یــک خرابــی خــاص اشــاره مــی کننــد بهتــر اســت در یــک برنامــه  PMگنجانیــده
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  ( CBMماننــد ترموگرافــی  /ارتعــاش ســنجی و  ) ...هســتند مــی تواننــد از فهرســت انجــام  PMهــا حــذف
گردنــد.
•بــا ارائــه آمــوزش هــای مناســب بــر روی نگهــداری خودگــردان (بهــره بــردار محــور) نیــز ســرمایه گــذاری
شــود.
•فعالیــت هــای  PMماننــد کنتــرل صــدای غیــر عــادی  /کنتــرل کاور موتــور  /کنتــرل آچارکشــی هــا بــه
صــورت دیــداری و  ...روی تجهیزاتــی کــه دارای برنامــه  ( CBMماننــد ترموگرافــی /ارتعــاش ســنجی و  ) ...هســتند
قابــل انجــام توســط داده بــردار بــوده ،مــی تواننــد از فهرســت  PMهــا 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  PMها در نظر بگیرید.
•بــا ارائــه آمــوزش هــای فنــی الزم امــکان بــروز خطــا در انجــام تعمیــرات تجهیــزات را کاهــش دهیــد و از
ثمــرات افزایــش  MTBFو کاهــش  MTTRبهــره 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
گیــری نمایید.
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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
تعییــن و جــاری ســازی گــردد .شــایان ذکــر اســت ایــن کار مــی توانــد در مــورد خرابــی هــای فاقــد برنامــه PM
نیــز صــورت گیــرد.

 -16فرم 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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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-GISدر طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی

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
بــه منظــور "ارتقــای ســطح مبانــی و اصــول مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی" در اســتقرار نظــام مدیریــت دارایــی هــای
فیزیکــی در ایــن حــوزه مــی باشــد .بــا آغــاز انقــاب 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 انقــاب مــی باشــند .مباحثــی نظیــر هــوش مصنوعــی ،اینترنــت اشــیاء ،مدلســازی اطالعــات ( ،)BIM1واقعیــت مجــازی
و افــزوده ( )VAR2و  ...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.
میــدان آزادگان جنوبــی ،بزرگتریــن میــدان مشــترک نفتــی کشــور واقــع در منطقــه غــرب کارون اســت .توســعه ایــن
میــدان توســط شــرکت مهندســی و توســعه نفــت در حــال انجــام بــوده و بهــره بــرداری از آن توســط شــرکت نفــت و
گاز ارونــدان انجــام میگیــرد .هــدف از فــاز اول توســعه ایــن میــدان تولیــد تجمعــی  320هــزار بشــکه نفــت خــام مــی
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
علــم و صنعــت ایــران بــرای اولیــن بــار در کشــور و از مهــر مــاه ســال  97تاکنــون اقــدام بــه پایــه گــذاری نســل چهــارم
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 داراییهای 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 اطــاع از اینکــه "چــه داریــم" و "کجاســت" مــی باشــد .ایجــاد بانــک هــای داده ،شناســایی و کدینــگ تجهیــزات
)Building Information Modeling (BIM
)Augmented/Virtual Reality (AVR
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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 ( )BIMیکــی 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  .)1در 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 ( )3Dقــرار 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-ســاخت 3مناســب بــه شــرکت هــای بهــره بــردار
تاسیســات میگــردد .حــال آنکــه توســعه مــدل هــای اطالعاتــی پــروژه ( )BIMدر 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 ( )BIMکلیــه تاسیســات میــدان نفتــی آزادگان جنوبــی اعــم از تاسیســات
ســرچاهی ،منیفولدهــا ،خطــوط جریانــی و  ...بــه مــوازات ســاخت ایــن تاسیســات توســط شــرکت مهندســی و توســعه نفــت،
ایجــاد گردیــده و در مرحلــه بعــدی بــه عنــوان یــک دارایــی ارزشــمند دیجیتــال در اختیــار شــرکت نفــت و گاز ارونــدان
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 ( )CMMSادامــه مــی یابــد.

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

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

از جملــه مزایــای دیگــر مــدل هــای اطالعاتــی ( ،)BIMامــکان توســعه مــدل هــای چهاربعــدی ( )4D4و پنــج بعــدی ()5D5

از طریــق اتصــال مــدل ســه بعــدی بــه برنامــه زمــان بنــدی و شکســت هزینــه نگهــداری و تعمیــرات مــی باشــد .ســاخت
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 ( )AVRطرح 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
ایجــاد بســتر هــای آمــوزش تخصصــی کارکنــان نگهــداری و تعمیــرات مــی باشــد .بــر اســاس مطالعــات صــورت گرفتــه،
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 ( )VRکلیــه دارایــی هــای فیزیکــی میــدان آزادگان جنوبــی بــر اســاس مــدل
هــای اطالعــات ( )BIMدارایــی هــای فیزیکــی توســط محققیــن دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران توســعه یافتــه اســت .ایجــاد
)Four Dimensional (4D
)Five Dimensional (5D

4
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ایــن بســتر اطالعاتــی در ترکیــب بــا سیســتم هــای اطالعــات مدیریــت پــروژه)  PMIS(6منجــر بــه ایجــاد سیســتمی یکپارچــه
جهــت مدیریــت و اطــاع 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
نمایــد .ترکیــب ایــن مــدل بــا سیســتم هــای مدیریــت کامپیوتــری نگهــداری و تعمیــرات ( )CMMSدر فــاز نگهــداری و
تعمیــرات پــروژه نیــز مزایــای بســیاری اعــم از اطــاع از آخریــن وضعیــت تجهیــزات بــا اســتفاده از کدینــگ رنــگ در محیــط
واقعیــت مجــازی و دسترســی بــه بانــک اطالعــات فنــی مهندســی و تاریخچــه نگهــداری تجهیــزات در محیــط واقعیــت
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.

توسعه سیستم یکپارچه مدیریت اطالعات داراییهای فیزیکی BIM-GIS
پشــتیبانی اطالعاتــی از برنامــه ریــزی نگهــداری و تعمیــرات در تاسیســاتی نظیــر میــدان آزادگان جنوبــی کــه دارای وســعت
و پراکندگــی جغرافیایــی زیــادی مــی باشــند از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت .اطــاع از محــل دقیــق قــرار گیــری و
آخریــن وضعیــت خطــوط لولــه جریانــی ،اطــاع از آخریــن وضعیــت رقــوم ســطح آب و آبگرفتگــی و  ...از جملــه اطالعاتــی
اســت بــه عمومــا توســط سیســتم هــای اطالعــات جغرافیایــی ( )GISمدیریــت میگــردد .یکپارچگــی مــدل هــای اطالعاتــی
( )BIMدارایــی هــای فیزیکــی بــا سیســتم هــای اطالعــات جغرافیایــی ( )GISمنجــر بــه ایجــاد بســتر اطالعاتــی جامعــی
جهــت پشــتیبانی از سیســتم هــای کامپیوتــری مدیریــت نگهــداری و تعمیــرات ( )CMMSمیگــردد .از ایــن رو بســتر یکپارچه
اطالعــات دارایــی هــای فیزیکــی  BIM-GISطــرح آزادگان جنوبــی نیــز توســط محققیــن دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران و
واحــد فنــاور  ACMPتوســعه یافتــه اســت.
6

)Project Management Information System (PMIS
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چالشهای اساسی استقرار مدیریت دارایی فیزیکی
در صنعت نفت و گاز ایران
مهدی علیپور
رئیس بازرسی فنی شرکت ملی گاز ایران

 -1مدیریت دارایی فیزیکی
شــامل مجموعــه فعالیــت هــاي منظــم  ،هماهنــگ و یکپارچــه بــرای تحقــق ارزش از طریــق بهبــود عملکــرد  ،مدیریــت
ریســک و بهینــه ســازی هزینــه هــای چرخــه عمــر دارایــی هــا در راســتاي تحقــق اهــداف اســتراتژیک ســازمان مــی باشــد.

شکل 1

 -2مزایای 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
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•بهبود پایداری سازمانی
•ارتقای اعتبار سازمانی
 -3مدل اجرایی مدیریت دارایی های فیزیکی صنعت نفت مبتنی بر مدل UPTIME

شکل 2

 -4چالش 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.
 -4-1چالش 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 بهصورت جزیرهای
•صحت و قابلیت اطمینان داده ها
•عدم توازن پایگاه داده های موجود و نبود پروتکل برای تبادل اطالعات
•مکانیزه نبودن برخی از فرآیندها
 -4-2چالش 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 ساختارهای 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
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نیــاز
•مشخص نبودن وظایف  ،مسئولیت ها و اختیارات در مدیریت چرخه عمر دارایی های فیزیکی
 -5رویکرد 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 انبارهای شرکت ملی گاز
•امکان سنجی استفاده از اینترنت اشیاء در مدیریت فعالیت های چرخه عمر داراییها
•تســهیم هوشــمندانه ریســک تاسیســات و دارایــی هــا بــا بیمهگــران بــر اســاس ارزیابــی ریســک بــر مبنــای
استاندارد ISO31000
•کنترل فرآیندهای برونسپاری با استفاده از تحلیل داده های هوشمند داراییها

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

آدرس سایت www.petropam.info :

شبکه فعاالن ،متخصصان و نخبگان مدیریت دارائیهای فیزیکی صنعت نفت

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

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

آدرس سایت sa.petropam.ir :
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