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 چکیده
 انسازم در تجهیزات عمر چرخه در وریبهره و ریسک هزینه، فاکتورهای داشتن درنظر با بهینه مسیر بر حرکت فیزیکی، هایدارایی مدیریت

 ایبر مهم و استراتژیک تصمیمی ها،دارایی مدیریت سیستم ایجاد ا،لذ شوند. مدیریت و تعریف مختلف هایلایه در بایستمی تجهیزات که بوده

 ساختار صلاحا هدف با مقاله این ،آپتایم مدل مبنای بر فیزیکی هایدارایی مدیریت استقرار راستای در بسترسازی ایجاد منظوربه .است سازمان

 و مستقیم هایهزینه سازیبهینه و تجهیزات و تأسیسات فرهنگ تولیدی بازده افزایش ناگوار، حوادث کاهش جهت ،تعمیرات نگهداری بخش

 فیزیکی هایدارایی مدیریت استقرار .است گشته تدوین شرقی آذربایجان استان فاضلاب و آب شرکت خاص فرایندهای انجام برای غیرمستقیم

 حمایت شامل سازیپیاده امر در عوامل ترینمهم که دهدمی نشان پالایشگاه و پتروشیمی مانند ،نفت وزارت زیرمجموعه هایشرکت خیبر در

 ارکنانک حداکثری مشارکت منظوربه فیزیکی هایدارایی مدیریت ترویج فیزیکی، هایدارایی مدیر سازمانی ساختار ایجاد سازمان، ارشد مدیریت

 تمام رد کارکنان آموزش و سازمان ارزیابی جهت بایستمی نیز گام اولین در .است تعمیرات و نگهداری مدیریت مکانیزه سیستم فراگیر اجرای و

 در مدل و چارچوب داشتن بر علاوه کرد. سپس، استفاده تعمیرات و نگهداری در ویژه تخصص با صنایع زمینه در مجرب مشاوری از سطوح

 وضعیت با سازمان استراتژیک فرایندهای ارتباط مدل از استفاده و راه نقشه تدوین در 00555 ایزو استاندارد از گیریبهره با نامه،نظام تدوین

 انیسازم ساختار اصلاح بدون مهم این انجام برای .کرد اقدام فیزیکی هایدارایی مدیریت سازیپیادهبه نسبت سازمان، مهم تجهیزات نگهداری

 .بود دنخواه پذیرامکان ،استقرار هایریسک موانع و رفع و نفعانذیبه توجه ،فاضلاب و آب هایشرکت فعلی

 
 سازمانی ساختار ،00555 ایزو تعمیرات، و نگهداری آپتایم، فیزیکی، هایدارایی مدیریت :کلیدی هایواژه

 

  مقدمه -1
 

 نعتیص های فعالیت نمای دور در عظیمی و سیریع تغییرات به جهانی گستره در صنعت رقابتی فضای اخیر، های دهه در

 فناوری این از گیری بهره با بزرگ صنایع صاحبان .است کنونی رشد روبه و پیشرفته های فناوری حاصل که شده منجر

 تثبیت یا کاهش ضمن تا جویند می جهانی بازار در را خود رقابتی امتیاز مدیریتی، جدید سیستمهای با آنها تلفیق و ها

 .یرندبگ اختیار در را سرمایه و پول بازار از بیشتری سهم و دهند افزایش را مالی و انسانی منابع بازدهی خود، های هزینه

 مالی های دارایی راستا همین در که میدارند بر گام خود انسانی منابع توسعه و تیمی کار اساس بر سازمانها از بسیاری

 بزارهایا از باید و دارند اولویت بیشتر تجاری کارهای و کسب برای نامشهود های دارایی و ای واسطه پولی، موسسات برای

 ایه دارایی پایه بر را خود کار و کسب ماهیت نیز سازمانها از برخی اما ببرند، بهره تجاری نام مدیریت و مالی مدیریت

 لذا .برد منا را و.. ،برق فاضلاب و آب پتروشیمی، و گاز نفت، مجموعه زیر صنایع میتوان جمله از که اند نهاده بنا فیزیکی

  .کنند هدایت را بهبود و کار و کسب اصلی جریان باید فیزیکی های دارایی مدیریت سازمانها، این در
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 و کرده رشد زمان مرور به که است تعمیرات)نت( و نگهداری تکاملی روند ادامه فیزیکی های دارایی مدیریت    

 هایروش کلان، استراتژیهای بکارگیری با دارد سعی که است شده تبدیل مدیریت پویای های شاخه از یکی به امروزه

 ...و کریس و عملکرد گیری اندازه قطعه، تأمین نگهداشت، برداری، بهره تجهیزات، خرید مدیریت انسانی، منابع مدیریت

  (7937نفت، وزارت آورد.)ابلاغیه دست به سازمان های دارایی از بلندمدت در را ممکن ارزش حداکثر ،

 محور ولیدت دلیل به فاضلاب و آب صنعت عملیاتی های دارایی بهینه نگهداشت و صیانت مقوله اینکه به نظر لذا

 و مهم بخشهای از میان این در نیز تعمیرات و نگهداری و بوده برخوردار سزایی به اهمیت از نیرو وزارت رسالت بودن

 اخواستهن توقفات از ناشی حوادث کاهش تولید، کیفیت و پایداری افزایش برای مدیریت تمرکز محل میتواند و است موثر

 ذربایجانآ فاضلاب و آب شرکت وتعمیرات نگهداری راهبرد سند باید  راستا این در باشد، تولید های هزینه ساختن بهینه و

 یشرفتهپ الگوهای به نگاه با ، کارآمد و مطلوب سطح تا فاضلاب و آب صنعت مرسوم های رویه ها، نظام ارتقای برای شرقی

 نتدوی فاضلاب و آب شرکت در آن سازی بومی و نفت وزارت فیزیکی های دارایی نامه نظام از برداری الگو با دنیا در

 (7932، است.)زواشکیانی گردیده

 یک عنوان به تواند می باشد نگهداری نیازمند که ( ... و املاك ها، راه ی شبکه ( نظامی یا ساختمان وسیله، هر

 دیدش تأثیر یک ها دارایی بازگشت که هستند آنهایی دارایی بر مبتنی صنایع (.2557، )داما شود گرفته نظر در دارایی

 درآمد از بیش یا و % 50 بالای معمولاً دارایی بر مبتنی صنایع در عملیات و نگهداری های هزینه .دارد سودآوری در

 یم تجهیزات در خرابی هرگونه ارتباطی صنعت یک یا ، آب خانه تصفیه یک برق، تولید ی کارخانه یک در .است آنها

 .دارد بستگی دارایی بودن دسترس در به بخش رضایت و مستمر عملیات .شود سودآوری وکاهش آشوب یک باعث تواند

 شرکت.است ها دارایی بودن دردسترس مورد در دقیق های بینی پیش های خروجی از یکی ظرفیت ریزی برنامه رو این از

 سیستم نگهداری به نیاز که آنهایی و (... و کاغذ )سیمان، بر سرمایه صنایع (، ... و فاضلاب و آب و )برق تأسیساتی های

 می حساب به بر سرمایه صنایع از (... و ترافیک های شبکه ساختمانی، خدمات بیمارستانی، )خدمات دارند پیچیده های

 نگهداری مدیریت های سیستم با را مسائلشان این دارند مهمی های دارایی که چنینی این های شرکت امروز تا .آیند

 (.james،2552اند.) نموده فصل و حل... و مشتری مدیریت حسابداری، کاربردی های برنامه و (CMMS) کامپیوتری

 

 فیزیکی های دارایی مدیریت

 

 1980 دهه در نیوزلند و استرالیا بریتانیا، فاضلاب و آب صنعت سازی خصوصی خلال در دارایی، مدیریت عبارت

 سرمایه شتبازگ نرخ حداکثر تعیین و مذکور صنعت تأسیسات واقعی قیمت تعیین برای خصوصی بخش که گردید مطرح

 در دارایی مدیریت از 1980 دهه اواسط در نیز آمریکا در .بود دارایی مدیریت طرحهای توسعه به مجبور خرید، هنگام در

 مودهن پیدا رونق و توسعه دنیا در سرعت به مدیریت این اخیر دهه دو در که شد می استفاده نقل و حمل و نظامی صنایع

 دارایی مدیریت .است گردیده تر بهینه و کارآمدتر اطلاعات، فناوری ویژه به دنیا روز تکنولوژیهای با ترکیب و تلفیق با و

 دارایی از عبارتند دارایی انواع کلی بطور که است استوار تجهیزات و امکانات از بهینه استفاده و ایمنی کارایی، اصول بر ها

 معنی به صنعت در دارایی مدیریت اصطلاح همچنین .مهارت و دانش انسانی، منابع فیزیکی، دارایی اعتباری، و پولی

 ساخت، تجهیزات، و کالا خرید صنعتی، واحد ح طر جمله از  صنعتی واحد یک  عمر ل طو فازهای همه جامع مدیریت

 فرایند قاءارت با که ای گونه به میباشد، داراییها اسقاط و برداری بهره کامل توقف نهایتاً  و بازسازی نگهداری، برداری، بهره

 یک واقع در مدیریت این .شود حاصل اجباری استانداردهای رعایت عین در سرمایه بازگشت نرخ حداکثر گیری، تصمیم

 اعاتاطل و ابزار فرایندها، همه از و نموده افزوده ارزش تولید موجود، منابع همه از بهینه استفاده با که است تجاری فرایند

 دیریتم را صنعتی سازمان کل نتیجه در و نماید مدیریت نحو بهترین به را داراییها تا میکند استفاده موجود های داده و
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 تصمیمات از آگاهی مالی، عملکرد بهبود :از عبارتند داراییها بهینه مدیریت مزایای که گرفت نتیجه میتوان لذا .کند

 جتماعی،ا مسئولیت اثبات محصولات، و سرویس بهبود ریسک، مدیریت اثربخشی، و کاری بهبود دارایی، گذاری سرمایه

 .سازمان پایداری بهبود اعتبار، افزایش انطباق، اثبات

 

 سازمان یک ساختار

 

 شناخته های وظیفه به سازمان یک های فعالیت ها، آن طی که دانست هایی راه مجموعه توان می را سازمان یک ساختار

 (.Mintzberg، Quinn،7337شود) می تأمین آهنگی هم ها وظیفه این میان و تقسیم شده

 :دارد عهده بر را اصلی نقش سه ساختار

 .شود می تأمین سازمان های هدف ساختار، ی وسیله به-7

 نه و کنند رعایت را سازمان مقررات باید افراد شود، می مقرر ها رویه و مشخص سازمان در مختلف افراد قدرت-2

 .برعکس

 مقام یا پست هر که قدرتی میزان آن، ی وسیله به و کند می تعیین ساختار را، قدرت اعمال ی محدوده و حوزه-9

 (Hall ، 2001شود) می مشخص دارد، سازمانی

  :است کرده ارایه نمودار صورت به طیف یک صورت به را ساختار های استراتژی شناسی گونه ، دفت

 دفت دیدگاه از ساختار استراتژی انواع پیوستار:1شکل

 

 تعمیرات و نگهداری حوزه در صنعتی بزرگ واحدهای سازمانی ساختار در جاری و مرسوم اشتباهات

 

 .تاس عملیات یا تولید یا برداریبهره واحد مجموعه  زیر تعمیرات و نگهداری واحد-7

 مدیریت و واحد تراز هم و است دیگر مدیریت یک مجموعه زیر نبود های بالایی مجموعه زیر تت واحد اگر عموما-2

 .نیست سازمان برداری بهره

 دیگر یا مهندسی واحد در دارد وجود اگر اینکه یا و ندارد وجود تعمیرات و نگهداری هایفعالیت ریزیبرنامه واحد-9

 .است سازمان تعمیرات و نگهداری واحد از منفک و است سازمان واحدهای

 .تاس عملیات یا تولید یا برداریبهره واحد مجموعه  زیر تعمیرات و نگهداری واحد-2

 مدیریت و واحد تراز هم و است دیگر مدیریت یک مجموعه زیر نبود های بالایی مجموعه زیر تت واحد اگر عموما-0

 .نیست سازمان برداری بهره

 دیگر یا مهندسی واحد در دارد وجود اگر اینکه یا و ندارد وجود تعمیرات و نگهداری هایفعالیت ریزیبرنامه واحد-6

 .است سازمان تعمیرات و نگهداری واحد از منفک و است سازمان واحدهای

 نت ریزی برنامه واحد مجموعه زیر عموما و است مکانیک و برق تعمیراتی واحدهای از منفک وضعیت پایش واحد-1

 .است دیگری مدیریت مجموعه زیر در هم واحد آن و است
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 و اند شده تقسیم دیگری چیز هر یا ابزاردقیق و مکانیک تعمیرات برق، تعمیرات های بخش به تعمیراتی واحدهای-8

 را اطلاعات حداقل یکدیگر های فعالیت حوزه از و باشند می ای اداره یا مستقل خودش برای ها بخش این از کدام هر

 .دارند

 مرکزی کارگاه عنوان تحت مستقل گاها و باشند می تعمیراتی واحدهای های زیربخش در تعمیراتی هایکارگاه-3

 .کنندمی دنبال خاص ساختار و ریاست باز خودشان و دارند قرار گاز( هایپالایشگاه )مثل

 یمهندس واحد یا آزمایشگاه زیرمجموعه نباشد اگر و است دقیق ابزار واحد زیرمجموعه تقریبا کالیبراسیون واحد-75

 .است

 .شودمی دیده عین به سازمان مختلف واحدهای در تجهیزات تعمیرات و نگهداری های فعالیت پراکندگی-77

 لیلتح و گردآوری متمرکز و پراکنده زیر اطلاعات و ها داده مطمئنا باشد پراکنده تجهیزات نت های فعالیت وقتی-72

 .گردد نمی

 فرادا قدمت و نفر تعداد با متناسب و ای سلیقه و محور فرد نت واحد در بزرگ صنایع در سازمانی ساختارهای اکثر-79

 .است شده سازی سمت
 دفت ساختاری های استراتژی های ویژگی خلاصه:1 جدول

 گیری جهت

 ساختار استراتژی

 ها ویژگی و مشخصات

 امور هتج در سازمان فعالیت رقیب، سازمان از تقلید فقدان عمودی، و مکتوب ارتباطات زیاد، کنترل کم، آموزش و تجربه بالا، تمرکز بالا، رسمیت بسیارمکانیکی

 .جاری امور جهت در سازمان آینده های فعالیت هدایت کننده، هنگاهم که افراد از نیازی بی و اندك دوایر تعداد ، جاری

 اقدام از برخی در محدود،تقلید ریزی برنامه مقداری وکلامی، مکتوب ارتباطات متوسط، کنترل رسمی، آموزش متوسط، تمرکز متوسط، رسمیت مکانیکی

 .سازمان دوایر بین کننده همآهنگ مدیران به نیازمندی مرزبان، و سازمانی دوایر تعدادی وجود ها، سازمان آمیز موفقیت های

 یزیر برنامه دیگران، آمیز موفقیت کارهای از سریع تقلید مرزبانی، و سازمانی دوایر تعداد د وجو کاری، های گروه تمرکز عدم مشارکتی، مدیریت ارگانیک

 .سازمانی دوایر بین آهنگی هم ایجاد برای مدیر محدودی تعداد وجود کلامی، و افقی ارتباطات زیاد، تا متوسط کنترل ها، فعالیت برای

 متوسط، یا کم کنترل دیگران، آمیز موفقیت کارهای از جدی تقلید مرزبان، دوایر سنگین وظایف متمرکز، غیر پایین، رسمیت مشارکتی، مدیریت ارگانیک بسیار

 عدادیت وجود متمایز، وظایف با سازمانی دوایر تعدادی وجود تجربه، و آموزش زیادی، های شبینی پی و سنگین های ریزی برنامه افقی، ارتباطات

 .کننده آهنگ هم مدیران از

 

 یرهغ و معادن نیروگاه، پتروشیمی، گاز، نفت، فولاد، کشور بزرگ صنایع در سازمانی ساختارهای چنین مطمئنا

 بالدن سازمان واحدهای بین کار گردش بیشتر و دهد نمی سازمان به را محور تجهیز تعمیرات و نگهداری مدیریت امکان

 افزار رمن و داشت نباید تعمیرات و نگهداری افزار نرم استقرار موفقیت به امیدی سازمانی ساختار گونه این در و شود می

 !شودمی خیر به ختم کار دستور و کار درخواست مهم فرم چند کار گردش یک حد در

 م؟کنی اجرا و ترسیم و نظر در تعمیرات و نگهداری واحدهای برای کارآمد و استاندارد سازمانی ساختار یک چگونه

 تجهیزات دگیپراکن فرآیندها، با متناسب باید که است این طولانی پاسخ کنید. رفع را بالا نکات که است این کوتاه پاسخ

 .کرد ریزیطرح را ساختار سازمان در نت اجرایی هایقابلیت و

 به اوضاع یا شرایط که هنگامی ویژه به . باشند سازگار باید آوری فن -9 و ساختار -2 استراتژی -7 عامل سه

 ازمانیس ساختار و استراتژی بین نتواند یا و کند استفاده مناسب آوری فن از نتواند که سازمانی. کند تغییر رقابتی صورت

 (7911،)دفت باشد میدان پیروز رقابت این در تواند نمی کند برقرار را لازم هماهنگی

 می ایجاب استراتژی اجرای . نمایند می تعیین مدت بلند های دوره در را سازمان رقابتی مزایای ها استراتژی

 مانساز استفاده مورد آوری فن به توجه با اهداف به دستیابی جهت و بگیرد نظر در را سالانه های هدف سازمان که کند

 سازمانها در رفته کار به تولیدی فنآوری نوع از نظر صرف . نماید اقدام سازمانی بخش اثر ساختار یک ایجاد به نسبت
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 به دمیباش نت مدیریت با آن مسئولیت که سازمانها در تعمیرات و نگهداری آوری فن از انتظار مورد فعالیتهای ساختار

 :باشد می زیر شرح

 Corrective Maintenance CM اصلاحی تعمیرات نگهداری فعالیتهای

 کشف و تشخیص ، است نشده ریزی برنامه بصورت و شفابخش ، اضطراری بصورت اصلاحی نگهداری و تعمیر فعالیتها

 دهد می اختصاص خود به را نگهداری زمان بیشتر آنها کردن مجزا و عیب

 Preventive Maintenance PM پیشگیرانه تعمیرات نگهداری فعالیتهای

 زمان و حجم تولید در رفته بکار وری فنآ نوع بنابر و رود می کار به احتمالی های شکست کاهش جهت فعالیت نوع این

 مشابه های شاخص سایر و موازی و سری تولید های سیستم اطمینان قابلیت مباحث. کند می تغییر نیز آن های فعالیت

 . میرود بکار فعالیت این در گیری تصمیم های شاخص عنوان به

 Improvement Maintenance IM بهبود تعمیرات نگهداری فعالیتهای

 قابلیت افزایش . شود می ، نمایند حذف یا و کاهش را نگهداری و تعمیر به نیاز که هائی کوشش و ها تلاش از عبارت

 مقابل در عمل پیش انجام جهت فرصتی این . است نگهداری و تعمیر نیازمند که هایی شکست بر تاکید و اطمینان

 . است العمل عکس

 

 : سازمانها در تعمیرات و نگهداری مدیریت با آن وارتباط سازمانی وابستگی

 

 درون وابستگی از مقصود . میشود تعریف سازمانی درون وابستگی نوعی سازمان هر برای سیستمی نگرش لحاظ از

 وابستگی میزان اگر . اند وابسته یکدیگر به (اولیه مواد یا منابع نظر از )سازمانی دوایر که است حدودی یا میزان سازمانی

 ادامه خود کار به مبادله یا مشاوره یا رابطه داشتن بدون میتوانند سازمانی های واحد یا دوایر باشد پایین

 (7911،دهند.)دفت

 واحد یک به . خدماتی سازمانهای -2 تولیدی سازمانهای -7 گانه دو بندی تقسیم در سازمانها در نت مدیریت

 دارد کار و سر نامشهود محصولات و اطلاعات با خدماتی سازمان یک میدانیم که همانطور . ترهستند نزدیک خدماتی

 نیف مدیریت به دیگر های واحد و سازمان وابستگی شویم می روبرو تر پیچیده های آوری فن با که هنگامی بنابراین 

 قدرت سرچشمه و منشا . واحدهاست قدرت ایجاد اصلی عوامل از یکدیگر به سازمانی دوایر وابستگی . میشود تر شدید

 اینگونه در طورمثال به . باشند آن خواستار دیگران که باشد داشته چیزی سازمان از دایره یک یا نفر یک که است این

 ویقتش برای شرکت و ندارند دیزیا مهارت تولید خط کارگران باشند مکانیزه و خودکار دستگاهها که هنگامی سازمانها

 بسیار کارگران به نگهداری دایره دیگر سوی از پردازد می تولید میزان حسب بر را آنان دستمزد بیشتر تولید به افراد

 . دارند عهده بر را مکانیزه دستگاههای و خودکار آلات ماشین تعمیر و نگهداری مسئولیت کارگران این دارد نیاز ماهر

 در هنر نوعی صورت به آلات ماشین نگهداری و دارند ساله چندین تجربه انها . است مشکل و سنگین ای وظیفه این

 و نگهداری دایره کارکنان حافظه و مغز در تنها است لازم دستگاهها این کردن درست برای که دانشی . است آمده

 (7932،محمدی دارد.)شیر وجود تعمیرات

 با متناسب انسانی نیروی.است ها سازمان تعمیرات و نگهداری مدیریت ریزی طرح در مشکلات این عمده دلیل

 مرئوس و رئیس و سازمان کارهای گردش و وظایف شرح تابع و گردد می استخدام سازمانی ساختار در کاری نیاز

 آنها ندارند. سازمانی ساختار هایفعالیت روند و کار گردش خصوص در لازم فهم سازمان تجهیزات اما !هاستبودن

 و طراحی طوری را تعمیرات و نگهداری مدیریت ریزیطرح باید که هستیم ما این لذا !دارند نیاز تعمیرات و نگهداری
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 غیره و هادستورالعمل و هافرم افزار،نرم طراحی در اگر !محور سازمانی ساختار نه باشد محور تجهیز که کنیم ریزیبرنامه

 هدارینگ استانداردهای با مطابق و باشد مدنظر آنها برای تعمیرات و نگهداری هایفعالیت جایگاه و تجهیز هاینیازمندی

 ،سازمانی ساختار انسانی، نیروی تغییر با و شد خواهد برخورد فوق مطروحه مشکلات به کمتر ،رود پیش تعمیرات و

 دانش مدیریت لذا . بود خواهد رو پیش کمتری هایچالش به غیره و پیمانکاران حضور سازمان، شدن بزرگ و کوچک

 را ودشخ صحیح روند بروز و بهنگام متولی، مستمر، صورت به تجهیزات تعمیرات و نگهداری مدیریتی و سیستمی فنی،

 (7930، )جلالی.رفت خواهد پیش کاغذها در یا افزار نرم در یا

 
 (1331)خلج، پیشرفته فنآوری با سازمان یک در نت مدیریت در سیستماتیک ناکامی عمده علل -2 جدول

 

 ایزو مدیریت های استاندار جدید ساختار اساس بر سازمان های دارایی مدیریت راه نقشه

 

 است، شده رعایت نیز 55001 ایزو ها دارایی مدیریت استاندارد در ایزو سازمان مدیریت استانداردهای جدید ساختار

 تفادهاس سازمان یک فیزیکی یهای دارای مدیریت سیستم سازی پیاده در راهی نقشه عنوان به تواند می مذکور ساختار

 چیدمان و بینی پیش ساختار این قالب در سازمان موردنیاز و شده تبیین اجرائیات و فعالیتها که طوری به شود

 (7930)جلالی،:گردد

 

 

 

 

 

 تعریف علت شرح علت

 سوابق ثبت و اطلاعات و مدارك ثبت برای مناسب سیستم یک نبود سیستم افزاری نرم

 انحصار و گرایی فرد افزاری مغز

 گرایی

 آوری فن خرید– فردی رشد -سازمان ترك – جایگزین افراد نبود – پرسنل از معدود تعداد به آموزش

 به آموزش جهت دیده آموزش نیروهای الزام عدم – نیروها از محدود تعدادی برای تعمیرات و نگهداری

 . سایرین

 سخت

 افزاری

 ودوج و علمی لحاظ از پرسنل بین مختلف طبقاتی تفاوت و پروری جایگزین و مناسب سیستم یک نبود نامناسب ساختار

 دهند می دست از نیز آنرا قابلیت حتی و کنندد نمی رشد نامناسب ساختار دلیل به که ای نیافته رشد پرسنل

. 
 ترلیکن و الکترونیکی های سیستم از بسیاری شدن خارج رده از به توجه با پشتیبان یدکی لوازم به نیاز یدکی لوازم

 تولید آوری فن دلیل به وارداتی و زمان طی در ها دستگاه

 ماشین دائم کارکرد

 آلات

 و نگهداری های فعالیت افتادن تعویق یابه و تعمیرات نگهداری های برنامه و تولید برنامه شدن فشرده

 اشدب بالا سازمان تعهدات که هنگامی ، تولید زمانهای در اصلاحی های فعالیت گرفتن قرار ناچار وبه تعمیرات

 تعهدات حجم بودن بالا و استراتژی تغییر صورت در .دارد نت فعالیتهای تعویق در سعی سازمان ارشد مدیریت

 .شود عمل دیگری نحو به بایست می خوابیدگی هزینه افزایش و

 در پیمانکار از استفاده

 تولیدی ی ها واحد

 کاهش های زمینه در که احتمالی منافع همه علیرغم مختلف های واحد در پیمانکاری سیستم از استفاده

 سازمانهای در سازمانی تعلق کاهش دلیل به تعمیرات نگهداری زمینه در داشت کارگران دستمزد های هزینه

 رسید یهاول حالت برابر چندین به تعمیرات نگهداری هزینه که بنحوی گردید ها هزینه افزایش باعث پیمانکاری

، 

 نیروی تمرکز عدم

 رفتن( هدر ) انسانی

 تفکیک عدم و ساختار بودن اشتباه به توجه با ) عمومی خدمات به انسانی نیروی فنی منابع شدن درگیر

 رفتن هدر و آلات ماشین و ها دستگاه ، اصلی و نیاز مورد مراکز به منابع صرف از جلوگیری باعث ( وظایف

 گردد می فنی انسانی منابع
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 ایزو استاندارد براساس فیزیکی های دارایی مدیریت استقرار راه نقشه :2شکل
 

 :فیزیکی داراییهای مدیریت استاندارد

 

 اندارداست دارد، جهانی کاربرد فاضلاب، و ،آب پتروشیمی،برق و گاز نفت، مانند، بزرگ صنایع در که معتبری استاندارد

PAS 55 سال در استاندارد این .گرفت قرار مختلف صنایع توجه مورد دنیا سراسر در سرعت به و بوده انگلیسی که است 

 هم اب دو هر استاندارد، دو این بالای بسیار شباهت دلیل به مقاله این در که گردید تبدیل 55000 ایزو استاندارد به 2014

 شده طراحی شواهد ارائه و مستندسازی پایه بر استاندارد کلی طور به .(PAS55،2558اند)-شده استفاده منظور یک به

 کلیدی اهمیت آن در فیزیکی های دارایی که سازمان یک نیازهای حداقل PAS55/ISO55000 معرفی راستای در و

 مطابق و منسجم ساختاری که است کرده طرح را راهنماییهایی و الزامات خود، داراییهای مدیریت سازی بهینه در دارند،

 میتواند و داشته 18001 بهداشت و ایمنی و 14001 زیست محیط ،9001 ایزو کیفیت مدیریت استانداردهای بندهای با

 ینا سیستماتیک اجرای بر مبنی شواهدی تهیه و ها حداقل این انجام با سازمانها بنابراین .شود یکپارچه سیستمها این با

 بهبود چرخه ، استاندارد این اساس بر .کنند معرفی مربوطه گواهینامه دریافت شرایط واجد را خود میتوانند الزامات

 .است شده طراحی داراییها از مشخصی ساختار و محدوده در بکارگیری برای یافته توسعه دمینگ یا مستمر

 

 :فیزیکی داراییهای مدیریت سازی پیاده مدل

 

 نیز 55002ایزو و نمیکند تعیین را سیستم طراحی اما نموده مشخص را داراییها مدیریت الزامات 55001 ایزو استاندارد

 برای لذا (،7939،جلالی، مینماید)غلامزاده فراهم را دارایی مدیریت سیستم کردن عملیاتی و طراحی برای هایی راهنمایی

 نظر رد و تعمیرات و نگهداری تعالی جامع و معتبر مدل یک بکارگیری و انتخاب سازمانی، هر در الزامات این سازی پیاده

 مرتبط استانداردهای اساس بر سازمان در تعمیرات و نگهداری در تعالی مدل استقرار .است ضروری  برتر تجارب گرفتن

 سازمان در تعمیرات و نگهداری تعالی مدل در موجود اجزای همه فراهمآوری و داشتن نظر در مستلزم زمینه، این در

 مدلهای و استانداردها اساس بر تعمیرات و نگهداری مدل تعین اول مرحله نیاز، مورد اجزای کردن مشخص برای که است

 اطمینان قابلیت هرم وایرمن، تری مدلهای به میتوان مدلها این جمله از .دنیاست در تعمیرات و نگهداری زمینه در معتبر

 اصلی معیارهای همه که است کمبل جان مدل فقط ذکرشده معیارهای به توجه با اما کرد، اشاره )آپتایم( کمبل جان و

 .دارد را

برنامه  رهبری

 ریزی
ارزیابی  بهبود عملکرد پشتیبانی

 عملکرد

00555استاندارد مدیریت دارائی ها ایزو   

 
 فعالیت های اجرایی مدیریت دارایی فیزیکی
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 وفقم سازی پیاده زیاد بسیار حجم که شده پیاده دنیا مختلف نقاط در صنعتی مجتمع 1000 از بیش در مدل این

 زیکیفی داراییهای مدیریت تعالی ی زمینه در موجود مدل قویترین به را آپتایم مدل آن، بر شده انجام دائمی اصلاحات و

 (2577است)کمبل، کرده تبدیل

 مانند فیزیکی داراییهای مدیریت اجرایی مدل به ،  بنابراین PAS55/ISO55000 مفهومی استاندارهای کنار در

 سهمقای جهانی کلاس با گرفت، اندازه دنیا روز متدهای مهمترین با را سازمان وضعیت بتوان تا است نیاز تایم آپ مدل

 فقط هن آن، از استفاده با بتوانند نفت وزارت تابع سازمانهای که داد ارائه دقیقی اجرای و عملی ی برنامه نهایت در و کرد

 آن های جنبه از یک هر در جهانی کلاس وضعیت به بلکه سازند، برآورده را استاندارد این در شده خواسته های حداقل

 شده ریزی طرح زیر شرح به بخش ده و سطح سه در که است آپتایم مدل مقاله، این در پیشنهادی مدل لذا .برسند

 :است

  رهبری

  سازمان استراتژیهای -7

  انسانی نیروی -2

  ضروریات

  کار مدیریت کفیت -9

  اصلی مراقبتهای و تعمیرات و نگهداری تاکتیکهای -2

  عملکرد مدیریت-0

  پشتیبانی و مدیریت ای رایانه سیستمهای-6

  ابزار و قطعات مواد، مدیریت-1

 تعالی انتخاب

  تجهیزات اطمینان قابلیت بر مبتنی رویکرد-8

 گروهی کار بر مبتنی روشهای -3

  تعمیرات و نگهداری فرآیند سازی بهینه روشهای -75

 

 :فیزیکی های دارایی مدیریت سازی پیاده مراحل

 

 تعمیرات و نگهداری وضعیت ارزیابی شرقی، آذربایجان فاضلاب و آب شرکت فیزیکی داراییهای مدیریت نظامنامه مبنای بر

 فیزیکی، داراییهای و تعمیرات و نگهداری مدیریت های حوزه در سازمان کارکنان دانش و آگاهی همچنین و تجهیزات

 و دگرد انجام مشاور توسط ارزیابی همچنین و سازمان کارکنان توسط خودارزیابی یعنی منظر دو از بایست می ابتدا

 ترتیب به اه پروژه و فعالیتها نقشه، این در که شود تدوین سازمان فیزیکی داراییهای مدیریت بهبود راه نقشه سند سپس

 داراییهای مدیریت سازی پیاده فرایند در مرحله اولین بنابراین .شد خواهند تبیین و ریزی برنامه اجرایی اولویت و زمانی

 داشتن نظر در و سازمان گذاری هدف و ارزیابی با که است مدیریت این جنبههای همه در سازمان ارزیابی فیزیکی،

 مدیریت ارزیابی گامهای همچنین .میشود مشخص مطلوب وضعیت با مختلف بخشهای در سازمان فاصله برتر، الگوهای

 ده وتیعنکب نموداری در سازمان وضعیت ارزیابی، از حاصل نتایج بندی جمع با که است زیر شرح به فیزیکی داراییهای

 .دارد یازن بهبود فرایندهای سازی پیاده به ها جنبه کدام در سازمان که میگردد مشخص ترتیب بدین و میشود بیان گانه
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 پرسشنامه طریق از دریافتی های داده تحلیل -2 ،سازمان مختلف سطوح در خودارزیابی های نامه پرسش توزیع -7

 دادههای تحلیل و آوری جمع -2،نیاز مورد اطلاعات آوری جمع و سایت مختلف بخشهای بازرسی و مشاهده - 9 ،ها

 آموزشی دوره برگزاری-1 ،گزارش اولیه نسخه تحویل و تهیه -6، موردنیاز های پرسشنامه سایر توزیع -0 شده آوری جمع

 مدیران و روسا کارشناسان، برای فیزیکی مدیریتهای

 شود، بررسی تجهیزات نگهداری وضعیت سازمان کلیدی فرایندهای حوزه در تخصصی بصورت آنکه برای همچنین

 رگزارب تیم اعضام با متوالی جلسات و شده تشکیل سازمان در فیزیکی های دارایی مدیریت راهبردی های کمیته باید

 همانگونه بنابراین .گردد مشخص 14224 ایزو استاندارد بر مبتنی و تخصصی بصورت تجهیزات نگهداری وضعیت تا گردد

 نتایج و شده آغاز اولیه سطوح از فیزیکی های دارایی مدیریت سازی پیاده گام به گام فرایند شد، بیان مقاله این در که

 در .ودمیش نزدیکتر تعالی به گام یک سازمان سیستم، هر استقرار با و میدهند نشان را خود سرعت به بهبود، ملموس

 سازمان آینده به را مدیران و کارکنان که میگردد فراهم سازمان در مشترك اندازی چشم ابتدا اقدامات، این نتیجه

 ثلم خاص، هدف بر مبتنی انسانی منابع مدیریت سپس میکنند، دریافت را لازم آموزشهای افراد و سازد می علاقهمند

 برابر رد مقاومت از ناشی مشکلات و میشود منجر زمینه این در تلاشها هدفمندی به فیزیکی دارایی مدیریت سازی پیاده

 که ودمیش معرفی ویژه فرایندی تغییر مدیریت برای ای ویژه طور به آنکه ضمن میدهند، کاهش زیادی حد تا را تغییر

 در ذال میگیرند، قرار مستمر بهبود چرخه در یکپارچه صورت به دیگری از پس یکی ابزارها مدیریت، این اجرایی مدل در

 میشود اعمال مرتبط سیستمهای در آن با متناظر بهبودهای و تغییرات سیستم یک در بهبود هر و تغییر هر با چرخه این

 .افتاد خواهد اتفاق منطقی و متوازن رشدی ترتیب این به و

 

  گیری نتیجه -2

 

 که ستا این مقصد به رسیدن نحوه و رو پیش مسیر شناخت برای اول گام که است نکته این گویای آمده بدست نتایج

 خود فیزیکی داراییهای مدیریت های شیوه بهبود دنبال به که سازمانهایی بنابراین .ایستادهایم کجا حاضر حال در بدانیم

 ناساییش خوبی به را خود فعلی وضعیت باید ابتدا هستند، زمینه این در جهانی کلاس با ای مجموعه به شدن تبدیل و

 کیفیزی داراییهای مدیریت در تعالی مرجع مدل یک اساس بر استاندارد و جامع ارزیابی یک نیازمند امر این که کنند

 ضعیتو از درستی تصویر و کرده واکاوی گوناگون زوایای و مختلف بخشهای در را سازمان عملکرد باید ارزیابی این .است

 عمیراتت و نگهداری نوین مدیریت زمینه در متخصصان و مشاور گروه از بایست می راستا این در که کند ترسیم را موجود

 روش دینب و نمود استفاده فیزیکی داراییهای مدیریت راه نقشه و استراتژی تدوین و ارزیابی برای فیزیکی داراییهای و

 و نبارا کار، مدیریت تا سازمان استراتژیهای و انسانی نیروی از فیزیکی های دارای مدیریت در موثر گوناگون های جنبه

 (7936، ،قاسمی )راشدی .گیرند قرار بررسی مورد دیگر های جنبه و یدکی قطعات

 تغییرات شدت به و دارند مناسبی عملکرد قابلیت تغییرات، مقابل در و داشته قرار پویا شرایط در که هایی سازمان

 این .دهند می قرار توجه مورد محیطی های مشخصه به توجه با را سازمان های استراتژی و نموده مراقبت را سازمان

 ساختار در .نمایند دهی سازمان آن با متناسب را خود ختار سا و بوده گر تحلیل استراتژی دارای باید ها، سازمان

 رتصو به ها آهنگی هم و پایین تمرکز کاری، های گروه در تمرکز عدم مشارکتی، مدیریت سبک بایستی ارگانیک،

 هار بندها و قید از را خود محیطی، های فرصت از استفاده بیرون، به نگاه با نگر، آینده سازمان .گیرد می صورت طبیعی

 بایستی طبیعی صورت بنابراین،به .د شو می استقبال تغییرات از دارد، وجود حداقل در مقررات و قواعد یعنی، کند؛ می

 با و ودهب غیرمتمرکز و پایین رسمیت مشارکتی، مدیریت ویژگی دارای که کند انتخاب خود شرایط با متناسب ساختاری
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 توضیحات .باشد می ارگانیک بسیار ساختار استراتژی، این برای ساختار مناسبترین . کند اداره را سازمان کنترل حداقل

 نتوا می آن، ساختار و سازمان یک ها استراتژی بین مشخص ی رابطه تعریف درصورت که است آن از حاکی شده اشاره
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ABSTRACT 
 Managing physical assets is the move to the optimal route taking into account cost, risk and productivity 

factors in the life cycle of equipment in the organization, which equipment should be defined and managed 

in different layers, thus creating an asset management system, a strategic decision, and Important for the 

organization. In order to establish a framework for the establishment of physical asset management based 

on the Apatham model, This article has been designed with the aim of improving the structure of the 

maintenance department in order to reduce the adverse events, increase the production efficiency of the 

facilities and equipment, and optimize the direct and indirect costs for specific processes in the water and 

wastewater company in East Azarbaijan Province. The results of the establishment of physical asset 

management in some of the Ministry of Oil subcompanies, such as petrochemicals and refineries, which 

were earlier implemented in Iran compared to other equipment-based companies, indicate that the most 

important factors in implementation are: support for senior management of the organization, Establishing 

the organizational structure of the physical asset manager, promoting the management of physical asset 

management culture to maximize employee participation and implementing a comprehensive mechanized 

maintenance and repair management system. The results of the establishment of physical asset 

management in some of the Ministry of Oil subcompanies, such as petrochemicals and refineries, which 

were earlier implemented in Iran compared to other equipment-based companies, indicate that the most 

important factors in implementation are: Senior Management of the organization Support, Establishing the 

organizational structure of the physical asset manager, promoting the management of physical asset 

management culture to maximize employee participation and implementing a comprehensive mechanized 

maintenance and repair management system. In the first step, in order to evaluate the organization and 

training of employees at all levels, they should have experienced consultants in the field of industries with 

a specialty in maintenance and repair, and then, in addition to having a framework and model in the 

formulation of the regulations, using the ISO 55000 standard In developing the road map and using the 

relationship model of strategic organization of the organization with the state of maintaining the important 

equipment of the organization, to implement the management of physical assets. To accomplish this, it will 

not be possible to focus on stakeholders and removing barriers to establishment risks without reforming 

the current organizational structure of water and wastewater companies. 
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