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Asset  Management   :     PAS 55 :2008 & ISO 55000:2013

دبهبوزمینهدرهماهنگومنظميهافعالیتمجموعهشاملداراییمدیریتسیستم
تحققراستايدرهاداراییعمرچرخههايهزینهکاهشوریسکمدیریت،عملکرد

.باشدمیسازماناستراتژیکاهداف

مدیریت دارایی فیزیکی 

هزینه
عملکرد

ریسک

باالنس نمودن پارامترهاي اصلی

Asset Management & Maintenanceمدیریت دارایی هاي فیزیکی و  مهندسی نگهداري و تعمیرات 

Asset  Management   :     PAS 55 :2008 & ISO 55000:2014

سیستم مدیریت دارایی، 
راهکارهایی را براي چرخه عمر 

تجهیزات، از تعیین نیازها جهت
طراحی یا خرید تا بکارگیري و
نگهداري  و  بازنشسته سازي  و

.اسقاط آن،  ارائه می کند 

بهره برداري و 
یرنگهداري و تعم

چرخه مدیریت 
عمر دارایی هاي 

سازمان

Asset Management & Maintenanceمدیریت دارایی هاي فیزیکی و  مهندسی نگهداري و تعمیرات 
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Asset  Management   :     PAS 55 :2008 & ISO 55000:2013

دارایی  
هاي

فیزیکی

و خط مشی

دارایی هاي  انسانی

دارایی هاي
اطالعاتی

دارایی هاي ناملموس

دارایی هاي  
مالی

هزینه چرخه عمر 
هزینه –تجهیزات 

...–بهره برداري 

-مهارت –انگیزه 
-کارتیمی –ارتباطات 

...

...-روحیه –)  خوشنامی(اعتبار 

–عملکرد –شرایط 
و هزینه ها–فعالیتها 

فرصتها

دارایی،مدیریت
،نگهداريبرايروش مندفرایندهايوسیستم هاازمجموعه ايبه

القاطگروه،یاشرکتنهاد،یکدارایی هايتوسعهوبه کارگیري
تجربیاتبا،مهندسیروش هايعمومأچارچوبایندر.می گردد

ایند،فراینتکمیلباومی شوندترکیباقتصاديتئوري هايو
درمنطقی،رونديباومنظمبصورتکهمی آید،بوجودابزاري

.می شودبردهبکارآتی،تصمیم گیري هاي
وطراحیبرايراچارچوبیداراییمدیریتدیگر،عبارتبه

یاهگرویکآیندهکوتاه مدتوبلندمدتبرنامه هايپیاده سازي
.می نمایدمشخصمجموعه

یکمنفعتوسودافزایشکار،اینازهدفسادهطوربه
هپایبرآن،برايشدهتعریفاهدافپیشبردجهتدرمجموعه،
.استموجودمنابعوامکانات

Asset  Management   :     PAS 55 :2008 & ISO 55000:2014

The Maintenance   Roadmapکارگاه آموزشی نقشه راه  نگهداري و تعمیرات 
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مدیریت داراي هاسیستم نشانه هاي  اثربخشی 

COST PERFORMANCE RISK

هزینه نت نسبت به هزینه سازمان
هزینه نت در هر واحد خروجی تجهیز

آماده به کاري تجهیزات
 فاصله زمانی بین خرابیهاي

اضطراري
اتمیانگین زمان توقف جهت تعمیر

حوادث ناشی از خرابی تجهیزات
  حوادث در حین تعمیرات

مدیریت قطعات یدکیدوره آموزشی 

Managing Spare Parts Workshop
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چارچوب نگهداشت 

Wireman

چارچوب نگهداشت 

Wireman

وایرمن چارچوبی سلسله مراتبی جهت 

پیاده سازي و مدیریت سیستم نگهداشت

.  مطابق شکل پیشنهاد داده است

ن در این مدل نت پیشگیرانه به عنوان اولی

در نظر CMMSگام، مقدمه ایجاد سیستم 
در سطوح باالتر گام هاي. گرفته شده است

یان مورد نیاز جهت بهبود و توسعه سیستم ب

.  گردیده اند
گام اولنت پیشگیرانه

گام پنجمبهبود مستمر

مشارکت در 
عملیات ها RCMگام سومنت پیشگویانه

خرید
انبارداري

سیستم 
حکم کار

سیستم 
CMMS

گام دومآموزش

TPM گام چهارمبهینه سازي
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Phase 1:
Definition of the

maintenance
objectives and

KPI’s

Phase 2:
Assets priority

and maintenance
strategy definition

Phase 3:
Immediate

intervention
on high impact

weak points

Phase 4:
Design of

the preventive
maintenance

plans and
resources

Phase 5:
Preventive plan,

schedule
and resources

optimization

Phase 7:
Asset life cycle

analysis
and replacement

optimization

Phase 6:
Maintenance

execution
assessment
and control

Phase 8:
Continuous

Improvement
and new

techniques
utilization

Assessment Efficiency

Effectiveness

Chapter VII.

A Review of key decision
areas in maintenance

management.

Crespo Márquez A.

2007. The Maintenance
Management Framework.

Springer Verlag

Improvement

Phase 1:
Balance

Score Card
(BSC)

Phase 2:
Criticality
Analysis

(CA)

Phase 3:
Failure Root

Cause Analysis
(FRCA)

Phase 4:
Reliability-

Centred
Maintenance

(RCM)

Phase 5:
Risk―Cost

Optimization
(RCO)

Phase 7:
Life Cycle

Cost Analysis
(LCCA)

Phase 6:
Reliability

Analysis (RA)
& Critical Path

Method
(CPM)

Phase 8:
Total Productive

Maintenance
(TPM),

e-maintenance

Introduction

Advanced Maintenance
Modelling for Asset

Management:
Techniques and

Methods for Complex
Industrial Systems, 2017

MárquezAdolfo Crespoby
Springer

مرجع علمی و کاربردي 
مدیریت نگهداري و تعمیرات 

، )نگهداشت(
1390سعید رمضانی : ترجمه

ISO55000:2014با بندهاي استاندارد )MMM:2017(هاي پروفسور مارکزداراییتطبیق فازهاي اجرایی مدل تعالی مدیریت نگهداشت

Advanced Maintenance Modelling for Asset Management:
Techniques and Methods for Complex Industrial Systems
By Adolfo Crespo Márquez

2فاز
ها بندي داراییاولویت

و تعریف استراتژي نت

1فاز
هاي شاخصتعریف اهداف و 

کلیدي عملکرد نت

3فاز
اقدام فوري براي رفع 

تجهیزات بحرانیمشکالت 

4فاز
طراحی و تدوین برنامه نت

و تامین منابع

5فاز
ت نریزي و زمانبنديبرنامه

سازي منابعو بهینه

6فاز
اجراء، ارزیابی و کنترل 

نگهداري و تعمیرات

7فاز

عمردارایی و آنالیز چرخه 
سازي تعویضبهینه

8فاز
از استفادهمستمر و بهبود 

هاي جدیدتکنیک

BSC / KPI CA / Data Manage RCA / RCFA

EAM / TPM / AIM
E-Maintenance

LCCA / Budgeting ORA / CPM MRO / RCO

RCM / PMO / RBI
CMMS

Context of the(کاري سازمان زمینه -4بند organization( Context of the(کاري سازمان زمینه -4بند organization(
شناخت سازمان و زمینه کاري آن. 4-1

شناخت نیازها و انتظارات ذینفعان . 4-2

تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت دارایی  . 4-3

سیستم مدیریت دارایی. 4-4

شناخت سازمان و زمینه کاري آن. 4-1

شناخت نیازها و انتظارات ذینفعان . 4-2

تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت دارایی  . 4-3

سیستم مدیریت دارایی. 4-4

)  Leadership(رهبري –5بند  )  Leadership(رهبري –5بند 
رهبري  و تعهد . 5-1

)  POLICY( خط مشی . 5-2
نقش ها ، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی. 5-3

رهبري  و تعهد . 5-1

)  POLICY( خط مشی . 5-2
نقش ها ، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی. 5-3

)Planning(ریزي برنامه -6بند )Planning(ریزي برنامه -6بند

اقدامات براي پوشش ریسکها و فرصت ها. 6-1
اهداف مدیریت دارایی و برنامه ریزي براي دستیابی به آنها. 6-2
اقدامات براي پوشش ریسکها و فرصت ها. 6-1
اهداف مدیریت دارایی و برنامه ریزي براي دستیابی به آنها. 6-2

)Support(پشتیبانی–7بند )Support(پشتیبانی–7بند

منابع  . 7-1
شایستگی . 7-2
آگاهی . 7-3
ارتباط  . 7-4
الزامات اطالعاتی . 7-5
اطالعات مستند. 7-6

منابع  . 7-1
شایستگی . 7-2
آگاهی . 7-3
ارتباط  . 7-4
الزامات اطالعاتی . 7-5
اطالعات مستند. 7-6

)  Operation(عملیات –8بند )  Operation(عملیات –8بند

رل برنامه ریزي عملیاتی و کنت. 8-1
مدیریت تغییر . 8-2
برون سپاري . 8-3

رل برنامه ریزي عملیاتی و کنت. 8-1
مدیریت تغییر . 8-2
برون سپاري . 8-3

)  Performance evaluation(عملکرد ارزیابی –9بند )  Performance evaluation(عملکرد ارزیابی –9بند

پایش ، سنجش ، تجزیه و تحلیل و ارزیابی . 9-1
ممیزي داخلی . 9-2
بازنگري مدیریت . 9-3

پایش ، سنجش ، تجزیه و تحلیل و ارزیابی . 9-1
ممیزي داخلی . 9-2
بازنگري مدیریت . 9-3

) Improvement(بهبود -10بند ) Improvement(بهبود -10بند

عدم انطباق و اقدام اصالحی . 10-1
اقدام پیشگیرانه . 10-2
بهبود مستمر . 10-3

عدم انطباق و اقدام اصالحی . 10-1
اقدام پیشگیرانه . 10-2
بهبود مستمر . 10-3

.iREAM@-09122002406-comREAM.-iwwwمرکز مهندسی قابلیت اطمینان  و مدیریت دارایی هاي آیریم 
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Asset Management and Roadmap: Irma.ir AM

ابیارزیفرمایید،میمالحظهزیرتصویردرکهمعیار9باهاداراییمدیریت
:شودمی

مدل جایزه ملی نگهداري و تعمیرات انجمن نت ایران 

پیشنهاد انجام پروژه
)نگهداشت(سیستم مدیریت نگهداري و تعمیراتطراحی 

مدیریت دارایی فیزیکی در 
صنایع ریلی
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بخش از منابع

مبانی مدیریت دارایی

رهبري، سیاست ها و راهبردها

راهبرد مدیریت دارایی

پورتفوي مدیریت دارایی

Business
Case

Procure &
Construct

Commission

Operate &
Maintain

سیستم مدیریت دارایی

توانمندي هاي مدیریت دارایی

اهداف مدیریت دارایی

ارزش آفرینی
ISO 55000 انطباق با 
تعالی قابلیت اطمینان
مدیریت فرآیند ایمنی

یکپارچگی مکانیکی
ISO 31000 مدیریت ریسک

برنامه و نظمنامه مدیریت دارایی
تحلیل بحرانی دارایی ها

چرخه عمر 
دارایی
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طرازسنجی بین المللی

مدیریت دارایی در راه آهن انگلستان

مدیریت دارایی در راه آهن انگلستان
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پیاده سازي سیستم مدیریت دارایی در راه آهن انگلستان

السازانگلستانآهنراهدرداراییمدیریتسیستمارزیابی•
Assetمدلاساسبر2006 Management Excellence Model

(AMEM).استشدهآغاز.

چارچوبعنوانبهمدلاینPAS55استانداردتدوینازپس•
.استشدهگرفتهنظردرداراییمدیریتسیستماصلی

پیاده سازي سیستم مدیریت دارایی در راه آهن انگلستان

ستانانگلآهنراهدرتعمیراتونگهداريمهندسیوداراییمدیریتسیستمبهبود•
Network rail)(توسعهساله5برنامهسهقالبدرCP3،CP4وCP5شدهریزيطرح

.است

نگهداري و تعمیرات درون سازمانی•
فرایند مراقبت رقابتی تر•
براي بازرسیRail borneتکنولوژي •
بهبود بهره وري نگهداري و تعمیرات•
فرآیند سرمایه گذاري دقیق تر•
کاهش باالسري شرکت•
کاهش تعداد پیمانکاران قطارها•
کاهش میزان استفاده از مشاوران•
ایجاد مراکز خدمات مشترك•
کاهش نیروي انسانی نمایندگی ها•

مسیر انتقال عملیات •
اتحاد با اپراتورهاي قطارها•
مذاکره مجدد در خصوص ترتیب جریمه ها•
بهبود بهره وري نگهداري و تعمیرات•
به روزرسانی سیاست هاي دارایی، کاهش حجم •

نوسازي واگن ها
نوآوري بیشتر، محصوالت ماژوالر،•
هاIPکاهش باالسري در •
بهبود استراتژي بستن قرارداد •
بستن جعبه سیگنال•

2004- 2009 2009- 2014 2014- 2019
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مدل مدیریت دارایی در راه آهن انگلستان
Asset Management Excellence Model (AMEM)

استراتژي و برنامه
مدیریت دارایی

سیاست هاي مدیریت دارایی
راهبردهاي مدیریت دارایی

تحلیل تقاضا
برنامه ریزي استراتژیک

برنامه مدیریت دارایی
تصمیم گیري در 
مدیریت دارایی

تصمیم گیري در سرمایه گذاري 
تصمیم گیري در عملیات و نگهداري و تعمیرات 

بهینه سازي هزینه و ارزش چرخه عمر
راهبردها و بهینه سازي منابع
بهینه سازي و استراتژي قطع
استراتژي استهالك دارایی ها

فعالیت هاي تحویل 
چرخه عمر

استاندارهاي فنی
خلق و تملک دارایی

مهندسی سیستم
مدیریت ساختار و پیکربندي

اجراي نگهداري و تعمیرات
مهندسی قابلیت اطمینان و تحلیل علل ریشه اي

به کارگیري دارایی
مدیریت منابع

مدیریت توقفات و خرابی ها
اسقاط داراییپاسخ به سوانح

توانمندسازهاي 
دانش دارایی

راهبرد اطالعات دارایی
استاندارد دانش دارایی
سیستم اطالعات دارایی
داده ها و دانش دارایی

توانمندسازهاي 
سازمان و نفرات

مدیریت قراردادها و تامین کنندگان
رهبري مدیریت دارایی

فرهنگ و ساختار سازمانی
فرهنگ و شایستگی

ریسک و ممیزي

مدیریت و ارزیابی ریسک و بحرانیت
برنامه ریزي احتمالی و تحلیل انعطاف پذیري

توسعه پایدار
تغییرات آب و هوا

عملکرد دارایی و سیستم و پایش سالمت
مدیریت تغییرات سیستم و دارایی

ارزیابی و ممیزي مدیریت 
فعالیت هاي مالی
ارتباط سهامداران

فعالیت هاي تحویل 
چرخه عمر

توانمندسازهاي 
دانش دارایی

استراتژي و برنامه
مدیریت دارایی

تصمیم گیري در 
مدیریت دارایی

توانمندسازهاي 
سازمان و نفرات

ریسک و ممیزي

مدل مدیریت دارایی در راه آهن انگلستان
Asset Management Excellence Model (AMEM)

برنامه مدیریت دارایی

برنامه ریزي استراتژیک

تحلیل تقاضا

راهبردهاي و سیاست ها

Opexاندازه گیري 

Capexاندازه گیري 

داراییحسابدارايهزینه و 

خلق دارایی

مهندسی سیستم

انجام نگهداري و تعمیرات

ییمدیریت منابع و تملک دارا

استقاط داراییپاسخ به سوانح

راهبردها و استانداردهاي  
اطالعات دارایی

سیستم اطالعات دارایی

دانش و داده هاي دارایی

مدیریت قراردادها و تامین

ساختار و فرهنگ سازمانی

شایستگی و رفتار نفرات

مدیریت و ارزیابی ریسک

توسعه پایدار

تغییرات آب و هوا

بازرسی و ممیزي

درحال شایستهاثربخشمتعالی
ناآگاهآگاهیتوسعه
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سازي سیستم مدیریت دارایی در راه آهن انگلستانساختار پیاده 

برنامه هاي بهینه 
سازي و بهره وري 

دارایی

ساختاربندي 
سیستم

ابزارهاي پشتیبان 
تصمیم

ي اطالعات یکپارچه و فرایندها
نگهداشت مبتنی بر ریسک

سیاست هاي چرخه عمر و ابزارهاي 
بهینه سازي هزینه

قابلیت اطمینان، مدهاي خرابی، تحلیل 
ریسک و بحرانی دارایی ها

داده هاي دارایی و پایش وضعیت از راه دور

شایستگی و فرهنگ سازمانی

بازخورد، آموزش

بازخورد، آموزش

بازخورد، آموزش

بازخورد، آموزش

بازخورد، آموزش

بازخورد، آموزش

بازخورد، آموزش

بازخورد، آموزش

ساختار بهبود و تعالی

طرح مسیر مدیریت دارایی

اجرا بر روي پر ریسک ترین پروژه ها

اجرا بر روي ابزارهاي ردیابی

نگهداري و تعمیرات مبتنی بر قابلیت 
اطمینان

و استراتژي هاي WLCCطراحی مدل 
CP5دارایی براي 

FMEA وFMSبهبود یافته

استقرار زیرساخت هاي هوشمند

چارچوب شایستگی مجموعه کامل آموزش

ر استفاده وسیع از مانیتورینگ از راه دو

یکپارچگی مجموعه داده و ابزارها

WLCCبهینه سازي مدل 

نگهداري و تعمیرات مبتنی بر ریسکنگهداري و تعمیرات مبتنی بر ریسک

استقرار بر روي دیگر دارایی ها

استفاده وسیع تر

طرح مسیر تحویل

CP4دستاوردها در CP5اولویت در 

ساختار پیاده سازي سیستم مدیریت دارایی در راه آهن انگلستان

استراتژي و برنامه مدیریت دارایی

داراییمدیریت تصمیم گیري در 

فعالیت هاي مدیریت چرخه عمر

داراییدانش توانمندسازهاي 

و نفراتسازمان توانمندسازهاي 

ریسک و ممیزي

67.3 %

60.4 %

71.4%

66.9 %

69.2 %

61.8 %

CP4پایان 

CP4پایان 

CP4پایان 

CP4پایان 

CP4پایان 

CP4پایان 

CP4شروع 

CP4شروع 

CP4شروع 

CP4شروع 

CP4شروع 

CP4شروع 

CP4سطح بلوغ سازمان در مدل مدیریت دارایی در بازه
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سازي سیستم مدیریت دارایی در راه آهن انگلستانساختار پیاده 

لستانساختار پیاده سازي سیستم مدیریت دارایی در راه آهن انگ

استراتژي و برنامه مدیریت دارایی



7/17/2018

14

نتایج پیاده سازي سیستم مدیریت دارایی در راه آهن انگلستان

استراتژي و برنامه مدیریت دارایی

Actual Target

شاخص هاي نظارت بر دارایی

شاخص هاي سوانح و آسیب هاي نیروي کار

شاخص هاي ایمنی مسافر

مدیریت دارایی

ایمنی

نتایج پیاده سازي سیستم مدیریت دارایی در راه آهن انگلستان

Actual Target

عملکرد 
شبکه

شاخص هاي عملکرد مسافري

شاخص هاي عملکرد باري

رضایت مسافران

رضایت مشتریان

پروژه هاي افزایش تکمیل مایلستون ها
زیرساختی
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سازي سیستم مدیریت دارایی در راه آهن انگلستاننتایج پیاده 

شکست خطوط ریلی-نظارت بر دارایی

سازي سیستم مدیریت دارایی در راه آهن انگلستانساختار پیاده 

حرکت به موقع  قطار
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و افزایش درآمدهاهزینه کاهش میزان 

سازي سیستم مدیریت دارایی در راه آهن انگلستانساختار پیاده 

(O&M)واحد هزینه عملیات و نگهداري و تعمیرات 
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تخمین صرفه جویی در هزینه هاي سازمان

درصد15-30
صرفه جویی در 

هزینه هاي  سازمان

درصد 10-14
صرفه جویی در 
هزینه هاي انرژي

درصد  10-15
افزایش کارایی  

واگن ها
)دسترس پذیري(

10-20
درصد کاهش  

هزینه هاي  
انبارش و یا  
کمبود قطعات 

پیاده سازي سیستم مدیریت دارایینتایج و موفقیت هاي 

Capex :20%اي یهکاهش هزینه هاي سرما •
%  46: و هزینه هاي نگهداري و تعمیرات Opexکاهش هزینه هاي عملیاتی •

2012در 125به 2004در 322کاهش نرخ شکست ریل از : بهبود عملکرد دارایی•

PASاستاندارد • 2013دریافت گواهینامه در : 55
ایمن ترین حمل و نقل ریلی در اروپا: ایمنی•

درصدي در باري3درصدي در مسافري و 10افزایش : افزایش میزان سیر•

:AMCL Case Study: منبع Asset Management Integration In UK
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تخمین صرفه جویی هاي پیاده سازي سیستم مدیریت دارایی

در حوزه مدیریت 
دارایی خطوط و 
زیرساخت هاي  

%  37ریلی حدود 
صرفه جویی در 
هزینه ها  می  

تواند محقق شود

:پیشنهادات

ذینفعانتشکیل شوراي عالی مدیریت دارایی در راه آهن با حضور -1•

تدوین و ابالغ نظام نامه مدیریت دارایی ها در راه آهن-2•

عارضه یابی و ممیزي وضعیت مدیریت دارایی ها در راه آهن-3•

هدف گذاري و ترسیم نقشه راه تعالی نگهداشت راه آهن  -4•
تحلیل خرابی ها،  تدوین برنامه RCFAشناسنامه تجهیزات، اولویت بندي تجهیزات، ... (اجراي نقشه راه -5•

)...و پیمانکاري، قراردادهاي LCC، هزینه چرخه عمرRCMنت

به طور مستمر-تشکیل پنل ریلی در کنفرانس نت ایران-6•
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کارگاه آموزشی 
بسمه تعالی 

راهکارهاي تحلیل و ریشه یابی خرابیها
در نگهداري و تعمیرات

:ارائه  
سعید رمضانی  

Root  Cause  Analysis ( RCA)Root  Cause  Analysis ( RCA)

Event

5.1: Leadership
and

commitment

7.2: Competence

7.3: Awareness

7.6: Documented
information

ISOالزامات استاندارد  55001
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Asset(مدیریت دارایی  management: ISO5001(

5 .1 رهبري و تعهد )Leadership and commitment(
 به سیستم مدیریت دارایی نشان دهدباتوجهمدیریت ارشد بوسیله موارد زیر باید رهبري و تعهد را:
-- ،اطمینان از اینکه  سیاست مدیریت داراییSAMPو با اهداف سازمانی سازگار هستند؛اندو اهداف مدیریت دارایی ایجاد شده
-- کسب و کار سازمان؛فرایندهاياطمینان از یکپارچگی الزامات سیستم مدیریت دارایی با
--اطمینان از اینکه منابع براي سیستم مدیریت دارایی در دسترس هستند؛
--ابالغ اهمیت مدیریت دارایی مؤثر و اهمیت انطباق با الزامات سیستم مدیریت دارایی؛
--آورد؛اطمینان از اینکه سیستم مدیریت دارایی نتایج موردنظر خود را بدست می
--هدایت و پشتیبانی افراد براي ایفاي نقش در اثربخشی سیستم مدیریت دارایی؛
-- اي درون سازمان؛چندوظیفهترویج همکاري
--ترویج بهبود مستمر؛
--رود ؛ها بکار میها هنگامیکه در حوزه مسئولیت آنهاي مدیریت مربوطه، جهت اثبات رهبري آنحمایت از دیگر نقش
--ستاطمینان از اینکه رویکرد مورد استفاده براي مدیریت ریسک در مدیریت دارایی همسو با رویکرد مدیریت ریسک سازمان  ا.
ه اصلی دلیل که هستهاییاي به معنی آن فعالیتتواند بطور گستردهمیالمللیاستاندارد بیندراین"کسب و کار "اشاره به واژه توجه

.وجود سازمان هستند، تفسیر شود

)Leadership(رهبري 5

Asset(مدیریت دارایی  management: ISO5001(

5 .3ها و اختیارات سازمانی  ها، مسئولیتنقش
)Organizational roles, responsibilities and authorities(
ه استهاي مربوطه تخصیص یافته و درون سازمان ابالغ شدها و اختیارات براي نقشمدیریت ارشد باید مطمئن شود که مسئولیت.
مدیریت ارشد باید براي موارد زیر مسئولیت و اختیار تخصیص دهد:
روز رسانی ایجاد و به)الفSAMPازجمله اهداف مدیریت دارایی؛ ،
اطمینان از اینکه سیستم مدیریت دارایی تحقق )بSAMPکند؛را پشتیبانی می
است؛المللیاطمینان از اینکه سیستم مدیریت دارایی مطابق با الزامات این استاندارد بین)پ
کفایت و اثربخشی سیستم مدیریت دارایی؛برازندگیاطمینان از )  ت ،
؛)2. 2. 6: نک(مدیریت دارایی ) هاي(روز رسانی برنامهایجاد و به)ث
دهی درمورد عملکرد سیستم مدیریت دارایی به مدیریت ارشدگزارش)ج.
Strategic Asset Management Plan

)Leadership(رهبري 5
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      رهبران در تمام سطوح سازمان مسئول آن هستند که اطمینـان دهنـد، منـابع مناسـب بـراي
ـ  . پشتیبانی از نظام هاي مدیریت نگهداري دارایی ها، آماده هستند الی این منابع شامل تـأمین م

.، و حمایت فناوري اطالعاتی استمنابع انسانی کافی و پاسخگومناسب، 
:رهبري و تعهد-1-1
 می کنندحمایت و قدردانی ایجاد انگیزه نموده و از آنان کارکنانرهبران، در.
 هستنداختیارو داراي ذیصالحآگاه، کارکنانتضمین اینکه.
 و ذینفعان درباره مدیریت نگهداري دارایی هاکارکنانتبادل نظر با.
 از آن هاقدردانیو حمایتو کارکناندر انگیزهاطمینان از ایجاد.
ارایـی  براي ایفاي نقش در اثربخشی نظام هاي مدیریت نگهـداري د پشتیبانی افراد و هدایت

.ها
 چند وظیفه اي درون سازمانترویج همکاري.
بهبود مستمرترویج.

رهبري و توسعه منابع انسانی

سعید رمضانی
عضو هیات مدیره انجمن نگهداري و تعمیرات ایران
دکتري مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاههیات علمی عضو 

Phone: 0912 2002 406

Ramezani.sr@gmail.com

:عنوان سمینار

Physical Asset Management & Maintenance Engineering


