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۳ و ۴ اسفند ۱۴۰۰
شانزدهمین همایش مدیریت دارایی های فیزیکی را به صورت مجازی روی پلتفرم های 

حرفه ای با ۶۰ سخنرانی در ۴ اتاق مجازی همزمان تجربه کنید، ببینید، بشنوید، بپرسید 
و تجربیات خود را به اشتراک بگذارید.

برای اولین بار در همایش شانزدهم مدیریت دارایی های فیزیکی برنامه ریزی ماتریسی تفکیک بر اساس مخاطبان 
(آغازگران، به کارگیران، متخصصان) و صنایع (برق، نفت، صنعت، زیرساخت ها)

بزرگ ترین و پرسابقه ترین همایش مدیریت دارایی های فیزیکی
(مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات) در ایران



سخن آغازین

استمرار و تداوم برگزاری همایش مدیریت دارایی های فیزیکی در ایران که با حمایت صمیمانۀ اصحاب فن و مدیران پیشروی 
ایرانی محقق گردید، موجب ایجاد جریانی سازنده در خلق ارزش پایدار از تجهیزات، ساختمان ها، ابزارها و دارایی ها شده است. 
گرچه در این مسیر اهداف بزرگ و بلندی برای آینده وجود دارد، اما امید به آینده که نیروی پیشران این مسیر است اکنون به 
یک واقعیت تبدیل شده است. از این منظر به تحقیق می توان ادعا کرد که در دنیا همایشی در این موضوع با این قدمت را نمی توان 
راه به مدیریت دارایی های  بر نگهداری و تعمیرات آغاز شد، در میانۀ  با تمرکز  برگزاری این همایش  ابتدایی  یافت. سال های 
فیزیکی تبدیل شد و در سال های اخیر به مباحث انقالب صنعتی چهارم پیوند خورده است. انقالب صنعتی چهارم اکنون لبۀ دانش 
در گسترۀ علم محسوب می شود و کشورها و سازمان های کالس جهانی در حال توسعۀ زیرساخت های خود برای به کارگیری مزایای 

رقابتی این دانش هستند.
در ۱۶ سال اخیر سیر تغییر از نگهداشت تا مدیریت دارایی های فیزیکی متعالی در تجاربی که در همایش ارائه می شدند مشهود 
بود. جایی که همایش مدیریت دارایی های فیزیکی از یک همایش برای ارائۀ تجارب سازمان های خارجی به همایشی برای به
 اشتراک گذاری تجارب موفق سازمان های ایرانی در کنار سازمان های خارجی تبدیل شد. همایشی که در طی ۱۶ سال از ارائۀ منابع 
محدود علمی به جریان سازی علمی تبدیل شد، ده ها کتاب مرتبط ترجمه و تألیف شد و وزارتخانه ها، هلدینگ ها، سازمان های 
مادرتخصصی و صنایع تجهیزمحور زیادی همراه این جریان شدند. همایشی که در طی سال ها از فراز و نشیب های بسیاری گذر کرد. 
در اوج تحریم، رویکردهای تاب آوری را محور قرار داد، در زمان گسترش به کارگیری نرم افزارها نمایشگاه های جانبی زیادی برگزار 
کرد، در دوران کرونا منعطفانه به همایشی مجازی تبدیل شد و با گسترش انقالب صنعتی چهارم پیوند با مدیریت دارایی های 

فیزیکی را مطرح کرد.
باعث افتخار است که امسال شانزدهمین همایش مدیریت دارایی های فیزیکی را در کنار همۀ دلسوزان و متخصصان برگزار می کنیم 

و با تمام توان می کوشیم پاسخی شایسته به اعتماد مخاطبان بدهیم. 
علی زواشکیانی

دبیر علمی همایش

درباره دبیر علمی همایش:

ایشان دکترای خود را در رشتۀ مدیریت دارایی های فیزیکی (مدیریت نگهداری و تعمیرات) از دانشگاه تورنتو کانادا دریافت کرده 
است. عالوه بر این، ایشان دوره های تکمیلی مدیریت و رهبری کسب وکار را در مدرسۀ سیاست گذاری کندی در دانشگاه هاروارد 
(Policy of School Kennedy Harvard)، مدرسۀ کسب وکار سعید دانشگاه آکسفورد (Oxford of School Business Said) به 
اتمام رسانده اند. از دیگر دوره های معتبر بین المللی که ایشان در آن شرکت داشته اند می توان به برنامه های مدیریت اجرایی 
کسب وکار (Executive Business) در مدارس کسب وکار WITS و INCAE در آفریقای جنوبی و کاستاریکا اشاره کرد. نمایندگی 
رسمی شرکت آمریکایی آالدون (Aladon)، بزرگ ترین شرکت پیاده سازی RCM در دنیا، در خاورمیانه نیز در اختیار دکتر زواشکیانی 
است. در کنار فعالیت های صنعتی، ایشان از سال ۲۰۰۶ تاکنون مدیریت پروژه های مشاوره و آموزش مرکز مدیریت دارایی های 
فیزیکی دانشگاه تورنتو (C-MORE) را نیز برعهده داشته اند. دکتر زواشکیانی همچنین مدرس مباحث مربوط به مدیریت دارایی های 
فیزیکی در شرکت مشاورۀ معظم مکنزی (McKinsey) هستند. همچنین مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئيس ايشان 

را به عنوان رهبر جوان برتر سال ۲۰۱۳ انتخاب نمود. 
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برای اولین بار در همایش شانزدهم مدیریت دارایی های فیزیکی برنامه ریزی 
ماتریسی تفکیک بر اساس مخاطبان و صنایع

در شانزدهمین همایش مدیریت دارایی های فیزیکی با استفاده از تجارب سال های پیش، برنامۀ زمانی سخنرانی ها به گونه ای 
تفکیک شده است که مخاطبان بتوانند حداکثر بهره را از این همایش دوروزه ببرند.

برای این منظور مخاطبان تفکیک شده اند و در زمان بندی سعی شده است که ۴ اتاق مجازی به گونه ای تنظیم شود که  شرکت کنندگان 
بتوانند از مسیر مناسب خود بهره مند شوند:

آغازگران: به دسته ای از مخاطبان گفته می شود که در سازمان خود می خواهند گام های اولیه را برای توسعۀ مدیریت 
یک سوم  کنند.  تقویت  را  فیزیکی  دارایی های  مدیریت  پایه ای  مباحث  خصوص  در  خود  دانش  یا  بردارند  فیزیکی  دارایی های 

سخنرانی های همایش برای این دسته طراحی شده است و مهم ترین اهداف این سخنرانی ها به شرح زیر است:
آشنایی با چارچوب و مفهوم مدیریت دارایی های فیزیکی  •

آشنایی با مدل های تعالی و استانداردها  •
آشنایی با ابزارهای اصلی در مدیریت دارایی های فیزیکی  •

مباحث تغییر فرهنگ و مدیریت منابع انسانی فنی  •

به کارگیران: به دسته ای از مخاطبان گفته می شود که در سازمان خود گام های اولیه برای توسعۀ مدیریت دارایی های 
فیزیکی را برداشته اند و نقشۀ راهی داشته و تمایل دارند تجارب موفق در هر یک از حوزه های تخصصی مدیریت دارایی های 
فیزیکی را کشف کنند تا در ادامۀ مسیر تعالی از آن بهره مند شوند. یک سوم سخنرانی های همایش برای این دسته طراحی شده 

است و مهم ترین اهداف این سخنرانی ها به شرح زیر است:
پروژه های موفق قابلیت اطمینان و چالش های آن در سازمان ها  •

ابزارهای مدیریت کاال و انبار و بهینه سازی موجودی  •
پروژه های تحلیل علل ریشه ای خرابی در صنایع مختلف  •

ابزارهای مالی در مدیریت دارایی های فیزیکی  •

متخصصان: به دسته ای از مخاطبان گفته می شود که عمده ابزارهای مدیریت دارایی های فیزیکی را می شناسند و به کار 
گرفته اند و تمایل دارند به پروژه های پیشرفته و مدل های علمی بیشتری دسترسی پیدا کنند. یک سوم سخنرانی های همایش 

برای این دسته طراحی شده است و مهم ترین اهداف این سخنرانی ها به شرح زیر است:
مدل های ریاضی و شبیه سازی سیستم های سری و موازی قابلیت اطمینان  •

داده کاوی و علوم داده در مدیریت دارایی های فیزیکی  •
نرم افزارهای خبره و APM مدیریت دارایی های فیزیکی  •

پروژه های نوین در حوزۀ دیجیتال و انقالب صنعتی چهارم  •

بعد از دسته بندی مخاطبان، ُبعد دیگری نیز در زمان بندی همایش اعمال می شود که شامل موارد زیر است:
برق: این دسته شامل شرکت های توزیع، انتقال و تولید برق می شود.

نفت: این دسته شامل نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع فرایندی در همۀ ارکان از جمله تولید، پاالیش، انتقال و توزیع می شود.
صنعت: این دسته شامل صنایع فلزی، معادن، تولید کارگاهی، خودرو و صنایع مشابه می شود.

زیرساخت ها: این دسته شامل ساختمان، راه، ناوگان زمینی، دریایی و هوایی می شود.
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طریق  از  تغییر  در صورت  که  است  همایش  اولیۀ  زمان بندی  زیر  ماتریس 
سایت همایش اطالع رسانی خواهد شد. همچنین عنوان دقیق هر سخنرانی 

و سخنران نیز متعاقبًا و در زمان مناسب اطالع رسانی خواهد شد.
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محورهای شانزدهمین همایش:

نقش مدیریت دارایی های فیزیکی در سرمایه گذاری های خصوصی (Private Equity) و فرصت های آتی  •
بازار کار جهانی برای نیروهای متخصص مدیریت دارایی های فیزیکی در اروپا و آمریکای شمالی  •

APM و نرم افزارهای خبره و تخصصی مدیریت دارایی های فیزیکی  •
محاسبات مالی و فنی در برآورد عمر اقتصادی تجهیزات  •

توسعۀ نقش برنامه ریزی تعمیرات  •
قابلیت اطمینان قلب مدیریت دارایی های فیزیکی  •

مدیریت زنجیره تأمین، کاال و انبار قطعات یدکی  •
بررسی اسناد IAM و ارتباط آن ها با مدل های تعالی؛  •

تحلیل سند مدیریت دارایی های فیزیکی توانیر؛  •
تغییر فرهنگ و مدیریت منابع انسانی مرتبط با دارایی های فیزیکی؛  •

برون سپاری عملکردمحور و برون سپاری O&M؛  •
شاخص سالمت تجهیزات و اثرات آن در مدیریت دارایی های فیزیکی؛  •

پایش آنالین تجهیزات، تأسیسات و دارایی های فیزیکی؛   •
مدیریت داده ها و اطالعات دارایی های فیزیکی؛   •

تأثیر انقالب صنعتی چهارم بر مدیریت دارایی های فیزیکی؛  •
ارتباط دوسویۀ مدیریت ایمنی و مدیریت دارایی های فیزیکی؛  •

رفع گلوگاه های تولید با بهره گیری از تحلیل علل ریشه ای؛  •
استراتژی های نگهداری و تعمیرات؛  •

مدیریت یکپارچگی دارایی های فیزیکی؛  •
ارزیابی، مدیریت عملکرد و شاخص های نگهداری و تعمیرات؛  •

ارزیابی صالحیت کارکنان تعمیراتی و توانمندسازی نیروی انسانی؛  •
رویکردها و تکنیک های برنامه ریزی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت برای نگهداری و تعمیرات؛  •

مدیریت پروژه های اصالِح طراحی، نوسازی و تعمیرات اساسی.  •

مزایای حضور در شانزدهمین همایش بین المللی مدیریت دارایی های فیزیکی

ایجاد تفکیک برای سه سطح از مخاطبان مدیریت دارایی های فیزیکی (آغازگران، به کارگیران، متخصصان)  •
۲۰ ساعت اشتراک تجربۀ سازمان ها و پروژه ها در قالب ۲۲ ارائه در ۴ سالن مجازی همزمان  •

۱۰ ساعت ویژۀ کارگاه های طالیی همایش   •
ارائۀ همزمان سخنرانی ها در دو پلتفرم متفاوت همایش های مجازی به صورت لینک اصلی و لینک کمکی  •

تخصیص زمان ویژۀ پرسش و پاسخ برای هر ارائه و بازخوردگیری از رضایت شرکت کنندگان  •
ارائۀ گواهینامۀ انگلیسی حضور در همایش از طریق پست  •

پنل ها و میزگردهای تخصصی نفت، نیرو، صنعت و ساختمان و زیرساخت ها  •
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پنج کارگاه طالیی شانزدهمین همایش بین المللی مدیریت دارایی های فیزیکی

۱.مدیریت عملکرد دارایی ها

عنـوان  با  دارایـی ها  عــملکرد  مدیریت  نرم افزارهای  جدید  نــسل 
ماژول های  روی  بر   Asset Performance Management (APM)
هوشمند Enterprise Asset Management (EAM) اضافه می شود. 

نرم افزار مدیریت عملکرد دارایی ها (APM) مدیریت آسان تر و کارآمدتر 
و  مصنوعی  هوش  از  کاربران  استفاده  با  گسترده،  به صورت  را  دارایی 
اینترنت اشیاء در فعالیت های روزمره نگهداری و تعمیرات امکان پذیر 
نوآوری  و  انعطاف پذیری  پذیرش،  که  معتقدند  کارشناسان  می سازد. 
نرم افزارهای  سازندۀ  شرکت های  بین  آینده  در  که  هستند  چیزهایی 

مدیریت و پشتیبانی از دارایی ها تمایز ایجاد خواهد کرد.

مدیریت تغیــیرات و مدیریت فرهنگ   .۲
مــنابع انسانی در پیــاده سازی مدیریت 

فیزیکی دارایی های 

پیش از هر چیز باید بپذیریم که گذار از سیستم های سنتی بهره برداری 
فیزیکی  دارایی های  مدیریت  به سمت سیستم  تعمیرات  و  نگهداری  و 
فرایند  نیازمند  آن  موفق  استقرار  بنابراین  است.  بزرگ  «تغییر»  یک 
اول  درجۀ  در  که  فرایندی  است.  برنامه ریزی شده  تغییرات  مدیریت 
در  پایدار  به شکل  را  جدید  تغییرات  بتواند  که  را  سیستمی  الزامات 
سازمان پیاده کند، شناسایی کند و در درجۀ دوم ریشه های مقاومت در 
برابر تغییر در سازمان را بر اساس یک مدل استاندارد مشخص کند و با 
اتکا به روشی علمی، راهکارهای مناسبی برای تعدیل مقاومت را پیشنهاد 
دهد. رسیدن به این موضوع ابتدا نیازمند آن است که لزوم اجرای پروژۀ 
در  فیزیکی  دارایی های  مدیریت  پیاده سازی  حین  در  تغییرات  مدیریت 

سازمان درک شود.
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تـــحلیل جــامع اسناد IAM (مؤسسۀ   .۳
مدیریت دارایی ها)

مؤسسۀ  که  فیزیکی  دارایی های  مدیریت  سیستم  مفهومی  مدل  در 
مدیریت دارایی ها (IAM) ارائه کرده، به مراحل مدیریت دارایی ها در طول 
چرخۀ عمر و موضوعات مهم مطرح در آن به صورت یک بستۀ موضوعی 
از  یکی  به عنوان  سیستم  مهندسی  است.  شده  پرداخته  مستقل 

موضوعات مهم در این گروه موضوعی مورد توجه قرار گرفته است.
بنا بر تعریف به رویکردی میان رشته ای و مشارکتی برای تحلیل، بهبود و 
مورد  نیازهای  برآوردن  هدف  با  دارایی ها  طراحی  در  راهکارهایی  تأیید 
مهندسی  در  می شود.  گفته  سیستم  مهندسی  ذی نفعان،  انتظار 
و  طراحی  تحلیل،  الزامات  به  مربوط  فرایندهای  و  سیستم سیاست ها 
ارزیابی دارایی ها شرح داده می شود. فرایندهای مهندسی سیستم ها به

 صورت ترکیبی از فعالیت های مدیریتی و فنی انجام می شود.
قابلیت  مطالعات  که  است  سیستم  مهندسی  اصول  از  استفاده  با 
الزامات  و   (RAMS) ایمنی  و  تعمیرپذیری  دسترس پذیری،  اطمینان، 
مربوط به آن ها در مرحلۀ طراحی دارایی ها انجام می پذیرد. همچنین با 
استفاده از این ابزار شرایط تداخل و اثرات افزوده شدن یک تجهیز یا 
سیستم جدید به مجموعۀ موجود دارایی ها در مرحلۀ طراحی – و پیش 

از بروز مشکالت در زمان بهره برداری – شناسایی و برطرف می گردد.

مــسیر دریافت مــدرک در جامعۀ بین   .۴
المللی متخصصان نگهداشت و قابلیت 

(CMRP) اطمینان 

گواهینامۀ بین المللی حرفه ای متخصص نگهداری و تعمیرات و قابلیت 
حوزۀ  متخصصان  مهارت های  بر  صحه گذاری  برای  برنامه ای  اطمینان 
این گواهینامه توسط  دارایی های فیزیکی است.  و مدیریت  نگهداشت 
انجمن متخصصان آمریکا به کسانی که در سراسر جهان موفق به دریافت 
تأییدیه از طریق آزمون شوند اعطا می شود. در این کارگاه مسیر این فرایند 

بررسی می شود و تجارب به اشتراک گذاشته خواهد شد.

۶



انقالب صنعتی  در  آینده  برتر  تکنولوژی های   .۵
چهارم در مدیریت دارایی های فیزیکی

تحوالت  از  مجموعه ای  توصیف  برای  روشی  چهارم»  صنعتی  «انقالب 
مستمر و قریب الوقوع در سیستم های حاکم بر ماست که اکثر ما در 

زندگی روزانه مان آن ها را بدیهی می پنداریم.
فناوری های نوظهوری که انقالب صنعتی چهارم را به پیش می رانند، بر 
دانش و سیستم های انقالب های صنعتی پیشین متکی هستند، خاصه 

توانمندی های دیجیتال انقالب صنعتی سوم.
این فناوری ها به ۱۲ گروه تقسیم می شوند، ازجمله:

هوش مصنوعی و رباتیک،  •
،(Additive Manufacturing) تولید افزوده  •

،(Neurotechnology) عصب فناوری ها  •
،(Biotechnologies) زیست فناوری ها  •

،(Virtual and Augmented Reality) واقعیت مجازی و افزوده  •
مواد پیشرفته،  •

،(Energy Technologies) نیروفناوری ها  •
و نیز ایده ها و ظرفیت هایی که ما هنوز از وجودشان بی خبریم.  •

فناوری  از  ناشی  تغییرات  توصیف  صرفًا  چهارم  صنعتی  انقالب  اما 
نیست؛ مهم تر از همه، فرصتی است برای شکل دهی به مجموعه ای از 
گفت وگوهای عمومی که می توانند به همۀ ما در درک بهتر نحوۀ ارتباط 
فناوری های جدید با یکدیگر و تأثیرگذاری های نهان و آشکار آن ها بر 

خودمان کمک کنند. 

هــدایای ویـــژۀ شـــانزدهمین هـــمایش 
مدیــریت دارایــی های فــیزیکی:

به پاس قدردانی از حضور شرکت کنندگان، امسال نیز به ۱۰ نفر از شرکت
 کنندگان در جلسۀ اختتامیه همایش به قید قرعه یک مچ بند هوشمند

 Mi Band 5 Global Version تقدیم خواهد شد. قرعه کشی و اعالم اسامی 
برندگان پس از سخنرانی اختتامیه به صورت مجازی انجام خواهد شد.

۷



زمان همایش: ۳ و ۴ اسفند ۱۴۰۰
 از ساعت ۹ تا ۱۶

 ثبت نام سریع از طریق سایت همایش

Website: www.ipamc.org   Email: info@ipamc.org  Telegram: @AryanaPAM
تلفن: ۸۸۳۰۱۶۸۹ - خانم شادمانى  فکس: ۸۸۳۴۹۸۲۵
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