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ســخن آغــازین

جهان درآستانه تحوالت ژرف صنعتی و تکنولوژیکی قرار دارد که انقالب صنعتی چهارم نامیده می شود. تحوالتی که حتی نحوه 
زندگی کردن و اندیشیدن را دچار تغییرات بنیادی نموده است. آنچه که در همه این تغییرات مشترک است، نقش فزاینده ماشین 
آالت و دارایی های فیزیکی است که تمامی جوانب زندگی ما را عمیقا متاثر کرده است. کیفیت و کمیت زندگی بشر روز به روز 
وابسته به کیفیت و کمیت دارایی های فیزیکی است که آرام آرام با بهره گیری از هوش مصنوعی مستقل تر شده نقش پررنگ

 تری را برعهده می گیرند. اتومبیل های خودران، روبات های متفکر، هواپیماهای بدون سرنشین، تلفن های هوشمند، و در نهایت 
ماشین آالت به هم پیوسته با تکنولوژی هایی که امروزه آن ها را تکنولوژی های صنعت نسل چهار می نامیم، جهان ما را در مسیری 

یک طرفه قرار داده اند که نقش اصلی که برای ما می ماند مدیریت هرچه بهتر این دارایی های فیزیکی است.  
امسال در حالی به استقبال برگزاری پانزدهمین همایش بین المللی مدیریت دارایی های فیزیکی می رویم که جهان درگیر بحرانی 
همگانی است؛ بحرانی که موجب شده فاصلۀ فیزیکی بین افراد بیش از همیشه شود. هرچند، به لطف فناوری های آنالین، فاصله

 های اجتماعی از همیشه کمتر شده و فرصت و بستری فراهم شده با بیش ازپیش و به سادگی با دیگران در ارتباط باشیم. در 
وضعیت کنونی که از شتاب زندگی اندکی کاسته شده و فراغتی برای پرداختن به امور مهم و زیربنایی حاصل شده، از شما دعوت 
می کنیم برای حضور در پانزدهمین همایش بین المللی مدیریت دارایی های فیزیکی برنامه ریزی کنید. این رویداد امسال در نیمۀ 
بهمن ماه و به صورت مجازی و در فضای اسکای روم برگزار می شود. امسال که این توفیق اجباری دورکاری حاصل شده است، فرصت 
خوبی است تا دربارۀ جدیدترین شیوه های مدیریت و پایش آنالین تجهیزات، تأسیسات و کارخانه ها صحبت کنیم و خودمان را 
برترین  تبعات جانبی، درصددیم  و  از تحریم های ظالمانه و هزینه ها  به دنیای پساکرونا کنیم. همچنین بی نگرانی  آمادۀ ورود 
استادان بین المللی ایرانی و خارجی را برای سخنرانی دربارۀ آخرین دستاوردها و پیشرفت های علمی دعوت کنیم. مایۀ دلگرمی ما 
خواهد بود که شما نیز همچون همیشه پشتیبان ما در این مسیر باشید. فراموش نکنیم که آموزش تعطیل نیست و اکنون 

بهترین فرصت برای دانش اندوزی و توسعۀ حرفه ای است.
علی زواشکیانی

(مدیریت  فیزیکی  های  دارایی  مدیریت  رشته  در  را  خود  دکترای  ایشان 
بر  عالوه  است.  کرده  دریافت  کانادا  تورنتو  دانشگاه  از  وتعمیرات)  نگهداری 
مدرسه  در  را  وکار  کسب  رهبری  و  مدیریت  تکمیلی  دوره های  ایشان  این، 
 Policy of School Kennedy هاروارد  دانشگاه  در  کندی  گذاری  سیاست 
 Oxford of School مدرسه کسب وکار سعید دانشگاه آکسفورد ، Harvard
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 
آفریقای  در   INCAE و   WITS کسب وکار  مدارس  در   Executive Business
 ، Aladon جنوبی و کاستاریکا اشاره کرد. نمایندگی رسمی شرکت آمریکایی
بزرگ ترین شرکت پیاده سازی RCM در دنیا، در خاورمیانه نیز در اختیار دکتر 
زواشکیانی است. در کنار فعالیت های صنعتی، ایشان از سال ٢٠٠٦ تاکنون 
فیزیکی  دارایی های  مدیریت  مرکز  آموزش  و  مشاوره  پروژه های  مدیریت 
دانشگاه تورنتو C-MORE را نیز برعهده داشته اند. دکتـر زواشـکیانی همچنیـن 
مـدرس مباحث مربـوط بـه مدیریـت دارایی هـای فیزیکـی در شـرکت مشـاوره 
معظـم McKinsey هسـتند. همچنین مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس 

سوئيس ايشان را به عنوان رهبر جوان برتر سال ٢٠١٣ انتخاب نمود.

درباره دبیر علمی همایش:
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١. تحلیل جامع اسناد IAM (موسسه جهانی مدیریت دارایی ها)

(IAM) به مراحل مدیریت  ارائه شده توسط موسسه مدیریت دارایی ها  در مدل مفهومی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی 
دارایی ها در طول چرخه عمر و موضوعات مهم مطرح در آن به صورت یک بسته موضعی مستقل پرداخته شده است. مهندسی 

سیستم به عنوان یکی از موضوعات مهم در این گروه موضوعی مورد توجه قرارگرفته است.
بنا بر تعریف به رویکردی میان رشته ای و مشارکتی برای تحلیل، بهبود و تأیید راهکارهای در طراحی دارایی با هدف برآورد نیازهای 
مورد انتظار ذینفعان، مهندسی سیستم گفته می شود. در مهندسی سیستم سیاست ها و فرایندهای مربوط به الزامات تحلیل، 
طراحی و ارزیابی دارایی ها شرح داده می شود. فرایندهای مهندسی سیستم ها به صورت ترکیبی از  فعالیت های مدیریتی و فنی 

انجام می شود.
با استفاده از اصول مهندسی سیستم است که مطالعات قابلیت اطمینان، دسترسی پذیری، تعمیرپذیری و ایمنی (RAMS) و 
الزامات مربوط به آن ها در مرحله طراحی دارایی ها انجام می پذیرد. همچنین با استفاده از این ابزار شرایط تداخل و اثرات افزوده 
شدن یک تجهیز یا سیستم جدید به مجموعه موجود از دارایی ها در مرحله طراحی و پیش از بروز مشکالت زمان بهره برداری 

شناسایی و برطرف می گردد.

٢. مسیر دریافت مدرک در جامعه بین المللی متخصصین نگهداشت 
CMRP و قابلیت اطمینان

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

اشتراک گذاشته خواهد شد.

۳. ۱۰ تکنولوژی برتر آینده در انقالب صنعتی چهارم در مدیریت دارایی های فیزیکی

«انقالب صنعتی چهارم» روشی برای توصیف مجموعه ای از تحوالت 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 ١٢ 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.

اما انقالب صنعتی چهارم صرفًا توصیف تغییرات ناشی از فناوری 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.

یازده کارگاه طالیی پانزدهمین همایش بین المللی مدیریت دارایی های فیزیکی
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۴. بررسی سند مدیریت عملکرد SMRP – شاخص های کلیدی 
عملکرد و Benchmark ها

مدیریت عملکرد و محاسبه و گزارش شاخص های کلیدی عملکرد یکی از ارکان مهم در مدیریت دارایی های فیزیکی است. اخیرًا 
انجمن خبرگان نگهداشت و قابلیت اطمینان سندی را منتشر ساخته است که در آن شاخص های کلیدی عملکرد برای سازمان های 
تجهیز محور لیست شده و برای هر یک از آن ها توضیحات نسبتًا جامعی را ذکر کرده است. از شاخص های پایه ای مثل دسترس 

پذیری تا شاخص های جزئی تر مثل سرانه آموزش مدیریت دارایی های فیزیکی.

UPTIME 3.۵ و UPTIME 2 تفاوت ها و شباهت ها

نسخه جدید مدل زمان در دسترس یا آپتایم نسبت به ویرایش قبلی بهبودهایی را شاهد بوده است. با توجه به اینکه این مدل 
در صنعت کشور بیشتر از سایر مدل ها به اجرا درآمده است، ضروری می نماید نسخه جدید بررسی شود و از نقاط قوت آن بهره 

گرفته شود.

۶.شاخص سالمت تجهیزات برای برونسپاری موفق

هر تجهیز در طول عمر خود خواه ناخواه فرسوده شده و سطح سالمت آن کاهش پیدا می کند. اگر سازمانی بتواند روند طبیعی 
افت سالمت تجهیزات خود را متناسب با شرایط بهره برداری و برونسپاری پیش بینی کند همزمان به دو هدف مهم دست یافته 
است: اول آنکه می تواند با تخمین مناسبی پیش بینی کند که عمر تجهیز چه زمانی به پایان رسیده و سرمایه الزم برای تجهیزات 
جایگزین دقیقا چه زمانی باید تأمین شود؛ دوم آنکه می تواند بفهمد که آیا برنامه های نگهداشت تجهیز یا پیمانکار نگهداشت، 
به صورتی هستند که سالمت تجهیز را در طول زمان دقیقا مطابق با سیر طبیعی افت آن نگه دارند و یا اینکه نیازمند بازنگری 
هستند. محاسبه شاخص سالمت تجهیز و به دنبال آن ترسیم نمودار زوال طبیعی تجهیز ابزارهای پیشرفته ای برای دستیابی به 

این اهداف هستند.

۷.مدیریت قطعات یدکی مبتنی بر قابلیت اطمینان، رویکرد های نوین

اهمیت مدیریت انبار و قطعات یدکی زمانی مشخص می شود که بدانیم یکی از شایع ترین علل توقف فعالیت های نگهداری و 
تعمیرات فقدان قطعات یدکی در لحظه نیاز است. حتی برخی مطالعات، اصلی ترین علت باال بودن هزینه های نگهداری و تعمیرات را 
مشکالت مرتبط با مدیریت انبار و قطعات یدکی می دانند. ایجاد یک انبار بسته و کنترل شده به طوری که بتواند همیشه موجودی 
قطعات یدکی را در بهینه ترین سطح ممکن نگه دارد و در کمترین زمان ممکن قطعات مورد نیاز را در محل تعمیر حاضر کند می

 تواند تا ٣٠ درصد هزینه های نگهداری و ٣٣ درصد از زمان توقفات ناشی از خرابی تجهیزات را کاهش دهد. شیوه درست مدیریت 
انبار و قطعات یدکی پیش از هرچیز نیازمند تغییر چند باور غلط در ذهن مدیران است.

یازده کارگاه طالیی پانزدهمین همایش بین المللی مدیریت دارایی های فیزیکی
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RCM2 نسبت به نسخه RCM3 ۸. تشریح تغییرات

اهمیت پیاده سازی نت مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM زمانی مشخص می شود که بدانیم توقف عملیات تولید به دلیل خرابی
 های تجهیزات، می تواند سود سالیانه شرکت را کاهش داده و درآمد کل شرکت را با خطر جدی مواجه کند. پیاده سازی نت مبتنی 
بر قابلیت اطمینان با افزایش میانگین زمان بین خرابی ها قابلیت اطمینان دارایی را افزایش می دهد که به افزایش دسترسی 
پذیری، ظرفیت تولید بیشتر و درآمدزایی منجر می شود.کاهش ۴۰ تا ٧٠ درصدی خرابی تجهیزات از جمله اهداف مورد انتظار از پیاده 
سازی RCM است. روش RCM برای نخستین بار در دهه ٨٠ میالدی توسط شرکت Aladon در جهان معرفی شد. در حال حاضر نیز، 
این شرکت معتبرترین ارائه دهنده راه حل های مبتنی بر روش RCM در جهان است ویرایش جدید این ابزار در سال های گذشته معرفی 

شده است اما هنوز به اندازه ای که باید، شناخته شده نیست.

٩.تعالی در مدیریت پروژه های تعمیرات اساسی و تجارب صنایع فرایندی

امروز، اهمیت دوچندانی دارد. تعیین زمان اجرا، مشخص کردن  مدیریت تعمیرات اساسی و توقفات تولید، در فضای رقابتی 
فعالیت ها، برنامه ریزی دقیق، بودجه ریزی اصولی، مدیریت پیمانکاران و مدیریت ریسک عوامل بسیار مهم در یک پروژه تعمیرات 
اساسی هستند. انجام فعالیت های غیرضروری و ضعف در برنامه ریزی و زمان  بندی تعمیرات اساسی، به راحتی زیان های هنگفتی 
به سازمان ها تحمیل می کند. جالب است که با چنین تأثیر عظیمی که تعمیرات اساسی (اورهال) بر تولید دارد، هنوز به طور 
مناسب در کانون توجه نیست. مدل مدیریت تعمیرات اساسی تام لناهان، با سابقه اجرای فراوان، پیشنهاداتی ارزشمند برای 

سیستماتیک کردن تعمیرات اساسی دارد.

١٠.سند مدیریت دارایی های فیزیکی توانیر- الزامات در اجرا

یکی از اهداف اصلی شرکت مادر تخصصی توانیر، به ویژه معاونت هماهنگی توزیع این سازمان در سال جاری ایجاد تحول در 
ساختار نگهداری و تعمیرات و زمینه سازی توسعه مدیریت دارایی های فیزیکی در شرکت های توزیع برق بوده است. پیرو همین 
برنامه، اولین ویرایش نظام نامه مدیریت دارایی های فیزیکی شرکت های توزیع نیروی برق در دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر 

تهیه و  ابالغ گردید.

١١.محاسبه قابلیت اطمینان برای سیستم های منفرد، موازی و سری

به زبان ساده مهندسی قابلیت اطمینان دانش و رشته ای است که به بهینه سازی قابلیت اطمینان در چرخه عمر سیستم ها با 
فرض بهینه بودن هزینه مورد نیاز،  می پردازد. متاسفانه در سال های گذشته به اهمیت و جایگاه این رشته در صنایع و تربیت 
مهندسان قابلیت اطمینان در کشور توجه نسبتا کمی شده است. در این کارگاه با هدف آشنایی کلی خوانندگان محترم با مفهوم 
مهندسی قابلیت اطمینان و اهمیت آن در ساختار مدیریت دارایی های فیزیکی، به صورت اجمالی به تعریف مهندسی قابلیت 

اطمینان و اهداف و دامنه فعالیت های متخصصان این رشته در صنایع دارایی  محور پرداخته شده است.

١٢.ساختار سازمانی مطلوب برای استقرار مدیریت دارایی  های فیزیکی

آیا برای انجام فعالیت های مرتبط با مدیریت دارایی های فیزیکی به ساختار سازمانی جدیدی نیاز داریم؟ آیا ساختارهای موجود 
پاسخگوی نیازهای سازمان برای استقرار مفاهیم پیچیده ای چون مهندسی قابلیت اطمینان هستند؟ اگر در جستجوی پاسخ های 
مناسبی برای این پرسش ها هستید، این کارگاه به شما کمک می کند تا بهترین تصمیمات را برای بهبود وضعیت ساختار سازمانی تان 

در مدیریت دارایی  های فیزیکی بگیرید.

یازده کارگاه طالیی پانزدهمین همایش بین المللی مدیریت دارایی های فیزیکی
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- ۶ساعت سخنرانی خارجی با ترجمه همزمان

- ۲۰ ساعت اشتراک تجربه سازمان ها و پروژه ها در قالب ۲۲ ارائه در ۴ سالن مجازی همزمان

- ۱۵ ساعت ویژه ۱۰ کارگاه طالیی همایش (این کارگاه ها در کشور برای اولین بار برگزار می شود یا به صورت محدودی برگزار شده اند)

- ۱۵ ساعت سخنرانی و کارگاه ابزارها و مفاهیم پایه ای مدیریت دارایی های فیزیکی 

- ارائه همزمان سخنرانی ها در دو پلتفرم متفاوت همایش های مجازی به صورت لینک اصلی و لینک کمکی
- تخصیص زمان ویژه پرسش و پاسخ برای هر ارائه و بازخورگیری از رضایت شرکت کنندگان

- ارائه گواهینامه انگلیسی حضور در همایش از طریق پست
- پنل ها و میزگردهای تخصصی نفت، نیرو، صنعت و ساختمان و حمل و نقل

هدیه ویژه شماره یک: 
قابلیت بارگذاری مدرک همایش به صورت انگلیسی در لینکدین و رجیستر شدن از طرف پمکو برای اولین بار  

هدیه ویژه شماره دو: 
حضور رایگان در دوره آموزشی مجازی دو روزه بررسی ۵ پروژه RCA و ارائه مدرک – این دوره به صورت مجازی در 

خرداد ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد و اطالع رسانی می شود.

هدیه ویژه شماره سه: 
هر شرکت کننده در همایش می تواند یک گزارش از یکی از فعالیت ها یا پروژه های مدیریت دارایی های فیزیکی 
اجرا شده توسط سازمان را ارسال نماید و در مدت سه هفته، یک صفحه تحلیل و کامنت گزارش از کمیته علمی 
همایش دریافت کند. این گزارش می تواند درباره موضوعاتی مثل نرم افزار، پروژه های تعمیرات اساسی، پروژه 
های قابلیت اطمینان، RCA، انبار قطعه یدکی، شاخص های کلیدی عملکرد و یا هر موضوع مرتبط دیگری به مدیریت 

دارایی های فیزیکی باشد.

هدیه ویژه شماره چهار: 
کتاب بهترین هدیه است. شرکت کنندگانی که ثبت نام اینترنتی در همایش داشته اند یک میلیون ریال اشتراک 
کتاب از اپلیکیشن Fidibo (شناخته شده ترین اپلیکیشن ایرانی مجموعه ای نفیس از کتاب های صوتی و 

الکترونیکی) قبل از نوروز دریافت خواهند کرد.

مزایای حضور در پانزدهمین همایش بین المللی مدیریت دارایی های فیزیکی

هدایای ویژه حضور در پانزدهمین همایش بین المللی مدیریت دارایی های فیزیکی
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محورهای همایش:

تخفیفات ویژه همایش:
 ۱۰ درصد ثبت نام گروهی (با ثبت نام گروهی برای اجرای تعالی مدیریت دارایی های فیزیکی در سازمانتان تنها نباشید)

زمان همایش: 
۱۸ و ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ (دوشنبه و سه شنبه) از ساعت ۹ الی ۱۶

دبیر علمی همایش: 
دکتر علی زواشکیانی (مدیر پروژه های آموزش و مشاوره مرکز مدیریت دارایی های فیزیکی دانشگاه تورنتو)

Website: www.ipamc.org   Email: info@ipamc.org  Telegram: @AryanaPAM
تلفن: ۸۸۴۷۲۸۰۸ - خانم شادمانى  فکس: ۸۶۰۴۵۴۰۷

۶

• بررسی اسناد IAM و ارتباط با مدل های تعالی اجرا شده؛
• تحلیل سند مدیریت دارایی های فیزیکی توانیر؛

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

• برونسپاری عملکرد محور و برونسپاری 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؛

• آشنایی با نرم افزارهای مدیریت عملکرد دارایی ها؛

• 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 چرخۀعمر دارایی های فیزیکی؛

• 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؛ و
• تحلیل و مدیریت جایگزینی تجهیزات و متوسط عمر دارایی ها. 

برای اطالع از لیست به روز سخنران ها به سایت www.ipamc.org مراجعه نمایید.


