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رسیدن به تعالی 
تصادفی نیست!
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ــۀ موفــق  ــه پشــتوانۀ صدهــا تجرب شــرکت پمکــو ب
متنــوع  پروژه هــای  پیاده ســازی  در  بین المللــی 
مدیریت دارایی های  فیزیکی )نگهداری و تعمیرات( 
در صنایــع مختلــف در کشــورهای مختلــف از جملــه 
کانادا، کلمبیا، شــیلی، اســترالیا، نیوزلند، قطر، لبنان، 
امــارات، مصــر، کنیــا، پــرو، برزیــل، چیــن، ژاپن و ایــران، 
ـی مشــاوران خبــرۀ  و بــا بهره گیــری از شــبکۀ جهاـن
بین المللی آمادۀ ارائه خدمات به شرکت ها و صنایع 
بــزرگ در زمینــۀ مدیریــت دارایی هــای فیزیکی اســت.

مدیریــت صحیــح دارایی هــای فیزیـکـی، کاهــش 
هزینه هــای نگهــداری، تعمیــرات و عملیــات، افزایش 
عمــر تجهیــزات، افزایش بهــره وری، ایمنــی و  افزایش 

دســترس پذیری و همچنین کاهش ریســک تولید و 
خرابــی تجهیــزات، افزایــش بهــره وری نیــروی کار را بــه 
همــراه خواهــد داشــت. شــرکت پمکــو بــا بهره گیــری 
از مشــاوران سرشــناس بین المللــی و تیمــی جــوان و 
ــای کالس جهانــی  ــر اســاس معیاره ــده ب آموزش دی
و دانــش روز دنیــا، گام بــه گام شــما را همراهــی 
می کنــد تــا بتوانیــد بــه ایــن اهــداف دســت یابیــد. 
مأموریت شــرکت پمکو ایجاد بســتری برای تســهیل 
پیاده سازی و ارائه سبد جامع سیستم های مدیریت 
دارایی هــای فیزیکــی در ایــران اســت و بــا چشــم انداز 
ایجــاد شــبکه ای دانش بنیــان برای ارتقــای بهــره وری و 
بهبــود ارزش افــزوده در صنایــع کشــور تالش می کند. 

در دورانــی کــه بازگشــت ســرمایه و ســودآوری دشــوار 
بــه نظــر می رســد، شــرکت پمکــو تنهــا شــرکت 
ارائــه  بــا  دارایی هــای فیزیـکـی  مشــاوره مدیریــت 
بــرای تمامــی صنایــع  ـی  خدمــات در کالس جهاـن
ـی اســت کــه در پــی عرضــۀ  تجهیــز محــور ایراـن
خدمــات و محصوالتــی باکیفیــت و ارزنــده هســتند. 

دربــــــارۀ مـــا



7



8فصل اول

ــتۀ  ــود را در رش ــرای خ ــکیانی دکت ــی زواش ــر عل دکت
مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی )مدیریــت نگهــداری 
و تعمیــرات( از دانشــگاه تورنتــو کانــادا دریافــت 
کرده اســت و هم اکنــون مدیــر پروژه هــای مشــاوره و 
آمــوزش صنعتــی مرکز مدیریــت دارایی های فیزیکی 
رســمی  نماینــده  و  تورنتــو  دانشــگاه   )C-MORE(
شــرکت آمریکاـیـی ALADON )بزرگ تریــن شــرکت 
خاورمیانــه  در  دنیــا(  در   RCM روش  پیاده ســازی 
اســت. دکتــر زواشــکیانی همچنیــن مــدرس مباحث 
مربــوط بــه مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی در شــرکت 
مشــاوره معظــم مکنــزی هســتند. ایشــان بیــش از 
۲۰ ســال تجربــه کاری در بیــش از ۱۰۰ پــروژۀ صنعتــی 
را در زمینه هــای مدیریــت نگهــداری و تعمیــرات، 
ــداری  ــرد، ارزیابــی سیســتم ها، نگه ــت عملک مدیری
و تعمیــرات مبتنــی بــر وضعیــت، مدیریــت بازرســی 
ریســک محور، مهندســی قابلیــت اطمینــان، تحلیــل 
پروژه هــای صنعـتـی  در   RCM و ـی  ریشــه ای خراـب
متعــدد در آمریکای شــمالی، آمریکای جنوبــی، ایران 
ــا  ــدرس ده ه ــن، م ــر ای ــزون ب ــد. اف ــه دارن و خاورمیان
کارگاه آموزشــی و ســخنران همایش هــای مرتبــط 
در نقــاط مختلــف دنیــا هســتند و مؤلــف کتــاب
،EXPERT KNOWLEDGE BASED RELIABILITY MODELS 

معرفی مدیــرعامـــل

 هم نویســندۀ کتــاب UPTIME 3 )بزرگ تریــن و 
معتبرتریــن مــدل مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی(، 
و مترجــم کتاب هــای مختلــف ایــن عرصــه از قبیــل 
RCM2، مجموعــۀ ایــزو ۵۵۰۰۰ و بهبــود نگهداشــت 
و قابلیت اطمینــان از طریــق تغییــر فرهنگی اســت. 
بــا برتریــن  ایشــان همچنیــن ســابقۀ همــکاری 
شــرکت های مشــاوره جهان از جمله IBM و  مکنزی 
دکتــر  افتخــارات  جملــه  از  دارنــد.  کارنامــه  در  را 
زواشــکیانی مدیریــت پــروژه بهینه ســازی مدیریــت 
نگهداری و تعمیرات برای بزرگ ترین شــرکت توزیع 
 )ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION( کانــادا  گاز 
اســت کــه صرفه جویــی ده هــا میلیــون دالری بــرای 
ــه همــراه داشــته اســت. همچنیــن  ایــن شــرکت ب
و  ایــران  نفــت  ملــی  شــرکت  مشــاور  ایشــان 
پژوهشــگاه نیــرو و بزرگ تریــن شــرکت های نفتــی، 
معدنــی و خدماتــی در جهــان از جملــه شــرکت های 
JESCO ،DEWA ،MARAFIQ ،SABIC ،MEL و 
HYDRO ONE نیــز بوده انــد. مجمــع جهانــی اقتصــاد 
در شــهر داووس ســوئیس ایشــان را بــه عنــوان 
رهبــر جــوان برتــر ســال ۲۰۱۳ انتخــاب کــرد. مجمــع 
جهانــی اقتصــاد ســازمانی غیرسیاســی و متشــكل از 
رهبــران اقتصــادی دنیــا ماننــد بیــل گیتــس اســت.

دکتر علی زواشکیانی
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تنوع و جامعیت خدمات، در عین حفظ تخصص در هر عنوان، هدف بزرگی بوده است که طی سالیان به آن خدمات ما
دست یافته ایم. گروه متخصصان ما به شما کمک می کنند تا با استفاده از ابزارهای اثبات شده و انعطاف پذیر به 

این اهداف دست یابید. ما بر این باوریم که هر سازمان فرهنگ خاص خود را دارد و باید جداگانه بررسی شود. 
سبد جامع خدمات ما به شرح زیر است:

مشاوره
ارزیابی و تدوین نقشۀ راه مدیریت دارایی های 

فیزیکی 
مدیریت تغییر فرهنگ سازمانی
مدیریت فعالیت های نگهداشت

)برنامه ریزی و زمان بندی(
مدیریت تعمیرات اساسی و توقف تولید

مدیریت قطعات یدکی 
 )KPI( شاخص های عملکردی کلیدی

سیستم های پشتیبان و مدیریت دارایی ها 
)CMMS/EAM(

)RCM( نگهداشت مبتنی بر قابلیت اطمینان
)RCA( تحلیل علل ریشه ای خرابی ها
)LCC( تحلیل هزینه های چرخه عمر

)RBI( بازرسی مبتنی بر ریسک
)RCD( طراحی مبتنی بر قابلیت اطمینان

)PMO( بهینه سازی برنامۀ نگهداشت پیش گیرانه
مدیریت دارایی های فیزیکی بر اساس شواهد 

)EBAM(
نظارت بر برون سپاری فعالیت های بهره برداری و 

)O&M( نگهداشت
آموزش

تعمیرات اساسی و سرویس و نگهداری 
تجهیزات

دکتر علی زواشکیانی
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دکتــر انــدرو جاردیــن )ANDREW JARDINE( اســتاد 
ممتــاز دانشــکدۀ مهندســی صنایع دانشــگاه تورنتو 
کانــادا و پایه گذار »مرکز مهندســی قابلیت اطمینان 
ایــن  در   )C-MORE( نگهداشــت«  بهینه ســازی  و 
دانشــگاه اســت. پروفســور جاردیــن پدیدآورنــدۀ 
 PERDEC ،EXAKT ،OREST نرم افزارهــای 
SMS، و AGE /CON در حوزۀ نگهداشت مبتنی بر 
قابلیت اطمینــان اســت که هم اکنون به گســتردگی 
در صنایــع گوناگــون اســتفاده می شــوند. دکتــر 
انجمــن  جایــزۀ  دریافت کننــدۀ  اولیــن  جاردیــن 
نگهداشــت کانــادا در ســال ۱۹۹۸ اســت و در ســال 
۲۰۱۳ نیز جایزۀ یک عمر فعالیت را از سوی انجمن 
بین المللــی مهندســی مدیریــت دارایی هــا دریافــت 
کــرد. دکتــر جاردیــن بــرای شــش ســال متوالــی دبیــر 
علمــی »همایــش بین المللــی مدیریــت دارایی هــای 
فیزیـکـی« )IPAMC( بوده اســت کــه از ســال ۱۳۸۴ 
شده اســت.  برگــزار  ایــران  در  مســتمر  به طــور 

و  مؤســس   )BEN STEVENS( اســتیونس  بــن 
مدیرعامــل شــرکت بین المللــی DATATRAK اســت 
و بیــش از ۴۰ ســال تجربــۀ کار بین المللــی را در 
زمینه هــای گوناگــون مدیریــت نگهداشــت از جملــه 
در صنایع معدن، فوالد، نیروگاه و شــرکت های آب 
و فاضالب در آمریکای شمالی، جنوبی، اروپا و آسیا 
در کارنامــه دارد و یکــی از متخصصــان بنــام در عرصۀ 
جهانــی اســت. او بــرای مــدت ۷ ســال مدیــر توســعۀ 
EAM/CMMS در شــرکت مشــاورۀ PwC بوده اســت 
و ۶ ســال نیــز ریاســت شــرکت OMDEC را عهــده دار 
مختلــف  ادوار  در  اســتیونس  بــن  بوده اســت. 
همایــش بین المللــی مدیریــت دارایی هــای فیزیکی 
)IPAMC( در ایــران حضــور یافته اســت، دوره هــای 
آموزشــی مختلفــی را در تهــران و منطقــۀ اقتصــادی 
عســلویه برگــزار کرده اســت، و مشــاور شــرکت های 
ـی در پروژه هــای حیاـتـی بوده اســت.  پیشــرو ایراـن

ــل )JAMES PICKNELL( مدیرعامــل و  ــز پیکن جیم
اســت.   CONCIOUSASSET شــرکت  پایه گــذار 
پیکنــل بیــش از ۴۰ ســال ســابقۀ مســتقیم در 
مدیریــت قابلیت اطمینــان، مهندســی، عملیــات، 
ــه  نگهداشــت و مشــاورۀ کســب وکار دارد، و از جمل
ــات  ــه ۲ ســال مســئولیت بخــش خدم ــوان ب می ت
مشــاورۀ کســب وکار شــرکت IBM، ۷ ســال مشــاور 
ارشــد شــرکت PwC، ۳ ســال مســئولیت در شــرکت 
GM و مسئولیت های بسیار دیگری در شرکت های 
معتبــر جهــان اشــاره کــرد. جیمــز پیکنــل جــزو 
ــی  ــش بین الملل ــای همای ــن دوره ه ســخنرانان اولی
مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی )IPAMC( بوده اســت 
ناظــر عالــی جایــزۀ ملــی مدیریــت  و هم اینــک 
دارایی های فیزیکی )PAMAWARD( در ایران اســت.  

Dr. Andrew JardineBen StevensJames Picknell
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خالــد کمــال )KHALED KAMAL( مدیرعامــل شــرکت 
SKYTECH و چهــره ای شــاخص در زمینــۀ مدیریــت 
دارایی هــای فیزیـکـی اســت. آقــای کمــال مشــاور 
حوزه هــای مختلــف مدیریــت دارایی هــای فیزیـکـی 
و متخصــص ممیــزی ایــن عرصــه در ســطح جهــان 
ـی در  اســت و افــزون بــر این هــا، تجربیــات فراواـن
زمینۀ پیاده ســازی CMMS و آموزش آن دارد. ایشــان 
جــزو ســخنرانان دوره هــای قبلــی همایش بین المللی 
مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی )IPAMC( بوده اســت. 

و  بنیان گــذار   )SERGE MATHIEU( متیــو  ســرژ 
بیــش  و  اســت   PROSYGMA شــرکت  رئیــس 
برنامه ریــزی  حوزه هــای  در  تجربــه  ســال   ۴۰ از 
و  نگهــداری  مدیریــت  و  عملیــات  اســتراتژیک، 
تعمیــرات را در کارنامــه دارد. آقــای متیــو بــرای مــدت 
بخــش  در   ABB شــرکت ارشــد  مشــاور  ســال   ۱۰
مشــاورۀ قابلیت اطمینــان و مدیــر واحد نگهداشــت و 
قابلیت اطمینــان ایــن شــرکت در کانــادا بــود. ایشــان 
جــزو ســخنرانان هفتمیــن دورۀ همایــش بین المللــی 
مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی )IPAMC( بوده اســت. 

لئونارد میدلتون )LEONARD MIDDLETON( بیش از 
۳۰ سال سابقۀ حرفه ای دارد و از جمله افراد برجسته 
در مدیریــت پــروژه، مشــاوره و اجــرای زمینه هــای 
مختلــف نگهــداری و تعمیــرات و نرم افزارهــای مرتبــط 
در جهــان محســوب می شــود. او ۶ ســال ســابقۀ 
و  دارد  کارنامــه  در  را   PwC شــرکت  در  مدیریـتـی 
 ASSET MANAGEMENT بنیان گذار و مالک شــرکت
جــزو  میدلتــون  آقــای  اســت.   SOLUTIONS
ســخنرانان اولیــن دوره هــای همایــش بین المللــی 
مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی )IPAMC( بوده اســت. 

Khaled KamalSerge MathieuLeonard Middleton
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دكتر نیما صفایی جزو مدیران ارشــد اسکوشــیابانک 
بهینه ســازی های  متخصــص  کــه  او  کاناداســت. 
ریاضیاتــی اســت، ســابقۀ 4 ســال همــکاری بــا شــرکت 
هواپیمایــی بمباردیــر و 3 ســال همــکاری بــا دانشــگاه 
ــای متنوعــی  ــه دارد. او در زمینه ه ــو را در کارنام تورنت
تولیــدی،  سیســتم های  زمان بنــدی،  همچــون 
نگهداشــت و قابلیت اطمینان، حمل ونقل و تدارکات، 
و  قیمت گــذاری  اســتراتژی های  ریســک،  تحلیــل 
داده کاوی دارای تجربــه اســت و ســوابق پربــاری در 
ــزی ریاضیاتــی،  ــد برنامه ری ــای متنوعــی مانن روش ه
ــری  ــه کاوی و یادگی ــای بهینه ســازی، بهین تکنیک ه
جــزو  صفاـیـی  دکتــر  دارد.  کارنامــه  در  ماشــینی 
بین المللــی  همایــش  اخیــر  ســالیان  ســخنرانان 
مدیریــت دارایی هــای فیزیـکـی )IPAMC( بوده انــد. 

 HUAWEI دكتر رضا عظیمی مهندس ارشــد شــرکت
ســال   ۲۰ از  بیــش  دارای  و   TECHNOLOGIES
ــۀ توســعۀ نرم افــزار و برنامه نویســی  ــه در زمین تجرب
اســت. دکتــر عظیمــی دکتــرای خــود را در رشــتۀ 
مهندســی کامپیوتر و الکترونیک از دانشــگاه تورنتو 
کانــادا دریافــت کــرده اســت و ســابقۀ همــکاری 
دارد.  کارنامــه  در  نیــز  را   BLANC LABS و IBM بــا

دکتر رضا عظیمیدکتر نیما صفایی
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مرکــز پژوهش هــای بهینــه ســازی در نگهداشــت 
تورنتــو  دانشــگاه  قابلت اطمینــان  مهندســی  و 
ــی شناخته شــده  ــادا )C-MORE( مرکــز بین الملل کان
و باســابقه در زمینــۀ بهینه ســازی فعالیت هــای 
نگهــداری و تعمیــرات مدیریــت دارایی هــای فیزیکی 
در دنیاســت و زیرمجموعــۀ دانشــکده مهندســی 
تورنتــو محســوب  دانشــگاه  و صنایــع  مکانیــک 
ــدرو  ــه توســط پروفســور ان ــز ک ــن مرک می شــود. ای
ــک تحــت  ــذاری شده اســت، هم این ــن پایه گ جاردی
 )CHI-GUHN LEE( مدیریــت دکتــر چی گــون لــی
قرار دارد و دکتر علی زواشکیانی، مدیرعامل شرکت 
پمکــو، مدیــر برنامه هــای آموزشــی ایــن مرکز اســت. 

ــز  ــک مرک ــورون )LEORON( ی مؤسســۀ آموزشــی لئ
شناخته شــده و معتبــر بین المللی در زمینــۀ آموزش 
سیستم های تخصصی و مدیریتی است که خدمات 
خود را در باالترین ســطح در سراســر جهان از روســیه 
تــا امــارات و از چیــن تــا اروپــا و آمریــکا عرضه مــی دارد. 

  ASSET  (  ــنز ــو ِش ــت ُسلـــ ــت منجمنــــ ــت َاِســـ شرکــ
MANAGEMENT SOLUTIONS( سازمانی فعال در 
زمینــۀ ارائــۀ خدمات مدیریت پروژه و اســتراتژی های 
ــا طیــف  مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی اســت کــه ب
گســترده ای از کارفرمایــان در سراســر جهــان و به ویــژه 
در امریــکا و کانــادا همــکاری می کنــد. بنیان گــذار ایــن 
شرکت لئونارد میدلتون است که از شاگردان نزدیک 
ــم( بوده اســت.  ــل )نویســندۀ کتــاب آپتای جــان کمب

 )DATATRAK SYSTEMS INC( ِدیتاِتــَرک  شــرکت 
شــرکتی فعال در ارائۀ مشــاوره و آموزش در حوزه های 
اســت،  فیزیـکـی  دارایی هــای  مدیریــت  گوناگــون 
از تدویــن اســتراتژی و نقشــۀ راه گرفتــه تــا خریــد 
نرم افــزار و تعییــن شــاخص های عملکــردی کلیــدی. 
بنیان گــذار ایــن شــرکت بــن اســتیونس اســت. 

شــرکت آالدون )ALADON( شــبکه ای گســترده از 
خبرگان پیاده ســازی RCM و بهبود قابلیت اطمینان 
عرصــه  ایــن  در  شــرکت  بزرگ تریــن  و  اولیــن  و 
ــا نمایندگانــی دارد و  ــاط دنی ــام نق ــه در تم اســت ک
در بیــش از ۸۰ کشــور پــروژه اجــرا کرده اســت. ایــن 
شــبکۀ جهانــی متشــکل از متخصصــان باتجربــه و 
آموزش دیــدۀ مطــرح در زمینــۀ قابلیت اطمینــان 
ــن شــرکت را در ســال ۱۹۸۶  ــری ای اســت. جــان موب
پایه گــذاری کــرد و ایــن شــرکت تاکنــون در بیــش 
از ۲۰۰۰ واحــد صنعتــی مختلــف در ۸۰ کشــور دنیــا 
بــه پیاده ســازی ایــن روش پرداختــه و بیــش از 
در  آالدون  آموزشــی  دوره هــای  در  نفــر   ۷۰۰۰۰
سراســر جهــان شــرکت کرده انــد. شــرکت پمکــو 
اســت.  خاورمیانــه  منطقــۀ  در  آالدون  نماینــدۀ 

شــرکت  یــک   )BANAK INC( َبَنــک  شــرکت 
اســتراتژی های  و  خدمــات  ارائــۀ  در  متخصــص 
بهینــه و بــه روز بــرای بهبــود تصمیم گیری هــای 
مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی اســت. محتواهــای 
آموزشــی ایــن شــرکت از جملــه مراجــع تدریــس 
می شــوند. محســوب  تورنتــو  دانشــگاه  در 
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اینکــه بدانیــم درحال حاضــر کجــا ایســتاده ایم، گام 
اول بــرای شــناخت مســیر پیــش رو و نحــوۀ رســیدن 
بــه مقصــد اســت. ســازمان هایی کــه به دنبــال بهبــود 
شــیوه های مدیریــت دارایی هــای فیزیـکـی خــود و 
ــا کالس جهانــی در ایــن  ــه ســازمانی ب تبدیل شــدن ب
ــی خــود  ــد وضعیــت فعل ــدا بای ــه هســتند، ابت زمین
را به خوبــی شناســایی کننــد. ایــن امــر نیازمنــد یــک 
ـی جامــع و اســتاندارد بــر اســاس یــک مــدل  ارزیاـب
فیزیـکـی  دارایی هــای  مدیریــت  در  تعالــی  مرجــع 
ـی بایــد عملکــرد ســازمان را در  اســت. ایــن ارزیاـب
بخش هــای مختلــف و زوایــای گوناگــون واکاوی کنــد 
و تصویــر درســتی از وضعیــت موجــود ترســیم کنــد. 
ــرای  گــروه مشــاوران و متخصصــان شــرکت پمکــو ب
ــت  ــن اســتراتژی و نقشــۀ راه مدیری ارزیابــی و تدوی
دارایی هــای فیزیـکـی از مــدل هــرم تعالــی آپتایــم 
)UPTIME( بهــره می برنــد کــه در شــرکت مشــاورۀ 
شــرکت های  بزرگ تریــن  از  )یـکـی   IBM معظــم 
از آن اســتفاده                                       مشــاوره مدیریــت در دنیــا( نیــز 
می شــود. تاکنــون حــدود ۱۲۰۰ مجتمــع و ســایت 
ــان و بیــش از ۵۰ ســازمان صنعتــی  صنعتــی در جه
ــر اســاس مــدل آپتایــم ارزیابــی شــده اند. ــران ب در ای

در ایــن روش، بــا مصاحبــه بــا افــرادی از الیه هــای 

گام اول این بار دشوار نیست

ارزیابــی و تدویـــن نقشــــــۀ راه 
مدیریــــت دارایی های فیزیکی
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گام اول این بار دشوار نیست

مختلف سازمان، بازدید از سایت، بررسی مستندات 
و توزیــع و جمــع آوری پرسشــنامه های اســتاندارد 
خودارزیابــی، معیارهــای موجــود در هــرم تعالی به طور 
مفصل توســط متخصصان پمکو بررســی می شــوند. 
پــس از ارزیابــی و ترســیم وضعیــت موجــود، نتایــج 
ارزیابــی جمع بنــدی می شــود و وضعیــت ســازمان در 
کنــار وضعیــت برترین های جهانی در زمینۀ مدیریت 
دارایی هــای فیزیکــی بــر روی نمــوداری راداری مقایســه 
می شــود تــا مدیــران ارشــد به خوبــی بتواننــد فاصلــۀ 
موجــود تــا وضــع مطلــوب را مشــاهده کننــد. ســپس 
ــی  ــران ارشــد و ذی نفعــان اصل ــا مدی نشســت هایی ب
سازمان برگزار می شود تا برنامه ای استراتژیک تدوین 
شــود، اهداف تعیین شــوند، و برنامه های کالن برای 
دســتیابی بــه یــک سیســتم جامــع و رقابت پذیــر 
در مدیریــت دارایی هــای فیزیـکـی تدویــن شــوند.

کار گروهی
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هــدف از تهیــۀ نقشــۀ راه مدیریــت دارایی هــای 
فیزیکــی در ایــن جلســات، کاهــش شــکاف بیــن 
عملکرد فعلی و عملکرد ســازمان های کالس جهانی 
اســت. شــایان ذکــر اســت کــه در طــول اجــرای ایــن 
پروژه باید دوره هایی آموزشی  برای گروه های حاضر 
در جلســات برگــزار شــود. هــدف از ایــن دوره هــا نیــز 
آشــنایی کارکنان ســازمان با مفاهیم نوین مدیریت 
دارایی ها و دستیابی به درک و زبانی مشترک است.
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کار گروهی
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مدیـــریت تغییـــر 
فرهنـــگ سازمــان

مدیریــت تغییر فرهنگ ســازمان یکی 
از ارکان کلیدی اســتقرار سیســتم 

مدیریــت دارایی های فیزیکی اســت.

ســازمان ها ناگزیــر از اســتقرار رویکردهــای نویــن 
مدیریتــی هســتند و ایــن ضرورتــی انکارناپذیــر برای 
مدیــران ارشــد سازمان هاســت کــه عمدتــًا نیز تمایل 
بــه پیاده ســازی در میــان آن هــا وجــود دارد. امــا 
پرســش اصلــی بســیاری از مدیــران ایــن اســت کــه 
»چگونــه سیســتم جدیــد برنامه ریــزی را جایگزیــن 
سیســتم ســنتی کنیم؟« یا »چگونه مقاومت هایی 
کــه در مســیر اجــرا ممکن اســت توســط کارکنــان به 
وجــود آیــد، مدیریــت شــوند تــا ضمــن بهره منــدی 
ــان هــم  ــد، رضایــت کارکن ــای سیســتم جدی از مزای
جلــب شــود؟« بســیاری از سیســتم های مدیریتــی 
بدون داشــتن پاســخ مناســبی برای این پرســش ها 
و برنامه ریــزی »مدیریــت تغییر فرهنگ ســازمان« با 
شکســت مواجــه می شــوند. آمارها نشــان می دهند 
تغییــر  پروژه هــای  از  بــه ۷۰درصــد  نزدیــک  کــه 
سیســتم های مدیریتــی در ســازمان ها شکســت 
می خورنــد. بالعکــس، ســازمان هایی کــه بــر کارکنــان 
برای تغییر ســرمایه گذاری می کنند، به طور متوســط 

دارنــد. بیشــتری  موفقیــت  احتمــال  درصــد   ۳۰
مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی نیــز به عنــوان نوعــی 
سیســتم مدیریتــی بــرای موفقیــت در اســتقرار بــه 
فراینــدی بــرای مدیریــت تغییــر نیــاز دارد. قالب این 
فراینــد نیازمنــد توجــه به تغییر و فرهنگ ســازمانی 
ــوان  ــان ســازمان به عن ــه کارکن ــه ای ک اســت، به گون
پایه هــای سیســتم مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی 
بــه بهتریــن شــکل ضمــن پذیــرش فعالیت هــا و 
فرایندهــای جدیــد، در جهــت اســتقرار سیســتم و 
افزایــش بهــره وری ســازمان مشــارکت کننــد. گــروه 
مشــاوران پمکــو بــا اســتفاده از یـکـی از برتریــن 
مدل هــای بین المللــی در حــوزۀ مدیریــت تغییــر 
فرهنــگ ســازمان و ســابقۀ ســال ها مشــاورۀ موفــق 
در اســتقرار نظــام مدیریــت دارایی هــای فیزیـکـی، 
مشــاورۀ  سیســتم،  اســتقرار  مشــاورۀ  کنــار  در 
مدیریــت تغییــر فرهنگــی را نیــز انجــام می دهنــد.

اولیــن گام پیشــنهادی بــرای اســتقرار سیســتم 
مدیریت دارایی های فیزیکی در پروژه های مشــاوره، 

تشــکیل کارگروه تغییر و ســپس کار بر اساس یک 
برنامــه و مــدل اســت. مــدل »بهبود قابلیت اطمینان 
از طریــق تغییــر فرهنــگ ســازمان« کــه ابتــکار 
آقــای اســتیون تومــاس اســت، بــا معرفــی »شــبکۀ 
تغییــر فرهنـگـی« بــه ســازمان ها کمــک می کنــد 
تــا نــرخ موفقیــت اســتقرار سیســتم مدیریــت 
دارایی هــا را به طــرز چشــم گیری افزایــش دهنــد.

ــر اســاس شــبکه  ــدا ب ــدل ســازمان ها ابت ــن م در ای
ســپس  و  می شــوند  ـی  ارزیاـب فرهنـگـی  تغییــر 
پیشــرفته ای  ارزیابی هــای  بــا  فعالیت هــا  بهبــود 
چــون تحلیــل علــل ریشــه ای عوامــل موفقیــت و 
شکســت برنامه ریــزی می شــود. بدیــن ترتیــب، 
می تــوان امیــدوار بــود کــه تغییــرات در ســازمان 
ــدگار باشــند. گــروه مشــاوران  پمکــو  تســهیل و مان
در   مکمــل   تخصص هــای   از  بهره منــدی  به دلیــل 
ـی  و  مدیریـتـی،  از  جنبه هــای  فـن انســانی،   علــوم  
 متفاوتــی  تغییــرات  را  تســهیل  و  مانــدگار  می کننــد.
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مدیریت فعالیت های 
نگهداشت )برنامه ریزی و زمان بندی(

 

سازمان را گروهی از افراد متخصص و هماهنگ شده 
بــا هدفی مشــترك تعریف می کنند؛ بــا این تعریف، 
درمی یابیــم کــه هــر ســازمان دارای دو وجــه اساســی 
تخصص و هماهنگی اســت. امروزه تخصص نقطۀ 
ثقــل رقابت پذیــری در كســب وكار نیســت، زیــرا اکثر 
ســازمان ها طــی ســالیان گذشــته بــدان پرداخته انــد. 
مزیــت رقابتــی در عصــر حاضــر »هماهنگــی« اســت. 
امــروزه ســازمان هایی کــه توانســته اند در زمینــۀ 
عمــل  موفــق  متخصصانشــان  بیــن  هماهنـگـی 
شــده اند. بــدل  پیشــرو  ســازمان های  بــه  کننــد، 

مطالعــات انجام شــده توســط تیم هــای تحقیقاتــی 
نشــان داده كــه رابطــۀ مســتقیمی بیــن نگهــداری 
ــرات برنامه ریزی شــده و كاهــش هزینه هــا  و تعمی
وجــود دارد. ایــن نكتــه كــه وقتــی كاری برنامه ریــزی 
شــده باشــد، اجــرای آن آســان تر و ارزان تــر خواهــد 
بــود، نه تنهــا از دیــدگاه منطقــی بلكــه از دیــدگاه 
ــز ثابــت شــده اســت. تحقیقــات نشــان  آمــاری نی
می دهنــد كــه اجــرای یــك كار تعمیراـتـی بــدون 
برنامه ریــزی در قیــاس بــا انجــام كار به صــورت كامــاًل 
برابــر  زمان بندی شــده حداقــل ۱/۵  و  برنامه ریــزی 
ــز  ــه دارد، و اجــرای كار به صــورت اضطــراری نی هزین
ــر خواهــد داشــت. ــه در ب ــا بیشــتر هزین ــر ی ۳ براب

بــرای  فراینــدی  ایجــاد  کار«  »مدیریــت  هــدف 
انجــام صحیــح کار بــا روش مناســب و در زمــان 
ــا  ــه اهــداف ســازمان، ب ــرای دســتیابی ب ــوب، ب مطل
اســت.  موجــود  منابــع  از  اســتفاده  بهینه تریــن 
زمان بنــدی  و  برنامه ریــزی  شــامل  كار  مدیریــت 
فعالیت هاـیـی اســت كــه در مجمــوع شــش گاِم 
ــد. ــت كار را تشــكیل می دهن ــۀ مدیری ــی چرخ اصل

و  برنامه ریــزی  معنــای  ســازمان ها  از  معــدودی 

به کمک برنامه ریزی و زمان بندی مؤثر می توان بهره وری نیروهای نگهداشت را بیش از ۵۰ درصد افزایش داد.
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زمان بنــدی فعالیت هــای نگهداشــت را به درســتی 
درك کرده انــد و منابــع گران قیمــت نگهداشــت را 
به خوبــی مدیریــت و كنتــرل می کننــد. امــا می تــوان 
برنامه ریــزی  در  کــه  یافــت  نیــز  را  ســازمان هایی 
موفــق  بســیار  خــود  فعالیت هــای  زمان بنــدی  و 
عمــل کرده انــد و ایــن مســئله بــه افزایــش تــوان 
بــا رقبــا منجــر  رقابت پذیــری ایشــان در قیــاس 
پروژه هــای  صحیــح  پیاده ســازی  شده اســت. 
مرتبــط بــا بهبــود مدیریــت کار )شــامل برنامــه   ریــزی 
اســت  خاصــی  ظرافت هــای  دارای  زمان بنــدی(  و 
کــه در کیفیــت پیاده ســازی آن تأثیــری بســزا دارد.

متخصصــان شــركت پمکــو بــا ســوابق بین المللــی 
در  خــود  تجربــۀ  و  دانــش  مختلــف،  در صنایــع 
فعالیت هــای  زمان بنــدی  و  برنامه ریــزی  زمینــۀ 
قــرار  شــما  ســازمان  اختیــار  در  را  نگهداشــت 
گذرانــدن  از  بعــد  شــما  ســازمان   می دهنــد. 
آموزش هــا و مشــاوره های مؤثــر و در ســطح كالس 
ـی شــرکت پمکــو، بــا بهره گیــری از دانــش  جهاـن
توانســت: خواهــد  زمان بنــدی  و  برنامه ریــزی 

-  كارهای تعمیراتی خود را با استفاده از بهینه ترین 
حالت منابع و به شیوه ای صحیح به انجام برساند.

-  كارهای خود را به صورت ایمن انجام دهد.
-  زمان و انرژی نیروی انسانی موجود را از كارهای 

اضافه آزاد کند و آن ها را به كارهای ارزشمند 
اختصاص دهد.

-  فضای مشاركتی كاری بین تعمیرات و 
عملیات ایجاد کند.

-  به پیشرفت مستمر در زمینۀ مدیریت 
دارایی های فیزیكی دست یابد.

برنامه ریزیشناسایی

اجرا تخصیصیادگیری

زمانبندی

اضطراری
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مدیریت تعمیرات اساسی و 
توقف تولید

 

بــه  اساســی  تعمیــرات  صحیــح  مدیریــت 
کاهــش  بهــره وری،  و  قابلیت اطمینــان  افزایــش 
ـی  چشــمگیر هزینه هــا، و کاهــش حــوادث ایمـن
می شــود. منجــر  ســازمان  در  زیســت محیطی  و 

تعمیــرات اساســی شــامل بخش هاـیـی از جملــه 
ــن  ــرات اساســی، تعیی ــام تعمی ــان انج ــن زم تعیی
فعالیت هــای پیــش  از توقــف و زمــان راه انــدازی، 
تعیین فعالیت های تعمیرات اساسی، برنامه ریزی 
دقیــق و جزءبه جــزء، بودجه ریــزی اصولــی، مدیریت 
ـی اســت.  ـی شــرایط بحراـن پیمانــکاران و پیش بیـن
موجــب  اساســی  تعمیــرات  در  کــه  عواملــی  از 
فقــدان  بــه  می تــوان  می شــوند  دوبــاره کاری 
مستندســازی های مناســب و هدفمنــد فعالیت هــا 
پیــش از تعمیــرات اساســی و همچنیــن تجــارب 
پروژه هــای قبلــی اشــاره کرد. بــرای مثــال، رویدادهای 
قبلــی بایــد تحلیــل شــوند تــا مشــخص شــود کــه 
نســبت کارهــای اضطــراری کــه فقــط وقتــی ایجــاد 
شده اســت  شــروع  اجــرا  مرحلــۀ  کــه  می شــوند 
و  اســت  چقــدر  برنامه ریزی شــده  کارهــای  بــه 
برنامه ریزی شــده  مخــارج  اضطــراری،  کارهــای 
عــدد  ایــن  معمــواًل  داده انــد.  افزایــش  چقــدر  را 
بیــن ۵ تــا ۱۰ درصــد اســت و بدتریــن نمونــه ای 

آیا هنوز معتقدید انجام تعمیرات اساسی همیشه سودمند است؟
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بوده اســت.  درصــد   ۴۵ شده اســت،  دیــده  کــه 
پــروژه  بیســت  دربــارۀ  بررســی غیررســمی  یــک 
تعمیــرات اساســی کــه در کارخانه هــای قدیمــی  
حداقــل  کــه  می دهــد  نشــان  شــده اند  انجــام 
افزایــش  درصــد  بــا ۴۷  و حداکثــر  درصــد  بــا ۵ 
هزینه هــای ناشــی از کارهــای اضطــراری روبــه رو 
ــن دو  ــن ای ــه میانگی ــی وقتــی ب ــد شــد. ول خواهی
ـی ۲۶ درصــد توجــه کنیــم، می بینیــم  عــدد یعـن
کــه بایــد راهــکاری بــرای جلوگیــری از ورود کارهــای 
اضطــراری و بــا تأخیــر بــه برنامــه اندیشــیده شــود.

کــه  اساســی  تعمیــرات  مدیریــت  مــدل  طبــق 
می برنــد،  بهــره  آن  از  پمکــو  مشــاوران  گــروه 
تــا  اساســی ۱۲  تعمیــرات  پــروژه  هــر  مدیریــت 
۱۸ مــاه قبــل بایــد آغــاز شــود و در ایــن زمــان در 
خصــوص فلســفۀ انجــام، بودجــه و مــدت زمــان 
اجــرای تعمیــرات اساســی تصمیم گیــری شــود. 
کمیته هــای  بایــد  اساســی  تعمیــرات  پــروژۀ  در 
مختلفی برای اجرای پروژه تشکیل شود و هر کدام 
از ایــن کمیته هــا در ســطحی مشــخص باید وظایف 
تخصصــی خــود را در قبــال پــروژه بــر عهــده بگیرنــد. 
مشــاوران و متخصصــان پمکــو بــا تکیــه بــر دانــش 
ــا  ــا، ب ــف دنی ــع مختل ــی در صنای ــۀ بین الملل و تجرب
انتقــال دانــش و تجربیــات خــود به ســازمان، در کنار 
شــما هســتند تــا پــروژۀ تعمیــرات اساســی خــود را 
بــه پــروژه ای موفــق و ســرآمد تبدیــل کنیــد. شــرکت 
پمکو در زمینۀ مشــاوره مدیریت تعمیرات اساســی 
ـی دارد. در شــرکت های بــزرگ ایــران تجــارب فراواـن
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مدیریت قطعات یدکی

 
فعالیــت  تجهیزمحــور  صنعـتـی  در  شــما  اگــر 
می کنیــد، بــه احتمــال زیــاد بــا ایــن مســئله مواجــه 
شــده اید کــه تجهیــزی کلیــدی به دلیــل فقــدان 
یــک قطعــۀ یدکــی از دســترس خــارج شده باشــد. در 
بســیاری از کارگاه هــای تعمیراتــی تجهیزاتــی وجــود 
دارنــد کــه مدت هاســت منتظــر یــک قطعــه یدکــی 
مانده انــد. قیمــت زیــاد قطعــه یدکــی، نبــود قطعــه 
در بــازار داخلــی و طوالنی بــودن زمــان تحویــل آن 
و حـتـی نایاب بــودن قطعــه به دلیــل قدیمی بــودن 
تجهیــز همگــی دالیلــی بــرای توضیــح ایــن پدیــده 
در کارگاه هــا هســتند. امــا چــرا برخــی از شــرکت های 
رقیــب بــا وجــود همیــن شــرایط بخــش کمتــری از 
ــه ایــن دلیــل از دســت  ظرفیــت تولیــدی خــود را ب
هزینه هــای  شــرکت ها  از  بســیاری  می دهنــد؟ 
هنگفتــی صــرف انبــار قطعــات یدکــی خــود کرده اند، 
امــا بازهــم آنچنــان کــه بایــد نتوانســته اند به ســطح 
مطلوبــی از دســترس پذیری برســند. علــت اصلــی در 
واقــع تخصیص نادرســت و متعادل نبودن هزینه ها 
در انبــار اســت. فــارغ از شــرایط تولیــد در کشــور مــا، 
پژوهش هــای انجام شــده در تمــام دنیــا اصلی تریــن 

راه حل مشکالت مربوط به قطعات یدکی، منابع مالی نیست؛ سیستم های مدیریتی است. 
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علــت باالبــودن هزینه هــای نگهداشــت را مشــکالت 
مرتبــط بــا مدیریــت نادرســت انبــار قطعــات یدکــی 
می داننــد. تجربیــات نشــان می دهــد ایجــاد یــک 
انبــار بســته و کنترل شــده کــه بتوانــد همیشــه 
موجــودی قطعــات یدکــی را در بهینه تریــن ســطح 
ممکــن نگــه دارد و در کمتریــن زمــان ممکن قطعات 
مــورد نیــاز را بــه محــل تعمیــر برســاند، می توانــد تــا 
30 درصــد هزینه هــای نگهــداری و 33 درصــد زمــان 
توقفــات ناشــی از خرابــی تجهیــزات را کاهــش دهد. 
صــرف  حاصــل  صرفه جویی هــا  ایــن  تمامــی 
هزینه هــای درســت و اصولــی و ایجــاد یــک انبــار 
کنترل شــده یــک بــار بــرای همیشــه اســت. داشــتن 
یــک مشــاور باتجربــه و کاربلــد کــه تمــام چالش های 
ایــن مســیر را بشناســد می توانــد اصولی تریــن و 
سرراســت ترین روش بــرای اســتقرار انبــاری بهینــه 
باشــد. ایــن مشــاور بایــد دارای ســه ویژگــی کلیــدی 
باشــد. اول از همــه، بایــد چالش های کنونی ســازمان 
قطعــات  نگهــداری  و  تأمیــن  زمینــۀ  در  را  شــما 
یدکــی درک کنــد و بــا آن بیگانــه نباشــد. دوم، بایــد 
چالش هایــی را بشناســد کــه هنــوز بــا آن هــا روبــه رو 
نشــده اید، امــا در معــرض آن هــا قــرار داریــد. ســوم، 
الگوهــای موفــق و ســازمان های داخلــی و  بایــد 
بین المللی پیشرو در حوزۀ فعالیت شما را بشناسد 
و بــا علــم بــه آن هــا شــما را به ســمت داشــتن انبــاری 
ــو  ــد. کارشناســان پمک در کالس جهانــی ســوق ده
ــر روز مشــاوره  ــا داشــتن ســابقه بیــش از 800 نف ب
و بیــش از 9000 نفــر ســاعت آمــوزش در حــوزۀ 
ــورداری  ــن برخ ــات یدکــی ضم ــار قطع ــت انب مدیری
ــی  ــال تجربیــات مل ــن ویژگی هــا در انتق از تمــام ای
و بین المللــی خــود در کنــار شــما خواهنــد بــود. 
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تدوین شاخص های عملکردی 
 )KPI( کلیدی
فعالیتی که پایش نمی شود، انجام نخواهد شد. 

امــروزه شــرکت ها در بــازار جهانی با رقبــای بــزرگ و زیادی 
روبــه رو هســتند و بــرای بقــا در ایــن رقابت هــا روزبــه روز 
در حــال تغییرنــد. پرســش اینجاســت کــه چگونــه 
ــد،  ــن ســرعت در حــال تغییرن ــا ای ســازمان هایی کــه ب
بــدون وجــود سیســتمی برای تعیین اینکه آیــا در حال 
پیشــرفت هســتند یا خیــر، می توانند بر بهبــود تمرکز 
ــد؟ از طــرف دیگــر، شناســایی نقــاط آســیب پذیر  کنن
موجــود و به تبــع آن راه حلــی بــرای برطــرف کــردن آن هــا 
در صورتــی امكان پذیــر می شــود کــه »عملکــرد« کنونــی 
در بخش های مختلف سازمان سنجیده و اندازه گیری 
شــوند. در ایــن راســتا مدیــران بــرای راهبــری ســازمان یــا 
شرکت متبوع خود در راستای اهداف و استراتژی های 
تعیین شــده، بــه یکــی از ابزارهــای مدیریــت عملکــرد 
بــه نــام »شــاخص های عملکــردی کلیــدی« نیــاز دارنــد.

امروزه بســیاری از مجتمع های صنعتی در پیاده ســازی 
پروژه هــای مرتبــط بــا تعریــف شــاخص های عملکــردی 
کلیــدی )KPI( و بهره گیــری از آن هــا بــا مشــکالت 
متعددی روبرو هســتند. برخی از این مشــکالت ناشــی 
از تعریــف نامناســب چنیــن شــاخص هایی اســت. 
ــه در ســطوح  ــک ســطح و ن ــف شــاخص ها در ی تعری
مختلــف ســازمان یکــی از ایــن اشــتباهات اســت کــه 
بــه پیگیری نکــردن خــودکار و منســجم نتایــج منجــر 
می شــود و از اثربخشــی آن هــا می کاهــد. اشــتباه رایــج 
دیگر، بهره نگرفتن از ســاختاری منســجم و منطقی در 
تعریف شاخص هاســت. این مســئله به ناهمراستایی 
شاخص ها با اهداف کالن مجموعه می انجامد، یا باعث 
می شــود کــه شــاخص های تعریف شــده بــا فرایندهــا 
و فعالیت هــای کلیــدی مجتمــع متناســب نباشــند.
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تعیین شــاخص ها فرایندی دو وجهی اســت و شــامل 
جنبــۀ فنــی و جنبــۀ تخصصــی می شــود. ســازمان ها 
ـی ایــن فراینــد کــه مأموریــت  معمــواًل در جنبــۀ فـن
اصلــی ســازمان بــر آن اســتوار اســت، تبحــر دارنــد؛ امــا 
جنبــۀ دوم اشــاره بــه توانایــی و دانشــی دارد کــه افــراد از 
طریــق تجربــه در پیاده ســازی ایــن فراینــد بــه دســت 
می آورنــد و دقیقــًا همین جاســت کــه تیــم مشــاوران و 
متخصصــان پمکو با تکیه بر تجــارب فــراوان در صنایع 
مختلف در سراسر جهان، پشتیبان شما خواهند بود.

شاخص های 
استراتژی سازمانی

شاخص های تاکتیکی

شاخص های کارکردیشاخص های کارکردی

شاخص های مالی

 Corporate

Indicators

 Efficiency and

Effectiveness Indicators

Tactical Indicators

Functional Indicators

Financial Indicators

شاخص های
اثر بخشی و کارامدی
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سیستم های پشتیبان و مدیریت 
)CMMS/EAM( دارایی ها

صنعــت  رقابـتـی  فضــای  اخیــر،  ســال های  در 
دورنمــای  در  عظیمــی  و  ســریع  تغییــرات  بــه 
كــه  شده اســت  منجــر  صنعـتـی  فعالیت هــای 
حاصــل پیشــرفت فناوری هــای روبه رشــد انقــالب 
گزارش هــای  و  آمارهــا  اســت.  ـی  كنوـن صنعـتـی 
گزارش هــای  همچــون  معتبــری  ســایت های 
مجمــع جهانــی اقتصــاد نشــان می دهــد کــه بیــش 
اســتفادۀ  به ســمت  درصــد کســب وکارها  از ۸۵ 
و  اطالعــات  مدیریــت  از سیســتم های  بیشــتر 
تصمیم گیــری بــه کمــک آن هــا روی آورده انــد. در 
چنیــن شــرایطی اهمیــت وجــود سیســتم هایی 
بــرای ثبــت، تحلیــل و تصمیم گیــری بــر مبنــای 
و صنایــع  بــرای شــرکت ها  اطالعــات  و  داده هــا 
تجهیزمحــوری کــه دارای تجهیــزات مکانیــزه و 
پیچیــده  هســتند، دوچنــدان خواهــد بــود. به ویــژه 
وابســته  تجهیــزات  ایــن  غالــب  کارکــرد  اینکــه 
اســت. داده ای  ورودی هــای  و  تنظیمــات  بــه 

دارایی هــا  مدیریــت  و  پشــتیبان  سیســتم های 
)EAM/CMMS( به عنــوان شــریان اصلــی حیــات 
ــت  ــد. اهمی ــژه ای دارن ــگاه وی ــر صنعتــی جای در ه
در  آن هــا  نقــش  در  بایــد  را  سیســتم ها  ایــن 
خــوراک  تأمیــن  داده هــا،  پایــش  و  مدیریــت 
اطالعاتــی دقیــق و کیفــی بــرای انــواع تحلیل هــای 
ـی بــر  مدیریــت دارایی هــا ماننــد تعمیــرات مبتـن
قابلیت اطمینــان )RCM(، تحلیــل علــل ریشــه ای 
خرابی هــا )RCA(، مدیریــت دارایی هــای مبتنــی بــر 
شــواهد )EBAM( و همچنیــن امــوری نظیــر ذخیره 
کــرد.  جســت وجو  دارایی هــا  اطالعــات  ثبــت  و 
ــه  ــه ب ــد ک ــع تجهیزمحــور دریافته ان ــروزه صنای ام
ــک  ــوان ی ــه به عن ــد ک ــاج دارن سیســتم هایی احتی
ــرای تصمیم گیــری  ــزار تصمیم ســاز و مطمئــن ب اب
و  توقف هــا  و  خرابی هــا  کاهــش  راســتای  در 
افزایــش قابلیت اطمینــان تجهیزاتشــان بتواننــد 
اساســی  ســؤال  امــا  کننــد.  اســتفاده  آن هــا  از 

ــت را  ــن قابلی ــه سیســتمی ای ــه چ ــن اســت ک ای
دارد و اساســًا چگونــه می تــوان یــک سیســتم 
نرم افــزاری را در ســازمان بــه ایــن بلــوغ رســاند؟

چالــش اصلــی صنایــع دربــارۀ ایــن سیســتم ها 
آن هاســت.  درســت«  پیاده ســازی  و  »انتخــاب 
نشــان  دنیــا  پیشــرفتۀ  صنایــع  در  پژوهش هــا 
درصــد  از ۷۰  بیــش  پیاده ســازی  کــه  می دهــد 
بــا  صنعــت  در  اســتقراریافته  سیســتم های 
شکســت مواجــه شده اســت. ایــن آمــار حتــی در 
برخــی از صنایــع و کشــورها بــه ۹۰ درصــد هــم 
می رســد. منظــور از پیاده ســازی فقــط نصــب و 
آمــوزش ایــن سیســتم ها نیســت. واضــح اســت 
کــه اگــر ســازمانی بــرای یــک نرم افــزار نگهداشــت 
هزینــه کنــد و آن را تهیــه کنــد، باالخــره ایــن 
نرم افــزار در ســازمان راه انــدازی و نصــب می شــود. 
ــاوره و ارزیابــی  ــۀ مش ــه پشــتوانۀ ســال ها تجرب ب
ــن حــوزه  ــی و خارجــی در ای ــف داخل ــع مختل صنای

مدیریت تجهیزات این بار آسان است...
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معتقدیــم کــه پیاده ســازی و اســتقرار نرم افزارهای 
ـی در  پشــتیبان و مدیریــت دارایی هــا تنهــا زماـن
ســازمان بــه موفقیــت می رســد کــه ایــن سیســتم 
مرجــع تصمیم گیری هــای واحــد آن ســازمان شــود. 
در  موفقیــت  شــاه کلید  داریــم  یقیــن  مــا 
ــه سیســتم  پیاده ســازی ایجــاد حــس مالکیــت ب
از  پــس  مدت هــا  تــا  کــه  به گونــه ای  اســت، 
اگــر  بمانــد.  باـقـی  آن  آثــار  پیاده ســازی  اتمــام 
موفقــی  پیاده ســازی  و  خریــد  می خواهیــد 
داشــته باشــید و هزینه هــای صرف شــده بــرای 
خریدتــان را دور نریختــه باشــید، افرادتــان را در 
اســتفاده از ایــن ابــزار رهبــری کنیــد، نــه مدیریــت.

ســال ها  بــه  اتــکا  بــا  پمکــو  مشــاورۀ  گــروه 
از کشــور در  تجربــه در صنایــع داخــل و خــارج 
پیاده ســازی  انتخــاب،  خریــد،  توجیــه  زمینــۀ 
و  پشــتیبان  نرم افــزاری  فرایندهــای  بهبــود  و 
ــا شــناخت از  ــا )EAM/CMMS(، ب ــت دارایی ه مدیری
ــت  ــف مدیری ــای مختل ــای شــما در بخش ه نیازه
صنعــت  بــا  متناســب  و  فیزیـکـی  دارایی هــای 
سیســتم های  ایجــاد  در  ســازمانتان  فرهنــگ  و 
بــر  دارایی هــا  مدیریــت  پشــتیبان  و  مدیریــت 
شماســت. کنــار  در  ـی  جهاـن الگوهــای  اســاس 
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نگهداشت مبتنی بر 
)RCM( قابلیت اطمینان
کاهش ۴۰ تا 7۰ درصدی خرابی تجهیزات از جمله اهداف مورد انتظار از پیاده سازی تحلیل RCM است.

 )RCM( ـی بــر قابلیــت اطمینــان نگهداشــت مبتـن
یکــی از قدرتمندتریــن رویکرد هــا و تکنیکــی کارآمــد 
ــت  ــۀ مدیری ــری در زمین ــل و تصمیم گی ــرای تحلی ب
دارایی هــای فیزیـکـی اســت. ایــن روش فراینــدی 
ســاختاریافته، منطقــی و نظام منــد بــرای تعییــن 
از  اطمینــان  به منظــور  نیــاز  مــورد  فعالیت هــای 
ســازمان  هــر  فیزیـکـی  دارایی هــای  ادامه بــه کار 
دارایی هاســت. آن  کاربــران  انتظــارات  بــا  مطابــق 

حجــم بســیار زیــاد فعالیت هــا و درعین حــال توقفات 
نامناســب  مدیریــت  تولیــد،  در خطــوط  متعــدد 
در  جامــع  و  اســتاندارد  دســتورالعملی  فقــدان  و 
انجــام فعالیت هــا، مدیریــت غیراصولــی نیــروی 
انســانی، ابــزار و مــواد و قطعــات یدکــی مــورد نیــاز در 
ــا پیامدهــای  ــرر ب ــز خرابی هــای مک فعالیت هــا و نی
ایمنــی و زیســت محیطی همگــی از جملــه مشــکالت 
و چالش هــای رایــج در صنایــع دنیــا هســتند کــه برای 
برطرف کردن آن ها نیازمند بهره گیری از دانشی نوین 
و رویکردی پیشرفته و موثر در این زمینه هستیم. 
ایــن ابــزار کــه برای اولین بــار در صنایع هوایی آمریکا 
و بــا کمــک برجســته ترین متخصصــان نگهــداری 
و تعمیــرات و صــرف انــرژی و هزینه هــای فــراوان 
طراحــی شــد، توانســت میــزان ســقوط های متأثــر از 
نقــص فنــی هواپیماهــای مســافربری را از حــدود ۴۰ 
ســقوط در یــک میلیــون پــرواز به کمتر از ۰.۱ ســقوط 
کاهــش دهــد. شــرکت آالدون امــروزه بزرگ تریــن 
مجــری RCM و معتبر تریــن مرجــع ایــن حــوزه در 
خصوص به کارگیری مناسب این روش در دنیاست.  
از نظــر اغلــب متخصصــان نگهــداری و تعمیــرات، 
RCM اثربخش ترین روش نسبت به هزینه هایش 
در ســطح جهــان شــناخته می شــود. بهره گیــری 

مناســب از این روش با دســتیابی ســریع به بهبودی 
پایــدار در زمینه هــای گوناگون همراه اســت. افزایش 
تجهیــزات،  قابلیت اطمینــان  و  دســترس پذیری 
بهبــود وضعیــت کیفی محصــوالت، کاهش ســوانح 
ـی و زیســت محیطی از جملــه  بــا پیامدهــای ایمـن
اســت.   RCM به کارگیــری  مهــم  دســتاوردهای 
ـی تجهیــزات از  کاهــش ۴۰ تــا ۷۰ درصــدی خراـب
ــه اهــداف مــورد انتظــار از پیاده ســازی تحلیــل  جمل
اجــرای  گــروی  در  آن  تحقــق  کــه  اســت   RCM
صحیــح و درک مفاهیــم عمیــق و کلیــدی آن اســت.

توســط   RCM پیاده ســازی  فوایــد  مهم تریــن 
در  می تــوان  را  پمکــو  شــرکت  مشــاوران 
كــرد: خالصــه  و  طبقه بنــدی  گــروه  شــش 

-   افزایش قابلیت دسترس پذیری دستگاه ها و 
ظرفیت تولید؛

-    كاهش هزینه های عملیاتی و خرابی دستگاه ها؛
-   كاهش چشــمگیر حوادث نامطلوب ایمنی و 

زیست محیطی؛ 
-   افزایش طول عمر تجهیزات؛

-   كاهش چشمگیر فعالیت های اضطراری؛ 

-   ایجاد فرهنگ همكاری بین همۀ گروه ها و همچنین 
ایجــاد فضــای برنامه ریــزی و عملكردِی پیش کنشــی.

شــرکت پمکــو به عنــوان نماینــده انحصــاری شــرکت 
آالدون در خاورمیانــه، دارای بیشــترین تجربــۀ اجــرای 
پروژه هــای RCM در صنایــع گوناگــون ماننــد نفــت، 
تولیــد  بــرق،  توزیــع  و  تولیــد  پتروشــیمی،  گاز، 
ــع نیشــکر و داروســازی اســت. برخــی  ــزات، صنای فل
از ایــن پروژه هــا، ماننــد تحلیــل انجام شــده دربــارۀ 
تجهیزاـتـی ماننــد توربیــن گازی زیمنــس V94.2 و 
 THAME جرثقیــل ســقفی ۲۴۰ تــن ســاخت شــرکت
اســپانیا، از نظر تعداد جلســات و حجم فعالیت های 
تعمیراتــی بررسی شــده، در جهــان کم نظیر هســتند.
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و  فرایندهــا  اکثــر  فنــاوری  و  دانــش  پیشــرفت 
گذشــته   از  پیچیده تــر  را  صنعـتـی  تجهیــزات 
کرده اســت. ایــن مســئله نیــز شــناخت عوامــل و 
بــر نحــوۀ عملکــرد، عوامــل  دالیــل واقعــی مؤثــر 
خرابــی یــا عوامــل وقــوع حــوادث ناگــوار و نامطلــوب 
ــوع  ــد. وق ــدل می کن ــری دشــوار ب ــه ام ــع را ب در صنای
ــای تصادفــی  ــد خرابی ه ــه ای مانن ــوادث غیرمترقب ح
ــا اشــتباهات فراینــدی، پیامدهــای  و غیرتصادفــی ی
ایمنــی و عملیاتــی جــدی را بــرای مجتمع های صنعتی 
بــه همــراه دارد. جلوگیــری از تکــرار چنیــن حوادثــی و 
افزایــش قابلیت اطمینــان از چالش هــای مهــِم پیش 
روِی صنایــع امــروزی اســت. باتوجه بــه عوامــل متعدد 
اثرگذار، ماهیت پیچیده و ظرافت های خاص موجود 
در فرایندهای   کاری صنایع، چاره جویی برای جلوگیری 
از تکرار بســیاری از حوادث ناخوشــایند، نیازمند انجام 
بررســی های  دقیــق، فنــی و کارشناســی بــا بهره گیــری 
از روشــی اســتاندارد، کارا و تخصصی در این خصوص 

تحلیل علل ریشه ای حوادث و 
)RCA( خرابی ها

 RCA بازگشت سرمایه پروژه های
بین ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ درصد است.

اســت. یکــی از روش هــای اســتاندارد و معتبــر در ایــن 
ــل ریشــه ای اســت. ــه، بهره گیــری از تحلیــل عل زمین

در روش  RCA، نگرش افراد به جای یافتن یک »علت 
اصلی« به شــبکه ای از دالیل تغییر می کند. در روش 
نمــودار واقعیــت کــه در شــرکت ها و ســازمان های 
معتبری مانند NASA و BOEING اســتفاده می شــود، 
وقـتـی از دلیــل خراـبـی صحبــت می شــود، به دنبــال 
دالیل مختلفی هســتیم کــه مجموعــه ای از آن ها به 
خرابــی منجــر شــده اند. نمــودار واقعیــت بــا اســتفاده 
به صــورت  را  مختلــف  دالیــل  کــه  سیســتمی  از 
شــبکه ای تصویــری نشــان می دهــد، بــا اســتفاده 
از تعریــف دقیــق مســئله و قواعــد علــت و معلولــی 
ــا  ــه ب ــذارد ک ــان بگ ــد راه حل هایــی در اختیارم می توان
اجــرای آن هــا می تــوان از تکــرار خرابــی جلوگیــری کــرد. 
ــت و  ــری راه حل هایــی کــه از شــبکۀ عل بعــد از پیگی

معلولــی و در فضــای توفــان فکــری بــا حضــور تمــام 
ذی نفعــان بــه دســت می آیــد، ســازمان ها گــزارش 
کرده انــد کــه بــا جلوگیــری از تکــرار خرابی توانســته اند 
بازگشــت ســرمایه چشــمگیری را داشــته باشــند. در 
پروژه های RCA متوســط بازگشــت ســرمایه بین ۴۰۰ 
تــا ۱۰۰۰ درصــد اســت. ایــن عــدد در شــرکت هایی کــه 
مشــکالت زیــادی دارنــد و RCA به طــور مــداوم انجــام 
نمی شــود، تــا چنــد هــزار درصــد هــم می توانــد باشــد! 
گــروه مشــاوران پمکــو تجربه هــای فراوانــی در اجــرای 
روش RCA در صنایــع مختلــف پتروشــیمی، بــرق، 
نفت و گاز، معدن و... در شرکت های معتبر داخلی و 
خارجی دارد. هدف ما اجرای دقیق و بی نقص RCA در 
شــرکت هایی اســت کــه خواهــان افزایــش ســودآوری 
مالــی، پایــداری محیط زیســت و ایمنــی کارکنانشــان 
در ســریع ترین زمــان و بــا بهتریــن نتیجــه هســتند.

ــرار  ــری از تک ــی جلوگی ــل ریشــه ای در پ ــل عل تحلی
ــا کاهــش پیامدهــای آن هــا  حــوادث و خرابی هــا ی
اســت. مؤثــر  راه حل هــای  شناســایی  طریــق  از 

»مشــکل«  ریشــه های  و  علت هــا  بــه  دســتیابی 
میســر  نظام منــد  فراینــدی  قالــب  در  تنهــا 
اســت کــه قابــل آمــوزش و کنتــرل نیــز باشــد.
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نمونه ای از شبکۀ علت و معلولی
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تحلیل هزینه های چرخۀ عمر 
)LCC(
تعویض یا نوسازی تجهیزات؟ کدامیک می تواند منافع اقتصادی شما و سازمانتان را تأمین کند؟

چرخۀ عمر دارایی یا ASSET LIFE CYCLE بازۀ زمانی ای 
اســت کــه از زمــان شناســایی نیــاز بــه یــک دارایــی یــا 
تجهیــز شــروع می شــود و پــس از خریــد و بهره بــرداری، 
بــا اســقاط آن خاتمــه می یابــد. تمامــی هزینه هــای 
مرتبــط بــا دارایــی در ایــن بــازه را هزینه هــای چرخــۀ عمــر 
 LIFE CYCLE COSTS  آن دارایی می نامند که اصطالحًا
نامیــده می شــود. پژوهش هــا نشــان داده انــد کــه 
هزینه هــای مربــوط بــه مالکیت تجهیز فقط حــدود ۲۰ 
درصــد از مجمــوع هزینه هــای چرخــۀ عمر آن تجهیــز را 
شــامل می شــود. لــذا انتخاب درســت در زمینــۀ خرید و 
جایگزینی تجهیزات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
 LCC تحلیــل هزینه هــای چرخــه عمــر کــه تحلیــل  
تصمیم گیــری  ابــزار  یــک  می شــود،  نامیــده  نیــز 
اســت  اقتصــاد مهندســی  بــر محاســبات  ـی  مبتـن
کــه بــا اســتفاده از آن می تــوان تمــام هزینه هــای 
آشــکار و پنهــان یــک دارایــی را در طــی چرخــۀ عمــر آن 
تحلیــل و بررســی کــرد. بــا انجــام تحلیــل LCC پیــش 
از تصمیم گیــری دربــارۀ خریــد و جایگزینــی تجهیــزات 
کــرد،  بررســی  را  مختلــف  ســناریوهای  می تــوان 
هزینه هــای پنهانــی را کــه ســازمان در آینــده بــا آن هــا 
روبــه رو خواهد بــود شناســایی و بــرآورد کــرد، و بهتریــن 
گزینــه  را از بیــن ســناریوهای موجــود انتخــاب کــرد. 
محاســبۀ نقطــۀ بهینــه بــرای تعویــض و نوســازی 
دارایی هــا یــا در اصطــالح عمــر اقتصــادی دســتگاه 
و  تخصصــی  امــری  ســناریو،  بهتریــن  انتخــاب  و 
حرفــه ای اســت کــه متخصصــان و مشــاوران مدیریــت 
دارایی هــای فیزیـکـی پمکــو بــا اســتفاده از دانــش، 
تجربــه، مهــارت و تجــارب بین المللی متعــدد در صنایع 
آمــوزش  و  اجــرای پژوهش هــا  از طریــق  مختلــف، 
ــاری رســانند. ــه شــما ی ــد در انجامــش ب LCC می توانن

 هزینه مالکیت 

حمل و نقل

تسهیالت

آموزش

نگهداشتبازرسی

قطعات یدکی

اسقاط
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بازرسی مبتنی بر ریسک 
)RBI(

با درنظر داشتن ریسک خرابی تجهیزات، فواصل بازرسی آن ها را بهینه کنید.

بازرســی مبتنــی بــر ریســک ابــزاری مدیریتــی اســت 
کــه بــرای تشــخیص و اولویت بنــدی ریســک های 
مربــوط بــه واحدهــا و تجهیــزات تولیــدی و نیــز 
ریســک های  اســاس  بــر  بازرســی  برنامــۀ  ارائــه 
محاسبه شــده بــه کار مــی رود. هــدف از اجــرای آن، 
ــرای کاهــش  ــدون ب ــک اســتراتژی م پیاده ســازی ی
ریســک و درعین حــال بهبــود یکپارچگــی مکانیکــی 
و قابلیت اطمینــان تجهیــزات اســت. در ایــن روش، 
ریســک بــروز خرابــی در تجهــزات به صــورت دوره ای 
ـی می شــود و بــر اســاس میــزان  بررســی و بازبیـن
ریســک خرابــی، فواصــل زمانــی بازرســی و نیــز میــزان 
گســتردگی و فراگیــری ایــن بازرســی ها تعییــن و 
بازبینــی می شــود. این ابزار به ویژه در مــواردی کاربرد 
دارد کــه تجهیــزات در معــرض خوردگــی قــرار دارنــد.

بنــا بــر برآوردهــای مؤسســۀ انــرژی انگلســتان حدود 
۳۵ درصــد از هزینه هــای عملیاتــی در صنایع نفت و  
گاز مربوط به نگهداری وتعمیرات است. هزینه های 
مســتقیم و غیرمســتقیم خوردگــی حــدود ۶۰ درصد 
از کل هزینه هــای نگهداری وتعمیــرات ایــن صنایــع 

را بــه خــود اختصــاص داده اســت. یکــی از بهتریــن  
ابزارهایــی کــه بــا اســتفاده از آن می تــوان خرابی های 
ناشــی از خوردگــی را مدیریــت کــرد و تبعــات آن ها را 
در کنترل داشــت، بازرســی مبتنی بر ریســک اســت. 
ســن برونو،  در  طبیعــی  گاز  لولــه  خــط  انفجــار 
کالیفرنیا، در سال ۲۰۱۰،  ۸ کشته بر جای گذاشت، 
۵۸ تــن را زخمــی کــرد و ۱.۶ میلیــارد دالر جریمــه 
بــه شــرکت بــرق و گاز پاســیفیک تحمیــل کــرد.

روش هــای ســنتی و متــداول بازرســی در بســیاری از 
مــوارد اطالعــات مفیــدی را بــرای کاهــش یــا افزایــش 
ـی بازرســی ها در اختیــار  فراگیــری و فواصــل زماـن
بــازرس قــرار نمی دهنــد. همچنیــن ایــن احتمــال 
ــد بازرســی ها  ــش بیش ازح ــا افزای ــه ب ــود دارد ک وج
در روش هــای بازرســی ســنتی و متــداول، به ویــژه 
و  بازکــردن  کــه مســتلزم  بازرســی های تهاجمــی 
بســتن تجهیــزات هســتند، میــزان ریســک افزایــش 
یابــد؛ در زمــان انجــام ایــن بازرســی ها، احتمــال بــروز 
خطای انسانی در مونتاژ تجهیز و همچنین مواردی 
ـی بــه درون  ماننــد ورود آلودـگـی از محیــط بیروـن

تجهیــز و آســیب های ناشــی از آن نیــز وجــود دارد.
ــره در  ــا بهره گیــری از مشــاوران خب شــرکت پمکــو ب
زمینــۀ ارزیابــی و تحلیــل ریســک خرابــی تجهیــزات 
ــا شــبکۀ  ــاط ب ــز ارتب ــان آن هــا و نی و قابلیت اطمین
ـی،  جهاـن اول  طــراز  صاحب نظــران  از  گســترده ای 
پیاده ســازی  و  مشــاوره  خدمــات  ارائه دهنــدۀ 
سیســتم بازرســی مبتنــی بــر ریســک و زمینه هــای 
مرتبــط بــا آن از جملــه انتخــاب و اســتقرار نرم افــزار 
بــر ریســک در سازمان هاســت. ـی  بازرســی مبتـن
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طراحی مبتنی بر 
)RCD( قابلیت اطمینان
بهبود قابلیت اطمینان را از مرحلۀ طراحی آغاز کنیم.

یـکـی از عوامــل کلیــدی در ســنجش وضعیــت و 
ــا دارایــی،  هزینه هــای چرخــۀ عمــر هــر سیســتم ی
از  زیــادی  بخــش  اســت.  آن  قابلیت اطمینــان 
هزینه هــای بهره بــرداری کــه خــود قســمت عمــده ای 
از هزینه هــای چرخــۀ عمــر یــک سیســتم یــا دارایــی 
را تشــکیل می دهــد، در مرحلــۀ طراحــی تثبیــت 
قابلیت اطمینــان  بــه  توجــه  بنابرایــن  می شــود. 
ــۀ طراحــی از اهمیــت  ــا دارایــی در مرحل سیســتم ی
اســت.  برخــوردار  هزینه هــا  کاهــش  در  ویــژه ای 
 RELIABILITY طراحــی مبتنی بر قابلیت اطمینان یــا
 RCD اختصــار  بــه  کــه   CENTERED DESIGN
نوشــته می شــود، یکــی از شــیوه های نویــن توجــه 
اســت.  طراحــی  مرحلــۀ  در  قابلیت اطمینــان  بــه 
ایــن شــیوه کــه توســط شــرکت معظــم آالدون 
عرضــه شــده اســت، فراینــدی در مرحلــه طراحــی 
در  پیش کنشــی  به صــورت  و  اســت  مفهومــی 
راســتای بهبــود وضعیــت قابلیت اطمینــان تجهیــز 
روش  یــک  به عنــوان   RCD از  می شــود.  اجــرا 
ــرد، چــرا کــه ایــن روش در  ــام ب طراحــی نمی تــوان ن
ــان ــه ارزیابــی یکپارچگــی و قابلیت اطمینــــ واقــع ب

طراحـــــی های مهندســــی می پـــردازد. 
RCD رویکــردی بــرای کمــک بــه شــرکت شــما در 
ــد طراحــی اســت. ایــن رویکــرد  هــر بخــش از فراین
هنگامی که همراه با ســــــایر فرایندهـــــای قابلیــت 
 اطمینــان ماننــــــد RCM و RBI اســتفاده شــود، 
می توانــد از ابتــدا تــا انتهــا بــه شــما در دســتیابی بــه 
رویکــردی جامــع بــرای مدیریــت خرابی ها کمک کند. 
شرکت پمکو به عنوان نماینده شرکت آالدون تنها 
مجری پیاده ســازی RCD در کشــور اســت. مشــاوران 
پمکــو در کنــار توجــه بــه اهداف کســب وکار شــرکت 
شــما، نه تنهــا قابلیت اطمینــان تجهیــزات بلکــه 
تمــام فرایندهــای تجــاری مــورد نیــاز بــرای موفقیــت 
هــر پــروژه جدیــد را در نظــر می گیرنــد و بهینــه 
ــر  ــرد نوعــی ارزیابــی مبتنــی ب ــن رویک ــد. ای می کنن
ریســک و اســتراتژی مدیریــت ریســک را بــرای همــۀ 
انــواع دارایی هــا در انــواع محیط هــا فراهــم می کنــد.
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یــا  پیش گیرانــه  نگهداشــت  فعالیت هــای 
فعالیت هــای PM به طــور میانگیــن بیــش از ۵۰ 
ــه  ۸۰  ــک ب درصــد، و در ســازمان های پیشــرو نزدی
امــا  درصــد از فعالیت هــا را تشــکیل می دهنــد. 
آیــا تنهــا تعریف کــردن فعالیت هــای PM و اجــرای 
آن هــا ضمانت کننــده موفقیــت تیــم در جلوگیــری 
ــات نشــان  ــود؟ تحقیق ــروز خرابی هــا خواهــد ب از ب
داده انــد کــه شــرایط عملیاتــی تجهیــزات هیــچ گاه 
ــات  ــا و اطالع ــر آن، داده ه ــت نیســت و عالوه ب ثاب
به دســت آمده از خرابی هــا و فواصــل آن هــا نیــز 
به مــرور تغییــر می کننــد. در نتیجــه نمی تــوان 
ــار فعالیت هــای PM را تعریــف کــرد و  تنهــا یــک ب
ــواره  ــرا هم ــرد؛ زی ــکا ک ــه آن هــا ات ــرای همیشــه ب ب
بــه بهینه ســازی فعالیت هــای PM نیــاز اســت. 
 PM فعالیت هــای  بهینه ســازی  بــرای 
ایــن  از  یـکـی  دارد.  ـی وجــود  روش هــای گوناگوـن
نگهداشــت  برنامــۀ  »بهینه ســازی  روش هــا 
 PREVENTIVE MAINTENANCE( پیش گیرانــه« 
OPTIMIZATION( اســت کــه بــه PMO معــروف 
اســت. این روش یکی از ســریع ترین تکنیک ها در 
راســتای بهبود وضعیت ســازمان است و در مواردی 

بهینه سازی برنامۀ نگهداشت 
)PMO( پیش گیرانه

حدود ۵۰ درصد برنامه های نگهداشت پیش گیرانه در سازمان ها موثر نیستند و اجرایی نمی شوند.

ــد  اســتفاده می شــود کــه وضعیــت تجهیــزات بای
در زمانــی انــدک بهینــه شــوند. ایــن روش در زمــان 
کوتاهــی قابل اجراســت و در نتیجــه بــرای تجهیزات 
بــا درجــه حساســیت متوســط مناســب اســت.

ایــن روش بــر مبنــای برنامــه موجــود در ســازمان 
شده اســت.  طراحــی  آن  اصــالح  و  توســعه  و 

مبنای این تکنیک ۳ اصل زیر است:
-    حذف PMهای تکراری و یا بدون توجیه؛

-   افزودن PMهای ضروری؛
-     بهینه سازی فواصل PMهای موجود.

در PMO کــه روشــی گام بــه گام اســت، برنامه هــای 
تعمیــرات پیش گیرانــه تجهیــز در طــی جلســاتی بــا 
حضــور خبرگان تجهیز و بــا درنظرگرفتن خرابی های 
پیش آمــده تحلیــل و بررســی می شــوند و برخــی 
حــذف می شــوند، برخــی بهینــه می شــوند و برخــی 
دیگر فواصل انجامشان تغییر می کند. تسهیلگری 
جلســات PMO امــری تخصصــی و حرفــه ای اســت 
کــه متخصصــان و مشــاوران مدیریــت دارایی هــای 
ــارت و  ــش، مه ــتفاده از دان ــا اس ــو ب فیزیکــی پمک
تجــارب بین المللــی متعــدد در صنایــع مختلــف 
می تواننــد در انجــام آن بــه شــما یــاری رســانند.
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مدیریت دارایی های فیزیکی بر 
)EBAM( اساس شواهد
آگاهانه تصمیم بگیریم!

تــا حــدود ۱۵ســال پیــش، مدیــران ســازمان ها معمــواًل 
تصمیم هــای مهــم را بــر مبنــای حــدس و گمــان 
می گرفتنــد. امــروزه اما چنین نیســت. در عصر حاضر 
و بــا دسترســی فراگیــر بــه داده هــا، تمــام مدیــران 
دارایی هــا بایــد تصمیم هایــی بــر مبنــای واقعیــات و 
بــا اســتفاده از فراینــدی بــا نــام »مدیریــت دارایی هــا بــر 
مبنــای شــواهد« )EBAM( اتخــاذ کننــد. بــرای نمونــه، 
ــراه  ــه هم ــا هزین ــام نگهداشــت پیش کنشــی ب انج
اســت. در زمان تعویض پیش گیرانه، قطعات پیش 
از وقوع خرابی تعویض می شوند؛ در بسیاری از موارد، 
پایش وضعیت، هزینه های هنگفتی )از نظر توقف 
تجهیــزات و اســتفاده از ابزارهــای پایــش( بــه ســازمان 
تحمیــل می کننــد. بــرای کاســتن از ایــن هزینه ها چه 
راهــی وجــود دارد؟ آیــا می تــوان در عیــن اســتفاده از 
ــای آن را  ــای نگهداشــت پیش کنشــی، هزینه ه مزای
کاهش داد؟ پاســخ مثبت اســت! با داشــتن ســوابق 
کافــی از خرابی هــا، این کار ممکن خواهد بود. هرچند، 
بهینه ســازی فواصــل فعالیت هــا بــا اســتفاده از ایــن 
ســوابق و داده هــا، کاری دشــوار و پیچیــده اســت.

تصمیم هــای  در   EBAM اصــول  به کارگیــری 
مدیریــت دارایی هــا، صرفه جویی هــای هنگفتــی بــرای 
ســازمان ها بــه ارمغــان مــی آورد و در ســازمان های 
ــه ســاالنه ده هــا  ــزان ب ــن می ــزرگ ممکــن اســت ای ب
میلیــون دالر بالــغ شــود. چنیــن تصمیم هایی شــامل 
مــواردی ماننــد محاســبۀ فاصلــه بهینــۀ بازرســی بــرای 
تجهیــزات حفاظتــی، تعییــن اقتصادی تریــن فاصلــۀ 
تعویــض بــرای تجهیــزات حیاـتـی و تصمیم گیــری 
می شــود. اقتضاـیـی  نگهداشــت  بــرای  بهینــه 

و  پیش گیرانــه  نگهداشــت  از  اصلــی  هــدف 
ــوع خرابــی و کاهــش  ــری از وق ــه، جلوگی پیش بینان

ــام  ــن انج ــۀ بی ــر، فاصل ــان دیگ هزینه هاســت. به بی
ــام دو بازرســی  ــن انج ــه بی ــا فاصل ــی ی دو PM متوال
متوالــی بــرای پایــش وضعیت باید بــه اندازه ای باشــد 
کــه پیــش از وقــوع خرابــی، فعالیــت تعمیراتــی الزم 
انجــام شــود. ولــی در برخــی مــوارد هزینــۀ انجــام خــود 
فعالیــت پیش گیرانــه یــا پیش بینانــه، در مقایســه 
ـی، رقمــی چشــمگیر اســت.  بــا هزینــۀ رفــع خراـب
مثــاًل در تعویــض پیش گیرانه فیلترهــای پالس جت 
یک توربین گازی، هزینه فیلترهای نو، در مقابل کل 
هزینه هــای رفــع خرابــی بســیار چشــمگیر اســت و در 
هــر بــار تعویــض، بایــد همۀ ایــن فیلترها هم زمــان با 
هــم تعویــض شــوند. با فــرض آنکه تعویض قطعات 
ـی انجــام شــود، عمــاًل  پیــش از وقــوع اولیــن خراـب
تمامــی فیلترهــا در حالــت ســالم تعویــض خواهنــد 
شــد؛ تعــدادی از ایــن قطعــات هنــوز بخــش زیــادی از 
عمــر کارکردیشــان باقــی اســت و در واقــع ایــن بخــش 
از عمــر آن هــا دور ریختــه می شــود و ســازمان در واقــع 
هزینه اســتفاده نکردن از این عمر را خواهد پرداخت.
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انجــام فعالیــت  کــه هزینه هــای  در وضعیـتـی 
پایــش وضعیــت در مقایســه بــا هزینــه رفــع 
ــرار  ــاد باشــد نیــز همیــن وضعیــت برق خرابــی زی
اســت. در ایــن حالــت )مثــاًل در وضعیتی که برای 
انجــام پایــش وضعیــت نیــاز بــه توقــف تجهیــز 
بــه پایــش وضعیــت  نیــاز  باشــد(، در صــورت 
نظــر  از  تجهیــزات،  از  زیــادی  تعــداد  روی  بــر 
اقتصــادی به صرفــه خواهد بــود تــا فعالیــت بــرای 
همــۀ تجهیــزات به صــورت هم زمــان انجام شــود. 
ـی  در هــر یــک از ایــن مــوارد، هزینه هــای خراـب
فعالیــت  انجــام  هزینه هــای  مجمــوع  بــا 
ـی اضطــراری  رفــع خراـب پیش کنشــی و هزینــۀ 
ایــن  در  برابــر خواهد بــود.  وقــوع(  )در صــورت 
وضعیت هــا، هرچــه فاصلــه بیــن فعالیت هــای 
پیش کنشــی بیشــتر باشــد، هزینــۀ انجــام ایــن 
فعالیت هــا کمتــر اســت، ولــی احتمــال وقــوع 
ـی اضطــراری )و هزینه هــای متصــور بــرای  خراـب
نداشــتن  صــورت  در  بــود.  خوهــد  باالتــر  آن( 
بهتریــن  زیســت محیطی،  و  ـی  ایمـن تبعــات 
پیش کنشــی  فعالیــت  انجــام  بــرای  زمــان 
باشــد  کمینــه  کل  هزینــۀ  کــه  اســت  وقـتـی  
فعالیــت  انجــام  زیــاد،  بســیار  احتمــال  بــه  و 
معنــای  بــه  ـی  زماـن بــازۀ  ایــن  در  پیش کنشــی 
مشــاهدۀ تعــدادی خرابــی در تجهیــز خواهــد بود.

البتــه بایــد توجــه داشــت کــه به دســت آوردن 
دقیــق توزیــع داده هــای خرابی، نیازمنــد داده های 
خرابی هــا  اینکــه  باتوجه بــه  اســت.  فــراوان 
لزومــًا از یــک توزیــع ســاده پیــروی نمی کننــد، 
از  اســتفاده  مســتلزم  بهینــه  زمــاِن  محاســبۀ 
تحلیل هــای عــددی پیچیــده و در بیشــتر مــوارد 

نرم افزارهایــی اســت کــه بتواننــد ایــن تحلیل هــا 
تحلیل هــای  ایــن  از  اســتفاده  انجام دهنــد.  را 
صرفه جویی هــای  می توانــد  پیچیــده  عــددی 
نگهداشــت  هزینه هــای  در  را  ـی  فراواـن
داشته باشــد. همــراه  بــه  ســازمان  تجهیــزات 

شــرکت پمکــو بــا بهره گیــری از مشــاوران خبــره در 
زمینــۀ تحلیــل توزیــع خرابی هــا و امکان اســتفاده 

فاصله بهینه انجام فعالیت پیش کنشی

هزینه انجام فعالیت 
پیش کنشی

هزینه انجام فعالیت 
اضطراری

مجموع هزینه ها 

هزینه

زمان

از نرم افزارهــای خبــره در ایــن زمینــه و همچنیــن 
بــا بهره گیــری از ارتبــاط بــا شــبکه  گســترده ای 
جهــان،  ســطح  در  مشــاوران  معتبرتریــن  از 
پروژه هــای متعــددی را در ایــن زمینــه در دســت 
اقــدام دارد و آمــادۀ انجــام پروژه هــای مشــابه 
در ســازمان های متوســط و بــزرگ بــا تضمیــن 
سازمان هاســت. ایــن  بــرای  ســرمایه  بازگشــت 
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نظارت بر پیمان 
بهره برداری نگهداشت
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نظارت بر برون سپاری فعالیت های 
)O&M( بهره برداری و نگهداشت
 تأثیر را پایدار کنیم...

برون ســپاری فعالیت هــای بهره برداری و نگهداشــت 
ــدی پرمخاطــره اســت کــه در صــورت فقــدان  فراین
ـی در پــی  دقــت کاـفـی می توانــد نتایــج نامطلوـب
ســازمان های  از  بســیاری  عمــل،  در  داشته باشــد. 
در  نظــر  مــورد  اهــداف  بــه  دســتیابی  از  بــزرگ 
برون ســپاری نــاکام مانده انــد. یـکـی از ریشــه های 
ایــن مشــکل را می تــوان ضعــف در نــگاه فراگیــر 
برون ســپاری  قرارداد هــای  عمــر  چرخــۀ  کل  بــه 
نظــارت  در  مجــرب  مشــاوران  از  بهره نگرفتــن  و 
دانســت. نتایــج مطالعــات نشــان می دهــد کــه 
کمک گرفتــن از مشــاور و اســتفاده از رویکــرد چرخــۀ 
عمــر در تدویــن قراردادهــای برون ســپاری، از جملــه 
برون ســپاری بهره بــرداری و نگهداشــت مجتمع هــای 
صنعـتـی و خدماـتـی، باعــث افزایــش بهــره وری و 
بازگشــت ســرمایۀ ۱۵۰ تــا ۲۰۰ درصــدی خواهد شــد.

به طــور اجمالــی چرخــۀ عمــر قــرارداد برون ســپاری از 
ســه مرحلــۀ کلــی تشــکیل شده اســت: آماده ســازی 
و برگــزاری مناقصــه، نظــارت بــر اجــرای شــرح قــرارداد، 
و در نهایــت ارزیابــی نتایــج. بــا اســتفاده از داده هایی 
کــه از عملکــرد پیمانــکاران در هــر کــدام از ایــن 
مراحــل ثبــت می شــود می تــوان انتظــار بازخــورد 
مناســبی بــرای اصــالح و حرکــت به ســمت تعالــی در 
برون ســپاری خدمــات به دســت آورد. بــرای مثــال، 
بــا اســتفاده مــداوم از ایــن فراینــد بازخــوردی در 
مقدمه ســازی، انجام و خاتمه برون ســپاری خدمات 
پیاده ســازی   ،)O&M( نگهداشــت  و  بهره بــرداری 
سیاســت های تشــویقی بــر اســاس عملکــرد در 
جهــت افزایــش بهــره وری بهره بــرداری، ایجــاد زمینــۀ 
ارتقــای ســطح نگهداشــت و پیاده ســازی اصــول 
مجتمع هــای  در  فیزیـکـی  دارایی هــای  مدیریــت 
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شــرکت پمکــو بــا تکیــه بــر ســالها تجربــه در ارائــه 
خدمات پیاده ســازی سیســتم مدیریت دارایی های 
فیزیـکـی در صنایــع کشــور، همــراه ســازمان های 
صنعـتـی برون ســپار خواهــد بــود. در ایــن راســتا 
اســتراتژی های الزم بــرای موفقیــت در گــذار بــه 
مرحلــه  در  را  ســازمان  و  تنظیــم  را  برون ســپاری 
تدوین شــرح وظایف، انتخاب و ارزیابی شایســتگی 
پیمانکاران همراهی خواهد نمود. پس از آن نظارت 
بــر عملکــرد پیمانــکاران در پیاده ســازی فرایند هــای 
ــه دارایی هــای  ــت بهین ــرداری و مدیری ــه روز بهره ب ب
فیزیکــی از دیگــر توانمندی های این شــرکت اســت. 
در گام به گام این مراحل پیاده سازی استاندارد های 
 ،)ISO 37500( برون ســپاری  فراینــد  بین المللــی 
اســتاندارد پیاده ســازی نظــام مدیریــت دارایی هــای 
قراردادهــای  تنظیــم  و   )ISO 55000( فیزیـکـی 
ـی  جهاـن اســتانداردهای  پایــه  بــر  برون ســپاری 
همچــون BS EN 13269 از اولویت هــای اصلــی ایــن 
شــرکت مشــاوره در موضــوع نظــارت بــر قراردادهــای 
اســت. نگهداشــت  و  بهره بــرداری  برون ســپاری 

صنعتــی را انتظــار داشــت. امــا بایــد بــه ایــن نکتــه 
توجــه کــرد کــه موفقیــت در هــر گام و ایجــاد 
بســتر جمــع آوری داده هــای الزم تنهــا بــا کمــک 
سیســتم و گــروه نظــارت مؤثــر میســر خواهــد بــود.

ISO37500 چرخه عمر برون سپاری بر اساس استاندارد
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آموزش
کامل ترین دوره های مدیریت دارایی های فیزیکی با تدریس استادانی متبحر

دســتگاه های  خــواب  هنگفــت  هزینه هــای 
تولیــدی، عمــر انــدک ماشــین آالت و نیــز خرابی هــای 
و  ســاختمان ها  و  صنعــت  در  پیش بینی نشــده 
تأسیســات فرســوده بخشی از مشکالتی هستند که 
ســازمان های تجهیزمحــور و مجتمع هــای صنعتــی بــا 
آن ها دست به گریبان اند. آشنایی با مباحث مرتبط 
بــا مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی یکــی از اولویت های 
صنایــع تجهیزمحور اســت. تنوع موضوعــات در حوزۀ 
مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی و کمبــود شــرکت های 
توانمنــد در ایــن حــوزه، ســازمان هایی را کــه بــه  دنبــال 
بهبــود مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی خــود هســتند 
ــرده  ــش و بعضــًا ســردرگمی در انتخــاب ک ــار چال دچ
اســت. شــرکت پمکــو بــا همــکاری گــروه پژوهشــی و 
صنعتــی آریانــا بــا بیــش از ۱۸ ســال ســابقه در زمینــۀ 
آمــوزش در حــوزۀ مدیریــت نگهداشــت و مدیریــت 
دارایی هــای فیزیـکـی و بــا بهره گیــری از اســتادان 
مجرب و سرشــناس داخلی و بین  المللی، به روزترین 
موضوعات و سرفصل ها را به صورت دوره های تقویمی 
منظــم و دوره هــای درون ســازمانی ارائــه می کنــد.

سرفصل دوره  های آموزشی مدیریت دارایی های 
فیزیکی

ـی  بســته بــه آموزش هــای قبلــی و شــرایط کنوـن
متفــاوت  شــرکت ها  آموزشــی  نیــاز  ســازمان ها، 
اســت. واحــد آمــوزش شــرکت پمکــو بــر اســاس 
ــه  ایــن تنــوع نیــاز، دوره هــای آموزشــی متنوعــی را ب
دو شــکل تقویمــی و درون ســازمانی ارائــه می کنــد. 
دوره هــای تقویمــی: ایــن دوره هــا به طــور منظــم 
و بــا همــکاری گــروه پژوهشــی صنعـتـی آریانــا در 

طــول ســال توســط اســتادان مجــرب و بــر اســاس 
ســرفصل ها و محتویــات بــه روز دنیــا ارائــه می شــوند 
و مخاطبــان آن هــا شــرکت های کوچــک و متوســطی 
هســتند کــه بــه آموزش هــای عمومی تــر نیــاز دارنــد.

ــوای  ــا، محت ــن دوره ه دوره هــای درون ســازمانی: در ای
موضوعــات بنــا بــر صنعت ســازمان درخواســت دهنده 
و ســطح آگاهی کارکنان آن ســازمان سفارشی ســازی 
می شــود و دوره از منظــر محتــوا، مثال هــا و زمــان 
برگزاری با همفکری ســازمان کارفرما طراحی می شــود. 
این دوره ها عمدتًا به درخواســت ســازمان های بزرگ و 
تجهیزمحور و در محل سازمان کارفرما برگزار می شوند. 
برخــی از دوره هــای آموزشــی مدیریــت دارایی هــای 
می کنــد: ارائــه  پمکــو  شــرکت  کــه  فیزیـکـی 

-   مدیریت نگهداری وتعمیرات: مقدماتی و 
پیشرفته 

- مدیریت پروژه های تعمیرات اساسی 
)PAM( مدیریت دارایی های فیزیکی  -

-  استاندارد مدیریت دارایی ها، سری ایزو ۵۵۰۰۰ 

-  مدیریت قطعات یدکی و انبار 
-  تاکتیک های پیشرفته در نگهداری وتعمیرات 

-  سیستم های رایانه ای مدیریت نگهداشت 
 )CMMS(

-  بهینه سازی تصمیم گیری دربارۀ هزینه های 
)LCC( چرخۀ عمر

 )KPI( شاخص های عملکردی کلیدی  -
 )RBI( بازرسی فنی مبتنی بر ریسک  -
-  برنامه ریزی و زمان بندی فعالیت های 

نگهداری وتعمیرات 
-  برون سپاری و نظارت بر پروژه های 

نگهداری وتعمیرات 
)TPM( نگهداری وتعمیرات بهره ور فراگیر  -

 )CBM( مدیریت نگهداری وتعمیرات اقتضایی  -
-  بهینه سازی فرایندهای مدیریت دارایی های 

 )BPM فیزیکی )با رویکرد
-  بهبود قابلیت اطمینان از طریق تغییر فرهنگ 

سازمان
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-  فاکتورهای انسانی در نگهداری وتعمیرات 
 )RCA( تحلیل علل ریشه ای  -

 )CMS( سیستم های مدیریت خوردگی  -
-  تخمین منابع و هزینه های نگهداری وتعمیرات 
-  سیستم مدیریت ایمنی در صنایع تجهیزمحور 

-  آشنایی با مفاهیم و استقرار نظام آراستگی 
 )۵S( محیط کار

-  دسته بندی و شماره گذاری تجهیزات 
-  الگوبرداری در مدیریت دارایی های فیزیکی 

در صــورت عالقه منــدی بــه کســب اطالعــات بیشــتر 
دربــارۀ جزئیــات دوره هــای آموزشــی یــا دربــارۀ بهترین 
روش برگــزاری آن بــرای ســازمانتان از کارشناســان 
مــا راهنماـیـی بگیریــد و بــا مــا در ارتبــاط باشــید. 

همایش بین المللی مدیریت دارایی های فیزیکی 
همایــش بین المللــی مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی 
)IPAMC( بــرای مــدت ۱۴ ســال متوالــی از ســال ۱۳۸۴ 
تــا کنــون در تهــران برگــزار شده اســت. ایــن همایــش 
هــر ســال بــا حضــور خبــرگان بین المللــی ایــن عرصــه 
بــرای مــدت ۲ روز برگــزار می شــود و میزبــان اســتادان 
دانشــگاه های صنعتــی کشــور، ایرانیــان موفــق خــارج 
از کشــور و مدیــران صنایــع نفــت، گاز، پتروشــیمی، 
بــرق، آب وفاضــالب، صنایــع ریلــی، خودروســازی، 
معــادن و... بوده اســت. همایــش بین المللی مدیریت 
دارایی های فیزیکی رویدادی منحصربه فرد اســت که 
فرصــت تبــادل اطالعــات را در اختیــار صنایــع گوناگون 
می گــذارد و از طــرف دیگــر، صاحبــان دانــش، تجربــه و 
فناوری می توانند راهکارهای نویافتۀ خود را به طیف 
گســترده ای از متخصصــان ایــن حــوزه عرضــه کننــد.
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تعمیرات اساسی و سرویس و 
نگهداری تجهیزات

هزینه های نگهداشت در صنایع کالس جهانی بین ۱ تا 2 درصد و در صنایع برتر 
کمتر از ۱ درصد از ارزش جایگزینی دارایی ها می باشد

نگهداشت تجهیزات صنعتی با قابلیت اطمینان باال 
در کاهــش هزینــه و زمــان در ســازمان نقــش بســزایی 
دارد. بر اســاس گزارش های جهانی هزینۀ نگهداشــت 
در صنایع کالس جهانی ۱ تا ۲ درصد و در صنایع برتر 
کمتر از ۱ درصد از میزان ارزش جایگزینی دارایی هاست 
ــۀ نگهداشــت در  ــق بررســی انجام شــده، هزین و طب
صنایع کشور حدود ۲ تا ۴ برابر این میزان در دنیاست 
و تنها در صنعت پتروشیمی حدود یک میلیارد دالر 
تخمین زده شده است. بااین حال، رویکرد نگهداشت 
بــر اســاس قابلیت اطمینــان  تجهیــزات صنعـتـی 
بــا موانــع و مشــکالت مهمــی روبه روســت: بــاال 
-   کیفیت پایین اجرای فعالیت های تعمیراتی و 

دوباره کاری های متعدد در امور تعمیرات؛
-   اشراف نداشتن متولیان تعمیرات به امور 

بهره برداری و اسناد سازندۀ تجهیز؛
-   ارائه نکردن گزارش مدون و مستندنکردن 

اقدامات انجام شده؛
)JOB PLAN( فقدان برنامۀ کار استاندارد   -

فعالیت های تعمیراتی.

ایــن مــوارد بخشــی از ضعف هــای صنعــت تعمیــرات 
کاهــش  در  کــه  می شــوند  محســوب  ایــران  در 
رونــد ســودآوری و بهره بــرداری از تجهیــزات بســیار 
تأثیرگــذار بوده انــد و اهمیــت بهره گیــری از خدمــات 
و  باصالحیــت  شــرکت های  ـی  فـن و  مدیریـتـی 
دارای علــم روز دنیــا را در بهره بــرداری و نگهداشــت 
ــد. ــش نشــان می ده ــزات صنعتــی بیش ازبی تجهی

شــرکت پمکــو بــا بهره گیــری از تجــارب ارزشــمند 
ــۀ  ــن مشــاوران متخصــص در زمین گروهــی از بهتری
از  )نگهداشــت(  فیزیـکـی  دارایی هــای  مدیریــت 

ــادا و انگلســتان و  ــکا، اســترالیا، کان کشــورهای آمری
تکیــه  بــر ســال ها اندوختــۀ بین المللــی در صنایــع 
گوناگونــی از کالس جهانــی، و بــا بیــش از ۱۰۰ پــروژۀ 
موفــق ملــی در راســتای بهبــود مدیریــت تجهیــزات 
و سیســتم های نگهداشــت، شــناخت عمیقــی از 
ــف کشــور دارد  ــع مختل قوت هــا و ضعف هــای صنای
و یکــی بزرگ تریــن خألهــا در چرخــۀ مدیریــت مؤثــر 
ــر  ــت مبتنــی ب ــرای نگهداش ــش اج ــزات را بخ تجهی
قابلیت اطمینــان می دانــد. در همیــن راســتا فعالیــت 
در حــوزۀ اجــرا و تعمیرات اساســی تجهیزات حســاس 
بــا تکیــه  بــر باالتریــن ســطح اســتاندارد و بهره گیــری 
از شــبکۀ گســترده ای از متخصصــان داخلــی یکــی از 
مهم تریــن و اثرگذارتریــن حوزه های فعالیت شــرکت 
پمکــو بوده اســت. از جملــه مهم تریــن خدمــات مــا در 
حــوزۀ اجــرای تعمیــرات اساســی تجهیزات حســاس و 
پیچیــده مبتنی بر قابلیت اطمینان بــاال عبارت انــد از:

-   تحلیل، شناسایی و رفع گلوگاه های تولید؛
-   تحلیل علل ریشه ای )RCA( خرابی های تجهیزات 
گران قیمت، خرابی های پرتکرار یا پرهزینه و اجرای 

راه حل های آن؛
-   ارائه گزارش تصویری از تمام مراحل تعمیرات )از 

زمان دمونتاژ تجهیزات تا تست و راه اندازی(؛
-   ارائه دفترچه و گزارش تعمیراتی شامل: گزارش 

تحلیل علل ریشه ای خرابی، گزارش تعمیرات 
انجام شده، گواهینامه های تست های غیرمخرب و 

باالنس، ترجمه اسناد سازنده؛
-   ارائه بسته پیشنهادی تجهیز بر اساس وضعیت 

سالمت تجهیز و شرایط عملیاتی کارفرما؛
-   تحویل گیری تجهیز خراب و نصب و راه اندازی 

آن در محل نصب کارفرما.
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سوابق اجرایی در تعمیرات اساسی و 
عیب یابی تجهیزات صنعتی

-   انجام LEVELING و تست های ژئومتریک 
 ۱۵۰۰۰MM=X به ابعاد ( PAMA بورینگ ایتالیایی

و دارای دو میز روتاری و یک میز ثابت( در شرکت 
DANIELI PERSIA؛

 CNC اورهال سه دستگاه تراش بزرگ   -
نصب شده در شرکت فوالد آلیاژی یزد ساخت 

شرکت TACCHI ایتالیا؛
-   طرف قرارداد تعمیرات اساسی و نگهداری 

بورینگ های نصب شده در شرکت تام لوکوموتیو 
آریا؛

-   نصب و راه اندازی بورینگ فلور تایپ ۱۶۰ در 
شرکت پرس ماشین؛

-   تعمیرات اساسی تراش CNC شرکت شتاب آذر 
شرق؛

 CNC تعمیرات اساسی و نگهداری ماشین آالت   -
شرکت تولیدی صد صنعت؛

-   تعمیرات اساسی ماشین آالت شرکت تولیدی 
فناوری نوین نیرو؛

-   نصب و تعمیرات اساسی بورینگ های 
نصب شده در شرکت سنگین تراش جاوید مهر؛

-   اورهال پمپ هرمتیک واحد PVC شرکت 
پتروشیمی اروند؛

-   اورهال GLOBE VALVEهای سد تلمبه ای 
ذخیره ای سیاه بیشه؛

 S اورهال کمپرسورهای ۵ و ۷.۵ تن مدل   -
پژوهشگاه صنعت نفت؛

-   تعمیر پمپ وکیوم چیلر جذبی پژوهشگاه 

صنعت نفت؛
-   تعمیر اینورترهای LS و اینورتر زیمنس 

)MICRO MASTER( چیلر جذبی پژوهشگاه صنعت 
نفت؛

-   اورهال پمپ های اینرپک و جک های هیدرولیکی 
ادارۀ تعمیرات شرکت پتروشیمی بوعلی؛

-   اورهال پمپ های اینرپک و جک های هیدرولیکی 

اداره تعمیرات شرکت پتروشیمی رازی؛
-   اورهال موتور DC واحد آمونیاک شرکت 

پتروشیمی رازی؛
-   اورهال سروموتور دستگاه CNC صنایع شهید 

قدیری؛
-   تعمیرات پمپ وکیوم و چیلر جذبی تأسیسات 

برودتی هتل آزادی تهران.
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