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ایهذهنیتوهاآموختهازبسیاریشدنخارجدورازسبباخیر،هایسالدربشریدانشروزافزونرشد
درزیرات؛اسنمودهترپررنگراهاداناییتوسعهویادگیریبرایتالشبهنیازوشدهماازهریکقبلی
ورقابتیرایطشدرونبودهمحیطیتغییراتباانطباقبهقادرشرکت هاآنبه تبعوکارکنانصورت،اینغیر

میتاهازنیزفیزیکیهایداراییمدیریتمفهومدرمهماین.بودخواهدفنابهمحکوم امروز،دانش محور
مفهومهبآپتایمهرم"انسانیمنابعوافراد"عنصرازمهمیبخشکهطوریبهاستبرخوردارسزاییبه

دانشمدیریتسازیپیادهراستایدرمهمابزارینیزخبرگیهایانجمنودارداختصاصدانشمدیریت
.دارد



www.ipamc.org

جایگاه انجمن های خبرگان در مدیریت دارایی های فیزیکی

(COP)اهداف به کارگیری آئین نامه انجمن های خبرگی 

شرکتازسابقهباافراددانشخروجازجلوگیری•
استراتژیکامهبرنرسانیروزبهمنظوربهخوزستاناستانگازشرکتمحیطیضعفوقوتنقاطشناسایی•

تجربیاتازیادگیریباکالنهایگیریتصمیمومشکالتحلدرتسریعوفیزیکیهایداراییمدیریت
افرادروزمره

ازخارجفراداکه(هاداراییاطالعاتمدیریتدستورالعملبامتناسب)دانشیپایگاهوسازمانیحافظهایجاد•
شوندمنتفعآنازهمانجمن

االستخدامجدیدکارکنانومشابهسطوحدرکارکنانبامجموعهمتخصصاندانشتسهیم•
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(COP)اهداف به کارگیری آئین نامه انجمن های خبرگی 

تجربهباومتخصصافراددانشتسهیمازاستفادهباخوزستاناستانگازشرکتدرخالقانههایایدهایجاد•
کارکنانسایربا
فیزیکیهایداراییمدیریتحوزهبهالورودجدیدکارکنانآموزشجهتموردنیاززمانکاهش•
بازندهساتعاملبهایشانتشویقومشابهعالقه مندی هایوتخصصباافرادیمیانارتباطبرقراری•

یکدیگر
سطحتیمیارکعنصرهایفرایندبامتناسبمشارکتیهایگروهدرارتباطوتعاملبرقراریشیوهیادگیری•

تعالی
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(COP)اهداف به کارگیری آئین نامه انجمن های خبرگی 

به صورتهاانجمناین.داردتفاوتافرادبیناجتماعیشبکهیکیادوستانهگروهیباخبرگی،انجمنیک
کهیرندگمییادخودمنظمتعامالتخاللدرکهشودمیتعریفافرادبینایحرفهمشترکعالیقدامنه
میخبرگیانجمناعضایتعامل.دهندمیتوسعهراخودتجربهودانشودهندانجامبهترراکارآنچطور
.باشدالکترونیکیتاالرهایطریقازیاورودرروتواند
لحبرایمختلفابزارهایوهاروشازکههستندسازمانیمنعطفساختارخردهیک خبرگی،هایانجمن
تسهیم،ایی،شناسبرایبهینهابزاریخبرگیهایانجمن.کنندمیاستفادهدانشاشتراکوتعاملمسئله،
به.تاسآموزندمیتجربیبه طورکارضمنافرادکهضمنیهایدانشخصوصبه دانشثبتوانتقال
حیطهردواستضمنیهایدانشذخیرهوکدگذاریکسب،برایغنیمنبعیخبرگی،هایانجمنعبارتی،
.ندارندچندانیآنکاراییدردانشمدیریتابزارهایوسازوکارهاسایرکهشوندمیعملواردای
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انجمن های خبرگی شرکت گاز استان خوزستان
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انجمن های خبرگی شرکت گاز استان خوزستان

عنوانبهت،اسیکدیگردانشباآشناییعدموهاحوزهایندرتخصصیتنوعمرزهااینانتخاباصلیدلیل
واحددونایستنیارتباطعدمدلیلبهکهاستریزیبرنامهومالیواحدبامرتبطکامالزیرپرو ه5مثال

:ازعبارتندهاپرو هایناست؛آمدهبوجودمختلفیمشکالت
(انپشتیبهایسیستمعنصر)فیزیکیهایداراییمدیریتبامتناسبهزینهمراکزتعریف•
(پشتیبانهایسیستمعنصر)ABCوABBهایپرو هانجام•
•KPIحوزههایCost(عملکردمدیریتعنصر)
(پشتیبانهایسیستمعنصر)ایسرمایههایبودجهکنترلیهایفرایندرسانیبروز•
(محورتجهیزرویکردهایعنصر)عمرچرخهیابیهزینه•
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انجمن های خبرگی شرکت گاز استان خوزستان

هایپرو هدربایستیکهمختلفهایگروهمتخصصانفوقCOPتشکیلبااست؛مشخصکههمانطور
ایجادبسامراینکهپردازندمیخوداطالعاتاشتراکبهدوستانهمحیطیدرابتداکنندهمکاریمشترک
راهقشهنعنوانبهرونداین.گرددمیپرو هاصلیجلساتبرگزاریجهتمناسبایمقدمهودوستانهجوی
همووردبرخنقاطاساسبرهاآنتشکیلدنبالبهیکسالهایبرنامهدروشدهتعیینهاCOPتشکیل
پیرامونیاتکلبیانبهادامهدرهستیم،آپتایمهرممختلفعناصردرمشترکماهیتباهاییپرو هپوشانی
.پردازیممیخبرگانهایانجمن
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مأموریت انجمن های خبرگی

آن هابرایحلراهیافتنوکاریمسائلسریعبیانوتنظیم•
کارکنانبینمتقابلومداومارتباط•
موردنیازاطالعاتیافتنواعضاءبیناطالعاتسریعیافتنجریان•
موردنیازکاریتجاربیافتنبهکمک•
هاپرو هازناشیتجاربمستندسازیبهکمک•
انجمنفعالیتتخصصیزمینهدرافزاییهموهماهنگیایجاد•
شرکتدانشیهایداراییتوسعهواعضاءهایمهارتتقویت•
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اعضاء و شرح وظایف انجمن های خبرگی

اعضایوخبرگانانجمن،دبیراصلیحوزه3درخبرگیهایانجمنوظایفشرح
بهبناهاحوزهاینازیکهروظایفشرحکهمی گرددمطرحخبرگیانجمن
انجمنیردبعهدهبروظایفتعیینکهاستمتفاوتگیریشکلموضوعوماهیت
دبیروسطتانجمنبهدیگراعضاینمودناضافهامکاننیازوشرایطبهبناواست
.داردوجودانجمن
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اعضاء و شرح وظایف انجمن های خبرگی

:انجمندبیروظایفشرح
بهیزیکیفهایداراییمدیریتاستراتژیکبرنامهوراهنقشهبرمناسبشناخت•

جهتدرحرکتوخبرگیهایانجمنسایرفیمابینهماهنگیایجادمنظور
.سازمانهایاستراتژی

استراتژیکبرنامهازگرفتهبر)تخصصیانجمنتشکیلازکلیاهدا تعیین•
(فیزیکیهایداراییمدیریت

.انجمنهایارزشتعیین•
خبرگیایهانجمنکهاستراتژیکواصلیدانشیهایحوزهتعیینوشناسایی•
.دادتشکیلدانشیحوزهآنحولرا



www.ipamc.org

جایگاه انجمن های خبرگان در مدیریت دارایی های فیزیکی

اعضاء و شرح وظایف انجمن های خبرگی

:انجمندبیروظایفشرح
کافیتسلطموردبحثدانشیحوزهبرکهخوزستاناستانگازشرکتکلیدیخبرگانشناسایی•
بربتنیمتعمیراتونگهداریهمچوننظرموردعنصرتخصصیکمیتهاعضای).باشندداشتهرا

اطمینانقابلیت
.موقتوثابتاعضایتعیین•
.انجمندانشیدستاوردهایبه کارگیریهایمکانیزمتعیین•
.برگزاریازپیشجلساتازیکهرموضوعتعیین•
انجمنجلساتکردناداره•
.دانشمسئولبهپیشرفتگزارشارائهودانشمدیریتهایقسمتدیگرباارتباط•
موضوعاتتعیینجهتانجمنبهمربوطواحدهایدانشمدیریتنمایندگانباهماهنگی•

.موردنیاز
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اعضاء و شرح وظایف انجمن های خبرگی

:خبرگیانجمنخبرگانوظایفشرح
انجمندربحثبرایجدیدموضوعاتپیشنهاد•
انجمنتشکیلاهدا باراستاهموکلیدیموضوعاتتعیینمورددرقضاوت•
جدیددانش هایتولیدوانجمنمباحثدرفعالمشارکت•
داشتهربردکاانجمناعضاءبرایمی تواندکهموردنیازدانشنگاشتوشناسایی•

باشد
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اصول تشکیل انجمن های خبرگی

افرادکهاستاینهاانجمندرنکتهترینمهمباشند؛مستقلشرکتساختارازبایدهاانجمن•
.کنندتعاملیکدیگرباموضوعیچهدربارهدارندنیاز
.مأموریتیاوظیفهنهاست،آنموضوعانجمنمحورمتفاوت اند؛هاتیمباهاانجمن•
مبنایربافرادتعاملانجمنمحوریتویکی؛یافرومیاسایتوبنههستندجلسهنههاانجمن•

ITایابزارهازاستفادهبایارودرروبه صورتمی تواندکهآن هاستشخصیارادهوقلبیتمایل
.باشد
هامنانجدرمشارکتبهراافرادتوانمیاست؛داوطلبانهخبرگیانجمندرعضویتورهبری•

.نهاجباراماکردتشویق
ها،رو هپشرکت،واحدهایازفراترشود،گستردهشرکتمرزهایدربتواندبایدخبرگیانجمن•

.جغرافیاییهایمحدودیتوفرآیندها
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اصول تشکیل انجمن های خبرگی

درپیشینانجمن هایکرددقتبایدجدیدانجمنیکایجادازقبلکنند،دوباره کارینبایدخبرگیهایانجمن•
.باشدنداشتهوجودآنمحوریموضوع

ازیدباکنند،برآوردهراانتظارموردکارکردهایتادارنداعضاازمناسبیحجمبهنیازخبرگیهایانجمن•
.کرداستفادهاعضاءجذببرایانگیزشیهایمکانیزم

ویزرموضوعاتباوببخشندعمومیتراخودموضوعاتامکان،حدتابایدتولدزماندرخبرگیهایانجمن•
.باشدداشته(Spin-Off)زایشیهایانجمنزمان،طولدرتواندمیخوبانجمنیکنکنند؛شروعخاص

جمن،انحیاتچرخهدرآن هاتکاملمرحلهبهبستهویابندپرورشفعالبه صورتودقتبابایدهاانجمن•
.شوندمدیریت

باشدمنطقیومعقولبایدجلساتبینفاصلهوباشدبرخوردارنسبینظمازبایدانجمنجلساتبرگزاریزمان•
شدنکمیاودگیدل زسببتاشودتعیینکمخیلینهوزیادخیلینهجلساتفاصلهانجمن،موضوعبهبستهو

.نشودافرادعالقه
الیتفعانجمن،نوع:کردهدایتوحمایتزیرعنصرششدردست کاریبه وسیلهبایدرادانشهایانجمن•

.ابزارهاومی رودانجمنازکهانتظاراتیانجمن،اهدا انجمن،هاینیازمندیانجمن،های
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فلوچارت تشکیل انجمن خبرگی



www.ipamc.org

جایگاه انجمن های خبرگان در مدیریت دارایی های فیزیکی

تعیین روش برگزاری جلسات
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پایش و ارزیابی انجمن های خبرگی در شرکت

بایدهاانجمناینخبرگیهاانجمنکردنحرکتهد راستایدروکیفیتازاطمینانمنظوربه
هانجمنابرایشرکتطر ازکههاییشاخصمنظورهمینبه.گیرندقرارپایشوارزیابیمورد

:استزیرشرحبهاستموردتوجه
(اندحضورداشتهجلسات%80ازبیشدرکهاعضایی)انجمنفعالاعضایتعداد•
سالدرانجمنبرگزارشدهجلساتکلتعداد•
تولیدسرانه)نانجمفعالاعضایتعدادبهنسبتانجمنتوسطتولیدشدهدانشیهایبستهتعداد•

(دانشیهایبسته
انجمنتوسطتولیدشدهدانشیهایبستهنمراتمیانگین•
انجمندرمطرح شدهمسائلکلتعداد•
انجمندرونمسئلههرازایبهخلق شدهراهکارهاییاهاپاسخکلتعداد•
انجمنجلساتزمانبهنسبتخلق شدهراهکارهایتعداد•
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سازوکارهای انگیزشی برای مشارکت در انجمن های خبرگی
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نتیجه گیری

دردرگیرکارکنانمیانهمکاریایجادجهتکاراروشیخبرگانهایانجمن
زامهمجزئیروشایناست،فیزیکیهایداراییمدیریتمختلفهایحوزه
اراییدمدیریتراهنقشهانسانیمنابعوافرادعنصردانشمدیریتهایپرو ه
مهموعاتموضارائهبهمقالهاین.استخوزستاناستانگازشرکتفیزیکیهای
ربسعیودارداختصاصهاآنتشکیلکاروسازوهاCOPتشکیلبرایاولیه
انسانیعمنابوافرادمغفولعنصربرایاولیهراهنقشهعنوانبهتااستبودهآن
.نمایدعمل
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پایان

ممنون از توجه شما


