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یک سازمان بمنظور جهت دهی، هماهنگی و کنترل فعالیت های مدیریت دارایی از سیستم مدیریت دارایی
.استفاده می کند

ت  سیستم مدیریت داریی المانهای به هم مرتبطی می باشند که وظیفه ایجاد خط مشی ، اهداف مدیری
.دارایی و فرایند هایی برای رسیدن به آن اهداف را دارند
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کلیات
دن جهت دهی طراحی، کارکردهای وظیفه ای، فعالیت ها و سایر عوامل سیستم مدیریت دارایی برای برآور

کمک به تعیین اهداف مدیریت دارایی / 55001الزامات ایزو  

ایجاد می شودتوسط سازمان و با تعیین مرزها و قابلیت بکارگیری سیستم مدیریت دارایی  .

با همراستاSAMP  و خط مشی مدیریت دارایی است.

 باید به عنوان اطالعات مستند درSAMP  آورده و در دسترس باشد.

ه و می تواند دربرگیرنده کل سازمان، کارکردهای وظیفه ای بخصوص و مشخصی از سازمان، بخش های ویژ
.مشخصی از سازمان، یا یک یا چند کارکرد وظیفه ای در میان گروهی از سازمان ها باشد

؛ 4.1مسائل خارجی و داخلی اشاره شده در -:هنگام تعیین دامنه ، سازمان باید موارد زیر را در نظر بگیرد
تعامل با سایر سیستم  -(  نیازها و انتظارات ذینفعان است)؛ 4.2الزامات ذکر شده در -( زمینه سازمان)

.های مدیریتی، در صورت استفاده
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 تحت تأثیر                                                                                                                            :
اندازه سازمان                                                                                                                -1
یا ارزش سهم دارایی ها در سازمان،                                                                                      /اهمیت و-2
:                                                                                                                            پیچیدگی -3

پرتفوی دارایی( وظایف و فعالیت های در حال  انجام  ج( ساختار سازمان و ترتیبات برون سپاری ب( الف

 صورت پذیرد الزم استارائه دهنده خدمات در صورتیکه برخی از فرایندها ، رویه ها ی سیستم توسط
.شرایط مرزی در دامنه جهت نشان دادن کنترل، مدیریت ریسک و اطمینان کافی تعیین شود

ی در مواردی که دارایی ها، سیستم ها، فرآیندها یا حوزه های عملکردی دیگری وجود دارد که ممکن است برا
اطالعاتی  نباشند، باید بیانیه ای از شرایط مرزی دردامنهعملکرد سازمان حیاتی در نظر گرفته شوند، اما در 

:                                                                                                                             مستند ارائه شود که موارد ذیل را تشریح نماید
اهداف نیازها و الزامات عملکردی سیستم مدیریت دارایی                                                                                ( الف
تعامالت مورد نیاز                                                                                                                                  ( ب
.  پروتکل های مربوطه( ج
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ی  موضوعات مختلفی وجود دارد که تعیین شرایط مرزی برای سیستم مدیریت دارایی، را الزام م
:از جمله. کنند
مسئولیت ها و ساختار سازمان؛( الف

تداخالت ارتباطی کارکردهای وظیفه ای پشتیبان  ( ب
ترتیبات برون سپاری( ج
کارکردهای وظیفه ای و فعالیت ها( د
مسائل جغرافیایی( ه
قدرت تصمیم گیری یا حکمرانی با توجه به وظایف عملکردی و فعالیت ها( و
رابطه ساختار پرتفوی دارایی با چیدمان برای مدیریت آنها( ز

تعامل با سایر سیستم های مدیریتی( ح
تأثیر عوامل خارج از محدوده سیستم مدیریت( ط
تضمین و اعتبار( ی
تغییرمدیریت( ک
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مسئولیت ها و ساختار سازمان
 یک سازمان دارای هویت منحصربه فرد، مجموعه ای از اهداف سازمانی و توانایی تعریف و

ا وظیفه ای و فعالیت های خود است که به طور کلی ی( های)و کارکردساختار استخراج ارزش،
ازمان سیستم مدیریت دارایی آن سدامنهجزئی، نحوه مدیریت کردن دارایی های تعریف شده در 

.  را شکل می دهد

نترل  سازمان باید بتواند مسئولیت ارائه عملکرد در قبال یک یا چند هدف مدیریت دارایی، و ک
ه منظور  وظیفه ای مرتبط با مدیریت دارایی و فعالیت هایی را که ب( های)و حاکمیت مؤثر کارکرد

ایجاد ارزش از دارایی های تعریف شده در دامنه سیستم مدیریت دارایی خود انجام می دهد ، 
.نشان دهد

رای یک سازمان همچنین باید منابع مورد نیاز را برای دستیابی به اهداف مدیریت دارایی و ب
مدیریت دارایی فراهم کند یا در دسترس قرار ( های)اجرای فعالیت های مشخص شده در طرح

.  دهد
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تداخالت ارتباطی کارکردهای وظیفه ای پشتیبان
ی  وظایف کارکردی و فعالیت های زیادی در سازمان وجود دارد که برای کارکرد یک سیستم مدیریت دارای

ی ضروری است، با این حال، آنها همیشه در سیستم مدیریت دارایی نبوده یا در سیستم مدیریت دارای
(،تدارکات و زنجیره تامینHR ,ICTکارکردهای وظیفه ای مانند  .)مدیریت نمی شوند

خود  سیستم مدیریت دارایی به این کارکردهای وظیفه ای و فعالیت های پشتیبانی برای رفع نیازهای
ستم  برعکس، کارکردهای پشتیبانی می تواند به خروجی هایی از سی. احتیاج دارد که باید مشخص شوند

. مدیریت دارایی نیاز داشته باشد تا بتواند آنچه را که سیستم مورد نیاز است، ارائه دهد

ن قبیل نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که یک سری رویه ها و دستورالعمل های مربوط به ای
یروی کند وظایف عملکردی پشتیبان در سازمان وجود دارد که سیستم مدیریت دارایی می بایستی از آنها پ

تم  در غیر اینصورت گزینه های طراحی برای طراحان سیس. و بعنوان الزامات ذینفعان داخلی لحاظ نماید
. مدیریت دارائی محدود خواهد بود
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ترتیبات برون سپاری
 یر بگذارد هر گونه فعالیتی را که می تواند بر دستیابی به اهداف مدیریت دارایی آن تأثهنگامی که سازمان

فرآیندها سازمان باید اطمینان حاصل کند که. برون سپاری می کند، باید ریسک های مرتبط را ارزیابی کند
.و فعالیت های برون سپاری شده کنترل می شوند 

 ده یک  که می تواند مالک دارایی باشد، یا می تواند ارائه دهن)رابطه بین ارائه دهنده خدمات و سازمان مشتری
.تعریف شود« شرایط مرزی»، باید با مجموعه ای از (سطح باالتر، یا اولیه خدمات باشد

دامنه قرارداد(Scope of contract) می تواند نقش ها، مسئولیت ها، اختیارات، قدرت تصمیم گیری و
.انتقال اطالعات را مشخص کند

 را برآورده 55001محتمل ترین مدلی که در آن ارائه دهنده خدمات می تواند نشان دهد که تمام الزامات ایزو
است، یعنی جایی که ارائه دهنده خدمات، کنترل داخلی  « buying outcomes»می کند رابطه قراردادی

کاملی بر نحوه ارائه خروجی ها یا نتایج مورد نیاز دارد،

 رابطه ای که در آن سازمان مشتری در حال«buying resources-به عنوان مثال  )است « خرید منابع
یتی بر به این معنی است که هیچ برنامه ریزی، قدرت تصمیم گیری یا حاکم( کارمزد بابت قرارداد خدماتی

ت عملکردها و فعالیت های سیستم مدیریت دارایی وجود ندارد، به طوری که ارائه دهنده خدمات بعید اس
.را برآورده می کند ISO 55001که بتواند نشان دهد که تمام الزامات 
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  سازمان ارائه دهنده خدمات دارای اهداف سازمانی و اهداف مدیریت دارایی، تولید ارزش و نیازهای مدیریت
الزامات، نیازها، اهداف سازمانی، اهداف مدیریت دارایی و تولید ارزش سازمان . مختص خود استریسک

.مشتری به نیازها و الزامات ذینفعان ارائه دهنده خدمات تبدیل می شوند

نمونه هایی از روابط سازمان و ارائه دهنده خدمات عبارتند از:
هنده  یک سایت صنعتی با چندین شرکت صاحب کارخانه های صنعتی منفرد که در آن از یک    ارائه د

خدمات مشترک برای مدیریت دارایی های جاده ها، خطوط ریلی، خطوط لوله و کابل هایی که در آن 
.استفاده می کنند( متعلق به جمعی)سایت هستند 

ه صاحبان دارایی های مختلف در مکان های مختلف، که دارایی هایشان توسط یک ارائه دهنده خدمات ک
.  با روش های استاندارد در چارچوب روش های خود  کار می کند ،مدیریت می شود 
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ر قبال ممکن است یک ارائه دهنده خدمات نسبت به صاحب دارایی یا سازمان مشتری، دوره مسئولیت متفاوتی د
شروع برنامه ریزی برای تملک داراییمالک دارایی با /دوره مسئولیت سازمان مشتری. یک دارایی داشته باشد

اند  ارائه دهنده خدمات می تو. به پایان می رسدرفع مسئولیت از مالکیت یا بهره برداری دارایی می شود و با 
فرصت به دست آورد و می تواندپاسخ به مناقصه و انعقاد قرارداد فرصتی برای استخراج ارزش از دارایی از طریق 

. از دست بدهدطریق فسخ قرارداد استخراج ارزش از دارایی را از 
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کارکردهای وظیفه ای و فعالیت ها

یفه  ارتباط دادن کارکردهای وظیفه ای و فعالیت ها به یک دارایی، نوع یا گروه دارایی قابل شناسایی، وظ
از دارایی الزاماتی دارد ( یا تولید ارزش)برای عملکرد نشان داده شده 55001ایزو . مهمی برای سازمان است

ت های که  باید برنامه ریزی، مدیریت، نظارت، گزارش و بررسی شوند ضمن اینکه که نیاز به اعمال فعالی
. رده شوندبدون دارایی شناسایی شده، این الزامات نمی توانند برآو. پیش گویانه و بهبود مستمر نیز دارند

 ایی برای سیستم مدیریت و سیستم مدیریت دارایی، سیستم های مدیریت دار55000بر اساس تعاریف ایزو
کار مختلف با کارکردهای وظیفه ای یا فعالیت های مختلف اجازه دارند با هم وجود داشته باشند یا با هم

ف یا این سیستم ها، چه در داخل سازمان باشند، چه سازمان های متعددی وجود داشته باشند که وظای. کنند
مختلف  فعالیت های فردی را به منظور استخراج ارزش ارائه می کنند، یا اینکه این سیستم ها برای دارایی های

یا یک دارایی اعمال  شوند، با هم وجود دارند
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و قدرت تصمیم گیری یا حکمرانی با توجه به کارکردها
فعالیت ها

سازمان مادر به /میزان  نقش ها، مسئولیت ها، اختیارات و اختیارات تصمیم گیری که توسط مشتری
ارائه دهنده خدمات یا واحد تجاری داخلی تخصیص داده می شود، توانایی ارائه دهنده خدمات یا واحد تجاری

.دیکته می کند55001را برای رسیدگی به تمام الزامات ایزو 
 نی و الزامات تضمییک سازمان مشتری می تواند با انجام وظایف و فعالیت ها توسط خودش، یا با قرار دادن

ا مناسب در مشخصات قرارداد خود با ارائه دهنده خدمات، ریسک های خود را مدیریت کرده یاعتبارسنجی
.کنترل کافی را نشان دهد

جود  با درک این موضوع که یک سیستم مدیریت دارایی بخشی از مدیریت دارایی است، راه های مختلفی و
ستم  می توانند از طریق راه اندازی سی( یا بخش هایی از یک سازمان)دارد که در آن یک تشکل چند سازمانه 

های مدیریت دارایی منحصر به هربخش، اما هماهنگ، به مدیریت دارایی یک دارایی، نوع دارایی،  
.امکانات یا پورتفولیوی دارایی کمک کنند/سیستم/شبکه

ا هم گرد با توجه به اینکه چگونه می توان چندین سیستم مدیریت دارایی، سازمان، عملکرد یا فعالیت را ب
مجزاآورد و هماهنگ کرد، باید در نظر داشت که کارکردهای وظیفه ای، فعالیت ها و مسئولیت ها باید 

بکه،  به عنوان مثال، یک سازمان مشتری می تواند یک سیستم مدیریت دارایی برای مدیریت ش. باشند
سیستم پیچیده یا تسهیالت خود داشته باشد، در حالی که واحدهای تجاری یا ارائه دهندگان خدمات

اخل  منفرد دارای سیستم های مدیریت دارایی برای مدیریت دارایی ها، عملکردها یا فعالیت های فردی در د
.  همامن شبکه هستند

Your Name, position, company – “Talk Title”
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AMP asset management plan

AMS asset management system
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مسائل جغرافیایی

رای یک بسته به عواملی همچون سطوح مختلف بحرانی بودن ، الزامات قانونی و نظارتی ، عملکرد و غیره ب
سعه و نوع دارائی مشترک در سایت های مختلف به لحاظ جغرافیایی، مدیران دارایی ممکن است نیاز به تو

. تعیین برنامه های مدیریت دارایی بسته به شرایط داشته باشند

یک سازمان چند ملیتی که مالک و  مسئول راه اندازی نیروگاه های بادی است، می تواند در هر : 1مثال
.کشوری که در آن فعالیت می کند، برنامه های مدیریت دارایی متفاوتی داشته باشد



 ی  برای یک شرکت آب، شرایط بحرانی مختلف تأسیسات مختلف تصفیه آب که به طور جمع: 2مثال
تفاوت هر سیستم توزیع آب آن شرکت را تغذیه می کنند، می تواند منجر به تصمیم گیری برای مدیریت م

تأسیسات شود
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رابطه ساختار پرتفوی دارایی با چیدمان جهت مدیریت

د توزیع یا خط تولی/مانند شبکه انتقال)مدیران دارایی می توانند سطوح مختلف گروه بندی دارایی، نوع یا خانواده 
بطوریکه ارائه دهندگان خدمات دارایی های خاص را در آنها مدیریت می کنند ، مدیریت («دارایی»به عنوان یک 

. نمایند
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با سایر سیستم های مدیریتی( برهمکنش)تعامل
چوب  تعامل با سایر سیستم های مدیریتی می تواند با سایر سیستم های موجود در خود سازمان، مانند چار

، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت (9001ایزو )، سیستم مدیریت کیفیت (26000ایزو )مسئولیت اجتماعی 
یا سیستم مدیریت دارایی و ( 14001ایزو  )سیستم مدیریت زیست محیطی . مرتبط باشد( 45001ایزو )شغلی 

.  یک سیستم مدیریت دارائی ارائه دهنده خدمات

رایط مشخص کردن نحوه یکپارچه شدن سیستم های مدیریت با یکدیگر نیز یک موضوعیست که در ش
ویی   تخصیص نقش ها، مسئولیت ها و پاسخ گبر همین اساس . مرزی سیستم مدیریت دارایی لحاظ می شود

فصیل بیان ر باید در اطالعات مستند به تبین سیستم ها و نحوه پشتیبانی سیستم های مختلف از یکدیگ
شود

 الزام به تنظیم مجموعه ای از 55001یک موضوع کلیدی که باید در نظر گرفته شود این است که ایزو
نیاز به انجام فعالیت های بهبود در سیستم های مالی، حسابداری،  . داردمعیارهای تصمیم گیری 

تند، همگی زیست محیطی، ایمنی، کیفیت و سایر سیستم های مدیریتی که تصمیم های مرتبط با دارایی هس
دامات را در اینکه چگونه سازمان این اق. برای تامین بودجه یا تخصیص منابع با یکدیگر رقابت خواهند کرد

هدایت می شوند اولویت  55001که به طور خاص بر اساس الزامات ایزو ( مانند نوسازی)ترکیب با اقداماتی 
را فراهم ارزیابی یکپارچه مناسباست که امکان چارچوب تصمیم گیری مناسب بندی می کند، نیازمند یک 

. می کند

داود علی پور، اداره کل نظام مدیریت داریی های فیزیکی وزارت نفت
دامنه سیستم مدیریت داریی



www.ipamc.org

تأثیر عوامل خارج از دامنه سیستم مدیریت دارایی 

در . چندین ویژگی در سازمان وجود دارد که از داخل و خارج از سیستم مدیریت دارایی هدایت می شوند
. ه باشدنتیجه، سیستم مدیریت دارایی باید دارای مشخصات روشنی از آنچه از این ویژگی ها نیاز دارد داشت

ویژگی . و فرهنگ، انگیزه، رفتارها، طرح های انگیزشی، همکاری. ویژگی های درونی شامل رهبری است
.استPESTLEهای خارجی شامل زمینه، دولت، جامعه و مسائل  
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تضمین و اعتبار

جام شده در جائیکه سیستم مدیریت دارایی یک سازمان به عملکرد کارکردهای وظیفه ای یا فعالیت های ان
شود  وابسته است، شرایط مرزی باید در چارچوب نیاز سازمان طراحی( مانند برونسپاری ها)توسط سایرین

رآورده بکه الزامات و اثربخشی سیستم مدیریت دارایی، مدیریت دارایی و دارایی ها تا اطمینان حاصل شود 
. می شوند
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مدیریت تغییر

در جایی که یک تشکل چند سازمانه یا بخش های سازمان مسئول کارکردهاو فعالیت هایی هستند که
ی یا می تواند منجر به تغییر در نحوه عملکرد و مدیریت نمودن سیستم مدیریت دارایی، مدیریت دارای

یم شرایط تنظ.دارایی ها شوند، نیاز به حفظ یکپارچگی سیستم، عملکرد دارایی و مدیریت ریسک می باشد 
ها، مرزی مناسب این امکان را فراهم می سازد که اطالعات مربوطه به طور مؤثری مبادله شوند و همه کارکرد

.  فعالیت ها و دارایی های تأثیرگذار بر این اساس تنظیم یا تغییر کنند
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با تشکر از حسن توجه شما
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