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مقدمه
خدانامبه

ریسک هاهزینه ها،آن،طریقازسازمانکهاستشده ایطرح ریزیفعالیت هایوروشدارایی،مدیریت

استراتژیکبرنامه هایپیاده سازیهدفباداراییعمرچرخهطیدررافیزیکیدارایی هایعملکردو

ی،دارایمدیریتسیستماستقرارمهمماژول هایازیکیکهمی نمایدمدیریتوبرنامه ریزیسازمان،

زارنرم افراه اندازیوسیستماینشدنمکانیزهتعمیرات،ونگهداریمدیریتسیستمبودنحاکم

.می باشد(CMMS)نتفعالیت هایمدیریت
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مقدمه
سالازیکپارچهصورتبهرا(CMMS)نتفعالیت هایمدیریتنرم افزاراستقرارگازانتقالشرکت

ه اییپایاطالعات.استدادهتوسعهعملیاتیمناطقهمهدرسپسوآغازپایلوتصورتبهابتدا1393

لیهکهم اکنونوشدهتزریقنرم افزاربهوجمع آوریمرتبطاستانداردهایاساسبرفیزیکیدارایی های

ومهمچالش هایازیکیکهمی گرددکنترلوثبتمذکورنرم افزاردرتجهیزاتبهمربوطنتفعالیت های

کاربریارزیابیمدلکمبودزمینه،ایندرPDCAچرخهشدنکاملومستمربهبودتکمیل،جهتاساسی

.بودنرم افزاراین
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مقدمه
میزانبازگویهممی بایستکهمی پردازیم(CMMS)نرم افزارکاربریارزیابیمدلبهمبحثایندر

میزانبهنسبتتعمیراتونگهداریحوزهفعالیت هایمیزانهمونرم افزارتکمیلواستفاده

کاربریارزیابیمدلطراحیبهاقدامگازانتقالشرکت1400سالابتدای.باشدمناسبفعالیت های

زهایامتیامحاسبهنحوهنمودنمشخصومعیارهاوشاخص هاتعیینباونمودکمیصورتبهنرم افزار

باهمچنینوکردپیدابهبودمتوالیارزیابی3انجامحینمدلاین.کردپیدادستمهماینبهمربوطه

یزانمبهنسبتتعمیراتونگهداریفعالیتمیزانواطالعاتکیفیتارزیابیبهشاخصچندتعیین

مراکزتاسیسات،هرتفکیکبهمدلاینازحاصلارزیابینتایج.کردورودمناسب،فعالیت های

.می باشدارایهقابلICTونقلوحملحوزهلوله،خطوطبهره برداری
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مقدمه
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نمودار رتبه بندی مناطق
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کیاستقرار نظام نت در راستای الزامات مدیریت دارایی های فیزی

محمد اقبالی، مدیر برنامه ریزی، شرکت انتقال گاز ایران
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شرکت انتقال گاز هرم تعالی مدیریت دارایی فیزیکی

محمد اقبالی، مدیر برنامه ریزی، شرکت انتقال گاز ایران
"EAM/CMMSمدل ارزیابی سامانه "



www.ipamc.org

نقشه راه استقرار نظام نت در راستای الزامات مدیریت 
دارایی های فیزیکی
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فعاليتهاي پايه

تدوين استراتژي مديريت
بر خرابي ها 

مديريت اطالعات 
تجهيزات

آمادگي سازمان براي 
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جلوگيري از خرابي زود 
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برنامه ريزي و اجراي 
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PAS 55,ISO 55000



www.ipamc.org

( EAM/ CMMS)گسترش محدوده و پوشش پروژه مکانیزاسیون 

رانمحمد اقبالی، مدیر برنامه ریزی، شرکت انتقال گاز ای
"EAM/CMMSمدل ارزیابی سامانه "
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روند انجام ارزیابی
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حوزه های مورد ارزیابی

❖Station :ایستگاه های تقویت فشار گاز

❖Pipeline :مراکز بهره برداری خطوط لوله

❖Measuring :ایستگاه های اندازه گیری گاز

❖Transportation :ماشین آالت واحد حمل و نقل

❖ICT :های مخابراتیایستگاه

❖District :ستاد مناطق

محمد اقبالی، مدیر برنامه ریزی، شرکت انتقال گاز ایران
"EAM/CMMSمدل ارزیابی سامانه "
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اصطالحات

انجینور،ژنراتکمپرسور،توربین،کالسکهتجهیزاتیکلیهمدلایندر:بحرانیتجهیزات❖

.می شوندتلقیبحرانیتجهیزاتباشد،2یا1آن هاAssessmentودارندالکتروموتورو

محمد اقبالی، مدیر برنامه ریزی، شرکت انتقال گاز ایران
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شاخص های مورد ارزیابی
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شاخص های مورد ارزیابی
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معرفی شاخص های مورد ارزیابی

محمد اقبالی، مدیر برنامه ریزی، شرکت انتقال گاز ایران
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CalibrationوPM،Inspectionفعالیتکارت

کهکالس هاییتعدادارزیابی،موردحوزه هایازیکهربرایشده،تعریفدوره ایفعالیت هایارزیابیجهت-

بامبنانایکهشدگرفتهنظردرمبناعنوانبه(حدنصاب ها)شوندتعریفآن هابرایفعالیت هاگونهاینمی بایست

شده،تعریففعالیت هایتعدادشده،گرفتهنظردرمبنایبهتوجهبا.شدحاصلکارشناسیتیمخبرگیازبهره گیری

.می گرددمحاسبهشدهتعریفمبنایبامتناسبمرکزهرامتیازوگرفتهقرارارزیابیمورد

:فرمول-

فعالیتکارتتعدادحدنصابصدور:پذیرشمعیار-

.باشدمتفاوتنیزمرکزهربرایمی تواندواستمتفاوتحوزه هابرای:حدنصاب -

شده استتعریففعالیتکارتآنبرایکهتجهیزاتیکالستعداد
تعداد حداقل کالس تجهیزاتی که می بایست برای آن کارت فعالیت تعریف می شد  × امتیاز
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معرفی شاخص های مورد ارزیابی

محمد اقبالی، مدیر برنامه ریزی، شرکت انتقال گاز ایران
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CBMفعالیتکارت

-VCMوOCM:درتیازامجداگانهصورتبهتوربینکالسبرایفعالیتکارتتعریفروغن،وارتعاشاتوضعیتپایشارزیابیجهت

گرفتهنظردرازامتییکجداگانهنیزترانسفورماتوروالکتروموتورمولد،کمپرسور،قبیلازتجهیزاتدیگربرای.استشدهگرفتهنظر

.استشده

دهیامتیازروبروجدولطبقروغنوارتعاشاتوضعیتپایشفعالیت هایزمانیدورهارزیابیجهت❖

.می شود❖

بودنمطلوب-تجهیزاتسایرجهتفعالیتکارتثبت-توربینفعالیتکارتثبت:پذیرشمعیار❖

زمانیدوره❖

-Thermography:استشدهگرفتهنظردرامتیازیکنیزترموگرافیفعالیت هایکارتبرای.

-Other CBM:نیز...وسنجیصداکننده،خنکمحلولقبیلازوضعیتپایشفعالیت هایسایربرای

.استشدهگرفتهنظردرامتیازیک

وضعیتپایشفعالیت هایسایروترموگرافیفعالیتکارتیکحداقلثبت:پذیرشمعیار-

.نداردحدنصابلذامی باشد،محدودیومشحصکالس هایبرایشاخصاینکهآنجاییاز:حدنصاب-

امتیاز دوره زمانیجدول

Scor

e
MonthHRS

211000VCM

1.521500VCM

132000VCM

0.56VCM

012VCM

221500OCM

132000OCM

0.56OCM

012OCM
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معرفی شاخص های مورد ارزیابی

Work)کارهادستور Orders)

,PM)کاردستورنوعهروحوزههربرایفعالیت،کارت هایتعریفهمانندتعمیراتی،کارهایدستوربخشدرارزیابیمنظوربه- CM,

CBM, Ins., Cal.)دستورتعدادکهصورتیدر.می گیردقرارنظرموردحدنصاب،عنوانبهصادرهدستورکارهایحداقلتعداد

عدادتکهصورتیدروصفرازریابیموردمرکزدرارزیابیموردشاخصامتیازباشد،شدهتعریفحدنصابازکمترصادرهکارهای

انجامدهییازامتتکلیفبالیاوتاخیردارایکارهایدستورتعدادگرفتننظردرباشود،بیشترشدهتعریفحدنصابازکارهادستور

.می گردد

Estimate)شدهریزیبرنامهزمانیبازهدرکهمی شودتلقیتاخیرباکاریدستور:تاخیردارایکاردستورتعریف❖ Time)برای

.نگرددانجامکاردستورهرانجام

کارگردشمیلتکبرایشدهریزیبرنامهزمانیبازهدرکهشودمیتلقیبالتکلیفکاریدستور:بالتکلیفکاردستورتعریف❖

ٍ(Schedule End Date)باشدنشدهبسته.

:فرمول-

(نمی گیردعلقتامتیازیهیچحدنصابازکمترکارهادستورکلتعداد).نباشدبالتکلیفوبودهتاخیربدوندستورکارها:پذیرشمعیار-

این،داردوجوداصالحیدستورکارهایصدوروثبتعدماحتمالوگردندلغومی تواننددوره ایدستورکارهایکهآنجاییاز:حدنصاب-

.داردحدنصاببهنیازشاخص

محمد اقبالی، مدیر برنامه ریزی، شرکت انتقال گاز ایران
"EAM/CMMSمدل ارزیابی سامانه "

تعداد کل دستور کارهای بالتکلیف− یا تاخیر با دستورکارهای تعداد
تعداد کل دستور کارهای × امتیاز



www.ipamc.org

معرفی شاخص های مورد ارزیابی

Issue

رتصودوبهکاردستورصدور.شودمیدادهنمایشآندرصدورازقبلدستورکارهاسررسیدکهجدولی:برنامهدرISSUEتعریف-

ارزیابیبهازنیشاخصاینگاز،انتقالشرکتتوسطکاردستوردستیصدورانتخاببهتوجهباکهاستپذیرامکانخودکارودستی

.دارد

.شودمیکسرامتیازازاست،گذشتهآنسررسیدزمانازکهدستورکارهاییتعدادمیزانبهشاخصایندر-

:فرمول-

علقتامتیازیهیچباشد،حدنصابازکمترکسرمخرجاگر).باشدگذشتهآنسررسیدکهکاریدستوروجودعدم:پذیرشمعیار-

(نمی گیرد

اینبراید،شونفعالغیرشدهتعریففعالیتکارت هاییاوباشدنشدهتعریففعالیتیکارتهیچاستممکنآن جایی کهاز:حدنصاب-

.می باشدCalibrationوPM،CBM،Inspectionهایحدنصابجمعحدنصاباینکه.استشدهگرفتهنظردرحدنصابشاخص

محمد اقبالی، مدیر برنامه ریزی، شرکت انتقال گاز ایران
"EAM/CMMSمدل ارزیابی سامانه "

روتیندستورکارهایکلتعداد + Issue درموجوددستورکارهایتعداد است− گذشته آن سررسید زمان از "𝐼𝑠𝑠𝑢𝑒" درکهکارهاییدستورتعداد

𝐼𝑠𝑠𝑢𝑒 در موجود کارهای دستور تعداد + روتین کارهای کل دستور کل تعداد
× امتیاز
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معرفی شاخص های مورد ارزیابی

RM Data

RMتعریف- Data:پارامتر5شاملاصالحیکارهایدستوربرایکهاستخرابیاطالعاتجزییاتFailure Mode،

Detection Method،Failure Mechanism،Failure CauseوMaintenance Activityکهمی باشد

Otherگزینهپارامترپنجازیکهرگزینه هایدر.گرددانتخابگزینهیکپارامتر5اینازکدامهربرایمی بایست

.داردوجودنیز

:فرمول-

.نباشدپارامترهاکلتعداد%10ازبیشترشدهانتخابotherهایگزینهتعداد:پذیرشمعیار-

اصالحیدستورکارهایتعدادحدنصاببااستبرابر:حدنصاب-

محمد اقبالی، مدیر برنامه ریزی، شرکت انتقال گاز ایران
"EAM/CMMSمدل ارزیابی سامانه "

( RM Data 1.02×تعداد کل) −( RMData other تعداد ÷5)
"RM Data" تعداد کل × امتیاز
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معرفی شاخص های مورد ارزیابی

وضعیتثبت

ماشینو(روزانهصورتبه)مربوطهبحرانیتجهیزاتوگازفشارتقویتایستگاه هایوضعیتثبتجاریروالطبق-

.پذیردانجامبایستمی(هفتگیصورتبه)نقلوحملواحدآالت

:فرمول-

مشخصروزهایتعداددرنقلوحملوبحرانیتجهیزاتوضعیتکاملثبت:پذیرشمعیار-

ارزیابیدورهروزهایتعدادبااستبرابر:حدنصاب-

محمد اقبالی، مدیر برنامه ریزی، شرکت انتقال گاز ایران
"EAM/CMMSمدل ارزیابی سامانه "

تعداد میانگین ثبت تجهیز بحرانی و حمل و نقل در تعداد روز مشخص 
تعداد روزها × امتیاز
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معرفی شاخص های مورد ارزیابی
فنیشناسنامه

یفنشناسنامهعنوانبهاستمشاهدهقابلعملیاتیمراکزوتجهیزاتSpecزبانهدرنرم افزاردرکهپارامترهایی❖

.وندمی شدهیامتیازجداگانهصورتبهبحرانیغیروبحرانیتجهیزاتشاخص،اینارزیابیدر.می شوندشناخته

:فنیشناسنامهفرمول-

پارامترهاکلیهثبت:پذیرشمعیار-

گزارشاتبراساسشدهواردکمپرسوریواحدهایاطالعاتصحتشاخصایندرارزیابی،مدلسازیکیفیجهت❖

شاملاطالعاتاین.می گرددبررسیمناطق،ازارسالیماهیانه

.می باشدمربوطهمحرکوگازکمپرسورهایبهمربوطظرفیتوتوان،مدل،سازنده،نام

:فنیشناسنامهاطالعاتثبتصحتفرمول-

پارامترهاثبتصحت:پذیرشمعیار-

ندارد:حدنصاب-

محمد اقبالی، مدیر برنامه ریزی، شرکت انتقال گاز ایران
"EAM/CMMSمدل ارزیابی سامانه "

تعداد پارامترهای ثبت شده 
موجودتعداد کل پارامترهای  × امتیاز

تعداد پارامترهای نام سازنده، مدل، توان، و ظرفیت مربوط به کمپرسورهای گاز و محرک مربوطه که به درستی ثبت شده است 
تعداد کل پارامترهای نام سازنده، مدل، توان و ظرفیت مربوط به کمپرسورهای گاز و محرک مربوطه  × امتیاز
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معرفی شاخص های مورد ارزیابی

تجهیزاتروغنشناسنامه

ازغیربهیبحرانتجهیزاتبرایاطالعاتاینثبتتجهیزات،براینرم افزاردرروغنشناسنامهثبتامکانبهتوجهبا-

.می باشدالزامیژنراتوروالکتروموتورکالس

:فرمول-

ژنراتورکالسازغیربهبحرانیتجهیزاتروغنشناسنامهکاملثبت:پذیرشمعیار-

ندارد:حدنصاب-

محمد اقبالی، مدیر برنامه ریزی، شرکت انتقال گاز ایران
"EAM/CMMSمدل ارزیابی سامانه "

تعداد شناسنامه روغن تکمیل شده
تعداد کل تجهیزات بحرانی به غیر از کالس الکتروموتور و ژنراتور × امتیاز
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معرفی شاخص های مورد ارزیابی

(Archive)فنیاسناد

تگاه هایایسگاز،فشارتقویتتاسیساتحوزه هایدرتجهیزبهآن هااتصالوفنیاسنادتزریقامکانبهتوجهبا-

بهره برداریمراکزحوزهدروشوندوصلتجهیزاتبهبایستمیمدارکمخابرات،وحمل و نقلگاز،اندازه گیری

Secondaryبهلولهخطوط Main Functionشوندوصل.

:فرمول-

آن ها%90کردنوصلوفنیمدارکتعدادحدنصابثبت:پذیرشمعیار-

ردحدنصابشاخصاینبرایدارد،وجودنرم افزاربهاسنادازتعدادیتزریقعدماحتمالآن جایی کهاز:حدنصاب-

.استشدهگرفتهنظر

محمد اقبالی، مدیر برنامه ریزی، شرکت انتقال گاز ایران
"EAM/CMMSمدل ارزیابی سامانه "

تعداد مدارک وصل شده به تجهیز   
تعداد کل مدارک تزریق شده × 0.9 × امتیاز
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معرفی شاخص های مورد ارزیابی

تجهیزاتسریال

زاتتجهیشاخص،اینارزیابیدر.گردندثبتنیزتجهیزاتنمایشاصلیجدولدربایستمیتجهیزاتسریال-

.می شوندامتیازدهیجداگانهصورتبهغیربحرانیوبحرانی

:بحرانیتجهیزاتسریالفرمول-

:غیربحرانیتجهیزاتسریالفرمول-

غیربحرانیتجهیزاتسریال%80ثبتوبحرانیتجهیزاتسریالکاملثبت:پذیرشمعیار-

ندارد:حدنصاب-

محمد اقبالی، مدیر برنامه ریزی، شرکت انتقال گاز ایران
"EAM/CMMSمدل ارزیابی سامانه "

تعداد ثبت سریال تجهیزات بحرانی 
تعداد کل تجهیزات بحرانی  × امتیاز

تعداد ثبت سریال تجهیزات غیر بحرانی 
تعداد کل تجهیزات غیر بحرانی ×0.8 × امتیاز



www.ipamc.org

معرفی شاخص های مورد ارزیابی
ابزارآالت

.ندارندتعمیراتونگهداریبهنیازوشدهتزریقسیستمدرکهابزارآالتی:عمومیابزارآالت-

.دارندتعمیراتونگهداریبهنیازوشدهتزریقسیستمدرکهآالتیابزار:ویژهابزارآالت-

کلبهنرم افزاردرابزارآالتآن جایی کهازومی باشدنرم افزاردرابزارآالتحداقلثبتارزیابیجهتشاخصاین-

ایندرنیزابزارآالتسریالوفنیشناسنامهثبت،(نمی باشدمجزاایستگاههربرای)شودمیدادهتخصیصمجتمع

.شودمیارزیابیشاخص

عمومیابزارآالتکاملامتیاز=حدنصابازبزرگ تریامساوی:عمومیابزارآالتفرمول-

0.5+(ابزارآالتفنیشناسنامه)امتیاز1+(حدنصابازبیشترآالتابزارتعداد)امتیاز2:ویژهابزارآالتفرمول-

ویژهآالتابزارکاملامتیاز=ابزارآالتسریالامتیاز

مربوطهفنیشناسنامهوسریالهمراهبهابزارآالتتعدادحدنصابثبت:پذیرشمعیار-

هگرفتنظردرحدنصابشاخصاینبرایدارد،وجودابزارآالتحداقلتزریقعدماحتمالآن جایی کهاز:حدنصاب-

.استشده

محمد اقبالی، مدیر برنامه ریزی، شرکت انتقال گاز ایران
"EAM/CMMSمدل ارزیابی سامانه "
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معرفی شاخص های مورد ارزیابی
مصرفیموادثبت

موردحوزه هاتمامیدرشاخصاینشوند،ثبتکارهادستورPartزبانهدربایستمیشدهمصرفموادوقطعاتآن جایی کهاز-

.گیردمیقرارارزیابی

کاملامتیاز=حدنصابازبزرگ تریامساوی:مصرفیروغنفرمول-

:مصرفیموادفرمول-

Maintenanceدرکهدستورکارهاییبرای:اولقسمت❖ Activityگزینهآن هاReplaceبامتناسبباشد،شدهثبت

2حداکثرشدهثبتقطعاتتعداد

3
.گیردمیتعلقامتیاز

Maintenanceگزینه هایگرفتننظردربدون:دومقسمت❖ Activity،1باشد،شدهثبتقطعهاگر

3
باقیماندهامتیاز

.می گردداحتساب

Maintenanceدرکهدستورکارهاییتمامبرایقطعهثبت:پذیرشمعیار- Activityگزینهآن هاReplaceباشدشدهثبت

(دومقسمت)دیگردستورکارهایبرایقطعهیکثبتحداقلو(اولقسمت)

گرفتهنظردرحدنصابشاخصایندومقسمتبرایدارد،وجودمصرفیموادثبتعدماحتمالآن جایی کهاز:حدنصاب-

.شده است

محمد اقبالی، مدیر برنامه ریزی، شرکت انتقال گاز ایران
"EAM/CMMSمدل ارزیابی سامانه "
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معرفی شاخص های مورد ارزیابی
CPS،LBV،Launcher،Receiverثبت

درشدهثبتتجهیزاتتعدادCPS،ValveLBV،Launcher،Receiverتجهیزاتکلیهثبتارزیابیمنظوربه-

از. گرددمیکسرامتیازازانطباقعدممیزانبهکهباشندمنطبقمی بایستارسالیماهانهگزارشاتبانرم افزار

.نمی گرددکسرامتیازازوبودهمجازانحراف%10گردند،انجامتاخیرباهاتحولوتحویلاستممکنآن جایی که

:فرمول-

ماهیانهگزارشاتبانرم افزاردرشدهثبتتجهیزات%90انطباق=کاملامتیاز:پذیرشمعیار-

ندارد:حدنصاب-

محمد اقبالی، مدیر برنامه ریزی، شرکت انتقال گاز ایران
"EAM/CMMSمدل ارزیابی سامانه "

ثبت شده استنرم افزاردر کهتجهیزاتیتعداد
تعداد تجهیزات طبق گزارش ماهانه × 0.9

× امتیاز
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حدنصاب ها

محمد اقبالی، مدیر برنامه ریزی، شرکت انتقال گاز ایران
"EAM/CMMSمدل ارزیابی سامانه "

BOTDistrictICTشاخص
Measurin

g
Station

Transport
ation

Pipeline
Jolfa 

Complex
Astara 

Complex

ثبت وضعیت 

Station100100100100100100100100100

Assesment.1100100100100100100100100100

Assesment.2100100100100100100100100100

Criticalیشناسنامه فن
Non Critical

نی صحت ثبت اطالعات شناسنامه ف

202020202020202020اسناد فنی
شناسنامه روغن

ابزارآالت 
101010101010101010عمومی
101010101010101010ویژه

سریال 
تجهیزات

Critical
Non Critical

111111ثبت روغن مصرفی
111111111ثبت مواد مصرفی

دستور کارهای
CM

10310810301088بالتکلیف
10310810301088تاخیر
PM  231121620108138کارت فعالیت

دستور کارهای
PM

231121620108138بالتکلیف
231121620108138تاخیر
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حدنصاب ها

محمد اقبالی، مدیر برنامه ریزی، شرکت انتقال گاز ایران
"EAM/CMMSمدل ارزیابی سامانه "

BOTDistrictICTشاخص
Measurin

g
Station

Transport
ation

Pipeline
Jolfa 

Complex
Astara 

Complex

VCM  کارت
فعالیت 

Turbine

Other Equipment

Interval

OCM  کارت
فعالیت

Turbine

Other Equipment

Interval

Thermography کارت فعالیت

Other CBM کارت فعالیت

دستور کارهای 
CBM

102510455بالتکلیف

102510455تاخیر

Inspection 1018103466کارت فعالیت

دستور کارهای 
Inspection

1018103466بالتکلیف

1018103466تاخیر

Calibration 10116103454کارت فعالیت

دستور کارهای 
Calibration

10116103454بالتکلیف

10116103454تاخیر
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حدنصاب ها

محمد اقبالی، مدیر برنامه ریزی، شرکت انتقال گاز ایران
"EAM/CMMSمدل ارزیابی سامانه "

BOTDistrictICTMeasuringStationشاخص
Transporta

tion
Pipeline

Jolfa 
Complex

Astara 
Complex

RM Data10310810301088

Issue53315355020162923

CPS

LBV

Launcher

Receiver
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امتیازات

محمد اقبالی، مدیر برنامه ریزی، شرکت انتقال گاز ایران
"EAM/CMMSمدل ارزیابی سامانه "

DistrictICTMeasuringStationحوزه
Transporta

tion
Pipeline

حداکثر 
امتیاز

ثبت وضعیت 
Station333

Assesment.1222

Assesment.233

Critical6666شناسنامه فنی

Non Critical3333333
11صحت ثبت اطالعات شناسنامه فنی 

5555555اسناد فنی
5555شناسنامه روغن

ابزارآالت 
1.51.51.51.51.51.51.5عمومی

3.53.53.53.53.53.53.5ویژه

Critical044404سریال تجهیزات

Non Critical1111111
22222ثبت روغن مصرفی
3333333ثبت مواد مصرفی

CMدستور کارهای 
5555555بالتکلیف

5555555تاخیر

PM  2555555کارت فعالیت

PMدستور کارهای 
2555555بالتکلیف

2555555تاخیر
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امتیازات

محمد اقبالی، مدیر برنامه ریزی، شرکت انتقال گاز ایران
"EAM/CMMSمدل ارزیابی سامانه "

DistrictICTMeasuringStationحوزه
Transporta

tion
Pipeline

حداکثر 
امتیاز

VCM  کارت فعالیت

Turbine11

Other Equipment11

Interval22

OCM کارت فعالیت

Turbine11

Other Equipment11111

Interval2222

Thermography 111کارت فعالیت

Other CBM 11111کارت فعالیت

CBMدستور کارهای 
22222بالتکلیف

22222تاخیر

Inspection 255555کارت فعالیت

Inspectionدستور کارهای 
122222بالتکلیف

122222تاخیر

Calibration 2444444کارت فعالیت

Calibrationدستور کارهای 
1222222بالتکلیف

1222222تاخیر
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امتیازات

محمد اقبالی، مدیر برنامه ریزی، شرکت انتقال گاز ایران
"EAM/CMMSمدل ارزیابی سامانه "
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ارتباط بین امتیاز، فرمول، معیار و حدنصاب

محمد اقبالی، مدیر برنامه ریزی، شرکت انتقال گاز ایران
"EAM/CMMSمدل ارزیابی سامانه "
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Station333100100100100100100100100100

Assesment.1222100100100100100100100100100

Assesment.233100100100100100100100100100

Critical6666

Non Critical3333333

امتیاز کامل = ثبت پارامترها و مطابقت با گزارشات11

5555555
ثبت حدنصاب تعداد مدارک فنی و وصل کردن 90% آن ها به 

تجهیزات )در یاردها اتصال به Sec.main.function کفایت 
202020202020202020

ثبت کامل شناسنامه روغن تجهیزات بحرانی به غیر از کالس ژنراتور5555

1.51.51.51.51.51.51.5101010101010101010عمومی

3.53.53.53.53.53.53.5101010101010101010ویژه

Critical044404

Non Critical1111111

11 1111  ثبت حدنصاب تعداد روغن مصرفیمساوی یا بزرگ تر از حد نصاب = امتیاز کامل22222

111111111ثبت حداقل تعداد مواد مصرفیثبت مواد مصرفی برای دستورکارهایی که در Maintenance Activity گزینه Replace ثبت شده است.3333333

555555510310810301088بالتکلیف

555555510310810301088تاخیر

2555555PM 231121620108138صدور حدنصاب تعداد کارت فعالیت

2555555231121620108138بالتکلیف

2555555231121620108138تاخیر

Turbine11توربینثبت و فعال بودن کارت فعالیت = امتیاز کامل VCM ثبت کارت فعالیت  

Other Equipment11دیگر تجهیزاتثبت و فعال بودن کارت فعالیت = امتیاز کامل VCM ثبت کارت فعالیت  

Interval22مطلوب بودن دوره زمانی)ماهیانه)ثبت و فعال بودن کارت فعالیت = امتیاز کامل

Turbine11توربینثبت و فعال بودن کارت فعالیت = امتیاز کامل OCM ثبت کارت فعالیت  

Other Equipment11111دیگر تجهیزاتثبت و فعال بودن کارت فعالیت = امتیاز کامل OCM ثبت کارت فعالیت  

Interval2222مطلوب بودن دوره زمانی )دو ماهه)ثبت و فعال بودن کارت فعالیت = امتیاز کامل

  ثبت کارت فعالیت Thermographyثبت و فعال بودن کارت فعالیت = امتیاز کامل111

ثبت کارت فعالیت آبگالیکول و صداسنجیثبت و فعال بودن کارت فعالیت = امتیاز کامل11111

55 25104 2222210بالتکلیف

55 25104 2222210تاخیر

255555Inspection 1018103466صدور حدنصاب تعداد کارت فعالیت

1222221018103466بالتکلیف

1222221018103466تاخیر

2444444Calibration 10116103454صدور حدنصاب تعداد کارت فعالیت

122222210116103454بالتکلیف

122222210116103454تاخیر

5555555
 other حدنصاب تعداد کل دستور کار صادر شده باشد و تعداد باکس

بیشتر از 10%  تعداد کل نباشد.
10310810301088

5555555
 تعداد دستور کار در Issue  صفر باشد. )اگر تعداد کل دستورکارها 

)مخرج کسر) کمتر از حد نصاب باشد، هیچ امتیازی تعلق نمی گیرد)
53315355020162923

امتیاز کامل= ثبت 90% تجهیزات طبق گزارشات ماهیانه22

امتیاز کامل= ثبت 90% تجهیزات طبق گزارشات ماهیانه00

امتیاز کامل= ثبت 90% تجهیزات طبق گزارشات ماهیانه22

امتیاز کامل= ثبت 90% تجهیزات طبق گزارشات ماهیانه22

CPS

LBV

Launcher

Receiver

Calibration کارت فعالیت

دستور کارهای 

Calibration

 دستورکار ها بدون تاخیر بوده و بالتکلیف نباشد. )اگر تعداد کل دستور 

کارها کمتر از حد نصاب هیچ امتیازی تعلق نمی گیرد)

RM Data

Issue

Other CBM کارت فعالیت

CBM دستور کارهای
 دستورکار ها بدون تاخیر بوده و بالتکلیف نباشد. )اگر تعداد کل دستور 

کارها کمتر از حد نصاب باشد هیچ امتیازی تعلق نمی گیرد)

Inspection کارت فعالیت

دستور کارهای 

Inspection

 دستورکار ها بدون تاخیر بوده و بالتکلیف نباشد. )اگر تعداد کل دستور 

کارها کمتر از حد نصاب باشد هیچ امتیازی تعلق نمی گیرد)

PM دستور کارهای
 دستورکار ها بدون تاخیر بوده و بالتکلیف نباشد. )اگر تعداد کل دستور 

کارها کمتر از حد نصاب هیچ امتیازی تعلق نمی گیرد)

VCM کارت فعالیت

OCM کارت فعالیت

Thermography کارت فعالیت

ثبت روغن مصرفی

ثبت مواد مصرفی

CM دستور کارهای 
 دستورکار ها بدون تاخیر بوده و بالتکلیف نباشد. )اگر تعداد کل دستور 

کارها کمتر از حد نصاب باشد هیچ امتیازی تعلق نمی گیرد)

PM کارت فعالیت

زار آالت اب
مساوی یا بزرگ تر از حد نصاب = امتیاز کامل ابزارآالت عمومی

2 امتیاز )تعداد ابزار آالت بیشتر از حدنصاب) + 1 امتیاز )شناسنامه فنی ابزارآالت) + 0.5 امتیاز سریال ابزارآالت = امتیاز کامل ابزار آالت ویژه
ثبت حدنصاب تعداد ابزارآالت به همراه سریال و شناسنامه فنی مربوطه

سریال تجهیزات
ثبت کامل سریال تجهیزات بحرانی و ثبت80% سریال تجهیزات غیر 

بحرانی

ثبت کلیه پارامترهاشناسنامه فنی

صحت ثبت اطالعات شناسنامه فنی

آرشیو فنی

شناسنامه روغن

                                                                    

                                                     حوزه

شاخص

ثبت کامل وضعیت تجهیزات بحرانی در تعداد روزهای مشخصثبت وضعیت

تعداد کالس تجهیزاتی که برای آن کارت فعالیت تعریف شده است  
تعداد حداقل کالس تجهیزاتی که می بایست برای آن کارت فعالیت تعریف می شد     × امتیاز

تعداد کل دستور کارهای     تاخیر یا بالتکلیف −  دستورکارهای  با  تعداد     
تعداد کل دستور کارهای       × امتیاز 

تعداد کل دستور کارهای     بالتکلیف −  یا  تاخیر  با  دستورکارهای   تعداد     
تعداد کل دستور کارهای       × امتیاز 

         تعداد میانگین ثبت تجهیز بحرانی در تعداد روز مشخص 
تعداد روزها    

تعداد پارامترهای ثبت شده    
×  تعداد کل پارامترهای موجود  امتیاز

تعداد کل دستور کارهای      تاخیر یا بالتکلیف −  دستورکارهای  با  تعداد     
×   تعداد کل دستور کارهای     امتیاز 

تعداد کل دستور کارهای     تاخیر یا بالتکلیف −  دستورکارهای  با  تعداد     
×   تعداد کل دستور کارهای    امتیاز 

تعداد کل دستور کارهای      تاخیر یا بالتکلیف −  دستورکارهای  با  تعداد     
تعداد کل دستور کارهای        × امتیاز 

تعداد کالس تجهیزاتی که برای آن کارت فعالیت تعریف شده است  
تعداد حداقل کالس تجهیزاتی که می بایست برای آن کارت فعالیت تعریف می شد     × امتیاز

تعداد کالس تجهیزاتی که برای آن کارت فعالیت تعریف شده است  
تعداد حداقل کالس تجهیزاتی که می بایست برای آن کارت فعالیت تعریف می شد     × امتیاز

Issue +  تعداد کل دستورکارهای روتین  است−  در موجود دستورکارهای تعداد گذشته  سررسید آن  از زمان  تعداد دستور کارهایی که در "     "       
موجود در              کارهای  دستور  تعداد  کارهای روتین    کل  دستور  کل  تعداد     × امتیاز

ه تجهیز    تعداد مدارک وصل شده ب   
0.9 × تعداد کل مدارک تزریق شده   × امتیاز

تعداد شناسنامه روغن تکمیل شده
ه غیر از کالس الکتروموتور و ژنراتور  ×  تعداد کل تجهیزات بحرانی ب امتیاز

تعداد ثبت سریال تجهیزات غیر بحرانی 
×   0.8× تعداد کل تجهیزات غیر بحرانی  امتیاز

تعداد ثبت سریال تجهیزات بحرانی 
×  تعداد کل تجهیزات بحرانی   امتیاز

تعداد پارامترهای نام سازنده، مدل، توان، و ظرفیت مربوط به کمپرسورهای گاز و محرک مربوطه که به درستی ثبت شده است    
×  تعداد کل پارامترهای نام سازنده، مدل، توان و ظرفیت مربوط به کمپرسورهای گاز و محرک مربوطه   امتیاز

تعداد تجهیزاتی که در نرم افزار ثبت شده است  
تعداد تجهیزات طبق گزارش ماهانه    × 0.9   × امتیاز

تعداد تجهیزاتی که در نرم افزار ثبت شده است  
تعداد تجهیزات طبق گزارش ماهانه    × 0.9   × امتیاز

تعداد تجهیزاتی که در نرم افزار ثبت شده است  
تعداد تجهیزات طبق گزارش ماهانه    × 0.9   × امتیاز

تعداد تجهیزاتی که در نرم افزار ثبت شده است  
تعداد تجهیزات طبق گزارش ماهانه    × 0.9   × امتیاز

RM Data )− (1.02×تعداد کل         )   other تعداد  ÷5)   
"RM Data" تعداد کل   × امتیاز 



جمع بندی ارزیابی
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جمع بندی ارزیابی
 افزارنرمتکنیک هایازاستفادهباعملیاتیمراکزازیکهردرامتیازاتجدولشدنمشخصازبعد❖

Office،ارایههجداگاننمودارهایقالبدرعملیاتیمراکزوحوزه هاعملیاتی،گانهدهمناطقبندیرتبه

.می شود

قالبدرهاشاخصتفکیکبهعملیاتیمراکزدرنرم افزارکارگیریبهدرصدمیزانچنینهم❖

.می شوددادهنمایشوطراحیرنگیکاشی های

محمد اقبالی، مدیر برنامه ریزی، شرکت انتقال گاز ایران
"EAM/CMMSمدل ارزیابی سامانه "



برنامه های آینده
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برنامه های آینده
بابمتناسآیندهدرواستپله ایحاضرحالدرشاخصاینامتیاز:فنیاسنادوابزارآالتشاخص❖

.شدخواهدامتیازدهیشدهتزریقفنیاسنادوابزارآالتتعداد

شپایموردمحورکالسصورتبهحاضرحالدرشاخصاین:فعالیتکارت هایبهمربوطشاخص های❖

.شودبررسیتجهیزمحورصورتبهبحرانیتجهیزاتبرایتواندمیآیندهدرکهگیردمیقرار

❖Activityآیندهدرکهاستنشدهگرفتهنظردرآیتماینارزیابیبرایشاخصیحاضرحالدر:ها

Benchنظیرروش هاییباپیشگیرانهدستورکارهایمورددرمی توان markدستورمورددرو

.نمودایجادبهبودپیش فرضفعالیت هایریزساختبااصالحیکارهای

محمد اقبالی، مدیر برنامه ریزی، شرکت انتقال گاز ایران
"EAM/CMMSمدل ارزیابی سامانه "
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برنامه های آینده
(...وهاتوربینفنیاسنادمحتواییبررسی)جدیدکیفیشاخص هاینمودناضافهوشناسایی❖

واردتیدسصورتبهکهکارکردیساعتباهاتوربینوضعیتثبتازحاصلکارکردساعتمقایسه❖

.شودمی

میدانیارزیابی هایانجام❖

ارزیابیموردمراکزتمامبرایمخصوصفعالیتکارت هایحدنصابتولیدوبررسی❖

شدهانجامماههسهگذاریهدفبهتوجهبامناطقپیشرفتمیزانارزیابی❖

محمد اقبالی، مدیر برنامه ریزی، شرکت انتقال گاز ایران
"EAM/CMMSمدل ارزیابی سامانه "
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نمونه هدف گذاری سه ماهه

محمد اقبالی، مدیر برنامه ریزی، شرکت انتقال گاز ایران
"EAM/CMMSمدل ارزیابی سامانه "

Row LabelsAverage of  1400امتیاز تا آذرAverage of  1401برآورد پیشرفت تا پایان فروردین
159.14%86.49%

District8.76%42.00%

ICT26.60%64.70%

Pipeline44.01%87.75%

Station74.42%92.52%
تاسیسات بیدبلند

SBBL185.48%94.42%

CM96.67%98.00%

PM82.21%90.00%

Status94.56%100.00%
%100.00%99.46ابزارآالت

%100.00%100.00اسناد فنی
%80.00%55.56بازرسی فنی

%85.00%64.29پایش وضعیت
%90.00%60.67یثبت مواد و قطعات مصرف

%100.00%93.49سریال تجهیزات
%100.00%100.00شناسنامه روغن

%100.00%99.82شناسنامه فنی
%90.00%79.08کالیبراسیون

%93.75%81.57تاسیسات تنگ پیرزال
%92.08%70.84تاسیسات دستیاری

%93.75%70.49تاسیسات محمدی
%89.58%68.11تاسیسات مکوندیفر

%92.75%72.84تاسیسات یوسفی
%91.92%73.03مجتمع مصطفوی

Transportation50.87%85.45%



نمونه ارزیابی
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جدول امتیازات

محمد اقبالی، مدیر برنامه ریزی، شرکت انتقال گاز ایران
"EAM/CMMSمدل ارزیابی سامانه "

حوزه

کارت فعالیت 
PM

CMدستور کارهای PMدستور کارهای 
ثبت وضعیت

ایستگاه
Assesment 

1
Assesment 

2

کلامتیازتعداد
بسته
شده

بال 
فتکلی

تاخیر 
ارزیاب
ی های 

قبلی

کلامتیازتاخیر
بسته
شده

بال 
فتکلی

تاخیر 
ارزیاب

ی 
قبلی

امتیازتاخیر

یمیانگ
ن ثبت
وضعی

ت

امتیاز

یمیانگ
ن ثبت
وضعی

ت

امتیاز

یمیانگ
ن ثبت
وضعی

ت

امتیاز

Station61.5109108083849.951401372921049.50982.94911.8293.52.81

Station51.252018110129.25121003310.00922.7600.00932.79

Station51.2513729100.00272131176.481373.0034.290.69119.53.00

Station112.759487534369.639262055937.931063.0044.270.89121.83.00

Station41302646108.674739012199.261013.0000.00105.33.00

Station71.75115111082859.8713093133668.691003.0026.910.5498.672.96

Station000008200.004303310.0000.0000.0000.00

Station71.754842536399.179682032757.761053.0085.521.71110.33.00

Station51.2522192669.554833010149.58812.4391.861.841003.00

Pipeline21.2538340569.8744371249.6600.0000.0000.00

Pipeline21.253130012159.5221153119.2900.0000.0000.00
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نمودار رتبه بندی مناطق

محمد اقبالی، مدیر برنامه ریزی، شرکت انتقال گاز ایران
"EAM/CMMSمدل ارزیابی سامانه "
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نمودار رتبه بندی مناطق در حوزه های مختلف

محمد اقبالی، مدیر برنامه ریزی، شرکت انتقال گاز ایران
"EAM/CMMSمدل ارزیابی سامانه "
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نمودار وضعیت یک منطقه در حوزه ها و مراکز مختلف

محمد اقبالی، مدیر برنامه ریزی، شرکت انتقال گاز ایران
"EAM/CMMSمدل ارزیابی سامانه "
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نمونه ارزیابی

محمد اقبالی، مدیر برنامه ریزی، شرکت انتقال گاز ایران
"EAM/CMMSمدل ارزیابی سامانه "

منطق
ه

PMCMStatusمرکز
ه شناسنام

فنی
یاسناد فن

ه شناسنام
روغن

ابزارآالت
سریال 
تجهیزات

ثبت مواد 
و قطعات 
مصرفی

پایش 
وضعیت

بازرسی 
فنی

یوکالیبراس
ن

ثبت 
تجهیزات 
خطوط لوله

درصد کل
امتیاز

NStation82%97%95%100%100%100%99%93%61%64%56%79%84%

NStation53%100%69%100%100%100%95%86%40%21%56%30%67%

NStation6%77%84%100%100%100%90%83%69%29%56%25%57%

NStation87%86%86%100%0%100%90%94%60%71%56%15%74%

NStation73%95%75%100%100%100%70%84%61%36%50%25%71%

NStation83%91%81%100%100%100%70%69%60%64%56%10%75%

NStation79%85%96%75%100%100%95%90%60%64%56%78%79%

NStation79%97%91%100%100%100%94%79%26%29%56%25%72%

NPipeline80%90%63%0%70%0%3%0%63%95%61%

NPipeline79%95%67%0%30%0%46%0%100%100%65%

NPipeline79%84%59%0%0%0%0%0%75%88%55%

NPipeline6%95%81%0%70%0%47%0%0%94%38%

N
Transport

ation
0%81%66%100%70%100%92%0%0%0%36%

NICT0%95%64%0%100%0%7%0%0%0%31%

NDistrict0%0%0%0%79%0%0%0%0%8%



با تشکر


