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 َزم مذیزیت دارایی َای فیشیکی
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‘Annual income £20, annual expenditure £19.95, result 
happiness. 
Annual income £20, annual expenditure £20.05, result 
misery.’ 

Charles Dickens
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What are the keywords?  

 بودجه ریزی

الزامات و 
نیازمندی 

های 
 نگهداشت

پیش بینی و 
تخمین منابع و 
هزینه های 
نگهداری و 

 تعمیرات



 َشیىٍ َای وگُذاری ي تعمیزات

 (همذم خظ ٍتعویزات ًگْذاری) هستمین ٍتعویزات ًگْذاری پزسٌل بزای هستمین دستوشد
   ٍتعویزات ًگْذاری پطتیببًی ٍ هذیزیتی وبروٌبى بزای حمَق
   (لبًًَی ّبی ووه بیوِ، هبلیبت،) ٍتعویزات ًگْذاری وبروٌبى وبر اضبفِ دستوشد ٍ حمَق ّبی ّشیٌِ

   ٍتعویزات ًگْذاری در هستمین استفبدُ بزای هَاد ٍ یذوی لغعبت
  هَجَدی بزای ضذُ خزیذاری یذوی لغعبت

   ٍتعویزات ًگْذاری در هصزفی هَاد
   ٍتعویزات ًگْذاری همبصذ بزای را تجْیشات ٍ ابشار
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 َشیىٍ َای وگُذاری ي تعمیزات

  پیوبًىبر ّبی ّشیٌِ
   ٍتعویزات ًگْذاری در ای هطبٍرُ خذهبت بزای ّشیٌِ
   ٍتعویزات ًگْذاری هذیزیتی ّبی ّشیٌِ
   ٍتعویزات ًگْذاری پزسٌل پزٍرش ٍ آهَسش بزای ّشیٌِ
  تَلیذ وبروٌبى تَسظ ضذُ اًجبم ٍتعویزات ًگْذاری ّبی ّشیٌِ
   ٍتعویزات ًگْذاری وبروٌبى بزای وبری اضبفِ
   غیزُ ٍ البهت، ًمل، ٍ حول ّشیٌِ

   ریشی بزًبهِ ّبی سیستن ٍ CMMS هذارن، ٍ ّشیٌِ
 6 ّب سبختوبى اس ٍتعویزات ًگْذاری



 گانه 3مثالی از دسته بندی 
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 جدول تأثیر گذاری تکنیک های مدیریت دارایی های فیزیکی بر هزینه های نگهداشت

 عنوان تکنیک ردیف

 هزینه های غیر مستقیم هزینه های مستقیم

منابع 
 انسانی

کاال و 
 مواد

ی
سپار

برون
 

قابلیت 

اطمینان و 
 برند

از دست 
 رفتن تولید

ایمنی و 

محیط 
 زیست

ضایعات و 

دوباره 
 کاری

استهالک 
 (واقعی)

1 
مدیریت اورهال و تعمیرات 

1  + اساسی   1   1  + +  1  + 

2 RCM +  1   1  ++ + + 1  + 

3 CBM  1   1   1  + + + 1  + 

1  بهینه سازی موجودی 4  ++ 1  1  +  1  1   1  

1   1  1 ++  1 بهینه سازی سفارش 5  1  1  1  

  1  1  1  1 +  1 ++  1 مدیریت تدارکات 6

7 LCC 1  + 1  1  + 1  1  + 

  1  1 +  1 + + + + مدیریت فرایند 8

1  برونسپاری 9  1  ++ 1  1  1  1  1  

10 ERP-CMMS 1  1  1  + 1  1  1  1  

11 Job Plan + 1  1  1  + + ++ 1  



 قابل تخمین

 خرابی های اضطراری

 اقدامات ناشی از بازرسی

 قابل پیش بینی

 بازرسی ها

PM 

CM 

 بازطراحی

 آموزش

 مدیریت و برنامه ریزی

 تعمیر و تعویض پیشگیرانه

 تعمیرات اساسی

رفتار َشیىٍ َای دارایی َای فیشیکی در 
 بخش وگُذاشت



 درصذ َشیىٍ َای وت در صىایع مختلف

 بخش درصد

 معدن 20-50

 صنایع فلزی 15-25

 صنایع تأمین برق 15-25

 و کارخانجات تولیدی صنایع 5-15

 صنایع فرایندی 3-15

 صنایع مونتاژ 3-5
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 ي محًطٍ تزمیىال



 مثال اس ومًدار َشیىٍ ي دستزس پذیزی



 وسبت َشیىٍ َای وت بٍ َشیىٍ َای تًسعٍ ای وت
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 وگُذاری ي تعمیزات بُیىٍ



A Picture’s Worth a Thousand Numbers 

 Since the 1960s, researchers have explored the 
trouble humans have understanding probability. 
New studies by ourselves and others show that 
the way data are presented has a big impact—in 
particular, graphic representations and 
computer simulations can help.  

 In one experiment, we gave 257 economists a 
simple regression analysis and asked about the 
odds of various outcomes. Some were shown 
the data in the form customary in economics 
journals: the mean, the standard deviation, and 
so on. They got most of the answers wrong. 
Others were given a scatterplot, with no 
analysis. Although some of them complained 
about not having enough information, most did 
much better.  
 by Robin Hogarth and Emre Soyer  
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 تفايت بًدجٍ ریشی يحسابذاری؟
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 LCCبًدجٍ ریشی ي 
LCC چیست؟ 

 بِ آى ًَسبسی ٍ تجْیش جبیگشیٌی وِ سهبًی تب
 بِ خَد هفیذ عوز در لبلی تجْیش ًببضذ، صزفِ

 ًببیذ فمظ تجْیش ّبی ّشیٌِ در اهب .بزد هی سز
 ببیذ بلىِ گزفت، ًظز در را خزیذ ّبی ّشیٌِ
  توبم در را هستمین غیز ٍ هستمین ّبی ّشیٌِ
 ّشیٌِ اس بزخی .ًوَد لحبػ ًیش را آى عوز چزخِ

  سَخت ّشیٌِ تعویزات، ّشیٌِ :اس عببرتٌذ ّب
 ... ٍ اًسبًی ًیزٍی ّشیٌِ ،(اًزصی)
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 اوًاع بًدجٍ ریشی

 ثببت سٌتی ی بَدجِ
 افشایطی سٌتی بَدجِ
 پبییي بِ ببال اس سٌتی بَدجِ
 هطبروتی ریشی بَدجِ
 غلغبى ریشی بَدجِ
 هٌعغف ریشی بَدجِ
 صفز هبٌبی بز ریشی بَدجِ
 عولیبتی ریشی بَدجِ
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 بًدجٍ ریشی بز مبىای صفز
Zero-Based Budgeting 

 هرم مدیریت )پیشنهاد شده در مدل آپتایم

 (دارایی های فیزیکی

 بودجه بندي بر مبناي صفر را اینگونه
 :تعریف مي شود

 هر كه است اي بودجه فرآیند و عملیاتي برنامه یك»

 و مشروح ، كامل نحوي به كه میكند ملزم را مدیر

 زیر ) صفر پایه از را خود بودجه خواست در مستدل

 امر این اثبات مسئول و كند توجیه ( است صفر مبنا ا
 «برساند مصرف به را مبلغ هر باید چرا كه است
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 شاخص َای َشیىٍ ای در وگُذاشت

حد قابل  واحد عنوان شاخص ردیف

 حد ایده آل قبول

 1.3 3 درصد هزینه نگهداشت به ارزش جایگزینی دارایی ها 1

 3 8 درصد ارزش کاالی نت انبار به ارزش جایگزینی دارایی ها 2

3 
تعداد نفرات انبار به ازای هر میلیون دالر ارزش کاالی 

 0.6 1 نفر نگهداشت انبار

 1.4 1 درصد گردش انبار 4

 ارزش دارایی و تجهیزات به ازای هر پرسنل نگهداشت 5
میلیون 

 12 8 دالر

 ؟ 1 درصد نسبت هزینه کاالی نت به منابع انسانی نت 6



 ارسیابی يضعیت مًجًد

 0 .فزآیٌذ پیص بیٌی رسوی ٍجَد ًذارد ّیچ

بزپبیِ  )پیزٍی ًىزدُ  است؛ ( سبسهبى)پیص بیٌی ٍجَد دارد، ٍلی اس دستَرالعول ّبی وبری وبرخبًِ  فزآیٌذ
وویٌِ  -فصلی بیطیٌِ( rolling)تب بِ اوٌَى بخص هبلی یه پیص بیٌی غلتبى .( آى ًَضتِ ًطذُ است

(top-down )بزای سبسهبى اًجبم دادُ است ٍ بب دفتز هزوشی بخص هبلی توبس بزلزار ضذُ است. 
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 2 .بیٌی بزپبیِ دستَرالعول ّبی سبسهبى ًَضتِ ضذُ است فزآیٌذ پیص

ایي پیص . ضذُ است پیص بیٌی جبهع ٍ یىپبرچِ درٍى سبسهبى بب حضَر ّوِ تصوین گیزاى ولیذی اًجبم
بیٌی اس درٍى هذیزیت داخلی سبسهبى ٍ ّوتزاس بب آى بِ دست آهذُ ٍ حس هبلىیت ًسبت بِ آى اس هذیزیت  

 .ّوچٌیي هذیزیت ارضذ سبسهبى ّن ًسبت بِ آى تَافك وزدُ است. ٍجَد دارد
3 

اعویٌبى . سبهبًِ پیص بیٌی سبسهبى، یىپبرچگی بب درٍى سبسهبى ٍ بْیٌگی فزآیٌذّب را حفؼ هی وٌذ سبختبر
 .اس یىپبرچگی بب پیص بیٌی ٍاحذ وسب ٍ وبری حبصل ضذُ است
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اس سَی هذیزیت ارضذ سبسهبى در وٌبر عزح عولیبتی سبالًِ بِ عٌَاى هزجع، ّن تبییذ ضذُ ٍ ّن  پیص بیٌی
ایي لببلیت اعویٌبى بِ ضىل دٍرُ . لببلیت اعویٌبى پیص بیٌی ٍ اًذاسُ گیزی ضذُ است. ببسبیٌی ضذُ است

 .ای پبیص ضذُ، گشارش هی ضَد ٍ درببرُ ابعبد لببل لبَل ٍ ببسُ ّبی آى ّن تَافك ضذُ است
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 6 .هَرد تَافك لزار گزفتِ ٍ در ّوِ سغَح سبسهبى هستٌذ ضذُ است( فعبلیتْب)اّذاف ٍ وبرّب 

هزتبظ بزای ارسیببی هبلی ٍ غیزهبلی ضبخصِ ّبی ولیذی ( فعبلیت ّبی)بِ رٍسرسبًی اّذاف ٍ وبرّبی /فزآیٌذ بِ تبییذ
 .عولىزد وِ در ًظبم وبرت اهتیبسی هتَاسى تجبری هی پزداسد
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بزای رسیذى بِ اّذاف ( فعبلیت ّب)، پبیِ بِ رٍسرسبًی پیص بیٌی ٍ تعزیف وبرّب (پیص بیٌی)آخزیي پیطزفت بیزًٍی 
 .ضبخصِ ّبی ولیذی ٍ فزاتز اس آى رفتي است
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پص بیٌی ّب پَیب . فزآیٌذ پیص بیٌی، بب تغییزّبیی ّوزاُ است ٍ بِ تْذیذّبی رلببتی ٍ فزصت ّب پبسخ هی دّذ
پیص بیٌی، ًمطِ ّبی  . ّستٌذ، اهب لزار ًیست بِ خبعز ًبتَاًی وبروزدی یب ًبَد بزًبهِ ریشی درست ببسًگزی ضًَذ

 (بزای ضزایظ پیص بیٌی ًطذُ یب اهب ٍ اگزّب. )جبیگشیي بسیبری را ّن در ًظز داضتِ
9 

بب سبهبًِ ّبی ّطذار در )پبیص پیَستِ (. دست ون بزای یه فصل-گزدضی)بزًبهِ ریشی چٌذببرُ ٍ فزآیٌذ پیص بیٌی 
(.  اثزبخطی ًمطِ ّب)اس تْذیذّب ٍ فزصت ّب ٍ ارسیببی پیَستِ اس ًمطِ ّب ( ّوبى هزحلِ ّبی همذهبتی ٍ پبیِ ای

بزًبهِ  . )اًجبهذ ایي فزآیٌذ بِ خلك ارسش دراسهذت هی. تصَیب ضذُ بِ ّوزاُ اّذاف راّبزدی( سَگیزی)راستبی 
 (ریشی هٌببع سبسهبى
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 وکاتی در مًرد آمادٌ ساسی بًدجٍ یک ياحذ

 .ایذ ضٌبختِ را خَد سبسهبى ریشی بَدجِ فزایٌذ ضَیذ هغوئي
 .دّیذ ضىل را هٌبسبی ارتببط هبلی ٍاحذ وبروٌبى بب
 .ضَیذ هغلع بَدجِ بب رابغِ در ارضذ هذیزاى ّبی دغذغِ اس
 .دّیذ ریشی بَدجِ آهَسش هزتبظ افزاد بِ
 .ضَیذ هسلظ ایذ ًَضتِ وِ ای بَدجِ بز
 هستٌذ را آى هغبلب ٍ دّیذ تطىیل رسوی غیز ٍ رسوی جلسبت آى ّبی فزض پیص ٍ بَدجِ هَرد در

 .وٌیذ
 .ًطَد ضوب تعجب هَجب اتفبلی ّز رخذادى بعذاً وِ وٌیذ پیذا را ّبیی سٌبریَ اهىبى حذ تب
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 مىطق پایٍ ای بًدجٍ ریشی وت
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 چیست؟ بزيوسپاری

Out + sourcing 

 یك داخلي هاي فعالیت از بعضي انتقال عمل
 به گیري تصمیم حق واگذاري بدون یا با سازمان

 قرارداد اساس بر سازمان از بیرون كننده عرضه



 َا بزيوسپاریايلیه 

 



 



 آیا ساسمان آمادِ بزين سپاری است؟
ِ ّب، وبّص بزای هؤثز رٍضی هی تَاًذ بزٍى سپبری  ّشیٌ

 .ببضذ خذهبت ٍ وبالّب ویفیت بْبَد ٍ سزهبیِ آسادوزدى
 ابتذا .پٌذاضت جبدٍیی عصبیی ًببیذ را بزٍى سپبری ببٍجَدایي،

 حزوت بزای هٌبسب سهبى ٍ ضزایظ آیب وِ وٌیذ ارسیببی ببیذ
ِ سوت  ارسیببی بزای .خیز یب است ضذُ هْیب بزٍى سپبری ب
  عَاهل اس تعذادی بِ هی تَاى بزٍى سپبری بزای سبسهبى آهبدگی

ِ ای ٍجَد :وزد اضبرُ هْن  است هوىي بزٍى سپبری وِ هسأل
 ٍ رلببتی هشیت بْبَد ّشیٌِ، وبّص لبیل اس) ببضذ آى راّىبر
 فزاّن بَدى ؛(سبسهبى فزایٌذ چٌذ یب یه بز هذیزیت توزوش

  ٍ اجزا بزای ببسار تَاًبیی) سبسهبى بیزًٍی هحیظ لببلیت ّبی
 بزرسی ّبی ًتیجۀ هثبت بَدى ؛(لزارداد عمذ هحذٍدیت ّبی

ِ ّشیٌِ هغبلعِ) التصبدی  .(صزف



 PWHC ماتزیس



 بزيوسپاریدالیل 

   .است بْتزیي آى دادى اًجبم در سبسهبى آًچِ رٍی توزوش عزیك اس اثزبخطی افشایص
   .است ًبَدُ دستیببی لببل لبالً وِ ّبیی تىٌَلَصی ٍ ّب هْبرت ّب، تخصص آٍردى بذست
 ضذُ بْیٌِ فزایٌذّبی ٍ ًَآٍر ٍ جذیذ ّبی ایذُ آٍردى بذست

 اّذاف سبیز بزای بْتز استفبدُ ٍ دارائیْب رٍی گذاری سزهبیِ وبّص 
   ضبىِ عزیك اس وبر ٍ وسب فزصتْبی ٍ ببسار سْن آٍردى بذست

 دٌّذگبى ارائِ
 بیطتز ابشارّبی بِ دستزسی

 



 بزيوسپارییک دلیل خًب بزای 

 هأهَریت ( پیوبى وبر)آًچِ وِ در سبسهبى هب فزایٌذ پطتیببى است در سبسهبى پیوبى پذیز
 .است



 بزيوسپاریدالیل عذم 

 .اًذ ًطذُ درن بخَبی فعلی ّبی ّشیٌِ
 .ًذارًذ ٍجَد ببضٌذ، بزجستِ خیلی فعلی داخلی ٍاحذ بب همبیسِ در وِ خذهتی دٌّذگبى ارائِ

 هتذخ دٌّذُ ارائِ رٍی بز وٌتزل وبّص
 خذهت دٌّذگبى ارائِ بِ ٍابستگی

 (رلیب هب ببضٌذ. )ارائِ دٌّذگبى خذهت هی تَاًٌذ در وسب ٍ وبر هب تَسعِ پیذا وٌٌذ
بزٍى سپبری بزای وبروٌبى ببلیوبًذُ چِ . )هوىي است بزٍى سپبری بِ ٍفبداری وبروٌبى صذهِ بشًذ

 .(پیبهی بِ ّوزاُ خَاّذ داضت



 با سپاس اس تًجٍ شما
ٍ دَىذٌ  :ایمیل ي مشخصات ارائ

Amir.malekniazi@gmail.com 


