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تدوين نقشه راه 
مديريت دارايی های 

فیزيکی 

شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ايران

، مدير برنامه ريزيشهرام رضائي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران “ ”مديريت دارائي هاي فيزيكي در
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.مواردي كه توسط مشاور با نظارت شركت محقق گرديده است

زيکیتدوين نقشه راه مديريت دارايی های فیممیزی  و تعريف و شناخت طرح : فصل اول 

مراحل پیاده سازی طرح در مناطق پخش: فصل دوم 

مراحل تکمیلی پیاده سازی طرح: فصل سوم 

نتیجه گیری: فصل چهارم 
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Reactive 
Maintenance

(Run to failure 
like BM,EM)

Preventive 
Maintenance

(Time based, usage 
based, maintenance 
at a fixed frequency)

Proactive 
Maintenance

(Condition based, 
reliability centered, 
maintenance when 
potential failure is 
defined) 

Physical Asset 
Management 
(PAS55 / 
ISO55000)

یتفکر واکنش
1940-1950

انهتفکر پیشگیر
1960-1970

/  تفکر تحلیلی 
بازدارنده

1980-1990

رخه تفکر مبتنی بر چ
عمر، قابلیت 

اطمینان، اهمیت و 
تاثیر دارایی در 

چرخه عمر
21st period
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PAMبعنوان مدل تعالي طرح UP_TIMEانتخاب مدل 
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فتمراحل پياده سازي پروژه مطابق با نظام نامه مديريت دارايي هاي فيزيكي صنعت ن

مناطقمدیرانبرایفیزیکیهایداراییمدیریتآموزشیدورهبرگزاری-1

مختلفسطوحدرومجتمعدرارزیابیخودهاینامهپرسشتوزیع-2

هانامهپرسشطریقازدریافتیهایدادهتحلیل-3

تیدریافهایدادهاساسبرنفتانبارهایسایتمختلفهایبخشدرمختلفافرادباگفتگو-4

نیازمورداطالعاتآوریجمعونفتانبارهایسایتمختلفهایبخشبازرسیومشاهده-5

شدهآوریجمعهایدادهتحلیلوآوریجمع-6

نیازموردهاینامهپرسشسایرتوزیع-7

گزارشاولیهنسخهتحویلوتهیه-8

سیرمتعیینوپخشملیشرکتومناطقتکتکبرایتعمیراتونگهداریاستراتژیتدوین-9

راه
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شه راه تعریف و شناخت پروژه ممیزی  و تدوین نق: فصل اول 
مدیریت دارایي های فیزیکي

برنامه ریزی اولیه-1

تشکیل تیم های ارزیابی-2

سازماندهی اجرای طرح-3

تهیه فرم ها و رویه های مربوطه-4
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مراحل پیاده سازی پروژه در مناطق: فصل دوم 

ارائه دوره های آموزشی-1

توزیع و تکمیل فرم های خودارزیابی-2

فت بازدید میدانی از تاسیسات و تجهیزات انبار های ن-3

منتخب

جمع آوری داده های مورد نیاز-4

انجام مصاحبه با گروه هدف-5
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مراحل تکمیلي پیاده سازی پروژه: فصل سوم 

نفتانبارضبطپروندهاطالعاتآوریجمعجدیددستورالعملارائهوتدوینطراحی،-1

(DEPOT REGISTER)بارانضبطپروندهروزرسانیبهوفیزیکیهایداراییمدیریتطرحنیازبراساس

مناطقارزیابیدریافتیاطالعاتتحلیل-2

تهیه و تدوین گزارشات مناطق و ستاد شرکت ملی پخش-3

تربیتراستایدرپخشملیشرکتکارشناسانازتعدادیجهتروزهچندآموزشییدورهبرگزاری-4

اخذومرتبطماموریتهایدرحضوروکارگاهیتئوری،بصورتفیزیکیهایداراییمدیریتارزیابان

طرحارزیابیوPAMاستمراردرپخشملیشرکتهمکارانخدماتازمندیبهرهجهتمربوطهگواهینامه

آیندهدرشرکتستادومناطقدرمذکور

تهیه و تدوین نقشه راه تعالی مدیریت دارایی های فیزیکی-5
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نتیجه گیری: فصل چهارم 

وضعیت کلی ارزیابی مناطق-1

نقاط قوت در پروژه-2

نقاط قابل بهبود در پروژه-3

پیشنهادات-4
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اورنقاط قوت کلي مشاهده شده توسط مش-فصل چهارم 

هایداراییمدیریتبهآموزشیدورهارائهازپساغلبپخششرکتمناطقپرسنل-1

.دادندمیانجامارزیابیزمینهدرراالزمهمکاریوشدهعالقمندفیزیکی

میانجاماحسننحوبهراخودسازماناصلیماموریتپخششرکتشدهارزیابیمناطق-2

.دادند

.بوداربرخوردخوبیوضعیتازمناطقدرمختلفهایبخشبینرابطهوپرسنلبینرابطه-3

.دارندخودکاریهایفرآیندبهکافیتسلطمناطقپرسنل-4

.گردیدمیانجامبخوبینفتانبارهایدرتاسیساتنگهداشتوضعیت-5
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ورنقاط ضعف  کلي مشاهده شده توسط مشا-فصل چهارم 

آگاهی اکثر مناطق نسبت به دستورالعمل و نظام نامه مدیریت دارایی های-1

.فیزیکی در ابتدا کافی نبوده است

.ارتباط مناسبی بین مناطق در موضوعات متفاوت برقرار نمی باشد-2

.سطح آموزش پرسنل فنی و تعمیرات نیاز به ارتقا دارد-3

و PMعدم بهره مندی گروه های تعمیراتی از سیستم نوین تعمیراتی نظیر -4

CMMS

.کاالهای مهم برای تعمیرات در دسترس نبودند-5
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طرحپیشنهادات کلي جهت بهبود روند–فصل چهارم 

اییدارمدیریتسازیپیادهجهتریزیبرنامهاکنونهمگرددمیپیشنهاد-1
الحیاصهایپروژهتعریفازپسنفتوزارتابالغیهاساسبرفیزیکیهای

.آیدبعملپخشملیشرکتنفتانبارهایدرمالیاعتباراتتامینو
ونگهداریمدیریتوضعیتبهترچههربهبودجهتگرددمیپیشنهاد-2

ها،آنهاینیازمندیومشکالتشناساییبهتوجهبامناطقدرتعمیرات
واحدبرایمتمرکزصورتبهتعمیراتونگهداریمدیریتآموزشیدوره
.گرددبرگزارستادطرفازمناطقدرمهندسیهای

زمانبرنامهتدوینباشدهانجامBenchmarkingوبرداریالگوبراساس-3
دریکپارچهبصورتهاپروژهاجرایبهنسبتمختلففازهایدربندی

.بودخواهدنیازموردالزماقداممناطق
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رممحتکلمدیروفناوریوپژوهشمهندسی،اموردرنفتوزیرمحترممعاونتاز

برگزاریدرحمایتبابتنفتصنعتفیزیکیهایداراییمدیریتنظام

وفنیمدیران)فیزیکیهایداراییمدیریتالمللیبینهمایشدوازدهمین

وکارشناسانمتخصصین،شخصیتها،فعالحضورو(تعمیراتونگهداری

رتشکفوقهمایشدرفیزیکیهایداراییمدیریتزمینهدرفعالشرکتهای

.مینماید
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سپاسگزارم

شهرام رضایی 

ریزی و عضو هیئت مدیرهمدیر برنامه

  sh.rezaei@niopdc.ir:پست الکترونیکی


