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فیسیکی ّای دارایی هذیریت خَدارزیابی  
  ًفت ٍزارت ًاهِ ًظام هطابك



 

ٍاحذّا ٍ هکاى ّا بازدیذ ؼذُ تَظط هؽاٍراى 
 در جسیرُ خارگ

 مخازن1.

 متریىگ  2.

 اظکلٍ آررپاد3.

 تی  اظکلٍ 4.

 خطًط لًل5ٍ.

 ویريگاٌ برق6.

 کارگاٌ تعمیرات مکاویک7.

 کارگاٌ تعمیرات برق8.

 کارگاٌ تعمیرات ابسار دقیق9.

 کارگاٌ خطًط لًلٍ 10.

 شىايرَا11.

 بازرگاوی  12.

 بازرظی فىی13.

 اوبارَای قطعات یذکی 14.
اوبااار قطعااات ظااىنیهر اوبااار قطعااات  )

َاار اوباار    ظىنیه پريشٌر اوبار یذک کش
 (Cool Roomقطعات ظبک ي اوبار 

 HSEایمىی ي محیط زیعت 14.

 کالییراظیًن15.

 طرح ي بروامٍ ریسی  16.

 ترابری  17.

 عملیاتر صادرات18.

 حعابذاری ي کىترل امًل  19.

 تذاراکات ي امًال20.

 مُىذظی ظیعتم َا ي بُرٌ يری21.

 خذمات پشتیباوی22.

 



 

جذٍل ؼرکت کٌٌذگاى در آهَزغ ، خَدارزیابی ٍ هصاحبِ 
 ّای هذیریت دارایی ّای فیسیکی خارگ

 ًام ٍ ًام خاًَادگی
عٌَاى ؼغلی   ًَع پرظؽٌاهِ

 (ظوت ظازهاًی)
 5گرٍُ ظازهاًی  4گرٍُ ظازهاًی  3گرٍُ ظازهاًی  2گرٍُ ظازهاًی  1گرٍُ ظازهاًی 

 کالض هصاحبِ

 - تعویرات ؼٌاٍرّا عولیات دریایی خارگ خذهات دریایی هذیریت عولیات رییط a a ترابی

 - - تعویرات ابساردلیك تعویرات صٌعتی هذیریت فٌی کارؼٌاض a   خَؼرٍ

 - - تعویرات ابساردلیك تعویرات صٌعتی هذیریت فٌی کارؼٌاض a   هالکی

 تعویرات هکاًیک تعویرات ؼٌاٍرّا عولیات دریایی خارگ خذهات دریایی هذیریت عولیات کارؼٌاض a   دّکردی

 - - تعویرات ابساردلیك تعویرات صٌعتی هذیریت فٌی رییط a   طاّری

 - - آب ٍ بخار آب، برق ٍ بخار هذیریت فٌی کارؼٌاض a   بْرام لرکی

 - - برق آب، برق ٍ بخار هذیریت فٌی کارؼٌاض a   رفاّی

 - - تعویرات ابساردلیك تعویرات صٌعتی هذیریت فٌی جاًؽیي رییط a   ؼفیعی

 - - تعویرات هکاًیک تعویرات صٌعتی هذیریت فٌی رییط a   آرغ حعًٌَذ

 هذیریت عالی کارؼٌاض a   َّؼوٌذ
ایوٌی ٍ بْذاؼت 

 هحیط

ایوٌی ٍ بْذاؼت 
 هحیط خارگ

- - 

     ظرپرظت بارگیری صادرات هذیریت عولیات کارؼٌاض a   هَظی ًظری

 عولیات دریایی خارگ خذهات دریایی هذیریت عولیات رییط a   گاهَری
عولیات  
 - (پایلَتْا)کؽتیراًی

 - - آزهایؽگاُ خارگ ؼیویایی هذیریت فٌی جاًؽیي رییط a   اٍالدحعیي

 تعویرات هکاًیک تعویرات ؼٌاٍرّا عولیات دریایی خارگ خذهات دریایی هذیریت عولیات رییط a   حعیي حیذری ظَدجاًی

 تعویرات برق تعویرات ؼٌاٍرّا عولیات دریایی خارگ خذهات دریایی هذیریت عولیات رییط a   ًَرعلی زادُ

 عولیات دریایی خارگ خذهات دریایی هذیریت عولیات جاًؽیي رییط a   عبذالرضایی
عولیات  

 - (ًاخذاّا)یذکؽْا



 

ّای فیسیکی  ًتایج خَدارزیابی هذیریت دارایی
 در خارگ
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 اظتراتصی ّای ظازهاى

 ًیرٍی اًعاًی

 کیفیت هذیریت کار

 ّای ًگْذاری ٍ تعویرات تکٌیک

 فرآیٌذ ارزؼیابی عولکرد

ّای کاهپیَتری هذیریت ٍ  ظیعتن

 پؽتیباًی

هذیریت هَاد، لطعات یذکی ٍ  

 MROابسارآالت 

رٍیکرد هبتٌی بر لابلیت اطویٌاى  

 تجْیسات

 رٍغ ّای هبتٌی بر کار گرٍّی

رٍغ ّای بْیٌِ ظازی فرآیٌذ 

 ًگْذاری ٍ تعویرات



 

ّای فیسیکی  ًتایج خَدارزیابی هذیریت دارایی
 در خارگ
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هذیریت هَاد، لطعات یذکی ٍ 

 MROابسارآالت 

رٍیکرد هبتٌی بر لابلیت 

 اطویٌاى تجْیسات

 رٍغ ّای هبتٌی بر کار گرٍّی

رٍغ ّای بْیٌِ ظازی فرآیٌذ 

 ًگْذاری ٍ تعویرات

 رئیط

 کارشىاض

 مذیریت



ًتایج ارزیابی هؽاٍراى از هذیریت دارایی ّای  
 فیسیکی در خارگ



 

 چارچَب هذیریت دارایی ّای فیسیکی



 خط هؽی هذیریت دارایی ّای فیسیکی



 

 اّذاف اظتراتصی هذیریت دارایی ّای فیسیکی
 هتَلی حذ هجاز پیؽٌْادی تٌاٍب هحاظبِ ؼاخ  ّا اّذاف اظتراتصیک دارایی ّای فیسیکی ردی 

 ت ُیسات بکاری ي عمر آمادٌ افسایش 1

 درصذ آهادُ بکاری تجْیسات 

 )بِ تفکیک کلیِ ٍاحذّای عولیاتی(
  بات رًٍذ افسایؽی ؼػ هاُ

کلیِ ٍاحذّای 

 عولیاتی

درصذ کل زهاى تعویرات )اضطراری ٍ 

اصالحی( بِ کل زهاى ًت 
  بات رًٍذ کاّؽی ؼػ هاُ

کلیِ ٍاحذّای 

 تعویراتی ٍ فٌی

 زیعت محیط ح   ي ایمىی افسایش 2

تعذاد حَاد  ایوٌی بذلیل بْرُ 

 بْرّذاری ٍ خرابی تجْیسات
 HSE صفر ؼػ هاُ

 آالیٌذّْای پایػ هغایرتْای ًعبت

بذلیل )بْرُ برداری ٍ  هحیطی زیعت

 کل خرابی تجْیسات( بِ

 HSE  بات رًٍذ کاّؽی ؼػ هاُ

 ونُذاری ي تعمیرات َای َسیىٍ کاَش 3

درصذ ّسیٌِ ًت بِ کل ًفت صادراتی 

 )تعذاد بؽکِ(
  بات رًٍذ کاّؽی ظاالًِ

تعویرات ٍ 

 صادرات

درصذ ّسیٌِ ًت هخازى بِ کل ًفت 

 رخیرُ ؼذُ در هخازى
 ٍاحذ هخازى  بات رًٍذ کاّؽی ظاالًِ

درصذ ّسیٌِ تعویرات )اضطراری ٍ 

 اصالحی(  بِ ّسیٌِ کل ّسیٌِ ًت
  بات رًٍذ کاّؽی ؼػ هاُ

کلیِ ٍاحذّای 

 عولیاتی

 مذیریت داوش ونُذاری ي تعمیرات 4

 از بْرُ برداریدرصذ پیؽرفت اظتمرار ٍ 

 ًرم افسار ًت در ظازهاى
 برًاهِ ریسی هطابك با گاًت چارت پرٍشُ ظِ هاُ

تعذاد چکلیعتْا ٍ دظتَرالعولْای 

 تْیِ ؼذُ بِ تعذاد کل برًاهِ ریسی ؼذُ
 برًاهِ ریسی  درصذ100رًٍذ افسایؽی تا  ظِ هاُ

 



 

 ًمؽِ راُ هذیریت دارایی ّای فیسیکی



 فعالیت ّای ًمؽِ راُ

 



 

ُ ّای هذیریت  برًاهِ زهاًی اجرای پرٍش
 دارایی ّای فیسیکی در خارگ



 ًظام ًاهِ هذیریت دارایی ّای فیسیکی

نظام نامه مدیریت دارایی های فیزیکی.pdf


 هاهَریت ٍ اظتراتصی
 کلیذی فرآیٌذّای ظازهاى

 گرٍُ خاًَادُ خذهات /تَلیذ
کلیذی تجْیسات  

 ًگْذاری فعلی ٍضعیت
  تجْیسات

ارزیابی خَد  

هؽاٍراى ارزیابی  

ّا هصاحبِ  

 ٍ ًیازهٌذی ؼٌاظایی
ًگْذاری تکٌیک  

 اجرایی ّای برًاهِ
 ظازهاى

 َای بروامٍ با اظتراتصیک اَذاف بیه ارتباط
  فیسیکی َای دارایی مذیریت



جذٍل تحلیل تجْیسات کلیذی فرآیٌذّای 
 اصلی ظازهاى ٍ ٍضعیت ًگْذاری آًْا



ًوًَِ ای از ًتایج ٍضعیت ًگْذاری ٍ تعویرات 
 تجْیسات کلیذی برای فرآیٌذّای اصلی ظازهاى خارگ

Module 
Equipment 

category  

Equipment 

class   
Standardization 

Location 

Management 
Coding ISO 14224 بازرظی فٌی 

Planned 

Maintenance 

 Mechanical Pipeline r r r r a r دریافت

 Safety and control Valves a r r r 0 a دریافت

 Safety and control FCS r r r r 0 r دریافت

 Mechanical Storage tanks r r r r a r رخیرُ ظازی

 Mechanical Pipeline r r r r a r رخیرُ ظازی

 Safety and control Valves a r r r 0 a رخیرُ ظازی

 Mechanical Heater r r r r 0 r رخیرُ ظازی

 Safety and control TMS r r r r 0 r رخیرُ ظازی

 Safety and control VMS r r r r 0 a رخیرُ ظازی

 Electrical Earthing r r r 0 0 a رخیرُ ظازی

 Safety and control DCS r r r 0 0 0 رخیرُ ظازی

 Mechanical Pipeline r r r r a 0 اًتمال



 با تؽکر از تَجِ ٍ حضَرؼوا

آًچِ کِ یک ظازهاى را هتحَل هی ظازد تصوین ٍ حوایت  
 هذیریت ٍ ارادُ پرظٌل برای تغییر ًگرغ ّا ٍ اجرای تحَل اظت

 ًاصر جاللی
09153163393 

www.irantpm.ir 
naserjalali@gmail.com 


