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عریفتاب ا  نق هاما.دارایی هاستمدیریتاستراتژی هایا رایمع ایبهفیزیکیدارایی هایمدیریت
ولی   تبهاستراتژیسازمانی دید ا در.استسازمانیراهبردهایبا نارتباطواستراتژیمف   
از.   دمیهدایتم ل بانتخاب هایبهراسازمان همی   دا  قبا ییس ح  یرانع ا برنامه ی
 ر هیریتمدبرای لیرویکردبهار ا م   ربهاستراتژی لمهازفیزیکیدارایی هایمدیریت رفی
.می   داستفاد دارایی هاعمر
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تدویندرویژ به.استم   د رای ازا   وفعا یتم ی   ا تریزی برنامه ن  هردر د او ین
رنامهبتدوین رو  درمرحلهاین.استبر  ردارایویژ و اص ای ا ازمرحلهایناستراتژیک برنامه

بررسیو لی توا تماعیانت ارا تبیینبخ دو ام دو تی سازمانیکفیزیکیداراییاستراتژیک
ید ا  هایداسا برو مد به دستا  عا  ایهبربعدی مراح در.با دمیبا سریو ان نیمست دا 
احدومأم ریت ش رها سایردرمشابهسازمان هایتجربیا و بر انن را  ار ی ودا لیذی نفعان
. رددمیتدوینفیزیکیدارایمدیریت
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 روازانهبل دسازمانیاهدا  یا ه ردازیممیسازمانهایاستراتژیواهدا بررسیبهبخ ایندر
یاتاسمشخ اهدا وداردو  دمدونیبرنامهاهدا اینبهدستیابیبرای یام تا انه؟یااست
است؟ن رمدوسی دیدیباتکاملیایبرنامه
میمایی انزیرماتریسدرراسازماناستراتژیکاهدا س حاز  دبردا تم ض  اینتعیین  ت
:  یم

هبرنامه مدون بل د  روازان یشرفت بل د  روازانه

برنامه مدون م تا انه یشرفت م تا انه

 م

 م

زیاد

وض ح اهدا زیاد

 
هدا
ی ا
واز
  ر
 د
بل

بررسی استراتژی سازمان 



www.ipamc.org

ایجاد ارتباط بین مفاهیم استراتژیک سازمانی با تعریف استراتژی در مدیریت دارایی های فیزیکی

شرکت پاالیش گاز بیدبلند

(بررسی سیستمی سازمان)بخش دوم 

بررسی ساختار سازمانی

 رفتها ی عد ب سیلهت میما سازماندر یا ه ردازیممیسازمانسا تاربررسیبهبخ ایندر
انع ا یاداردو  دبرو راسیسازماندر یادارند؟مشار تها یریت میمدرنیزهاواحدیا  دمی
است؟فرماحکمبیشتریاستق  و

:  یممی انماییزیرماتریسدرراسازمانسا تاراز  دبردا تم ض  اینتعیین  ت

استق   و متمر ز
استاندارد سازی و 

متمر ز

استق   و عم می
استاندارد سازی و 

عم می

سازمان رسمی

 ز
مر
ت

 ز
مر
  ت
عد

سازمان  یر رسمی
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یاستارای فردی اریفره  سازماندر یا ه ردازیممیسازمانیفره  بررسیبهبخ ایندر
نیز  د   یتوابتکارازت ان دمییا   دفعا یتمشخ هایفرای داسا برباید ار ان یاوتیمی؟
ببرند؟ب ر 
:  یممی انماییزیرماتریسدرراسازمانفره  از  دبردا تم ض  اینتعیین  ت

سیستم های  خ ی سیستم های همکاری

 زادی و همکاری زادی  خ ی
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.  دت  یبهاداراییمدیریتبرایهاییسیاستبایدسازمانار دمدیریت
با  دسازمانیاستراتژیکبرنامهبام ابقوبر رفتهبایدهاسیاستاین•
با  دسازمانهایداراییوعملیا ابعادوماهیتبامت اسب•
با  دسازمانیهایسیاستسایربام ابق•
وبا  دسازمانریسکمدیریت لی  ار  ببام ابق•
انامکراهاداراییمدیریتاستراتژیوعی یاهدا ها برنامها رایوایجاد هده دارائه  ار  بی•

.سازدمی  یر
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:بر مردزیرم ارد ا بدرمی ت انرا«فیزیکیدارایی ایمدیریتمشی  »بیانیها لیاهدا 
.تج یزا ودارایی هااستراتژیکمدیریتبرای ار  بیتدوین•
.«کیفیزیدارایی هایمدیریتعی یاهدا »بهدستیابیم   ربه لیا زاما وا   تعیین•
.«فیزیکیدارایی هایمدیریت» ار یریبهحدودسا تنرو ن•
. ر تمختلفس  حدر«فیزیکیدارایی هایمدیریت»درمشار تبهتع دایجاد•
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این. دمی  استفاد استراتژیتدوین ام  ار  بع  انبا ار  بیازاستراتژی تدوینبرای
بم اس(  نا  نانداز  هایدر)سازمان هاان ا برای همی   دارائهرارو  هاییوابزارها ار  ب 
از س.  د  زی  وارزیابی  اسایی رااستراتژی هاتامی   د مکاستراتژیست هابهواست
 ار دارای ار  باینفیزیکیداراییمدیریتح ز درسازمان اریهایرو ارزیابیوبررسی
:ازعبارت د هاستا لیمرحله
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.می   دت یه نمأم ریتبیانیهوسازمانمأم ریتمرحلهایندر: رو مرحله•
نای.می   دمشخ استراتژی هاتدوینبراینیازم ردا لیا  عا مرحله ایندر:ورودیمرحله•

بسا ه.است(EFE) ار یع ام ارزیابیماتریس (IFE)دا لیع ام ارزیابیماتریس  ام مرحله
   درحتیسازمانمأم ریتتغییربهم جرمی   د حا  سازمان ارجودا  از هبیشتری  ا ت
فراهمارمب اییمی  یددستبه(ورودی)مرحلهایندر ها  عاتی.  داستراتژیکمدیریتفر ی د
 ردرزیابیاو  اساییرااستراتژیمختلف زی ه های ن ها دا تنن ردرمقایسهبامی ت ان همی  ورد

.  ندانتخاباستراتژی هاب ترینتا
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دا تن رندرباو بلیمراح ازحا  ا  عا بهت  هبامرحله ایندر:مقایسهیات بیقمرحله
ت هافر ) ار یا لیع ام و( لیدیضعف هایو    ها)دا لیا لیع ام سازمان مأم ریت

.ی  رددمایجادت ازنن عی ن هابینوا  درومی   ندداد ت بیقهمبا(استراتژیکت دیدهایو
تا  د داد ت بیق  نا  نابزارهایازاستفاد با ار یودا لیع ام مرحلهایندر

ودا لی ع امبامت اسبوب د سازمانمأم ریتراستایدرمی   ند  اسایی هاستراتژی هایی
:ازعبارت دمی  یرند راراستفاد م ردع ام  ت بیقبرایمرحلهایندر هابزارهایی.با  د ار ی
(IE) ار یودا لیماتریسو(SOWT)س ا ماتریس
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 (QSPM) میاستراتژیکبرنامه ریزیماتریسازاستفاد با  ر مرحلهدر:ت میم  یریمرحله
بدونو یعی ی   هایبه (ت بیقمرحله) ب مرحلهدر د   اساییاستراتژی هایمختلف زی ه های
راراتژی هااستان ا نسبی  ابیتماتریساین.می  یرند رار ضاو وارزیابیم رد خ ین راعما 

.می دهدارایهعی یمب اییک اصاستراتژی هایانتخاببرایبدین   نهومی   دمشخ 

         ع

       أ                     أ            

           

     س                         س                    

          ق     ق  س 

                  س           س

       ص        

     س                          
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مل تدوین دستورالع–تدوین برنامه های تاکتیکی و عملیاتی )بخش پنجم 
(شاخص اهمیت تجهیزات

یرزم ارد.می با د نارزیابیمعیارهای تعریفتج یزا  اهمیت ا   نا یزبرای ا او ین
م رد ن اویر رابی/  ااثرا بایستی ههس تدارزیابیاینباریمعیارهام مترینوا لی ترین
. یرد رارت لی وتجزیه

ایم ی•
زیستم ی •
سرمایه•
 ر تاعتبار•
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شاخص 
اهميت

عدد ريسك
درجه 
ريسك

فعاليت های الزم االجرا

X>600توقف توليد تا زمان كاهش خطر-اقدام فوری اصالحيبسيار باال

H300-599نياز به بررسي و توجه هر چه سريع تر استباال.

M90-299خطر بايستي بدون تأخير برطرف شودمتوسط.

L<90كم
خطر بايستي بدون تأخير برطرف شود ولي وضعيت 

.اضطراری نيست
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(تدوین برنامه های تاکتیکی و عملیاتی)بخش ششم 

تژیاستراتدوينبهقبل،مراحلازحاصلاطالعاتاساسبربخشايندر
ابهمشعملياتيشرايطدارایكهتجهيزاتيازگروهيياتجهيزهربرای

.مي پردازيمهستند
ت،تصميمااساسبرتجهيزهربرنامه هایواهدافتصميمات،قدمايندر

تدوينرزيشرحبهعمرچرخهتفکيكبهواستراتژيكتحليلسياست ها،
:مي گردد

خريدبرنامه
عملياتبرنامه
نگهداشتبرنامه
جايگزينيبرنامه
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 ایان

مم  ن از ت  ه  ما


