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 1پیکرشناسیاز منظر  –مدیریت دارایی 
 پیکرشناسی )آناتومی( = مطالعه ساختار یا کارکردهای داخلی چیزی

 بررسی و تجزیه و تحلیل اجزای تشکیل دهنده آنبه منظور 
 برداریبهرهبرای  2این سند توسط مؤسسه مدیریت دارایی

 .منتشر شده است یعموماستفاده اعضای مؤسسه و نیز 

 کنیم.درباره این سند استقبال می هر پیشنهادیاز بهبود مستمر،  بهبه عنوان بخشی از تعهد خود ما 

 برداریبهرهلطفًا از آن برای  اما .کنیماستفاده کنید استقبال میسازی دیگر اعضای سازمان خود یا آموزش و آگاهاز اینکه از این سند برای مطالعه شخصی 
کنید، لطفًا کپی می نیز بخشی از آن راهر اگر  .نمایید تهیهالکترونیکی آن را  کپیو یا  )با همه محتویات آن( کپی کنیدسند را  کل تجاری استفاده نکنید،

 تجاری ما را حذف نکنید. نشانو  نماییدمنبع را ذکر 
 :ددانلود کنن وب سایت ماآدرس زیر در از  شخصاً افراد بخواهید که این سند را دیگر لطفًا از 
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 مکملسناد ا یاو  شودمیاین سند اصالح  در مواردی کهشرایط و ضوابط ما را بپذیرید.  شودمیاز شما درخواست  و فقطاست  رایگاناین سند دانلود 
در اختیار شما  هویتیبه همه افراد ثبت نام شده در سایت، اطالع خواهد داد. اطالعات مؤسسه مدیریت دارایی مراتب را ، شودمیتولید  یجدید

.گرفتنخواهد  قرارهای دیگر سازمان

 3ق نشرح
و مالکیت معنوی در مورد اطالعات  و نشر چاپ مرتبط باکلیه حقوق 

، متعلق به باشد شدهتصریح د، مگر در مواردی که موجود در این سن
های های موجود در گروه شرکتمؤسسه مدیریت دارایی یا سایر شرکت

به هر  تواندمین سندسسه مدیریت دارایی است. هیچ بخشی از این ؤم
رسانه یا نوع هر طریق از آن یا انتشار شکل مادی )از جمله فتوکپی و 

مجوز اخذ موقت و چه اتفاقی( بدون  الکترونیکی، چه بصورت وسیله
 شود. بازنشرکتبی از مؤسسه مدیریت دارایی، 
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 سلب مسئولیت
اعضای خود و  برداریبهرهبرای این سند را  ،مؤسسه مدیریت دارایی

. این سند فقط برای راهنمایی و کندمیمنتشر  یعموماستفاده 
، کارمندان یا است. مؤسسه مدیریت دارایی و نمایندگان رسانیاطالع

ناشی  هاییا زیان در قبال خساراترا گونه مسئولیتی پیمانکاران آن هیچ
. پذیرندنمیمندرج در این سند اطالعات از  برداریبهرهو یا مرتبط با از 

تخلف ، یقرارداد و دعوی این محدودیت مسئولیت در مورد هرگونه ادعا
ه استثنای اظهارات )ب نادرستانگاری(، اظهارات سهلقصور و  شامل)

. این شودمی(، نقض وظیفه قانونی یا سایر موارد، اعمال فریبکارانه
محدودیت در مسئولیت، موجب سلب یا محدودیت مسئولیت در 

تصریح ، و شروط شودنمی است مواردی که توسط قانون ممنوع شده
 .کندرا نیز فسخ نمی یمرتبط هیچ توافقنامه شده در

http://www.theiam.org/knowledge/asset-management-an-anatomy
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 IAM( 4( یت داراییسسه مدیر باره مؤ  در
 در ارتباط باکه  است و متعهد شوداداره میکنترل اعضای خود مالکیت و  تحت این مؤسسهای و غیرانتفاعی است. سسه مدیریت دارایی یک نهاد حرفهمؤ

برای افراد و نه تنها ریت دارایی رشته مدیبه پیشرفت و ترویج  وجودی ما این است کهفلسفه  .کندود را حفظ خاستقالل های تجاری و بازرگانی انجمن
های فرایند ارتقایهای ما . اولویتکمک کنیم ،عموم برداریبهرهبرای بلکه  ،ی فیزیکیهاداراییو مراقبت از  برداریبهره، ایجاد دست اندرکارهای سازمان
 است. ییدارا تیریدر حوزه مد های آنهاگیشایست محسوسارتقای کمک به افراد برای همچنین و  موفقهای تجربهآموزش و ، دانش بکارگیریتولید و 

 
 تقدیر و تشکر

ی و به ویژه مشارکت کنندگان افراداین از همه  مایل استمدیریت دارایی سسه مؤتولید شده است.  افراد زیادیچشمگیر های این سند با تالشنسخه انگلیسی 
 کند.تشکر  ،است ذکر شده این سند یانیصفحه پاکه نام آنها در 

مؤسسه مدیریت . شودمنتشر می« پیکرشناسی مدیریت دارایی»فارسی  عنواناست که با شده  تولید 5ترجمه فارسی آناتومی توسط شرکت راهبران پترو پیمان
و  توسعهکمک به مینه ی این شرکت در زهافعالیتدارایی از تالش ارزشمند شرکت راهبران پترو پیمان در ترجمه این سند به زبان فارسی و همچنین سایر 

  .   کندمیمدیریت دارایی تشکر رویکردها و دستاوردهای علمی و کاربردی مؤسسه  مدل مفهومی و ترویج 

 

 

 

 

 

 حق نشراطالعات مربوط به انتشار و 
 ده است. منتشر شhttps://www.theiam.org  این سند توسط مؤسسه مدیریت دارایی

 ه است.نشان داده شد سندویرایش در باالی هر صفحه تاریخ آخرین ویرایش و شماره 

 پیشنهادات تاریخ اصالحیهشماره 

   

                                           
 .است IAMشود، منظور همان از این پس هر جا در این متن از مؤسسه مدیریت دارایی نام برده می 4

5 Petro Contract Navigators Company (PCN Co.) 
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 مؤسسه مدیریت دارایی  پیشگفتار

 درباره این سند
های تجاری، دولتی )مرکزی و محلی( و غیر در سازمان دیزیاتوسط افراد در بسیاری از کشورها و  (آناتومی) سند پیکرشناسیهای قبلی ویرایشدانیم که میما 

 ،این سند سوم ویرایشاصالح شد. بازنگری و  2014منتشر و در سال  2011در سال  اولین ویرایش این سندو مورد استفاده قرار گرفته است. شده انتفاعی خوانده 
 . 6کنیمبیشتر استقبال می هایو پیشنهادظرات همچنان از نو ما  است آنکاربران از بسیاری  های دریافتی ازبازخوردکننده نظرات و منعکس

دستاوردهای ؛ چیستی مدیریت دارایی تدوین کردیم. شناختی عمیقتر ازمدیریت دارایی  نسبت بهبهتر  یشناختهدف ایجاد با را  مدیریت دارایی سند پیکرشناسیما 
در  ،کنندمی کمک مدیریت داراییبه هایی که ها و نگرشدانش، مهارتعالوه بر این، آن. زیربنایی و فلسفه  مفاهیم شرحاین رشته و کاربرد ؛ دامنه مدیریت دارایی

 .اندشده تشریح این سند

 مشخص کرد، سازیو مستند اخذمدیریتی  یا نظام یک سیستمقالب توان در را که میاز مدیریت دارایی هایی جنبه مرتبط باالزامات   001۵۵7-ایزواستاندارد 
رشته  تروسیع به عنوان بخشی از زمینهرا دارایی  مدیریت نظامنیز،  سند پیکرشناسیاست. بنابراین  8نظام مدیریت داراییاز  فراتر. اما رشته مدیریت دارایی کندمی

 .گیرددر نظر میمدیریت دارایی 

 سند پیکرشناسیاستفاده از 
و نکات  خواندن و فهمفعاًل ، نداریدرا این کار  انجام در حال حاضر وقت کافی برای. اما اگر تا آخر مطالعه کنید از اولسند را  این کل کهکنیم می توصیهشما به 

"مدیریت  2بخش توانید خواندن این سند را از در این رابطه می بقیه سند را نیز مطالعه کنید. وقت فرصت داشتیدهر ، و را شروع کنیدمهم  وکلیدی های بخش
مدیریت دارایی را های فعالیت بنیان و فلسفه، پایهمفاهیم ضمن پوشش ها "چرا مدیریت دارایی اهمیت دارد؟" شروع کنید. این بخش 4یست؟" و بخش دارایی چ

  را دارد!و مطالعه مدیریت دارایی، ارزش کاوش  در پی آن هستند که نشان دهندکنند و مشخص می
با . آشنا شویدها و کارکنان سازمان در ارتباط با مدیریت داراییهای با دغدغه" را بخوانید تا ؟دهدچه کسی انجام می "مدیریت دارایی را ۵بخش  می توانید سپس

 .شودمی روشنبرای شما  ،ها و افرادسازمان گروههر دو توانمندسازی  در ارتباط با، "  9مدیریت دارایی سیر بلوغیا   "سفر اصطالح مفهوم بخش،این مطالعه 

بافت و " را بخوانید. این بخش دارایی  مدیریت نظامهای مدیریت دارایی و "مدل 3، بخش بشناسیدمدیریت دارایی را تشکیل دهنده اصلی عناصر خواهید ر میاگ
ی محسوب مدیریت نظام ر از یکای فراتمقولهکه چرا مدیریت دارایی  کندمیو روشن  کندمی تشریحرا   10 ۵۵۰۰۰-ایزواستاندارد  در دارایی مدیریت نظام زمینه

 .شوندمیمعرفی در همین بخش نیز موضوع مدیریت دارایی"  39" شود.می

و یکپارچگی ارائه موضوعی  گسترهتا  مراجعه کنیدعات مدیریت دارایی" و"موض 6به بخش  توانیدفوق در موقعیتی خواهید بود که میهای پس از مطالعه بخش
به احتمال اما  -ندارند  ارتباطیکنید که برخی از موضوعات به شما یا کسب و کار شما  تصور. در ابتدا ممکن است هتر بشناسیدبشده توسط مدیریت دارایی را 

توانید میرا به هر ترتیبی که مایل هستید  6بخش های البته سرفصل! دست خواهید یافت، خودپیش بینی  فراتر از انتظار وارزشی به این بخش، کامل با مطالعه  زیاد
 دنبال کنید.

مقدمه رجوع کنید قسمت کنیم که به توصیه می لذا قویاً . استالزم را داشته ارزش  آن مطلبمگر اینکه  ایم،مطلبی را در این سند نگنجاندهما الزم به ذکر است که 
 د!را مطالعه بفرمایی 6تا بخش حداقل و امیدواریم که  ین سند را از همانجا آغاز کنیداو مطالعه 

                                           
 شود.شود و اولین ویرایش سند آناتومی به زبان فارسی محسوب میاین سند که ترجمه فارسی ویرایش سوم نسخه انگیسی سند آناتومی است، با عنوان پیکرشناسی مدیریت دارایی منتشر می 6

7 ISO 55001:2014, Asset management - Management systems – Requirements 
8 Asset Management Sysytem (AMS) 
9 Asset management journey 
10 ISO 55000:2014, Asset management - Overview, principles and terminology 
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 پیشگفتار مترجم
در رابطه با و بویژه اند. با این حال کردهمدیریت میبرای خلق ارزش بیشتر ی خود را هاداراییها از دیرباز و سازمان مردممدیریت دارایی موضوع جدیدی نیست و 

همزمان با این . شدرایج  المللیسطح بیندر و لتی در بخش خصوصی و دومیالدی  1980ی فیزیکی، استفاده از اصطالح "مدیریت دارایی" از دهه هادارایی
های آموزشی کوتاه مدت دورهگیری و در کشورهای گوناگون شاهد شکل شدرشته مدیریت دارایی نیز به تدریج به عنوان یک رشته جدید مدیریتی مطرح  ،جریان
  . ایمبودهدر این زمینه در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری های دانشگاهی دورهو حتی 

مجامع و نهادهای گوناگون دولتی و ها، دانشگاه، هاهها، مؤسسبا شتابی روزافزون جریان داشته است و انجمن المللیسطح بیناین روند طی دو دهه اخیر در 
 .    اندهای ارزشمندی داشتههای عملیاتی و کاربردی مدیریت دارایی تالشغیردولتی در زمینه توسعه و ترویج دانش و مدل

ای و بعضًا متعارض، های سلیقهی فیزیکی دارند، استفاده از رویکردها و روشهاداراییوابستگی شدیدی به  بزرگ دولتی و خصوصیاز آنجا که بسیاری از صنایع 
وری ررفت منابع و کاهش محسوس بهرهموجب هد تواندمی، هاداراییهداشت و کنارگذاری این ، نگبرداریبهرهدر مدیریت و اتخاذ تصمیمات مرتبط با ایجاد، 

 .شود ی فیزیکی در سطح کالن و ملیهاداراییکلی 
ما را (، ۹۰۰۰-گیری اثربخش از استاندارهای مدیریت کیفیت )سری ایزواستقرار نظام مدیریت کیفیت و بهره در زمینه هاکشوربسیاری از تجربه نه چندان موفق 

جدیدی را در ارتباط با ترویج فرهنگ و دانش مدیریت دارایی و بهره گیری مؤثر از استانداردها و رویکرد س بیاموزیم و مسیر دارد که از تجربیات گذشته دربر آن می
   .نشوندخطاهای گذشته تکرار در یک همکاری جمعی تالش کنیم پیش گیریم و  در های بلوغ و سرآمدی مدیریت دارایی( و مدل۵۵۰۰۰-)سری ایزو

مدیریت دارایی در دو دهه اخیر بوده است. سند آناتومی و فرهنگ توسعه و ترویج دانش  نوینایی یکی از اولین نهادهای فعال و اثرگذار در موج مؤسسه مدیریت دار
است که تاکنون در  اسنادیترین و با ارزش، یکی از مهمترین شودمیمندان فارسی زبان تقدیم عالقه “پیکرشناسی مدیریت دارایی ”که ترجمه فارسی آن با عنوان

ها و افراد قرار گرفته است. این سند و دیگر اسناد ارزشمند مؤسسه مدیریت مورد استقبال گسترده سازماندر کشورهای زیادی زمینه مدیریت دارایی منتشر شده و 
کمک در بین مخاطبان فارسی زبان مدیریت دارایی  به توسعه و ترویج فرهنگ و دانش توانندمیکه دیگری دارایی و همچنین مدارک علمی، آموزشی و کاربردی 

 مندان قرار خواهند گرفت. و در اختیار عالقه شوندمیو تألیف  پیمان ترجمه به صورت کاماًل تخصصی، توسط شرکت راهبران پتروبه تدریج و کنند، 
به ارتقای خود  های ارزشمندو نقطه نظر هاو با پیشنهاد مشارکت داشتهی پیکرشناسی مدیریت دارای یفارسسند  پدیدآوریکه در همه کسانی دانم از می وظیفه خود

مدیر توسعه کسب و کار شرکت راهبران  نیما سرمدیو آقای دکتر مدیر خدمات آموزشی ثمینه مّکی دکتر خانم اند تشکر کنم. بخصوص از کمک کرده آن تکیفی
مؤسسه مدیریت  کارکنان و مدیراندریغ های بیو کمکی کنم. از همکارمی ، صمیمانه سپاسگزاریاندتهای در تولید این اثر داشپتروپیمان که نقش مهم و ارزنده

مؤسسه رسمی شان و قرار دادن این نسخه فارسی در سایت ارزشمند یهاراهنماییها و حمایتنیز به خاطر  11اتساندی و و مک کئون دیوید آقایانویژه دارایی و به 
 . سپاس و تشکر را دارم نهایت ،مدیریت دارایی

این کار انجام مؤسسه مدیریت دارایی مأمور به  سویاز رسمًا که را دانم مراتب قدرانی ویژه خود از اعضای محترم تیم بازبینی ترجمه فارسی در ضمن الزم می
و آقای  ایاسترال کسیستا  ریحانه حسامی از شرکت  دکتر ، خانمشرکت بنتلی کانادانسترن عادلی از  مهندسدر این تیم خانم شدند، تقدیم این عزیزان نمایم. 

مؤثری بسیار نقش نیز این بزرگواران  ی اصالحیپیشنهادهاپیگیری، دقت عمل و  .اندحضور داشته استرالیا ملبورن خطوط متروی از شرکت  کبیریبهنام  مهندس
            در ارتقای کیفیت این سند داشته است.

از همه گیرم و  مات همه این عزیزان، در صورت وجود هر گونه اشکال و ایراد در متن این سند، مسئولیت کامل آن را شخصًا بر عهده میبه هر حال علیرغم زح
و یا سایت رسمی مؤسسه   info@pcngp.com ایمیل نقطه نظرات و پیشنهادهای اصالحی خود را از طریق کنممیخوانندگان محترم این سند نیز تقاضا 

   تا در ویرایش بعدی مورد استفاده قرار گیرد. اعالم بفرمایند  https://theiam.org مدیریت دارایی
 حسین شریف پور                                                                                                                                                         

  خورشیدی ۱۳۹۹  ماه فروردین برابر بامیالدی  ۲۰۲۰ آوریل                                                                                                                                                          

                                           
11 David McKeown and Andy Watts 

mailto:info@pcngp.com
https://theiam.org/
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 مقدمه -1
 یا خیر: آیا این سند ارتباطی با کار شما دارد و برای شما مفید استتوانید دریابید که زیر می با پاسخ به پرسش

 های زیر در سازمان ما مصداق دارد؟آیا هیچ یک از گزاره

 ( دشوار است.های دولتی، مراجع قانونگذارای، سهامداران و غیرهذینفعان کلیدی )مشتریان، سازمان برایهای سازمان اثربخشی هزینه توجیه 

 اتکنند و این موجب ایجاد تأخیرسازمان، به یک زبان مشترک گفتگو نمیمختلف های بازرگانی و فنی/مهندسی و بخش /کارکنان مالی ،
 .شودمی ی از دست رفتههاو فرصت هاسرخوردگی

 در مقوالت ایمنی،  .شودمیمحسوب ن سازییمتصمهای معمول و متداول فرایندمند از مدیریت ریسک پراکنده و ناهماهنگ است و بخشی نظام
 .گیردمیمورد استفاده قرار  مختلفیهای رویکرد ،سازمانیو مدیریت ریسک  هاداراییعملکرد پایایی زیست، قابلیت اطمینان/مدیریت محیط 

 مخصوص یهای عملکردها و سنجهامهبر اساس برنو پاره پاره و نامنسجم است ) هر یک از واحدهای سازمانی به صورت مجزا  فرهنگ سازمانی 
 (.شودمیزگی یجاد تعارض و بی انگیکنند و این امر موجب اخود کار میبه 

 قابت با یکدیگر و دوبارههمسویی اهداف و منابع، در حال ر توجه بههای زیادی بدون های عملیاتی از کارایی الزم برخوردار نیستند و تیمهزینه-

 باشند.می کاری

 مقابله  اقدامات تاکتیکیآیند که نیازمند ، موارد غافلگیرکننده و حوادث زیادی پیش میهاداراییروی  گذاریسرمایهزایش میزان علیرغم اف"
 هستند.آتش نشانی(  )و یا اصطالحًا اضطراری" 

 مان با انتظارات میان مدت و بلند مدت سازی هاداراییموجود بین ظرفیت و توانمندی کنونی  هایاستراتژی روشن و شفافی برای مواجهه با شکاف
 وجود ندارد. هاداراییسازمان از این 

 های و طرح گذاریسرمایههای بلند مدت طرحناهماهنگی فقدان و یا ای از فوریت باید اجرا شوند، با و با چه درجهها در ارتباط با اینکه کدام پروژه
 .توجیهی کسب و کار مواجه هستیم

   مجدد قابل  گذاریسرمایهشده است و از این جهت نیازمند  منسوخفرسوده و کهنه است و یا اینکه فناوری بکارگرفته شده در آن  هاداراییسبد
ها مهمتر و گذاریسرمایه ی نیز برای ارزیابی اینکه کدامفرایندتخصیصی محدود هستند و هیچ های باشد. اما منابع مالی و بودجهتوجهی می

 د، وجود ندارد.اضطراری هستن

  با چه کارکردهایی و در کجا موجود هستند. وضعیتییی، در چه هاداراییهیچ منبع اطالعاتی واحد و موثقی وجود ندارد که نشان دهد واقعًا چه ،
 یا غیر قابل اعتماد هستند./ها و اطالعات موجود بسیار پراکنده، به روز رسانی نشده وداده

مدیریت دارایی و  رشته آشنایی بادر ارتباط با سازمان شما مصداق دارد، در این صورت رسد و برای شما آشنا به نظر میای باال هاز گزارهحتی یکی چنانچه 
 .شودمفید و ارزشمند برای شما محسوب  گذاریسرمایهیک  تواندمیتخصیص زمان برای مطالعه و بررسی این سند )پیکرشناسی مدیریت دارایی(، 
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 کرشناسی مدیریت داراییهدف سند پی
های آموزشی بسیار خوبی در این زمینه وجود و دوره متونآورد. این سند برای افرادی که در پی درک و شناخت مدیریت دارایی هستند، نقطه ورود مناسبی فراهم می

شناخت محدوده کاربرد هر یک از موضوعات  ویریت دارایی مدرشته کلیت ای بر مقدمهپیکرشناسی سند دارد اما این سند شبیه هیچیک از آنها نیست! در واقع 
 پیکرشناسی مدیریت دارایی برآنست که: زیرمجموعه مدیریت دارایی است.

 مدیریت دارایی به درک و شناخت بهتری از این مقوله برسند و بدانند که کجا دنبال اطالعات بیشتر باشند  خود در سیر بلوغیا  به افراد کمک کند در سفر
 در مراحل بعدی چه کارهایی انجام دهند. و 

 مدیریت دارایی کمک کند. آنها در زمینههای و/ یا بهبود توانمندی گیری برای استقرار نظام مدیریت داراییها در تصمیمبه سازمان 

 نیست! هاداراییاین سند فقط در مورد 
ای که بتوانند محصوالت و خدمات مورد نیاز به گونه هادارایی اداره کردن. داردی فیزیکی هاداراییبه وابستگی و اتکای شدیدی  ،امروزجامعه مدرن کارکرد مؤثر 

نام  یک .توانند از هر نوعی باشندمی هادارایی. اما شودمیکه با نام مدیریت دارایی شناخته قرار دارد ای رشتهتوجه  کانون در، فراهم آورندو در آینده  زمان حالرا در 
کنید، یک دارایی می گذاریسرمایهآن  رویها و هر آنچه که شما برای رسیدن به هدفتان ها، فرصت، یک مجوز کاری، یک گروه از شرکتگواهینامهتجاری، یک 

 !شودمیمحسوب 
. به عبارتی موضوع اصلی مدیریت تمرکز دارد شود،صرف می هاداراییبه مقداری بیش از آنچه که برای  هاداراییارزش از طریق  کسبمدیریت دارایی بر موضوع 

  ارزش و دستیابی به اهداف کسب و کار سازمان است. خلقبه منظور  هاداراییاز  استفادهدارایی، 
در پیچیده و پیوسته  تواندمیشکل گرفته است. مدیریت دارایی و متعددی های گوناگون ها و فرهنگکشوردر  ،دهه ینمفاهیم بنیادین مدیریت دارایی طی چند

 ی مورد استفاده برای مدیریت آنها باشد.هاسیستم، زمینه و بستر بکارگیری آنها، و یا هاداراییاز خود  برآمدهحال تغییر و تکامل باشد. این تغییرات ممکن است 

ذینفعان داخلی و از سوی ازمند درک و حمایت . این کار نیاستآن تأمین زنجیره از سازمان و از درون  افراد زیادیمستلزم مشارکت فعال  موفق، داراییمدیریت 
های مدیریت دارایی توسط تیم اجرایکه ممکن است تمایل به اثرگذاری و اعمال نفوذ داشته باشند.  باشدمیگذاری خارجی از جمله سهامداران و مراجع قانون

 شودمیرهبری شروع ارشد های شناخته شدن است. این جریان از سطح تیمت به رسمیدرحال ای فزایندهعام و به شکل ، در تمام سطوح سازمانو ای وظیفه-میان
 .به الیه های پایین تر سازمان تسری می یابددهند، ی مدیریت دارایی را انجام میهافعالیتای کسب و کار که کارشناسان حرفهگوناگون سطوح  از طریقو 

 ؟ چرا "پیکرشناسی"
ابتدا رود که همه پزشکان انتظار می وپزشکی است. هیچ پزشکی نباید از آناتومی پایه غافل باشد با رشته از یک قیاس برگرفته  – (آناتومی) پیکرشناسی –نام این سند 

در مورد قاعده این  در رشته تخصصی منتخب خود بپردازند.تر خبرگی عمیقآن به توسعه دانش و  پس ازو  کسب کننددانش عمومی الزم درباره تمام بدن را 
 دانش میزان)اما  پیدا کنندموضوعات مطرح شده در این سند درک و شناخت کافی نسبت به ابتدا رود که کارکنان انتظار می و کندمیمدیریت دارایی نیز صدق 

 صورتبه رج در این سند مند موضوعاتعناوین و بسیاری از یادگیری دارد(. بستگی کنند ، به نقشی که در سازمان ایفا میمورد نیاز آنان خبرگیو  تخصصی
موضوعات و  گستره کامل اشراف برتنها با  ،است نگرو کل یک رشته جامع پزشکیمانند  نیز مدیریت داراییاز آنجا که اما  است، امکان پذیر و جدا از هم مستقل
 شود. ییدر سازمان اجرا آمیزیتموفقه شکلی ب تواندمیشده در این سند،  تشریحی هافعالیت

توانند در توانمندسازی چگونه میتا دریابند  کندمی. همچنین به آنها کمک برسنداز مدیریت دارایی  یمشترک درکو  زبان بهها تا تیم کندمیکرشناسی کمک سند پی
بیشتری را و مراجع منابع مسیر  ایندر  ای خود هستند وتوسعه حرفه سفرمسیر چه جایی از در دهد که به آنان نشان می. عالوه بر این سازمان خود سهیم باشند

  .کندمیو معرفی  مشخصآنان استفاده برای 
به عنوان یک منبع مفید استفاده است، ای که در انتهای این سند آمده نامهتوانند از واژهکسانی که با واژگان و اصطالحات مدیریت دارایی آشنایی کافی ندارند، می

 نمایند.
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یت دارایی چیست؟  -2  مدیر
در فضای اینترنت  "ییدارا تیریاصطالح "مد یبا جستجوکه  ینتایج

 .هستند و مالی گذاریسرمایهمدیریت  مرتبط بابیشتر  شود،مشاهده می
در  مختلفعناوین و مطالب طیف وسیعی از این نتایج،  البالیدر 

توانند گیج کننده شود که میمینیز مشاهده  ی فیزیکیهاداراییارتباط با 
، مدیریت دارایی دارایی استراتژیکمدیریت  عناوینی چون: ند.باش

اموال، مدیریت دارایی امکانات، مدیریت دارایی زیرساخت، مدیریت 
 مطرح ساختن مدعیهر یک  رسدمیبه نظر  که ،غیرهدارایی شرکت و 

صرفنظر از  ، 12 این صفات ممیزهالبته  هستند. متمایزخاص یا  یمورد
 ثابت اً ذاتهسته شوند،  تیریمد قرار استکه  ییهاییدارا تیماه اینوع 

 داراییمدیریت را )که همان و اصطالحات هیچیک از این عناوین 
 . دندهنمیتغییر  است(،

( 1-3-3)بند  در تعریف مناسب برای مدیریت داراییبنابراین ارائه یک 
 را باید بسیار مفید و کارگشا تلقی کرد. تعریفی ۵۵۰۰۰-استاندارد ایزو

تحقق  ه منظور"فعالیت هماهنگ یک سازمان ب: با این مضمون
 :مذکور استاندارد متن در که "،هادارایی توسطارزش 

 که دارای  است موجودیتی یا یزمورد، چ( "1-2-3)بند  دارایی
 "؛ استبرای یک سازمان  بالفعلیا  بالقّوهارزش 

 در این  یتعریف مدیریت دارای نیز در ارتباط باراهنما  چند نکته و
 :آمده است . از جمله اینکهاستاندارد 

، هاهزینهبین  ایجاد توازنشامل  معموالا تحقق ارزش  " -
 ؛ خواهد بودو عملکرد  هافرصت و منافع حاصل از ،هاریسک

                                           
12 Qualifying descriptors 
13 Profiles 

برای مثال،  ،تواندمی دارد و ایگسترده"فعالیت" معنای  واژه -
  آنها باشد." سازیپیادهو  هابرنامه ،ریزیبرنامهشامل رویکرد، 

این  .است هاداراییکارهایی برای انجام چیزی فراتر از  مدیریت دارایی
 ارزش و دستیابی عرضهخلق و برای  هاداراییاستفاده از  به رشته مدیریتی

. همچنین رویکرد و روش پردازدمیبه اهداف کسب و کار سازمان 
ازمان نسبت به نگرش سی در و تحول آوردفکری متفاوتی به همراه می

. هر سازمان کندمیایجاد فرهنگ سازمانی و  همسوییمقوالتی چون 
کند و در جهت  مشخصتعریف و مصادیق ارزش را برای خود  باید

مدیریت ی را برای روشراه و  ،هاداراییارزش کل از  نیبهتر کسب
 .انتخاب نماید یشهادارایی

گ، کوچک، خصوصی، بزراعم از  هاع سازمانانوا درمدیریت دارایی 
 از سراسر روزافزون شواهد کاربرد دارد. انتفاعیغیرو  یعمومی، دولت

موجب  تواندمی اثربخش داراییمدیریت  است کهحاکی از آن جهان 
 :شوددر موارد زیر های آن بهبود قابلیتو سازمان و اعتبار شهرت افزایش 

 ایمن؛ کردکار 
  ؛و نظارتی قانونیبرآورده نمودن الزامات 
  13هایینمایهارائه  برایکسب و کار آتی  هایاستراتژیارزیابی 

 ؛ قابل تحمل یسکر هزینه و ،عملکرداز متمایز 
 آنها در طول عمر هاداراییهزینه مدیریت  چشمگیر کاهش . 

 یسکرشنایپ از منظر –مدیریت دارایی 

 به منظورداخلی چیزی  کردهای= مطالعه ساختار یا کار (آناتومی) پیکرشناسی

 آنتشکیل دهنده  اجزایو تجزیه و تحلیل  بررسی
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 تکامل مدیریت دارایی روندو  خاستگاه 2-1
از دیرباز و سازمانها  مردمجدیدی نیست و  موضوعمدیریت دارایی 

در رابطه با حال  . با ایناندکردهمیخود را مدیریت ی هاراییدا
 1980از دهه اصطالح "مدیریت دارایی"  استفاده ازی فیزیکی، هادارایی

  :شد رایج هابسیاری از کشوردر بخش خصوصی و دولتی در میالدی 

  را در دوره  واژهدر انگلستان، صنعت نفت و گاز دریای شمال این
 دههو سقوط قیمت نفت در  14پایپر آلفا ینفت ویسکپس از فاجعه 

مورد نیاز بود و مشخص  بنیادین. تغییرات رایج کردمیالدی  1980
 سکویکه هر ای رشتهی کوچک، پویا و چندهاتیم تشکیلکه  شد

، کردندمدیریت می عمرچرخه کامل دیدگاه نفتی )"دارایی"( را با 
بهبودهای سبب  طریقو از این نوآوری و ترویج  تشویقبه  منجر
 .شودمی وریدر عملکرد، ایمنی و بهره بزرگ

 لند با کاهش یهمان زمان، بخش دولتی در استرالیا و نیوز تقریبا در
ضعیف  ریزیبرنامهو  ها، افزایش هزینه 15رسانیسطح خدمت

ایجاد برای  هافعالیت یک سریانجام  محرک مسئله . اینبودمواجه 
و  هابندیاستراتژیک، اولویت ریزیامهبرنهای زمینه بهبود در

و  شد صرف شده( پول دارایی )در برابر 16ندگیارزتفکر ترویج 
" فراگیر "راهنمای مدیریت داراییاولین موجب شد که همچنین 

 .شودمنتشر میالدی  1993در سال  دولتیبخش 
  17ایاالت متحده امور عمومی شورای ملی، میالدی 1988در سال 

: گزارشی شکنندههای بنیان» تحت عنوان ی راشاخص گزارش
، که منجر به 18منتشر کرد«  امریکا بخش دولتی دردرباره کارهای 

ی مدیریت دارایی فدرال با تأکید بر دستیابی به هاسیاست اتخاذ
این  .شدعمر کمترین هزینه چرخه  با رسانیسطح مطلوب خدمت

در فدرال را  مالیتأمین ی هابرنامهچندین دهه است که  هاسیاست
 .اندکرده آب و فاضالب هدایت و حمل و نقل،های حوزه

مفاهیم مدیریت در درک قابل توجهی  پیشرفت جمعی، کنونتاایام از آن 
 یهاها، استانداردها و مدلیکردروو  رخ داده است آنو اصول دارایی 

                                           
14 Piper Alpha 
15 Service level 
16 Value-for-money 
17 US National Council on Public Works 
18 Catalog Record: ‘Fragile foundations: a report on America’s Public Works’ | Hathi Trust Digital Library 

سسه مدیریت ؤنه ایجاد شده است. میدر این زمدر سراسر جهان  زیادی
 هایمؤلفهدر جهت تبیین است که بوده هایی یکی از سازماننیز   دارایی

خاص مدل مفهومی  ،آنها یساز کپارچهیو نحوه  ییدارا تیریمد یاصل
کشف  فراینددر مجموع . است ایجاد نمودهمدیریت دارایی خود را برای 

های فعالیتو روابط متقابل بین  گسترهتبیین  برایی گوناگون هااهر
در توسعه این رشته نوپای در حال تحول نقشی بسیار  ،اییمدیریت دار

مدیریت به تدریج  میالدی 1980 دهه. از است داشتهاثر گذار و مفید 
خلق  یشترین. بکرده استنفوذ  هاتری از بخشطیف وسیع دارایی در

اند تشخیص دادهکه  حاصل شده استیی هاسازمانارزش توسط 
 سیستمیافته از بسطای نسخه تر ازفرابسیار  ایمقولهمدیریت دارایی 

در مقایسه با مهندسی  مدیریتی رشتهاین  .است شت دارایینگهدا
ارائه  را یترگسترده هایگاهدید همواره ،هاسیستمسنتی یا مهندسی 

مشهود و  هایروند تعدادی از ۵۵۰۰۰-زویا استاندارد در. دهدمی
 برجسته شده است: شرح زیربه  ،این گستردگی دیدگاهمرتبط با  مندنظام

  استراتژیک؛دیدگاه  بهتاکتیکی دیدگاه از 
 دیدگاه  به یکای وظیفه هایو دیدگاه عمرچرخه  منفک از مراحل

 ؛عمرچرخه کامل  معطوف به
  ؛هاسیستمسلسله ی دارایی و هاسیستمبه  منفرد یهاداراییاز 
  یکپارچه.مدیریت  نظامیک  بهی گسسته هافعالیتاز مدیریت انواع 

 ،تردیدگاه گستردهاند که این رسیده تشخیصبه این  هاسازمانبسیاری از 
، هاداراییتر برای توسعه و مدیریت با ایجاد یک رویکرد هماهنگ

 آورد.ارزش بیشتر فراهم می خلقبرای را  ییهافرصت

و به ویژه از  1994در سال سسه مدیریت دارایی ؤفعالیت م همان آغازاز 
مدیریت  رشته پاالیشبه منظور توسعه و  این مؤسسه، 2002سال 

همکاری ی دیگر در سراسر جهان هاسازمانبسیاری از  دارایی، با
مستندات زیادی در زمینه  همکاریاین در سایه . مشترک داشته است

که بسیاری از این  است شدهمدیریت دارایی تولید  رشتهو تبیین  تشریح
پذیرفته و با استقبال گسترده روبرو  المللیمستندات در سطح بین
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 زمینههمچنین در همگرایی تفکر جهانی در سسه ؤاین م اند.شده
 منافعبه  چرا کهاست،  داشتهو نقشی فعال  مدیریت دارایی همکاری

مشترک رویکردها برای ایجاد یک دیدگاه سازی سواز هم ناشی بالقّوه
یی که هاسازمانبرای بویژه  تواندمی دیدگاه مشترکاین  .باور دارد جمعی
 ، بسیار ارزشمند باشد.کنندمیمدیریت کشور  ینرا در چند ییهادارایی

همگرایی همکاری و این مصادیق و محصوالت ترین قابل توجه
 :استاسناد و مدارک زیر بوده انتشار  ،جهانی

 55 سند مؤسسه مدیریت دارایی با نامPAS  19  و به  2004در سال
 ؛2008ل در سا روز شده

  جهانی  مجمع»توسط  «20مدیریت دارایی دورنمای» نسخهاولین
و نسخه دوم در  2011در نوامبر  «مدیریت دارایینگهداشت و 

  ؛2014مارس 
 2014در فوریه منتشر شده  ۵۵۰۰۰21-ایزوسری  استانداردهای. 
از سوی  .با موفقیت در بسیاری از کشورها پذیرفته شد PAS 55 سند
نیز  ۵۵۰۰۰-ایزو انداردهای مدیریت دارایی سریپیدایش است دیگر

مدیریت درگیر  بیشتری صنایعاز کشورها و  زیادی را کارکنانو  هاسازمان
یک تعریف ساده ارائه این همکاری،  دستاوردهایی از یک .دارایی نمود

و مختصر برای مدیریت دارایی بود: "فعالیت هماهنگ یک سازمان برای 
 ".هادارایی توسطارزش  تحقق

 یک نیز نتیجه «مدیریت دارایی دورنمای»سند پدیدآوری  فرایند
ی های مدیریت دارایی و روشهامدلدر بازنگری  المللیبینهمکاری 

در  مطرح شدهشامل "اصول" اصلی این سند . هسته بوده استارزیابی 
که است ای گانه 39 موضوعاتهمچنین  و ۵۵۰۰۰-ایزواستاندارد 
 اند.شدهمدیریت دارایی در نظر گرفته پوشش ین دامنه برای تبیمجموعًا 

، این 2014در فوریه  ۵۵۰۰۰-ایزواز زمان انتشار استانداردهای 
. پذیرش تداوم داشته است المللیبین زافزونرومشارکت همکاری و 

                                           
را تولید نمود. این سند به عنوان یک مشخصه فنی  55S PAسند ، )BSI(های عالقه مند، از جمله مؤسسه استاندارد بریتانیا ها و شرکتمؤسسه مدیریت دارایی با مشارکت گروهی از سازمان 19

 منتشر شد. BSI PAS 55:2008و پس از آن تحت عنوان  (Publicly Available Specification)در دسترس عموم 
مدون  )gfmam.org(انی نگهداشت و مدیریت دارایی موضوع تبیین می شود که مجموعه این موضوعات در سند دورنمای مدیریت دارایی انجمن جه ۳۹رشته مدیریت دارایی در قالب  20

 پذیرفته شد. GFMAMتوسط  ۲۰۱۱گانه توسط مؤسسه مدیریت دارایی و گروه همکاران این مؤسسه تولید شد و در سال  ۳۹شد. این موضوعات 
ایزو اجرایی  ۲۵۱ه مدیریت دارایی اغاز نمود. و تا زمانی که این تصمیم توسط کمیته پروژه پروژه ای را برای پدیدآوری یک استاندارد بین المللی در زمین ۲۰۰۹مؤسسه مدیریت دارایی در سال  21

    را به عنوان سند مرجع مدیریت دارایی به رسمیت می شناخت. PAS 55نشد، مؤسسه ایزو سند 

جهانی، سبب به رسمیت شناختن و این استاندارد در سطح  روزافزون
پذیرش ده است. همچنین احتمال حمایت بیشتر از مدیریت دارایی ش

 افزایش یافته است. هاسازمانتوسط  مدیریت داراییسازی و پیاده

 مدیریت دارایی دامنه کاربرد/پوشش 2-2
سرو کار ی فیزیکی هاداراییمدیریت  بادر درجه اول سند پیکرشناسی 

در مورد  پایهدانش  و مدیریت دارایی های فیزیکی نیازمند مقداریدارد 
چگونه آنها اینکه . دانش در مورد است هاداراییاین ی رفتار چگونگ
پایه با این دانش اما . شوندمییگزین و جا ری، نگهدابرداریبهرهایجاد، 

  چندین چالش اساسی روبرو است. از جمله اینکه: 
 این ) .پیچیده و اغلب به هم وابسته هستند ،هاسیستمو  هادارایی

موجب سرایت و  کندمیدشوار  را رزینمودارهای مترسیم موضوع 
 .(شودمیها یا سیستم هادارایی بین هاخرابی

  و ممکن است به سرعت تغییر  استپویا  ،سیستم دارایییک رفتار
 کند.

  از چند سال  ،حتی در درون یک سیستم واحد ،هاداراییطول عمر
 .استسال متفاوت  چند صد تا
 تجزیه و پایشباید براین بنا، هستندو ساکت صدا بی هادارایی ،

 عیب یابی شوند.و  ،تحلیل
 آشنایی دنیای ماده و  شناخت بنابراین و دارند فنیماهیتی  هادارایی

 الزامی است.برای مدیریت آنها  ،م و مهندسیوعل اولیه با

یکپارچه  رشتهتواند کلیت به تنهایی نمی، بنیادینپایه و این دانش البته 
درنظر با نکته  نیا. کندمیتنها به آن کمک و  کند نتبییمدیریت دارایی را 

 ایجادمدیریت دارایی در که  دیگریهای منحصر به فرد چالش گرفتن
 :هایی مانند. چالششودمی تربرجسته ،شودمی

  ؛مختلف ذینفعهای ماهیت ارزش به گروه تفهیمچگونگی 
 ارزش؛ عرضهخلق و چگونگی  شناخت 
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 های دست اندرکاران نقشو  هادیدگاه همراه کردن چگونگی
 ؛ارزش سازیبیشینه به منظورمختلف مدیریت دارایی 

 منابع؛تصاحب بت داخلی برای مدیریت رقا 
  و  تحمل ریسک دامنه بر اساس سازیتصمیمتدوین قوانینی برای

 ؛هافرصت افزایش
  و در زنجیره ارزش،  هادارایی جانبههمه سازییکپارچهچگونگی

سهم کانونی برای ل شدن یقاجای ه بکه  های رایجیهدیدگا غلبه بر
نقشی  داراییا و هزینه باالسری  را ، آنهادر خلق ارزش هادارایی
 .آورندبه حساب میای و حاشیه فرعی

 مفاهیم و اصول 2-3
 برمدیریت دارایی که  کندمیبیان  ۵۵۰۰۰-ایزواستاندارد  2-4-2بند 

ضمانت ، رهبری و ییهمسو، ش: ارزبنا نهاده شده است بنیانچهار 
، دو ویژگی مدیریت دارایی، که آن را از سایر . عالوه بر اینهااجرایی

کل چرخه  سازد، تمرکز آن بری مدیریتی متمایز میهاسیستمو  هارشته
 است. سازیتصمیمآن در خاص عمر دارایی و رویکرد 

 ارزش 2-3-1
 هستند.سازمان  برای بالقّوهیا  بالفعلدارای ارزش  هادارایی

 دستیابی به اهداف سازمانی مسیردر کند که  مشخص بایدهر سازمان 
با توجه به اینکه . شوندمیمحسوب  آفرینارزش برایش چه چیزهایی

-سرمایه شامل سازمان،نیازها و انتظارات ذینفعان سازمانی اهداف 

-ر می، کارمندان و جوامع محلی را در نظگذارانقانونگذاران، مشتریان، 

مانند  ارزش ناملموسعناصر  هاسازمانزم است ال بنابراین ،دنگیر
را در محیطی شهرت، رضایت مشتری یا مسئولیت زیست

 لحاظ کنند.  خود یهاسازیتصمیم
کانونی سازمان( های )ارزش سازمانشرکتی ی هامهم است که ارزش

حاصل که  (مشتریشده برای  خلقارزش ارزش مشتری )با 
ی شرکتی هاارزشد.گرفته نشواشتباه  سازمان است،ی اهفعالیت

یا  قیود وو به عنوان  عملیاتی آن هستند زمینهبخشی از سازمان 
در مواردی  ها. این ارزشکنندمیی آن عمل هافعالیت هایتوانمندساز

، کنندمیتر محصوالت یا خدمات سازمان را برای مشتریان جذاب که
 توان بهمی برای مثال که سهم داشته باشندز نیارزش مشتری  درند توانمی

 اشاره کرد. محیطی یا اجتماعیزیست ی هاارزش
سهیم سازمان برای  ارزش در خلقند توانمی منفردی هاداراییگرچه 
ها در این دارایی پذیرد کههنگامی صورت میمعمواًل اما این کار ، باشند
متصل و ه یکدیگر بزرگتر ب موجودیتیک سیستم دارایی یا یک قالب 
 . شوند مرتبط
سطوح مختلف سلسله مراتب نوع ارزش ایجاد شده توسط  1شکل 
 کشد.را به تصویر می هادارایی

 آنهاچرخه عمر های منفرد در طول مدیریت دارایی

 های داراییها/شبکهسیستممدیریت 

 سبد داراییمدیریت 

 مدیریت شرکت 

 یا سازمان

مانیحمایت از اهداف ساز  

 نرخ بازگشت سرمایه، انطباق با الزامات و پایداری سبد دارایی

 عملکرد سیستم، کنترل هزینه و ریسک

 های چرخه عمر:فعالیت

 کارایی و اثربخشی

 ها در یک نظام مدیریت یکپارچه : سلسله مراتب دارایی ۱شکل 
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یک خط تولید در یک کارخانه صنعتی و یا یک جاده یا مسیر ریلی در 
هایی از سیستم دارایی هستند. یک شرکت صنعت حمل و نقل، مثال
ایستگاه  به« الف»انتقال قطارها از ایستگاه  خدمات ریلی که عملیات

منفردی های یی، همواره دغدغه وضعیت داراکندمیرا مدیریت « ب»
که در رضایتمندی  نقشیهایش را از نظر مانند خطوط آهن و واگن

، راحتی، زیبایی سر وقتمشتریان دارند، خواهد داشت. عملکرد 
 هستند. هاداراییهمگی تحت تأثیر وضعیت این  ،محیطی و ایمنی

یک سیستم حمل  تواندمی( فوق هاییک واحد بزرگتر )نسبت به دارایی
را بر « ب»به منطقه « الف»و نقل باشد، که انتقال مسافران از منطقه 

ها ممکن است از آوری و انتقال مسافران به واگنگردعهده دارد. سیستم 
گیرتر و تر، وقتگرانشود، انجام میقطار  کارهایی که در ارتباط با خود

تر باشد، مضاف بر اینکه خرید بلیط و اطالعات برنامه و جدول پیچیده
 .22نقل هستندوهای مهمی از سیستم حملنیز بخش سفرها زمانی

 سازی ارزش در سازمان عبارتند از:برای مفهوم رایج بسیار دو رویکرد 

 است" 24"ناب ی مرتبط با عملیات، که مفهوم23جریان ارزش 
)عملیات با کارایی باال که با کمترین منابع، بیشترین ارزش را برای 

 ؛استبر رضایت مشتری تمرکز آن و  مشتری خلق می کند(
 و شود محسوب می، که یک مفهوم استراتژیک 25زنجیره ارزش

 متمرکز بر مزیت رقابتی است.

مشخص از  ایمجموعهه چگوننشان می دهد که زنجیره ارزش یک 
. کنند خلقبا یکدیگر ترکیب می شوند تا ارزشی را سازمان  یهافعالیت

که  در حالی" به مشتری است، پیشنهادی " ارزشبر تمرکز زنجیره ارزش 
و  (ی انتفاعیهاسازماندر )"سود"  توسطسازمان خود ارزش برای 

. شودمی سنجیده (ی غیر انتفاعیهاسازمان)در "هزینه خدمات" 
به ارزش پیشنهادی برای حمایت از ارزش  از طریق زنجیره هادارایی

                                           
22 Smith, Thomas W. “The Impact of ISO 55000,” Chapter 2, The New Asset Management Handbook, Reliability Web, Ft Myers, 20147. 
23 Value stream 
24 Lean 
25 Value chain 
26 Audience experience 
27 Line of sight 

سی   28 شترک»انتخاب معادل فار ست که « سونمای م ست انو ارکان آن در واقع به عنوان یک جهت نما عمل می Line of Sightبه این دلیل بوده ا های درکار و فعالیتکنند و همه عوامل د
نیز مترجم را برآن داشته است که به جای « جهت»به جای معادل عربی آن یعنی « سو»کنند. وجود واژه فارسی مدیریت دارایی را به سمت یک جهت واحد و مشترک دعوت و هدایت می

 استفاده کند.   « ماسون  »از واژه « جهت نما»

های ورزشی و مکانامروزه ، برای مثال. شوندمی همسومشتری 
" 26تجربه مخاطبروی "بر  ،بازاریابی خود یهاکمپین درسرگرمی 

این تجربه شامل زیبایی ورزشگاه و همچنین دسترسی  .کنندمیتمرکز 
ورزشگاه  ضایفی قبل و بعد از بازی در هافعالیتبه ورزشگاه و 

یی هاداراییو به  گیردمیدر بر را  هافعالیت. زنجیره ارزش همه باشدمی
. دهدمی تخصیص ی، ارزشندنکمیپشتیبانی را  هافعالیتکه هر یک از 

 بهبود و ارتقا نیزبدون بازسازی ورزشگاه  توانمیتجربه مخاطبان را 
ی هاداراییداشتن  در اختیاراین است که . دیدگاه مدیریت دارایی بخشید

 با یکدیگر(در حال کار )و  درستدر زمان و  درستدر مکان  درست،
موفقیت  در حیاتینقشی و  کندمیاز زنجیره ارزش سازمان حمایت 

 دارد.سازمان 

 (27ی مشترکسوَنما) ییمسو ه 2-3-2
بین  شفاف و مشهودی و اتصال ارتباط مطلوب، مدیریت دارایییک در 

یا شرکت  وکارطرح کسبازمان )که معمواًل آن را استراتژیک س برنامه
انجام کارکنان  که توسطی مدیریت دارایی هافعالیتنامند( و مینیز 
 یسون ما»یا « همسویی»عنوان  تحتارتباط این  .وجود دارد، شودمی

چگونگی ایفای سازد از را قادر میه افراد همو  شودمیشناخته  «مشترک
  28.آگاه شوندموفقیت خود در دستیابی به نقش 

، استراتژی و اهداف مشیخط" اهداف سازمانی را به مشترکی سون ما"
 تفصیلیهای طرحدر قالب نیز ، که اینها کندمی ترجمهمدیریت دارایی 

سرایت تر های پایینبه الیهی مدیریت دارایی هافعالیتمدیریت دارایی و 
 ژیک سازمان با همسویی برنامه استراتعالوه بر این،  .کنندمی
، ماتیآن است که تصم مستلزم ،ییدارا تیریمد یهاتیفعال

شواهد مبتنی بر  یهاتیواقع ،مدیریت ارشدی هاو طرح هااستراتژی
ها و ، عملکرد، فرصتهامندیتوان یعنیکف سازمان،  موثق

 .رندیرا در نظر بگ هاداراییهای تیمحدود
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 مجری کارکنانکه به است ت از این جهمشترک" مای سون  "اهمیت دیگر 
از هدف  نسبت به روشنیمستقیم و دید  ،ی مدیریت داراییهافعالیت
انجام و چگونگی  موقععالوه بر آنها  به این ترتیب .دهدمی کارهاانجام 

در چنین همسویی . خواهند فهمیدرا نیز  کارانجام  نیاز بهچرایی ، کار
ف به همراه اهداهماهنگی بندی و اولویت زمینه در کهمزایایی کنار 

: کندمیخالقیت و نوآوری نیز کمک و تشویق  ترویجبه  ،خواهد داشت
ند توانمیاغلب  ،مهم است)و چرا( چه چیزی  دانندمیکارکنانی که 

 بیابند.و بهتری برای دستیابی به اهداف خود  نوی هاراه

 رهبری 2-3-3
هستند، ربخش اثمدیریت دارایی ایجاد  در پییی که هاسازماندر 

 اساسی نیازیپیش ،ارشدمدیریت سطح در  مشهودرهبری و تعهد 
مدیریت دارایی در و جایگاه اهمیت  ارتباط با. در شودمیمحسوب 

مسئولیت در  اینبر اساس جایگاهی که  معموالً کارکنان  ،سازمان
 هاسازمان. کنندقضاوت میمدیریت ارشد سازمان دارد،  سلسله مراتب

ی مدیران ارشدبه  ان حاصل کنند که رهبری مدیریت داراییباید اطمین
هستند، مدیریت دارایی  برنامه بردنفوذ و اختیار کافی برای پیش که دارای

  شامل موارد زیر است: ،ییدارا یریتبرنامه مد یشبردپ .شودمیواگذار 

  در راستای  و فرهنگ سازمان هر دو ختارسااینکه حصول اطمینان از
 ؛قرار دارند اهداف مدیریت داراییتیابی به دس حمایت از

 هایمندیتوانتوسعه  ی مرتبط باهاو اولویتی گیرتعیین جهت 
 ؛هستند مورد نیازکه برای تحقق اهداف سازمان مدیریت دارایی 

  مرزهای از مدیریت دارایی  اقداماتاطمینان از اینکه تفکر و حصول
 .کندیعبور مای وظیفه واحدهایو  وظایفتی بین سنّ 

، سازمانمدیریت دارایی در آمیز موفقیتو بهبود  راه اندازی استقرار،
 یهمه سطوح مدیریت از سوی متعهدانه رهبری نشان دادن تعهد و مستلزم

 .(از مدیران ارشد گرفته تا سرپرستان) سازمان است

 29ضمانت اجرایی 2-3-4
ها و یندفراترکیبی از پایش و ممیزی ) ضمانت اجرایی مدیریت دارایی

ها فرایندو  هاسیستم، هاداراییاز انتظار  مورد عملکرد نتایج( برای تأیید
ضمانت برای  مؤثر یچارچوب مندنیازخوب مدیریت دارایی  باشد.می

                                           
29 Assurance 

 نسبت بهاطمینان برای ایجاد  یچارچوبچنین  وجود. است ییاجرا
 :باشدمی ضروری موارد زیر

 کنندمیرا برآورده ه با خود در رابط انتظارمورد اهداف  هادارایی . 
 و اهداف مدیریت شوندمیانجام ی مدیریت دارایی هافعالیت ،

 .شدمحقق خواهند به طور مستمر و پایدار  دارایی

 هایفرایند، هاطرح، هاسیاست شامل ،اجرایی ضمانتچارچوب 
نسبت به  اطمینانبرای ایجاد  ،ی اطالعاتیهاسیستمو  کسب و کار
و شایسته،  توسط افراد ی مدیریت داراییهافعالیتپایش  تداوم اجرا و

 .است یمدیریت ذیربطبه سطوح الزم های همچنین ارایه تضمین

 ی چرخه عمرهافعالیت 2-3-۵
 ،هاداراییبندی طبقهپایینی سطوح  در  ،چرخه عمر هاییتمفهوم فعال

ین است. با ا درکقابل به راحتی مانند سطح اجزای تجهیزات فیزیکی، 
خلق ارزش ، شد نیز عنوان 1-3-2 قسمت که در گونه، همانوجود

 . شودمحقق می دارایی یهاسیستم در سطحمعمواًل  هاداراییتوسط 

های متعدد و بندیو دستهتعاریف  ،در ارتباط با مراحل چرخه عمر
ی هافعالیتتعداد مراحل و  ،مراحل وجود دارد. نامگذاریگوناگونی 

های در بخش تواندمیچرخه عمر، حل امریک از  انجام شده در هر
-در همه این دستهکه  ی. اما اصل مشترکمتفاوت باشد ،صنعت گوناگون

ی هاجنبه همه ،دارایی چرخه عمراین است که  ،شودمیرعایت  هابندی
 مرحله کنارگذاری داراییتا  طراحی مفهومی اولیهاز  ،هاداراییمدیریت 
مراحل چرخه عمر  تعیینهایی از تنوع در ثالم 2 شکل .شودمیرا شامل 

را از دیدگاه مراحل چرخه عمر  3-1-3 قسمت .دهدمیرا نشان دارایی 
  .کندمیتشریح مدیریت دارایی مؤسسه مدل مفهومی 

 چالش برانگیزتر شود: تواندمیدر موارد زیر، مفهوم چرخه عمر 

  به تداوم نیاز به  تری مواجه باشیم. بستهی دارایی پیچیدههاسیستمبا
و چگونگی مدیریت آنها، ممکن است دوره عمر  هاسیستماین 

محدود یا نامحدودی برای آنها در نظر گرفته شود. در مدیریت این 
تعمیر کن و »های نگهداشت استراتژیالزم است که ، هاسیستم

شدگی، ، جایگزینی اجزا و قطعات، اصالحات، منسوخ«ادامه بده
 ها مورد مالحظه قرار گیرند.، بازیافت و سایر گزینهتغییر کاربری
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  باتحت مالکیت افراد متعددی خود  عمردارایی در طول یک 
 .گیرد، قرار متفاوتریزی برنامهی هااهداف، معیارهای ارزش و افق

چرخه عمر در کل  هافعالیت سازییکپارچه نیازمند مدیریت دارایی
به صورت ر یک از مراحل چرخه عمر نه اینکه صرفًا ه ،دارایی است

خاص به طور  ،سازییکپارچه برتمرکز  این .گیردنظر قرار  مد جداگانه
٪ 80تا تواند میکه ای دهد. مرحلهقرار می تأثیرتحت را  مرحله طراحی

از ای ی چرخه عمر یک دارایی و همچنین بخش عمدههاکل هزینه
 .کندرا تعیین  ات زیست محیطی و اجتماعی آنتأثیرعوارض و 

یت داراییدر  سازیتصمیم 2-3-6  مدیر
است که  ضروری یعنصر ،و بهینه مندقاعدهشایسته،  سازیتصمیم
اتخاذ . در دهدرا تشکیل می موفق مدیریت دارایییک  زیربنایبنیان و 
متعارض و بین منافع  درست توازنایجاد مدیریت دارایی، ات تصمیم

مراقبت از هزینه در مقابل دارایی  عملکرد/ریبکارگیهزینه رقابتی، مانند 
جاری یا  مخارجدر مقابل  گذاریسرمایه مخارج ؛(شتدارایی )نگهدا

از اهمیت  ،کوتاه مدت در مقابل پایداری بلند مدت منافعیا  ؛عملیاتی
 . استزیادی برخوردار 

                                           
30 Criticality 
31 Educated common sense 
32 Lean 
33 6-Sigma 
34 Total Productive Maintenance 
35 Reliability Centred Maintenance 

با ناسب تماعمال شده، رویکردی مهم است که رویکرد بسیار همچنین 
سطح . تصمیمات مدیریت دارایی از نظر باشدایط تصمیم شرنوع و 

بنابراین استفاده  .هستندبسیار متفاوت  30درجه حیاتی بودن پیچیدگی و 
 کار ،تصمیمات همه در اتخاذ گراییاز تفصیل یکسان یسطح از

بر  بایستمید و نتوانمی حیاتیغیر. تصمیمات ساده و  درستی نیست
د، در حالی که تصمیمات ناتخاذ شو 31 یافته یمتعل شهودیحس  اساس
ی هاوابستگی یا هابندی، زمانها، گزینهعوارض که دارای، ترحیاتی
، مندنظام سازیتصمیمهای فرایند مندنیازهستند، چندگانه  متقابل

 . هستند قابل ممیزیو ای رشته-چند
از  انتخاب و استفاده درگیرها را عالوه بر این، مدیریت دارایی، سازمان

، شش 32نابرویکرد  های مناسبی از ابزارها و فنون )مانندترکیب
به ( 35محور-نگهداشت پایایی، 34ور فراگیربهره شتنگهدا، 33سیگما
ی مدیریت هافعالیتو بهبود  سازیتصمیم فراینداز  پشتیبانی منظور
های بهبود عملیاتی بر پایه روش سرآمدیشامل  امر . اینکندمیدارایی 
با هدف بهبود که  شودمینیز و شش سیگما  رویکرد ناب نند ما ،مستمر
و محیط سازی نیازهای مشتری، در جهت برآورده هافعالیتمتداوم 
سوق حل مسئله، کار تیمی و رهبری  بربه سمت تمرکز را  یکارفضای 

 .دهدمی

 شناسایی نیاز

 شناسایی نیاز

 شناسایی نیاز

ایجاد یا 

 اکتساب

 تخابان

 طراحی

کنارگذاری و/یا 
 جایگزینی

فروش، بازیابی 
 و/یا جایگزینی

مدیریت 
تعهدات 
 بازمانده

 بهره برداری و نگهداشت

 خرید

 ساخت

نصب و 

 پیکربندی

 ازکاراندازی بکاراندازی

 بهره برداری و نگهداشت

بهره برداری و 

 نگهداشت

 رخه عمر داراییهایی از تنوع در تبیین مراحل چ: نمونه 2شکل 
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زیاد  سازیبهینهاز اصطالح  ،مدیریت دارایی سازیتصمیمدر مقوله 
 مندترینارزش برقراری فرایندبیانگر اصطالح . این دشومیاستفاده 

به  کمکاز عوامل رقابتی، به منظور ای بین مجموعه  36توازن
طیف  تواندمی سازیبهینه فرایند. استدر مدیریت دارایی  سازیتصمیم
یک قضاوت . از شامل شودرا های گوناگون فنون و روشاز ای گسترده

 ندتوانمی همگی تری کهپیچیدهبسیار  ونفنتا گرفته ساده ذهنی و کیفی 
 .باشندبهترین ارزش دستیابی به حرکت به سمت دهنده  نشان

 ساز هیکپارچ رشتهمدیریت دارایی به عنوان یک  2-4
مهندسی یا فنی دانش شد،  نشان داده 2-2 بخش همانطور که در

ه یکپارچ رشتههمه جوانب  کفایت الزم برای تبیین ،ی فیزیکیهادارایی
 ،مزایای مدیریت داراییمنافع و  تحقق عینی. نداردمدیریت دارایی را 

. است مطالعاتی حوزهو یک ساز یکپارچه رشتهیک  گیریشکل نیازمند
)از  ی مختلفهارشتهمتخصصان طیف وسیعی از  مدیریت دارایی
، امور مالی، طراحی، مدیریت پروژه، کسب و کارجمله ریسک 

در تمام که  گیردمیرا در بر ایمنی( ریت مدیو  شتنگهدامدیریت 
. کنندمی کارمراحل چرخه عمر دارایی و کلیه سطوح سبد دارایی 

راه  عرضهتوانمندی کلی توسعه و  ایجاد و پرورشبا  ،مدیریت دارایی
در مسیر دستیابی به را سازمان  ،هادارایی باط تبو نامرتبط های مرحل

 .کندیمپشتیبانی ، اهداف مدیریت دارایی

       بخش در که هاعالوه بر تمرکز بر ارزش و نیاز به مدیریت پیچیدگی
د که نوجود داردیگری نیز متعدد عوامل پیوند دهنده ، شدمطرح  2-2

 ،نقش دارندکه در توانمندی کلی مدیریت دارایی  را گوناگونی هایرشته
  :ندنکمی نزدیک ه یکدیگرب

 ؛متنوع عمر یهاخهچر عمر، شامل شناختچرخه  دیدگاه 
  ؛ریسکدرک چند جانبه از 
 ی مالی؛های دارایی و دادههاداده یکپارچگی 
  متداومتعهد به بهبود. 

مدیریت دارایی  رشتهمشترک از این موضوعات است که و شناخت درک 
کارکردی و های حوزهاز  هاو به بسیاری از تخصص کندمی یکپارچهرا 

به یکدیگر یک دیدگاه مشترک  درا ت دهدمی امکانمختلف  ایوظیفه

                                           
36 Value compromise 

در درون  تواندمی، مباحثهتحقیق و  شاملبپیوندند. توسعه دانش، 
دستیابی به اهداف به منظور و ی مختلف هایا در بین رشته هارشته

 :مشترک رخ دهد. مثالً 

 تأکید کیفیت محصوالت یا خدمات  بر اگر استراتژی یک سازمان
که  بدانندرشد و مدیران کیفیت باید ، مدیران اداشته باشدو تمرکز 

 .محصوالت دارندکیفیت در  نقشیه چ هادارایی
 از  پشتیبانیبرای مهمی های اطالعاتی و بانک هااگر شبکه

 هایبخش ، کارکنانگیردمیمورد استفاده قرار  هادارایی شتنگهدا
یک درک  رسیدن به مندنیاز هاداراییشت و نگهدا فناوری اطالعات

بانکهای این  از اثربخش برداریبهرهو  توسعه در زمینهمشترک 
 .هستنداطالعاتی 

  در این صورت  است: عمراگر سازمانی متعهد به طراحی چرخه
 با گیهم شت،و نگهدا ، عملیاتتدارکاتهندسی، مواحدهای 

 .دارند سر و کارطراحی  فراینداین 
 وظایفنه یا پیشی صرفنظر ازمدیریت دارایی، دست اندرکار  همه افراد
 در تحققیکپارچه  رشتهاین  یتکه کل بدانند بایستمی ،خود سازمانی

 نقش و سهم دارد.مشترک مدیریت دارایی  چشم انداز

مدیریت دارایی به عنوان یک زمینه کاری  2-۵
  ایحرفه

کاری  یک زمینه توانمی، مدیریت دارایی را مدیریتی رشتهیک  عالوه بر
یا  هابرنامه سازیپیادهشامل ایجاد و  حرفهاین  .به حساب آورد ایحرفه
ارزیابی و و نهایتًا ، هانظامدر آن  کردن کار، ی مدیریت داراییهانظام

ممکن  کنندمیکار  هاحوزهکه در این . متخصصانی باشدمی بهبود آنها
-ممکن است از سمت یاباشند. دارایی یا نگهدارنده  کاربراست طراح، 

. آمده باشندی اطالعاتی هاسیستمشتیبانی مانند های اجرایی یا پ
ی مدیریت هاسیستم، آنها باید با کاری این افراد صرفنظر از رشته اصلی

 در راستای دستیابی به مشتاقانهو سو شده مالی و اجرایی سازمان هم
 . کنند و تالش یکارهم ،مشترک دستاوردهای

تمرکز بر  مستلزم ،مدیریت داراییهای شکل مدرن پیچیدگی
ای یک رویکرد واقعًا بین رشتهاتخاذ و ای حرفه اقدامات یدستاوردها
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این رویکرد به سرعت در حال تحول است و بسیاری از افرادی  .است
 هنگامی که، دانندمی یکی مدیریت نگهداشتکه مدیریت دارایی را با 

 ،مالیامور واحد توسط  هابینند مدیریت دارایی در بسیاری از سازمانمی
کیفیت هدایت یا مدیریت مهندسی یا مدیریت عملیات و  یا واحد

 هاکسانی که مدتبسیاری از حتی . شوندمیمتعجب بسیار ، شودمی
 بهکه  ممکن است نیاز باشد ،کرده اندفعالیت مدیریت دارایی  حوزه در

 . مورد بازنگری قرار دهنداین زمینه  خود را در و فرضیات بازگردندعقب 
یا و  هاداراییخود را بهبود عملکرد سازمانی صانی که نقش متخص

در برخی  که ، ممکن است دریابندکنندمیتعریف آنها کاهش ریسک 
گیری و مدیریت ، عملکرد دارایی به طور مستقل اندازههاسازمان

دارایی در زنجیره ارزش سازمان و نقش سهم  ، بلکه بر حسبشودمین
 . شودمیسنجیده ا خدمات محصوالت ی و در ارتباط با

مالی ثبت  وثبت دارایی های فرایند همسوسازیاین دیدگاه مستلزم 
ای ، به گونهاست" مشترکی سون مایک " مستلزم وجوداست. همچنین 

بر مبنای دیدگاه  سازمان همگی و پایین یباال، میانسطوح در  کارکنانکه 
 37هامراتب داراییسلسله  از یحوسطبر و بنگرند  هاداراییبه  مشترکی

 ارزش سازمان در ارتباط است. زنجیرهبا ستقیمًا تمرکز نمایند که م
در ای سهم عمدهای، به عنوان یک نهاد حرفه، مدیریت دارایی مؤسسه

 داشته وای به عنوان یک زمینه کاری حرفهتوسعه مدیریت دارایی 
 بهکه  کرده استایجاد  هاصالحیتتأیید و  هاشایستگی ی برایچارچوب
 سیر بلوغ" 4-۵ بخش )به کندمیکمک مدیران دارایی  ایحرفهپیشرفت 
  .مراجعه کنید("مدیریت داراییافراد در 

  

                                           
37 Asset hierarchy 
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یت دارایی و مدل -3 یت نظامهای مدیر  دارایی مدیر
و  بفردمنحصرمدل  هیچ بر این دیدگاه است که مؤسسه مدیریت دارایی

به مؤسسه این وجود ندارد. برای تبیین مدیریت دارایی  نقصیبی
ترین مدل، تا برای یافتن بهترین و مناسب کندمی توصیه افرادها و سازمان

را مورد بررسی قرار دهند. اینکه یک مدل ی موجود هااز مدل یطیف
برای یک سازمان خوب کار خواهد کرد، بستگی به  تا چه حد خاص

شاید الزم باشد کاری آن خواهد داشت. های ماهیت سازمان و زمینه
اصالحاتی در برخی عناصر یک مدل منتخب صورت گیرد تا نیازهای 

  سازمان بهتر برآورده شود.
اسناد مطالعه های مدیریت دارایی، بهترین نقطه شروع برای بررسی مدل

المللی مدیریت زیرساخت مؤسسه مدیریت دارایی، اسناد مؤسسه بین

(IIMM)38 ر اعضای مجمع جهانی هایی است که توسط دیگیا مدل
اند. برای مثال شورای تدوین شده 39مدیریت نگهداشت و دارایی

های مرتبط را ، تعدادی مدلAMC(40(مدیریت دارایی در استرالیا 
ی مدیریتی و هاسیستمتدوین کرده است که در کنار یکدیگر، مفاهیم، 

 تیریتنها مدل مد. 41دهندهای اجرا را پوشش میفرایندسازمانی و 
، مدل مورد استفاده قرار گرفته استدر سند پیکرشناسی که  ییاراد

مفهومی مؤسسه مدیریت دارایی است. به هر حال سیر تحول مدیریت 
دارایی کماکان ادامه خواهد یافت و انتظار می رود که بسیاری از این 

 ظهور کنند. جدیدی نیزهای ها به مرور زمان تغییر کرده و مدلمدل

                                           
38 International Infrastructure Management Manual, produced by NAMS New Zealand Inc. and the Institute of Public Works Engineering 

Australia (IPWEA) 
http://www.ipwea.org/publications/bookshop/ipweabookshop/iimm 
http://www.nams.org.nz/pages/273/international-infrastructure-management-manual-2011-edition.htm 

39 Global Forum 
40 Asset Management Council in Australia 
41 www.amcouncil.com.au/knowledge/asset-management-body-of-knowledge-ambok/ambok-models.html 
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 های موضوعیهگرو  3-1
متشکل از ای شامل مجموعه ،مدیریت داراییمؤسسه مدل مفهومی 

 مرتبط باموضوع  39( که جمعًا 3)شکل  استشش گروه موضوعی 
  متشکل ازدهد. هر گروه موضوعی پوشش میرا مدیریت دارایی 

 سندمندرج در  موضوعاتمدیریت دارایی است که با  ی ازموضوعات
هستند متناظر  42هداشت و مدیریت داراییمجمع جهانی نگ دورنمای
 (. این مدل برای نشان دادن موارد زیر طراحی شده است: 4)شکل 
 ؛مدیریت داراییدامنه پوشش در  ی موجودهافعالیت گستره 
  ؛سازی آنهاو نیاز به یکپارچه هافعالیتروابط متقابل بین 
  نقش اساسی مدیریت دارایی در همسویی با اهداف برنامه

 . این اهدافراتژیک سازمان و تحقق است
آن، بر  پشتیبان موضوع ۳۹و  مؤسسه مدیریت داراییدل مفهومی م

استاندارد نظام مدیریت یک اند که اساس این تشخیص ایجاد شده
این نظام مدیریتی را  اتالزام گرچه ،(۵۵۰۰۱)مانند ایزو  دارایی

در سازمان  ، اما به نحوه پیاده سازی مدیریت داراییکندمیمشخص 
به منظور پشتیبانی از مدل مفهومی و گانه  ۳۹ اتموضوع .پردازدنمی

در نظر گرفته  داراییی مدیریت هافعالیتتر جزئیات دقیق تشریح
را در بسط موضوعات مدل  آغازینگام پیکرشناسی  سنداند. شده

مرور کلی و بسیار مختصر شش به دارد. این بخش از سند مفهومی برمی
 شودمیسبب  می پردازد ووضوعی و موضوعات درون آنها گروه م

  .دست یابداز قلمرو کلی موضوعات  سریعشناختی به خواننده 
 6در بخش گانه  ۳۹ات موضوعیک از در مورد هر  یاطالعات بیشتر

مجموعه  هب اطالعات باز هم کاملتررای ب ارائه شده است. همین سند
 . راجعه کنیدم 43مدیریت دارایی راهنمای تخصصی موضوعی اسناد

به  ،برای یک سازمان خاصگانه  ۳۹هر یک از موضوعات اهمیت 
در ارتباط با هر خواهد داشت.  یبستگهدف و زمینه فعالیت آن سازمان 

 انتظارمورد نیاز یا مورد دانش تخصصی عمق یک از این موضوعات، 
ن های شغلی یا نقش آنها در سازمان یا سازما، بستگی به آرمانافراد نیز
ور است ابر این ب مدیریت دارایی آنها دارد. مؤسسه محل فعالیت)های( 

در یک حوزه خاص از مدیریت دارایی تخصص پیدا  افرادحتی اگر  که
 دیگریشان با هافعالیتتعامل  نحوه   و ارتباط نوعکنند، شناخت 

   .زیادی دارد، اهمیت وعات و عناصر نظام مدیریت داراییموض

                                           
42 Global Forum’s Asset Management Landscape 
43 Subject Specific Guidance  https://theiam.org/knowledge/subject-specific-guidelines 

 سازمان و کارکنان – 5گروه 

 مدیریت تدارکات و زنجیره تأمین -26

 رهبری مدیریت دارایی -27

 ساختار سازمانی -28

 فرهنگ سازمانی -2۹

 مدیریت شایستگی -۳0

 ریزیاستراتژی و برنامه – ۱گروه 

 مشی مدیریت داراییخط -۱

 استراتژی و اهداف مدیریت دارایی -2

 و تحلیل تقاضاتجزیه  -۳

 ریزی استراتژیکبرنامه -4

 ریزی مدیریت داراییبرنامه -5

 سازی در مدیریت داراییتصمیم – 2گروه 

 گذاری مالیسازی در سرمایهتصمیم -6

 سازی در عملیات و نگهداشتتصمیم -7

 تحقق ارزش چرخه عمر -8

 استراتژی تأمین منابع -۹

 استراتژی توقف و وقفه -۱0

 عمررضه خدمات چرخهع -۳گروه 

 قوانین و استانداردهای فنی -۱۱

 دارایی اکتساب یاایجاد  -۱2

 هامهندسی سیستم -۱۳

 مدیریت پیکربندی -۱4

 عرضه خدمات نگهداشت  -۱5

 مهندسی پایایی -۱6

 برداری عملیاتی از داراییبهره -۱7

 مدیریت منابع -۱8

 مدیریت توقف و وقفه -۱۹

 ثحوادو  عیوبواکنش به  -20

 ازکاراندازی و کنارگذاری دارایی -2۱

 اطالعات دارایی – 4گروه 

 استراتژی اطالعات دارایی -22

 استانداردهای اطالعات دارایی -2۳

 های اطالعات داراییسیستم -24

 ها و اطالعاتمدیریت داده -25

 ریسک و بازنگری – 6 گروه

 ارزیابی و مدیریت ریسک -۳۱

 آوریتحلیل تاب ریزی اقتضایی وبرنامه -۳2

 توسعه پایدار -۳۳

 مدیریت تغییر -۳4

 پایش عملکرد و سالمت دارایی -۳5

 پایش نظام مدیریت دارایی -۳6

 بازنگری مدیریت، ممیزی و تضمین -۳7

 گذاری داراییسنجی و ارزشهزینه -۳8

 تعامل با ذینفعان -۳۹

 روه موضوعی مدل مفهومی مؤسسه مدیریت  داراییگ 6موضوع سند دورنمای مدیریت دارایی با  ۳۹: همسویی  4شکل 

https://theiam.org/knowledge/subject-specific-guidelines/
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یزیاستراتژی و برنامه (1گروه  )  ۳-۱-۱  ر
ی مدیریت دارایی سازمان و هافعالیتریزی، استراتژی و برنامه

ی آن را با اهداف کالن سازمان همسو هاداراییحاصل از های خروجی
 مجریان شودمیسبب ، «44ی مشترکسون ما»سازد. این همسویی یا می

 از طریقکه را ق آنچه منطبتوانند ، روزمره مدیریت دارایی یهافعالیت
در جهت دستیابی اهداف مدیریت دارایی تحقق ها و طرحپیاده سازی 

 یهافعالیتدهند، ردیابی و درک کنند. انجام میاهداف سازمانی به 
ریزی برای بهبود شامل برنامهموضوعی، حوزه گروه یا این  مطرح شده در

دیریت دارایی مدیریت دارایی و همچنین بهبود نظام مهای توانمندی
 باشد.می

 

 خط مشی 1
 45مدیریت دارایی

اصول و الزامات برگرفته از طرح کسب و کار سازمان و سازگار با آن است تا  متشکل ازخط مشی مدیریت دارایی 
و نیز تعیین اهداف مدیریت  46 (SAMP)طرح استراتژیک مدیریت دارایی سازیپیادهو  پدیدآوریچارچوبی برای 

 .آورددارایی فراهم 

2 
استراتژی و 

اهداف مدیریت 
 دارایی

ی سازمان به منظور دستیابی به اهداف هاداراییبرای مدیریت  راهبردیسند استراتژی مدیریت دارایی یک طرح 
برد. نام می (SAMP)از این سند با عنوان طرح استراتژیک مدیریت دارایی  ۵۵۰۰۰-. ایزوشودمیسازمانی محسوب 

که چگونه  کندمیمشخص  ،ی فیزیکیهاداراییرویکرد بلند مدت سازمان در مدیریت بیین ضمن تاین استراتژی 
یا  تبدیل 47های مدیریت داراییطرح پدیدآوریاهداف سازمانی باید به اهداف مدیریت دارایی و به رویکردی برای 

اهداف  تحقق کمک بهدر  48شوند. عالوه بر این، سند استراتژی مدیریت دارایی نقش نظام مدیریت دارایی ترجمه
 .کندمیتبیین نیز مدیریت دارایی را 

3 
تجزیه و تحلیل 

 تقاضا

و میزان تقاضا  هاداراییرسانی گذاری بر سطح خدمتتأثیربه منظور ارزیابی و  سازمانکه  شودمیرا شامل هایی فرایند
حلیل تقاضای آتی برای محصوالت و خدمات شامل تجزیه و ت ها نوعاً فراینددهد. این برای آنها مورد استفاده قرار می

 و نیز تجزیه و تحلیل الزاماتی است که این تقاضا در سبد دارایی ایجاد خواهد کرد. قابل عرضه

ریزی برنامه 4
 استراتژیک

 استراتژی مدیریت دارایی و تدوین ییدارا تیریاهداف مد نییتعکه سازمان برای  شودمیرا شامل هایی فرایند
(SAMP) چگونگی بکارگیری موارد زیر توسط سازمان باید مشخص باشد ،ریزی استراتژیکبرنامهدر  .بردار میبک : 
 های حاصل از تجزیه و تحلیل تقاضا ؛ خروجی 
 ؛ هادارایی شتنوسازی، ارتقا و نگهداهای های تعیین حجم کارهای بلندمدت در زمینهفرایند 
 مدیریت دارایی.  اهداف مرتبط با تحققهای ها و هزینهریسک 

ریزی کلی برنامه فرایندبه عنوان بخشی از  ریزی استراتژیک مدیریت دارایی معموالً برنامهالزم به ذکر است که 
 .شودمیاستراتژیک سازمانی انجام 

ریزی برنامه ۵
 مدیریت دارایی

ها، ، منابع، مسئولیتهاتفعالیبه طور مفصل جزئیات که  های مدیریت داراییطرحیی برای پدیدآوری هافعالیت
 هاداراییریزی مدیریت ند. برنامهنکها را برای دستیابی به اهداف مدیریت دارایی مشخص میها و ریسکبندیزمان

 .گیردمینشأت ریزی استراتژیک برنامه فراینداز 

                                           
44 Line of sight 
45 Asset Management Policy 
46 Strategic Asset Management Plan (SAMP) 
47 Asset Management Plans (AMPs) 
48 Asset Management System (AMS) 
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 ییت دارایر یدر مد سازیتصمیم (2گروه  )  ۳-۱-۲
خود  یهاداراییدر طول عمر  سازمانکه  ارزشیبیشینه کردن  برای

بسیار  ییدارا تیریدر مد اثربخش یسازمیتصم، کندمیمحقق 
های پیش رو و رویکردهای ، چالشموضوعی . این گروهضروری است

مورد توجه عمر دارایی  دورهرا برای سه مرحله اصلی از  سازیتصمیم
 :قرار می دهد

 ایجاد دارایی/اکتساب 
 دارایی شتگهدانو عملیاتی  برداریبهره  
  و نوسازی(. کنارگذاری، کاراندازیاز)شامل دارایی پایان عمر  

تصمیمات اتخاذ شده در هر مرحله از دوره عمر دارایی بر تصمیمات 
ها و گذارد. انتخاب نوع دارایی بر عملکرد، ریسکمراحل بعدی اثر می

ها و الزامات نگهداشت دارایی در طول عمر عملیاتی آن و روش
آن اثرگذار است. نحوه بکارگیری و نگهداشت  ازکاراندازیهای نههزی

های عمر مفید و پایان عمر آن تأثیر ها و هزینهدارایی، بر پیچیدگی
 گذارد.می

 

 

6 
 در سازیتصمیم

 مالی گذاریسرمایه

در ارتباط سازمان  سازیتصمیمهایی است که برای ارزیابی و تحلیل سناریوهای ها و تصمیمفرایندشامل 
ی هاداراییها ممکن است مربوط به ها و تصمیمفرایندگیرند. این مورد استفاده قرار می گذاریسرمایهبا 

در پایان عمر آنها  هاداراییهای بکر و نوبنیاد( باشند و/یا به جایگزینی جدید سازمان )برای مثال پروژه
 ند.( مربوط شو49ایسرمایههای هزینه پایدارهای )برنامه

7 
 در  سازیتصمیم

 و نگهداشت عملیات
عملیاتی و نگهداشت  برداریبهرههای های مدیریتی که با نیازهای سازمان در حوزهفرایندو  هافعالیت
 به منظور حمایت از اهداف و مقاصد مدیریت دارایی، سر و کار دارند. هادارایی

 تحقق ارزش چرخه عمر 8

وسط سازمان برای برقراری توازن بین هزینه و منفعت اقدامات مختلف از ی انجام شده تهافعالیتشامل 
باشد. همچنین در برگیرنده می هاداراییجمله نوسازی، نگهداشت، تعمیرات اساسی و کنارگذاری 

ها، عمر و تعیین ترکیب بهینه هزینهی چرخههافعالیت ارتباطات متقابلهایی است که با در نظر گرفتن شیوه
مورد استفاده  ،ا، عملکرد و عوارض زیست محیطی، برای اطمینان از کسب بهترین ارزش کلهریسک

 قرار می گیرند. ارزش کل معمواًل باید در سطح سیستم دارایی یا سبد دارایی مورد توجه قرار گیرد.

 استراتژی تأمین منابع 9

به منظور تأمین و بکارگیری کارکنان،  هایی که باید توسط سازمان وفرایندو  هافعالیتو مستندسازی  تعیین
های مدیریت دارایی انجام کارخانه، ابزار و مواد و در جهت تحقق اهداف مدیریت دارایی و اجرای طرح

سپاری تأمین منابع و چگونگی های ناشی از برونها و ریسکبایست هزینهشود. استراتژی تأمین منابع می
های مدیریت سازمان برای اجرای اقتصادی و مقرون به صرفه طرح سازی بهینه منابع در دسترسیکپارچه

 دارایی را در نظر بگیرد.

 استراتژی توقف و وقفه 10
. همچنین شودمیرا شامل  ی انجام شده توسط سازمان برای تدوین استراتژی توقف و وقفههافعالیت

های انجام مؤثر و ایمن ار و هزینهدربرگیرنده مالحظات مرتبط با کاهش مدت زمان تعطیلی و وقفه در ک
 ریزی شده است.های برنامهمدیریت دارایی در مدت زمان وقفههای ی مندرج در طرحهافعالیت

  

                                           
49 CAPEX sustaining programmes 



The IAM’s Anatomy of Asset Management                                               Farsi Version 1  April 2020 

24                                                                © Copyright The Institute of Asset Management 2020. All rights reserved.  

 عمرخدمات چرخهعرضه  (۳ گروه) 3-1-3
موضوعات این گروه به پیاده سازی یا اجرای طرح)های( مدیریت دارایی 

پردازند. کنترل اند، میجاد شدهریزی ایو برنامه که در گروه استراتژی
، برداریبهرههای خرید، فرایندهای و ریسک هافعالیت مطلوب

مدیریت  یها، برای اجرای موفق طرحهادارایی کنارگذاریو  شتنگهدا
  دارایی ضروری است.

ی خود هاداراییها در ارتباط با هایی که سازمانبخش عمده هزینه
عمر است. ی خدمات چرخههالیتفعامربوط به  شوندمیمتحمل 

ها سازمانبه  تواندمیعمر چرخهی هافعالیتسازی تمرکز بر یکپارچه
 برای مثال. کمک کند قابل اجتناب دستیهای پایینکاهش هزینه در

از دارایی  برداریبهرهخرید و  های طراحی، اقدامات درست در زمینه
مورد نیاز و افزایش  منجر به کاهش سطح تعمیرات اصالحی تواندمی

و ارزش بیشتری را با هزینه  شودپذیری دارایی سطح پایایی و دسترس
 . محقق نمایدکمتر 

قوانین و  11
 استانداردهای فنی

ی مدیریت دارایی با استانداردهای فنی و قوانین هافعالیتفرایندهای مورد استفاده یک سازمان برای اطمینان از اینکه 
 د.مربوطه مطابقت دار

 یاایجاد  12
 دارایی اکتساب

. همچنین شامل عناصری گیردمیرا دربر هاداراییاندازی بکار، ایجاد، نصب و اکتسابفرایندهای سازمان در ارتباط با 
در رابطه با تصویب و تخصیص منابع مالی، تمهیداتی برای تحویل دارایی به واحدهای عملیاتی، پایش و تجزیه و 

 است. های واقعینفعتها و متحلیل هزینه

 هاسیستممهندسی  13

عمر دارایی حل متوازن سیستمی برای چرخهو تأیید یک راه اصالح ای و مشارکتی برای استنتاج،رشتهیک رویکرد میان
 ها و فرایندهایی برای تحلیل، سیاستهاسیستمباشد. مهندسی کند و مورد پذیرش عموم که انتظارات مشتری را برآورده 

دارایی  اکتسابگذاری به عنوان بخشی از فرایند ایجاد و . تأیید و صحهکندمیتبیین  هادارایینیازها، طراحی و ارزیابی 
 .شودمیدر نظر گرفته 

 مدیریت پیکربندی 14
فیزیکی و کارکردی یک محصول با اطالعات طراحی و  خصوصیاتیک فرایند مدیریتی برای ایجاد و حفظ سازگاری 

همسویی بسیار نزدیکی  هاسیستمی آن، در طول عمر آن محصول است. این فرایند با اصول و الزامات مهندسی عملیات
 دارد.

عرضه خدمات  1۵
 نگهداشت

ی نگهداشت دارایی که هر دو متدولوژی پیشگیرانه و اصالحی را در مدیریت نگهداشت در بر هافعالیتمدیریت 
هایی های اجرایی نگهداشت، رویههای نگهداشت، رویهبندیها و زمانصه. این خدمات شامل تعیین مشخگیردمی

 .شودمیگیرهای حاصل از بازرسی و نگهداشت ، دریافت و بکارگیری نتایج و اندازهغلط برای مواجهه با نگهداشت

 مهندسی پایایی 16

رای یک دوره زمانی مشخص، و در یک فرایندهایی برای اطمینان از اینکه یک دارایی، مطابق با استانداردی معین، ب
عمر . مهندسی پایایی از فاز طراحی مفهومی آغاز و در تمام چرخه کندمیشرایط محیطی تعریف شده، درست کار 

تر و در همان مراحل پایایی حتی االمکان سریع بالقّوهیابد. هدف این فرایندها این است که مسائل دارایی ادامه می
 ارایی شناسایی شوند و اطمینان حاصل شود که الزامات پایایی برآورده خواهند شد.ابتدایی چرخه عمر د

 عملیاتی برداریبهره 17
 از دارایی

عملیاتی از دارایی در جهت دستیابی به اهداف کسب و کار مورد استفاده  برداریبهرهبرای  سازمانفرایندهایی که توسط 
در  هاداراییهایی برای چگونگی بکارگیری که دستورالعمل شودمیا شامل گیرند. این موضوع فرایندهایی رقرار می

 دهد.چارچوب پارامترهای طراحی، نگهداشت و عملیاتی، در اختیار اپراتورها قرار می

 مدیریت منابع 18
ر و مواد در انجام وجوه مالی، کارکنان، کارخانه، ابزا بکارگیریسازی استراتژی تأمین منابع برای مدیریت به موضوع پیاده

سازی فرایند بکارگیری منابع در سراسر سازمان و در پردازد. مدیریت منابع، یکپارچهی مدیریت دارایی میهافعالیت
 .شودمیی مدیریت دارایی را نیز شامل هافعالیتهمه 



 ۱۳۹۹فروردین                          ( ۱ویرایش )ه فارسی ترجم     پیکرشناسی مدیریت دارایی      

© Copyright The Institute of Asset Management 2020. All rights reserved.                                                                         25 

 مدیریت 19
 توقف و وقفه

را و کنترل کارهای مربوط به توقف و وقفه را پوشش بندی، اجریزی، زمانفرایندهای یک سازمان برای شناسایی، برنامه
سازی استراتژی توقف و وقفه به منظور اطمینان از و فرایندهایی برای پیادهها دهد. این موضوع دربرگیرنده سیاستمی

 های کاری است.و وقفهها مدیریت اثربخش توقف

  واکنش به 20
 عیوب و حوادث

، عیوبها و حوادث، از جمله آشکارسازی و شناسایی حوادث، تجزیه و تحلیل ابیمند به خراین موضوع، واکنش نظام
های عملیاتی را گیری و پس دادن سایتهای استاندارد، تعمیرات موقت و دائمی و همچنین تحویلاستفاده از واکنش

ریزی نشده برنامههایی برای واکنش به رویدادهای پدیدآوری طرحشامل و حوادث  وبیع واکنش بهدهد. پوشش می
 .شودنیز میها تسریع در واکنش ی برایمعیارهایهمچنین تعیین و مدیریت منابع مورد نیاز برای واکنش به رخدادها و 

و  ازکاراندازی 21
 کنارگذاری دارایی

ز تغییرات به علت کهنگی و فرسودگی و یا برو هاداراییو کنارگذاری  50ازکاراندازیبرای  سازمانفرایندهایی که توسط 
 گیرند.در عملکرد و ظرفیت مورد نیاز، مورد استفاده قرار می

 اطالعات دارایی (۴ گروه) ۳-۱-۴
 همهدر ، کار دارند و سر هاداراییمدیریت  باهایی که سازمان
به عنوان  هاداراییها و اطالعات داده بهی مدیریت دارایی، هافعالیت

 ییک، هاداراییاطالعات معمواًل هستند. متکی توانمندسازهای کلیدی 
در عین ، شوندمیهای مدیریت دارایی محسوب فرایند هایورودیاز 

یا اینکه و شوند اصالح ایجاد یا  فرایندیک  توسطممکن است  اینکه
و اطالعات، از جمله الزامات  هاالزامات داده .باشند فرایندخروجی یک 
در  هامومًا سازمانبایست شناسایی و تعریف شوند. عکیفیت، می

 از منظردارای اطالعات کامل و یا حتی کافی ی خود، هاداراییارتباط با 
 الزامی برای منجر به کمبود. این نیاز نیستند موردیت کیفیت و یا کم

 ی مرتبط با اطالعات دارایی به منظورهافعالیتارزیابی و اولویت بندی 
  .شودمیکنند، یجاد میهایی که بیشترین منفعت را اتمرکز بر حوزه

مدیریت دارایی  است وکه به سرعت درحال توسعه یکی از رشته هایی 
  51رشته مدلسازی اطالعات ساختمان، کندمیو تشویق تأیید نیز را 

های مدلسازی اطالعات است،. اگر چه خاستگاه برخی جنبه
های مدیریت ساختمان/تأسیسات است، اما با در نظر ساختمان، رشته

شده فتن دامنه وسیع تعریف ساختمان که شامل هر دارایی ساختهگر
ی هاداراییتوان عینًا به سایر است، مفاهیم و رویکردهای این رشته را می

 فیزیکی نیز تعمیم داد.

 استراتژی 22
 اطالعات دارایی

عات دارایی که دهی و حکمرانی کالن اطالرویکرد استراتژیک سازمان در تعریف، جمع آوری، مدیریت، گزارش
 برای حمایت از اجرای استراتژی و تحقق اهداف مدیریت دارایی سازمان الزم است.

استانداردهای  23
 اطالعات دارایی

و گزارش کیفیت و  هاداراییهای یک ساختار و الگوی سازگار، برای جمع آوری و ذخیره اطالعات مشخصه
 صحت این اطالعات.

 یهاسیستم 24
 ییاطالعات دارا

ی اطالعات دارایی که یک سازمان، مطابق با استراتژی اطالعات دارایی خود، برای پشتیبانی از هاسیستم
 مستقر کرده است. سازیتصمیمهای فرایندی مدیریت دارایی و هافعالیت

 مدیریت 2۵
 هااطالعات و داده

هایی برای مدیریت و حکمرانی فرایندو  ی اطالعات دارایی سازمانهاسیستمها و اطالعات نگهداری شده در داده
 ها.آن اطالعات و دادهدر ارتباط با 

                                           
. علت این انتخاب این است که از اندبرگزیده شده« decommissioning» به عنوان معادل فارسی« ازکاراندازی»و « ommissioningc»به عنوان معادل فارسی « بکاراندازی»در این سند اصطالح  50

      اند.  ساخته شده« کاراندازی»به واژه  شوندیپ افزودن یکبا ی و به همین دلیل هر دو معادل فارس گیرنداین دو واژه انگلیسی در ارتباط با وارد کردن و خارج کردن دارایی از چرخه یا جریان کار مورد استفاده قرار می
51 Building Information Modelling (BIM) 



The IAM’s Anatomy of Asset Management                                               Farsi Version 1  April 2020 

26                                                                © Copyright The Institute of Asset Management 2020. All rights reserved.  

 سازمان و کارکنان (۵ گروه) ۳-۱-۵
که  در یک سازمان، تحولی استسازی رویکرد مدیریت دارایی پیاده

. شودمیسازمان آن روشهای سنتی تفکر و کار در  منجر به تجدید نظر
سازمانی،  هایساختاردر  هایییبازنگرشامل  تواندمیتحول این 
 تواندمیها این بازنگری. باشدو روابط قراردادی  هامسئولیت ،هانقش
یک تجربه به را برای کارکنان سازمان  مدیریت دارایی تجربهو  تفکر

مدیران  و جایگاه در نقش که آنهاچه برای ، نمایدمبدل چالش برانگیز 
را انجام  ی مدیریت داراییاهفعالیت ی کهکارکنان چه ،هستند ارشد

. بنابراین رهبری کنندکار میتأمین  در زنجیرهچه آنهایی که ، و دهندمی
 مطلوباجرای  بهبا فرهنگ مناسب که  یبرای ساختن سازمان اثربخش

 .شودمحسوب می اساسینیازی پیش  ،کمک کندمدیریت دارایی 

وابسته هستند  گریکدی به یاربس (کارکنانسازمان و این گروه )موضوعات 
 سازیپیاده و یرشپذ درسازمان یک  توانمندیبر  قابل توجهییرات تأثو 

تالش کافی در زمان و  تخصیص دارند.دارایی دیریت م آمیزیتموفق
به منظور ایجاد عملکرد و رفتارهایی که از ارتباط با این موضوعات، 

 کنندبانی اجرای موفقیت آمیز استراتژی و اهداف مدیریت دارایی پشتی
 . اقدامی ضروری است

 ی ازسطح رسیدن به یبراگروه سازمان و کارکنان موضوعات 
سازمان در ارتباط با که نشان دهنده بلوغ بیشتر کسب و کار  یکپارچگی

 ، اهمیت دارند. است ییدارا یریتمد توانمندی

مدیریت تدارکات  26
 و زنجیره تأمین

سپاری شده مدیریت دارایی با اهداف ی برونهافعالیتطمینان از همسویی همه هایی که سازمان از آنها برای افرایند
 .کندمینسبت به اهداف فوق استفاده  هافعالیتهای این مدیریت دارایی و همچنین برای پایش دستاوردها و خروجی

 رهبری 27
 مدیریت دارایی

داف مدیریت دارایی، رویکردی معطوف به ضروری است که رهبری سازمان در راستای تحقق اهداف سازمانی و اه
 . کندکل چرخه عمر دارایی را در سازمان ترویج 

 ساختار یک سازمان از منظر قابلیت آن در کمک به تحقق اهداف سازمانی و اهداف مدیریت دارایی.  ساختار سازمانی 28

 داف سازمانی و اهداف مدیریت دارایی.فرهنگ یک سازمان از منظر قابلیت آن در کمک به تحقق اه فرهنگ سازمانی 29

 مدیریت شایستگی 30
مند، تعدادی کافی از کارکنان شایسته و با انگیزه را برای تحقق با استفاده از آنها به صورت نظام سازمانهایی که فرایند

اتاق هیأت . این کار تمهیدات الزم برای مدیریت شایستگی، از کندمیاهداف مدیریت دارایی خود تربیت و حفظ 
 .شودمیهای کاری را نیز شامل مدیره تا محل
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یسک6)گروه   ۳-۱-۶  و بازنگری ( ر
ی کانونی مرتبط با: شناسایی، درک هافعالیتاین گروه موضوعی شامل 

های اثربخش بازخورد و کاروبرقراری سازو و مدیریت ریسک؛ 
از بهبود متداوم  بازنگری برای اطمینان از دستیابی به اهداف، و حمایت

 ی مدیریت دارایی است. هافعالیت

های مهمی را برای دو گروه مضاف بر اینکه این گروه، ورودی
 سازیتصمیم( و 1-1-3ریزی )موضوعی استراتژی و برنامه

 .کندمی( فراهم 2-1-3مدیریت دارایی )
 

 ارزیابی و 31
 ها.از فرصت برداریبهرهسازی و تعدیل ریسک و یها و فرایندهایی برای شناسایی، کّم سیاست مدیریت ریسک

ریزی اقتضایی و برنامه 32
 آوریتابتحلیل 

، در مواجهه با رخدادهای غیرمنتظره، قادر به تداوم عملیات و سازمانیی برای اطمینان از اینکه هاسیستمفرایندها و 
ایمنی و  تواندمیو همچنین در همه شرایط  خدمات مورد نیاز استی خود برای ارائه سطح هاداراییبکارگیری 
 در حال کار باشند و چه نباشند(. هادارایییش را حفظ کند )چه آن هاداراییسالمت 

 توسعه پایدار 33
ای و مشارکتی مورد استفاده سازمان برای اطمینان از اتخاذ یک رویکرد ماندگار و متوازن در رشتهفرایندهای میان

سئولیت زیست محیطی و پیشرفت اجتماعی، در راستای حصول اطمینان از اینکه کلیه فعالیت اقتصادی، م
 ی مدیریت دارایی همواره در راستای اهداف و الزامات توسعه پایدار هستند.هافعالیت

رکنان، فرایندها و های کاسازی و اطالع رسانی تغییرات در حوزهفرایندهای سازمانی برای شناسایی، ارزیابی، پیاده مدیریت تغییر 34
 .هادارایی

پایش عملکرد و  3۵
 سالمت دارایی

های عملکردی، برای ارزیابی عملکرد و سالمت هایی که توسط سازمان و با استفاده از شاخصفرایندها و سنجه
آینده توانند پیشرو یا پسرو باشند و پیش بینی عملکرد و سالمت ها می. این شاخصشوندمیبکار گرفته  هادارایی

 دارایی و همچنین ارزیابی عملکرد فعلی یا گذشته را امکان پذیر سازند.

 پایش  نظام 36
 مدیریت دارایی

خود مورد استفاده قرار  52هایی که سازمان برای ارزیابی عملکرد و سالمت نظام مدیریت داراییفرایندها و سنجه
یی تا چه اندازه با مقاصد سازمان متناسب است می دهد. هدف اولیه این است که مشخص شود نظام مدیریت دارا

 سازد.و اینکه سازمان تا چه اندازه اهداف مدیریت دارایی خود را محقق می

 ،مدیریت بازنگری 37
 ممیزی و تضمین

فرایندهایی که سازمان برای بازنگری و ممیزی اثربخشی فرایندهای مدیریت دارایی و نظام مدیریت دارایی خود 
 ه قرار می دهد.مورد استفاد

و  سنجیهزینه 38
 گذاری داراییارزش

های مورد شیوههمچنین نگهداشت و نوسازی واحد دارایی و  و53های عین ساختفرایندهای تعیین و ثبت هزینه
گذاری و ارزش سنجیهزینه. شودمیرا شامل  هاداراییو استهالک ارزش  گذاریارزشاستفاده سازمان برای 

 .شودمیدهی مالی سازمان نیز ینان از کیفیت اطالعات مالی و تناسب آن با چارچوب گزارشدارایی شامل اطم

 هایی که سازمان برای تعامل با ذینفعان مورد استفاده قرار می دهد.شیوه ذینفعان تعامل با 39

                                           
52 Asset Management System (AMS) 
53 As built costs  
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  روابط بین موضوعات 3-1-7

این ساز است. بنابرنگر و یکپارچهمدیریت دارایی، طبق تعریف، کل
موضوعات آن را به چندین روش گوناگون بندی توان تعداد و مرزمی

در نامگذاری و  با کمی مشابهت، همانگونه کهترسیم کرد. تعیین یا 
، گوناگونی وجود داردهای (، دیدگاه2شکل )تعداد مراحل چرخه عمر 

مدیریت گانه  ۳۹مرتبط با هر یک از موضوعات ی هافعالیتدر مورد 
در های متفاوتی داشته باشند. دیدگاهتوانند می مختلفصنایع نیز دارایی 

، 2011در سال  های موضوعیگیری این گروهشکل، از زمان حقیقت
چندین بار مورد عناوین و دامنه کاربرد و پوشش برخی از موضوعات 

  گرفته است. بازنگری قرار

ای یدهروابط پیچمدیریت دارایی با توجه به اینکه بین اکثر موضوعات 
به عنوان یک ماهیت  موضوعاتاین با هر یک از  مواجههوجود دارد، 

گمراه کننده باشد. در واقع اگر قرار باشد  تواندمی ،مستقل و قائم به خود
چنین نمودارهایی در قالب نمودار ترسیم شوند، پیچیده این روابط 

در شکل د. برای نشان دادن این موضوع، ند بسیار گیج کننده باشنتوانمی
در  برخی روابط کلیدیترسیم در ارتباط با ها مثالترین از ساده ییک ۵

در این  ریزی نشان داده شده است.گروه موضوعی استراتژی و برنامه
 :کنیدزیر توجه  نکاتبه شکل 

  ارتباط بین اهداف سازمانی و طرح )استراتژیک( سازمانی با
  .«ریزیبرنامهاستراتژی و »موضوعات گروه 

 و  «ریزیبرنامهاستراتژی و »گروه قوی بین موضوعات  رتباطاتا
وجود چنین . «مدیریت دارایی سازیتصمیم»گروه موضوعات 
-ترین تصمیمات و درک پیامدهای بلنداتخاذ مناسبارتباطاتی، 

 .کندمیمدت آنها را تضمین 
  از موضوعات  «ریزیبرنامهاستراتژی و »گروه به ورودی مهم

در گروه که  «ریسک و مدیریت ارزیابی»و  «فعانذین تعامل با»
 .هستند «ریسک و بازنگری»

به تصویر کشیدن ارتباطات بین موضوعات در داخل یک گروه و یا 
بیشتر  تواندمیها، حتی ها و موضوعات آن گروهارتباطات با سایر گروه

 از این چالش برانگیز باشد. 
موضوعات  همهتا از  کندمیب مؤسسه مدیریت دارایی قویًا افراد را ترغی

مدیریت دارایی یک شناخت کلی کسب کنند. این شناخت برای درک 
چگونگی کسب ارزش بیشینه از بکارگیری هر چه بهتر مدیریت دارایی 

تا به  کندمیکمک  افرادضروری است. مضاف بر اینکه به تدریج به 
 تری در مورد هر یک از موضوعات مدیریت داراییشناخت عمیق

. برسند

 مرز نظام مدیریت دارایی

تنها ارتباطات اصلی توجه: 

   شان داده شده اند.ن

یل تقاضاتجزیه و تحل -۳  

ریزی استراتژیکبرنامه -4  

ریزی مدیریت داراییبرنامه -5  ارزیابی و مدیریت ریسک -۳۱ 

سازی در عملیات و نگهداشتتصمیم -7 تحقق ارزش چرخه عمر دارایی -8   گذاری مالیتصمیم سازی در سرمایه -6 

گذاری سنجی و ارزشهزینه -۳8

 دارایی
 استراتژی توقف و وقفه -۱0 استراتژی تأمین منابع -۹

های مدیریت داراییطرح  

 استراتژی و اهداف -2

  (SAMP)مدیریت دارایی  

 « استراتژی و برنامه ریزی»: ارتباطات کلیدی گروه موضوعی  5شکل 

۱- 
ط

خ
ی

رای
دا

ت 
ری

دی
ی م

ش
م

 

 اهداف سازمانی و طرح استراتژیک سازمانی 

 تعامل با ذینفعان -۳۹
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 سیستم مدیریتی ایزو برای مدیریت دارایی 3-2 
در بیشتر کسب و کارها، هماهنگ سازی وجوه متعدد مدیریت دارایی،  

یا نظام باشد )یک سیستم نیازمند وجود یک سیستم هدایت و کنترل می
مدیریتی را برای  نظامیک  ۵۵۰۰۰-استانداردهای ایزومدیریتی(. 

 کنند. ن میمدیریت دارایی تبیی
است. البته هنگامی  سؤالی مدیریتی ایزو اغلب مورد هانظاماثربخشی 

فراگیر مدیریت شرکتی همسو  نظاممدیریتی ایزو با یک  نظامکه یک 
 نظامبسیار اثربخش باشد. اما در مواردی که یک  تواندمی، نتایج شود

، زمان شودوارد سا ،شده باشدبا سازمان همسو بدون اینکه مدیریتی ایزو 
 توان انتظار کارکردی اثربخش از آن داشت.نمی
مدیریت دارایی تعریف  نظاماز الزامات را برای  گروههفت  ۵۵001-ایزو
تا  شوندمیپشتیبانی  54«باید هگزار» 20تا  ۵، که هر یک توسط کندمی

 :ها عبارتند از. این گروهشودجزئیات الزم برای هر یک از الزامات مهیا 
 زمینه سازمانی؛ فتعری( 1

 ها؛ها و مسئولیتو نقش ،گیری رهبری( تعهد و جهت2
 و مدیریت دارایی؛ هاداراییچند سطحی برای  ریزیبرنامه( 3
( پشتیبانی برای مدیریت اثربخش: منابع )از جمله شایستگی(، ابزار 4

 و اطالعات؛
 ی دارایی وابسته؛هاسیستممدیریت و  نظام( کنترل عملیاتی ۵
 ی دارایی وابسته؛ هاسیستممدیریت و  نظامارزیابی عملکرد ( 6
، شامل اقدامات اصالحی و پیشگیرانه در یک محیط ( بهبود7

 مدار.گرا و کیفیتفرایند
شامل مراحل:  55بسیاری از خوانندگان با رویکرد یا چرخه دمینگ

ی هانظامدر ارتباط با  (PDCA) رسی و اقدام ، اجرا، برریزیبرنامه
استاندارد بندهای  گی همسوییچگون 6یریتی آشنا هستند. شکل مد

. با این وجود، باید توجه دهدنشان می PDCAبا مدل را  ۵۵۰۰۱-ایزو
ی را در ارتباط با توانند رویکردهای دیگرمی هاسازمانداشت که 

ی مدیریتی اتخاذ نمایند. مانند رویکردهای ناب  و شش سیگما هانظام
 کنند.یروی نمیپ PDCAکه از مدل 

                                           
54 Shall statement 
55 Deming cycle or PDCA cycle (Plan-Do-Check-Act) 

 پشتیبانی -7

 ارتباطات 4-7 منابع                                               ۱-7

 ی اطالعات یهایازمندین  5-7شایستگی                                         2-7

 اطالعات مدون  6-7 آگاهی                                             ۳-7

  (PDCA)با مراحل چرخه دمینگ یا مدل  5500۱-: ارتباط بندهای استاندارد ایزو 6شکل 

تطبیق بندهای استاندارد 

با مراحل  5500۱-ایزو

چرخه دمینگ یا مدل 
(PDCA)  

 زمینه سازمانی -4

 شناخت سازمان و زمینه سازمانی ۱-4

 نفعانشناخت نیازها و انتظارات ذی 2-4

 های فیزیکیتعیین دامنه کاربرد نظام مدیریت دارایی ۳-4

 ظام مدیریت دارایی های فیزیکین 4-4

 رهبری -5

 رهبری و تعهد ۱-5

 مشیخط 2-5

 ها و اختیاراتهای سازمانی، مسئولیتنقش ۳-5

 ریزیبرنامه -6

 هاداراییهای نظام مدیریت اقدامات مرتبط با مخاطرات و فرصت ۱-6

 ریزی برای دستیابی به آنهاها و برنامهاهداف مدیریت دارایی 2-6

 ملیاتع -8
 ریزی و کنترل عملیاتیبرنامه ۱-8
 مدیریت تغییرات 2-8
 سپاریبرون ۳-8

 ارزیابی عملکرد -۹

 گیری، تحلیل و ارزیابیپایش، اندازه ۱-۹

 ممیزی داخلی 2-۹

 بازنگری مدیریت ۳-۹

 بهبود -۱0

 عدم انطباق و اقدام اصالحی ۱-۱0

 اقدام پیشگیرانه 2-۱0

 بهبود متداوم ۳-۱0
 ریزیطرح

 اجرا

 اقدام

 بررسی
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ترتیب ارائه الزامات در تاکید شده است که: "  ۵۵۰۰۱-در مقدمه ایزو
المللی، نشان دهنده میزان اهمیت آنها و یا ترتیب این استاندارد بین

  "  باشد.اجرای آنها نمی
که  کندمیترکیبی از عناصر خاص مرتبط ایجاد  ۵۵۰۰۱-الزامات ایزو

سویی، هماهنگی، کنترل و بهبود مستمر را گیری، هماین ترکیب، جهت
. اثر ترکیبی این عناصر کندمیفراهم  هاداراییبرای مدیریت اثربخش 

بایست منجر به ارتقای عملکرد مدیریت دارایی به سطح "شایسته" می
  .شود)از سلسله مراتب بلوغ مدیریت دارایی( و تضمین آن 

رشته مدیریت  انبجوهمه  ۵۵۰۰۰-استانداردهای ایزوبه هر حال 
" (shall)دهند. آنها عناصری را که "باید انجام شونددارایی را پوشش نمی

" یا (should)بایست اما عامدانه به عناصری که "می ،گیرنددر نظر می
کنند و به موضوع اشاره نمیانجام شوند " (could) توانند"می

  .پردازندنمیسازی مدیریت دارایی نیز "چگونگی" پیاده
همچنین این استانداردها به وجود یا عدم وجود توجیه برای توسعه 

و  ۵۵۰۰۱-ها، در سطوحی فراتر از انطباق با الزامات ایزوتوانمندی
های توسعه یافته ممکن است چه شکلی داشته اینکه این توانمندی

تصریح  ۵۵۰۰۲-ایزو 4-4در حقیقت، بند  پردازند.باشند، نمی
-الزامات ایزو تطابق باباید توجه داشت كه ال به هر ح"که:  کندمی

 نظامیک برای  حداقل استانداردنشان دهنده دستیابی به  ۵۵۰۰۱
آن را به عنوان هدف نهایی  یستو نبا استمدیریت دارایی اثربخش 
   ".تلقی كرد

در  ۵۵۰۰۰-استاندارد ایزو 3-4-2بند  برگرفته از که 7شکل  مطابق
 ،است با مدیریت دارایی" 56داراییخصوص "رابطه نظام مدیریت 

کالن مدیریت  رشتهای از زیر مجموعه ۵۵۰۰۰-سیستم مدیریت ایزو
 . شودمیمحسوب دارایی 

نظام مدیریت  "که:  کندمیهمچنین بیان  ۵۵۰۰۰-ایزو 3-4-2بند 
ی هافعالیتبرای هدایت، هماهنگی و كنترل  ، توسط سازماندارایی

كنترل  تواندمی. این نظام گیردمیرار قاستفاده مورد  مدیریت دارایی
به كه اهداف مدیریت دارایی  دهد اطمینان ریسک را بهبود بخشد و 

 یهاتیهمه فعال، با این حال خواهند شد. محقق شکلی پایدار
 .نهادینه كردطریق نظام مدیریت دارایی  توان ازنمی یی رادارا تیریمد

توانند كه می ،رفتار، نگ، انگیزه، فرههایی مانند رهبری، جنبهبرای مثال
ممکن اهداف مدیریت دارایی داشته باشند،  تحققدر  ی تعیین كنندهتأثیر

توسط  ،با استفاده از تمهیداتی خارج از نظام مدیریت داراییاست 
   ."شوندمدیریت سازمان 

                                           
در نظر گرفته شده است. اما چنانچه در مواردی سیستم مدیریت دارایی نیز  AMS (Asset Management System)ایی به عنوان معادل فارسی در این نسخه فارسی نظام مدیریت دار  56

 در سند ذکر شده باشد، منظور همان است. 

 سبد دارایی ها

 نظام مدیریت دارایی

 مدیریت دارایی

 مدیریت سازمان
 فعالیت هماهنگ یک سازمان برای 

 هادارایی توسط تحقق ارزش

 عناصر مرتبط و متعامل از  ایمجموعه
برای تبیین خط مشی مدیریت دارایی، 

اهداف مدیریت دارایی، و فرایندهایی برای 
 به آن اهداف  دستیابی

دارایی های که در محدوده کنترل نظام 
 مدیریت دارایی قرار دارند.

: ارتباط بین مدیریت دارایی و نظام مدیریت دارایی 7شکل   
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یت دارایی  -4  ؟مهم استچرا مدیر
بردن به دالیل اهمیت  های متعددی برای بررسی این پرسش و پیراه

ها، مدیریت دارایی مدیریت دارایی وجود دارد. برای بسیاری از سازمان
اولین الیه مرزی پیش رو در خلق ارزش و کاهش ریسک خواهد بود. 

هی و مالحظات مدیریتی خاص یهمچنین مدیریت دارایی طرح توج
ک، در بین ها، اعم از بزرگ یا کوچآورد. همه سازمانخود را به همراه می

کننده مشخص شده در این بخش، یک یا چند مورد را عوامل ترغیب
خواهند یافت که در مورد آنها کاربرد و مصداق دارد و پذیرش و اجرای 

 . کندمیمدیریت دارایی را برای آنها توجیه 

 مزایای مدیریت دارایی 4-1
ی مزایاموارد زیر را به عنوان  ۵۵۰۰۰-ایزو استاندارد 2-2بند 
این به محدود اما این مزایا را  ،کندمیبیان  مدیریت دارایی سازیپیاده

 :داندمین موارد
 بهبود عملکرد مالی؛ 
 ؛هاداراییدر مورد  گذاریسرمایهآگاهانه برای  تصمیمات 
 ؛مدیریت شده ریسک 
  ؛سازمان یهاخدمات و خروجیبهبود 
  ؛مسئولیت اجتماعینشان دادن 
 ؛اماتبا الز نشان دادن انطباق 
  ؛و اعتبار شهرتافزایش 
  ؛پایداری سازمانیبهبود 
 .بهبود کارآیی و اثربخشی 

به طور مستقیم ارزیابی و  توانمیرا  ی مدیریت داراییبرخی از مزایا
و  گذاریسرمایهی هاکاهش هزینه برای مثال کرد. سازیکّمی

ن دارایی و کاهش قرار گرفت پذیری، افزایش دسترسهادارایینگهداشت 
. اندازه گیری سایر مزایا از اینگونه موارد هستند ،ریسکدر معرض 

یا  زاییبسیار دشوارتر باشد اما ممکن است از نظر درآمد تواندمی
                                           
57 Business case 
58 Reliability 
59 Availability 

ها و انتشار سموم، مرتبط با استفاده از مواد شیمیایی و است که بر جلوگیری از بروز حوادث فاجعه بار ، بویژه انفجارها ، آتش سوزی های مهندسی و مدیریتیایمنی فرایند ترکیبی از مهارت 60
 .های نفتی متمرکز است )مرکز ایمنی فرایندهای شیمیایی(فرآورده

، و رضایت و اعتبار )مانند بهبود شهرت کسب و کارعملکرد کلی 
، در ضمن. به همان اندازه مهم باشد برای سازمان مشتری/ ذینفعان(

محقق در کوتاه مدت  مدیریت داراییمزایای ز بسیاری ااگرچه 
دارایی  طول عمرکل ی هاهزینهو کاهش جویی اما صرفه، شوندمی

 .پیدا نکندنمود  سال ینچند تاممکن است 

مدیریت  برای کسب و کار  57طرح توجیهی 4-2 
 دارایی

توجیهی سنتی برای مدیریت دارایی، معمواًل بر کاهش هزینه  هایطرح
 همراه با ،و نگهداشت دارایی برداریبهرهی هاهش هزینهاز طریق کا

 59پذیریو دسترس 58ضرایب پایاییوری از طریق افزایش بهبود بهره
، اما بسیاری شوندمیمحسوب  یمزایای مهم هااین .داشتندتمرکز دارایی 

وجود دارند که طرح توجیهی مدیریت دارایی دیگر در  بالقّوهعناصر 
 :یا یکسانی هستنددارای اهمیت بیشتر 

 یک ارزش، ریسک و مسئولیت نیز بخشی از  اثربخش مدیریت
خوب  است. حکمرانی کسب و کار برایاستاندارد توجیهی  طرح

 ماننداعتماد ذینفعان ) دنتوانمی هادارایی مناسبو کنترل  شناختو 
( کننداقدام می که به نمایندگی از مشتریان مراجع قانونیمشتریان و 

 شوند. هادارایی بیمهی هاتعدیل نرخو منجر به  داده  شیرا افزا
  را  60فرایندو هم ایمنی  کارکنانایمنی هم  ،اثربخشمدیریت دارایی

بار را کاهش و فاجعهزا آسیبپیشامدهای  ریسکبهبود می بخشد و 
 ؛دهدمی
 بهتأثیرگذار هستندسازمان  عملکرد برهمانطور که  هادارایی ، 

معمواًل  هاداراییکنند. هرت آن نیز کمک میاعتبار و ش افزایش
. برای مثال در صنعت شوندمیویترین بنگاه یا سازمان محسوب 

ها تأثیر داراییبهبود در طراحی  ،پذیرایی و صنعت خرده فروشی
 ؛داردافزایش بازدیدها  مستقیمی بر
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 تا  دهدمی امکانهای بزرگ مدیریت دارایی به سازمان
و ساده  سازیرا استاندارد خود و تجهیزات هاجات، کارگاه کارخان
و  منابع مورد نیازیدکی و و قطعات ی لوازم هاهزینهو ، نمایند

 ؛کاهش دهندهمچنین آموزش و پشتیبانی را 
 های روشو  هادادهبهبود دارایی از طریق  بهتر عملکرد شناخت

 ؛داده ها تجزیه و تحلیل
 شده برون سپاری مدیریت خدمات ،ییدارا تیریمد با استقرار 

 .خواهد بودتر  اثربخش
 یهاهزینهاثربخش تخصیص  نیاز به، هاسازماناز  در بسیاری 

یک  ها،به واحدها و بخش 62ایسرمایهی هاهزینهو  61عملیاتی
 ؛استمدیریت دارایی  استقرارضرورت برای توجیه  محرک مهم

 و  یشواهد عین با تکیه بررا  هاهزینه مدیریت دارایی این تخصیص
ی مدیریت کّم  سمت فضایبه  ،و اطالعات هااز داده حاصل موثق

 ؛دهدسوق می

 روزآمد دانش  مندنیاز ،و امنیت سالمتایمنی، مرتبط با ی هابرنامه
 زمان هستند.اس جاریی هاداراییدر زمینه 

، مدیریت دارایی اجرایی برای بسیاری از ذینفعان، از جمله مدیران ارشد
کسب و کار ریسک تعدیل  جهتک فعالیت اصلی یهنگامی به عنوان 

، اموال رای موجود در ترازنامه هاداراییکه بخش بزرگی از  افتدجا می
 کلیدی هاینقشیکی از د. نباشتشکیل داده  و تجهیزات کارخانه

و هماهنگی  ییراستاهمدر  را ارزش عرضهاین است که مدیریت دارایی 
 :تضمین نمایدموارد زیر با 

 مورد توافق؛رسانی سطح خدمت /کردسطح عمل 

  ؛64و/یا بازده دارایی خالص63گذاریسرمایهبازده 

  پایاییایمنی، در ) 65مانده ریسک مورد نیاز در ارتباط بانمایه 
 دارایی، شهرت و غیره(؛

  وضعیت نقدینگیسود و زیان و ارائه شده حساب صورت. 

                                           
61 Operational Expenditures (Opex) 
62 Capital expenditures (Capex) 
63 Return on Investment (ROI) 
64 Return on Net Assets (RONA) 
65 Residual risk profile 
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 اثربخشی سازمانی به کمک مدیریت دارایی  4-3
خواهد سطوح  همهدر  یانیحام ییدارا تیریمد ،سازمانی در هر
برای بهبود ارزشمند  ایشیوهبرای هر یک از این حامیان، ، زیرا داشت

 :برای مثال .آوردفراهم میاثربخشی سازمانی  ی ازیهاجنبه

 از  هیأت مدیره از آن به عنوان ابزاری برای تضمین و اطمینان
 ؛کندمیاستفاده  هامدیریت صحیح و اثربخش دارایی

  مدیران عامل آن را ابزاری قدرتمند برای حل تعارضات بین
 دانند.های مختلف در زمینه تخصیص منابع میبخش

  مدیران مالی از آن به عنوان یک منبع اطالعاتی برای بهبود
 کنند.یکپارچگی و عملکرد استفاده می

 وشی برای مدیران روابط عمومی انتظار دارند که از آن به عنوان ر
بهبود وجهه سازمان و کاهش قرار گرفتن در معرض حوادث 

 استفاده کنند؛

  آن را راهی برای بهبود نفوذ و بودجه خود هادارایی مرتبط بامدیران ،
 دانند؛می

 انتظار دارند مدیریت دارایی به آنها در  شتعملیات و نگهدا کارکنان
 بهبود شرایط کار و رضایت شغلی کمک کند؛

 زیست محیطی  مناسب ها و اقداماتسیاستاز  کنانکار یتاکثر
 .کننداستقبال می هادارایی مرتبط با

  ریسکمدیریت در  بهبود 4-4
هایی ریسک بااندازه در هر از هر نوع و  هاهمه سازمان یهافعالیت

شده و پذیرفته رایج از تعریف ۵۵۰۰۰-ایزو. استانداردهای همراه است
این خاستگاه ". بر اهداف قطعیتعدم  تأثیر " کندمیاستفاده  ریسک

مورد استفاده نیز  2009 نسخه 31000-ایزواستاندارد تعریف که در 
 .67است ایزومدیریت ریسک  7۳شماره  ، راهنمای66است قرار گرفته

 و داخلی باشد. خارجیات تأثیرناشی از عوامل و  تواندمی قطعیتعدم 

                                           
66 ISO 31000:2009, Risk management – Principles and guidelines 
67 ISO Guide 73:2009 ‘Risk management - Vocabulary’ 

میل سک بر اساس رویکرد یک سازمان نسبت به مدیریت ری 
تحمل ریسک آن سازمان تعیین خواهد شد. این  آستانهو  پذیریریسک

شامل حوزه فعالیت، ذینفعان، فرهنگ  ،دو عامل متأثر از زمینه سازمانی
 خواهند بود.سازمان و اهداف 

خارجی  هایریسک مواجهه با در خط مقدم اغلب سازمانی هادارایی
 یهاریسکدر معرض  هاسایر سازه و ها: ساختمانبرای مثال هستند.

ی هازیرساختهستند؛  یاقلیمو  ییتغییرات آب و هوا ناشی ازمحیطی 
ایمنی روزافزون های در معرض ریسک خدمات شهریحمل و نقل و 

کاهش یا ریسک در معرض  هاهمه سازمانو  ؛قرار دارندو امنیتی 
ریسک . همچنین هستندشرایط اقتصادی تغییر و منابع محدودیت 

، برداریبهرهساخت،  شرایط ماننداز شرایط داخلی،  آمدهبر تواندمی
 .باشد هادارایی کنارگذاریو  شتنگهدا

در تقویت  هاسازمانبه مدیریت دارایی، در رویکرد مبتنی بر ریسک 
کنترل کرده و آنها را در کمک  بیرونی یهاریسکدر برابر  آنها آوریتاب

از  برداریبهرهاشی از مدیریت و ن یهاریسک تعدیلبهتر و 
 هاداراییاز ، در مواردی که برای مثالسازد. شان توانمند مییهادارایی

با ارزیابی  توانمی، اغلب اندقرار گرفتهیا مورد غفلت شده کمتر استفاده 
 ترمناسب آنها را خیلی، هاداراییاین  بالقّوهو در نظر گرفتن ریسک  مندنظام

به پایان عمر مفید  ی کهیهاداراییبرای  به ویژه  ،ین رویکردمدیریت کرد. ا
ممکن که  جایییعنی در  .تواند سودمند باشدمی ،شوندمیخود نزدیک 

مدت کوتاهبا انگیزه روشهای سنتی مدیریت دارایی استفاده از است 
  .شودریسک سبب افزایش  ،شتنگهدا کمینه کردن هزینه

 شده  یده گرفتهناددر منابع  ارزش یافتن 4-۵
، هادارایی از بیشتربرای تحقق ارزش  یسازمان گذاریهدفیک در 

 هاداراییآن  ،در حال تحول نهیزم کیبا  یسازگار یبرا ممکن است
، ایجاد ی. در یک کارخانه تولیدیابند گسترشتغییر کاربری داده شوند یا 

با  یتولید محصوالتزمینه  تواندمی هاداراییجزئی در  اصالحات
یک  اندشده که به آپارتمان تبدیل هاییتقاضای باالتر را فراهم کند. انبار

 هاانتظار فرودگاه قسمت. یا هستند رایجی هااز این تغییر کاربرینمونه 
های سالن شامل کز سودآوریامربه ، اکنون بر بودندکه قباًل هزینه 
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 ،ا. در بخش زیرساختهاندتبدیل شده، خرید و سرگرمی غذاخوری
حمل و نقل یا انرژی( از اهمیت های در بخش) کوریدوریی هادارایی

آنها  آفرینی، بازرفتن از بین در صورتبرخوردار هستند، زیرا ای ویژه
 هبه واسط هادارایی. این خواهد بودغیرممکن بسیار دشوار و یا حتی 

-درآمدهای خارجی را داشتهکسب پتانسیل  هموارهدریافت حق عبور، 

 .رو به افزایش هستندجمعیت تراکم بیشتر شدن با  درآمدهااین  و اند

گزارشگری  الزامیبا تعهدات  تطابقاز  پشتیبانی  4-6
 مالی 

 امکان یکپارچه باشد، مالیی و فنّ که از نظر مدیریت دارایی  نظامیک 
پذیرفته عام اصول از جمله  ،حسابداری عمومیی هاویژگی با بقاتط

 تأهیتوسط ارائه شده اصول یا و  68ح ملیدر سطوشده حسابداری 
 تطابقاین  آورد. یرا فراهم م 69حسابداری هایاستاندارد المللیبین

دست اهداف گزارشگری مالی خود به  هاسازمانکه  شودمیباعث 
  .یابند
ت أهی توسط که 70گزارشگری مالی المللیبین استانداردهایدر 

ی ها، برخی از ویژگیشده استانداردهای حسابداری ایجاد المللیینب
مهم هستند برای آن و مربوط مدیریت دارایی  بهاستانداردها  اینعمومی 

 :که در زیر به آنها اشاره شده است

 المللی بیناستانداردهای با  تطابقو  طرفانهعرضه بی
تبادالت دقیق و صادقانه  هئارااین امر مستلزم  :گزارشگری مالی

 معیارهایتعاریف و  منطبق با ،هایتوضع، سایر رویدادها و مالی
المللی بیناستانداردهای مندرج در چارچوب  هادارایی شناسایی

چرخه طول  در مالی تبادالتاست. رویدادها یا گزارشگری مالی 
)اما به آنها محدود موارد زیر باشند  شاملند توانمیعمر دارایی 

 برچیدن ،اراندازیازک به التزام؛ دارایی 71اولیه شناسایی(: شوندمین

                                           
68 Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) 
69 International Accounting Standards Board (IASB) 
70 International Financial Reporting Standards (IFRS) 

ارای ن یابد؛ و آن دارایی دهای مالی یک سازمان هنگامی به رسمیت شناخته می شود که: احتمال داشته باشد هر منفعت اقتصادی آتی مرتبط به آن دارایی در سازمان جریایک دارایی در صورت 71
 .قیمت یا ارزشی باشدکه با اطمینان قابل اندازه گیری باشد

72 Dismantle 
73 Accrual accounting 
74 Materiality and Aggregation 
75 principle of component accounting 

بازرسی یا تعمیرات اساسی؛  ؛مفید عمر؛ تغییر دارایی بازسازییا 72
 .کنارگذاری دارایی فروش یا

 مستلزم این روش حسابداری تعهدی  :73حسابداری تعهدی
رابطه بین ی فیزیکی خود، هادارایی در ارتباط باها سازماناست که 

ارزش الزم برای سازمان ایجاد  را با ایسرمایهعملیاتی و  یهاهزینه
زمان همان در مالی  هایتراکنشبدین منظور الزم است . بشناسند

دست به دست  ثبت تراکنش مشروط به و ثبت شوند  توافقانجام 
  .باشدنمیمعامله، نقدی قیمت وجه نقد یا معادل  شدن

  اقالماز  و ملموس مادی دستههر حسابداری  :74تجمیعو مادیت 
که ماهیت و عملکردی  اقالمیشود.  انجامنه مشابه باید جداگا

شوند مگر اینکه غیرمادی باشند.  ثبتمتفاوت دارند باید جداگانه 
اصل حسابداری  رعایت و تجهیزات اموال، کارخانهدر مورد 

هنگامی که یک الزامی است. این بدان معنی است که  75ءاجزا
تصادی اق عمراصلی با  ءجز دارایی ثابت ملموس شامل دو یا چند

از منظر  ءاجزااین هر یک از حسابداری ، باشدمتفاوت  ذاتاً مفید 
 .صورت گیردجداگانه  بایستمالحظات استهالک می

 سایر استانداردها ی ساز یکپارچه چارچوب 4-7
هزاران  بکارگیریاستفاده و  مندنیازممکن است یک سازمان بزرگ 

باشد. این  یتصنع های راهنمایفنی و دستورالعملکد ، استاندارد
مدیریت دارایی  مرتبط با مقوالتو  یاستانداردها به الزامات عملکرد

 یچارچوب ایجاد در زمینهمدیریت دارایی  بالقّوهظرفیت  پردازند.می
-ایزو گیری استانداردشکلطی در  ،استانداردهای فنیبرای  کلی

استاندارد این  2-0بخش در  . این موضوعشد مشخص ۵۵۰۰۰
 :شودمی اینگونه بیان سایر استانداردها"( )"رابطه با
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-ایزو) المللیبیناستاندارد  و این ۵۵002-، ایزو ۵۵۰۰۱-"ایزو 
و مشخصه فنی مدیریت  تركیب با  هر استاندارد در توانمی را ( ۵۵۰۰۰

. ورد استفاده قرار دادمیا انواع خاص دارایی خاص و دارایی برای صنایع 
به سیستم مدیریت دارایی را مشخص  الزامات مربوط ۵۵001 -ایزو
 مربوط بهفنی  الزامات به جزئیات ، در حالیکه سایر استانداردهاكندمی

اینکه در و یا  خاص می پردازند خاص یا فعالیتدارایی ، خاص بخش
در یک  ۵۵001 -ایزوارتباط با چگونگی تفسیر و بکارگیری استاندارد  

ارائه  هاییییراهنما یانواع خاص دارایبرای  خاص یا صنعت/بخش
 . "كنندمی

 های مدیریتیرشتهسایر  این نیست که جایگزین در پیمدیریت دارایی 
برای مدیریت  اثربخشی. استانداردها و راهنماهای بسیار شود موجود

و  76پایاییمدیریت کیفیت، مهندسی  ،هاسیستمریسک، مهندسی 
طریق کمک به تبیین و از مدیریت دارایی دیگر وجود دارد. مشابه موارد 

سازی دیگر به اشتراک گذاری بستری مناسب برای بکارگیری و یکپارچه
به دنبال ایجاد چارچوبی است که این استانداردها های مدیریتی، رشته

مورد استفاده قرار ارزش ایجاد جهت بتوانند به شکل مؤثرتری و راهنماها 
 گیرند.

 
 

 

                                           
استفاده شده است. اما ما در این سند به دالیل متعدد استفاده از معادل  bilityReliaدر بسیاری از ترجمه های فارسی کتب و مقاالت انگیسی از معادل فارسی قابلیت اطمینان برای واژه   76

 فارسی پایایی را ترجیح داده ایم. 
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یت دارایی را چه کسی -۵   دهد؟انجام می مدیر
مدیریت  مجری کارکنان است که به خاطر داشته باشیم مهمبسیار 
، شایستگی، انگیزه و کار دانش ،کارکنانهمین و بنابراین  ندتهس دارایی
 مدیریت دارایی دارد.و دستاوردهای نتایج  بر عظیمی اتتأثیر آنانتیمی 

شفافیت رهبری و  اما مشارکت کارکنان، ،ها مهم هستندو فناوری هاابزار
ای گوناگون سازمان، های وظیفهها و حوزههمکاری و تعامل بین بخش

عوامل واقعی متمایزکننده یک سازمان پیشرو در مدیریت دارایی 
 .شوندمیمحسوب 

 انجام می دهند . کارکنان مدیریت دارایی را

 دانش، شایستگی، انگیزه و کار تیمی 

 تأثیر عظیمی بر دستاوردهای مدیریت دارایی دارند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (IAM)برگرفته از تصویر کالن مؤسسه مدیریت دارایی 

 برای کسب اطالعات بیشتر در مورد تصویر کالن مؤسسه مدیریت دارایی 

 مراجعه کنید.    https://theiam.org/knowledge/the-big-pictureبه نشانی اینترنتی  

 کارکنان انجام می دهند  : مدیریت دارایی را 8شکل 
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)مانند سطوح شرکت،  سازمان گوناگونح وسط بامدیریت دارایی 
سروکار آنها أمین تهای بخش،کارخانه تولیدی و خط تولید( و زنجیره

واحدهای مختلف سازمان  کارکنان مستلزم آنست که. این امر دارد
در ضمن نسبت به گذشته همکاری نزدیکتری با یکدیگر داشته باشند. 

کارکنان  ، از جملهی از سراسر سازمانکنندگانمشارکتمدیریت دارایی، 
یات، ، ریسک و بیمه، امور مالی، عملکسب و کار: استراتژی مرتبط با

ی اطالعاتی، آگاهی هاسیستم، هاسیستم ، تجزیه و تحلیلنگهداشت
را  ، کیفیت، مهندسی، طراحی، ساخت، ایمنی و امنیتمحیطیزیست 

کننده، تخصص، انتظارات و  مشارکتگروه . هر سطح و گیردمیدر بر 
 آورد.می همراهی خاص خود را به هافعالیت

و تعامل ، کار تیمی و همکاری هایتفعالبین  درونی با افزایش وابستگی
. کندمیاهمیت پیدا ای به طور فزاینده یاثربخشی سازمانارتقای برای 

 گیریشکلبا  تالش تیمیاین  .استی مدیریت دارایی یک تالش تیم
خواهد  مشهودکاماًل  بخشییا  شرکتیدر سطح ای چند وظیفهی هاتیم
مدیریت یاز به حمایت ح نومدیریت دارایی در این سطهای . تیمشد

در سطح در سطح شرکت یا و کار تیمی، چه   میمفهوم تد. ندار ارشد
برای پشتیبانی از مدیریت را دانش و مهارت  ازای گسترده بنیانبخش، 

و بکارگیری این دانش و  ترویج امکانو همچنین  ؛کندمیدارایی فراهم 
 .آوردفراهم میا سازمان ردر سراسر چرخه عمر دارایی و طول در مهارت 

ای چند وظیفه برای موجهی دالیلمالحظات و ها سازمانبرای برخی 
، مالحظات لجستیکی: مواردی مانندکامل تیمها وجود دارد.  بودنن

از این  قانونیحقوقی/  مالحظات و الزاماتیا و جغرافیایی  پراکندگی
ق با تلفیساختار ممکن است  ،کوچکترهای سازمان. در جمله هستند

دخیل و سهیم در مدیریت های گروهتلفیق یا سازمانی و چندین سطح 
 ، تیمصرفنظر از اندازه سازماناما به هر حال . شکل گرفته باشد دارایی

از حمایت مدیریت و  سازمان بوده نماینده بایستمیمدیریت دارایی 
 باشد. برخورداراجرایی 
رخدادهای در ه ک یانکسهمه  که این است" 77مشترکی سون مامفهوم "

مدیریت دارایی  با، هستندگذار تأثیر هابر آنیا  م ویسه هاداراییمربوط به 
در سطح کارخانه یا خط ای وظیفهی هاتیم ،مفهوم. این دارند سر و کار

                                           
77 Line of sight 
78 Operator care 

 برداریبهرههای مسئولیت چگی)یکپار 78کاربر مواظبتتولید و مفهوم 
برد و پوشش کاررا در محدوده  در سطح تجهیزات( شتو نگهدا

بدان معناست مشترک" ی سون ما" . همچنیندهدمیقرار مدیریت دارایی 
از  ،خارج از هسته اصلی سازمان ییاعضا متشکل ازغالبًا  هاکه تیم
 ان، مشاوران و در مواردی مشتریکنندگانتأمیناعضایی از طرف جمله 
 .هستند

ی هافعالیت با ی را کهکارکنانهمه  تواندمی (AMS)مدیریت دارایی  نظام
چگونگی ارتباط نقش خود قادر سازد تا دارند،  سر و کارمدیریت دارایی 

سطوح  یا/ای ووظیفههای سایر حوزهاز  دیگر افرادهای با نقشرا 
 .درک کنندبهتر  ،داراییمدیریت  نظامتحت پوشش سازمانی 

 فرهنگ مدیریت دارایی  ۵-1
. استش فرهنگ سازمانی نق ،یکی از مهمترین عناصر مدیریت دارایی

از مدیریت دارایی خوب و های اصلی یکی از ستونفرهنگ سازمانی 
فرهنگ به  .شودمیمحسوب آن موفقیت یا عدم موفقیت کلیدی  لوامع

و مفروضات اطالق  ها، نگرشباورها، هااز ارزش دیرپا ایمجموعه
د. نگذارب تأثیردر بلند مدت بر رفتار و عملکرد  رودمیکه تصور  شودمی

نحوه انجام كارها در  این است: " از فرهنگ و ساده متداولیک تعریف 
  ".پیرامون ما محدوده

 و به تفصیل تا چه حدکه صرفنظر از اینمدیریتی، یا نظام یک سیستم 
و اقدامات کارکنان را  هافعالیت همه تواندمین، باشداجرا شده  خوب

موارد برای  اصلیمرجع  هنقطفرهنگ . کند پایشیا  فرماندهی، مشخص
  زیادی است که ممکن است نادیده گرفته شوند.

مهم از رهبری  یبخش ،فرهنگ سالمیک سازمان با یک  ساختن
ساختار سازمانی ایجاد شده توسط  .شودمیمحسوب اثربخش 

و  داشته باشد یبر فرهنگ سازمانای عمده تأثیر تواندمیمدیریت ارشد 
 نسبت. فرهنگ گذار استتأثیرز بر ساختار بر عکس فرهنگ سازمانی نی

از این نظر که متغیرهای  اما ،است ملموسکمتر ساختار سازمانی به 
برای دستیابی به  .باشدمیتر پیچیده کنند،در آن ایفای نقش میبسیاری 

که مدیریت دارایی خوب  سازمانی وظایفیکپارچگی بین  ی ازسطح
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اساسی  پیش نیازیانی مناسب، خلق یک فرهنگ سازم ،به آن نیاز دارد
صحیحی کاماًل و  منحصر بفرد. هیچ ساختار یا فرهنگ سازمانی است

است که  سازمانمدیریت ارشد . این وجود ندارد برای مدیریت دارایی
به  برای دستیابیموجود که ساختار و فرهنگ  اطمینان حاصل کندباید 

تغییرات . دهستن ، راهگشااستدر پی آن  مدیریت داراییآنچه که 
مدیریت جانب خصوصًا از  ،با ثباتمستلزم رفتارهای  ،پایدارفرهنگی 

و میانی  ت مدیره تا مدیرانأهیاعضای از مدیریت )کلیه سطوح 
 .باشدمیمستمر  تقویتو  اطالع رسانی، سرپرستان(
برای  تعامالت الزم "79زنده ی"مدیریت دارایکتاب  به نقل ازمقایسه زیر 

 .دهدمیمطلوب را نشان و دستاوردهای رسیدن به نتایج 
 با كه استپویا و پیچیده  ،در حال تحول ایمدیریت دارایی رشته"

. سر و كار دارد ی مختلفهاو روابط بین رشته عمرمالحظات چرخه 
ی یک هامانند تنه و شاخه یی مدیریتهانظامی فیزیکی و هادارایی

رهبری، كه در حالی . هستندقابل مشاهده و ملموس  ،درخت
. با این حال، باشندمی ملموسنامرئی و نا ،، فرهنگ و رفتارهاهیجانات

 یک درخت درست مانند ی است.ضرور سازمانآنها برای  همه وجود
ا كه  ، یک نیست هاو برگ هااز تنه، شاخه متشکل  ایمجموعه صرفا

ا   هاآنمربوط به  هایفرایندو  هاطرحو  هادارایی ازسازمان نیز صرفا
مواد ، مساعد بدون خاکكه یک درخت، همانطور  تشکیل نشده است.

تولید  خوبیمیوه  تواندمین ماهر باغبانیک و مناسب  محیط ،مغذی
توان  ،بدون رهبری، فرهنگ و رفتارهای صحیحیک سازمان نیز ، كند

 ."را نخواهد داشتبه نتایج مورد نظر خود دستیابی 

  80داراییمدیریت سازمان در  سیر بلوغ ۵-2
را دارد  بالقّوهظرفیت این  ،باشدشده  پیادهمدیریت دارایی به خوبی  اگر

و در  یکپارچه آن رای مدیریتی هاسیستم، سازمان را متحولکه فرهنگ 
 خلقبرای سازمان را ارزش بیشتری  ،کسب و کارتحقق اهداف مسیر 

 ری تکاملییا سی سفر ،مدیریت داراییاولیه  سازیپیادهو  پدیدآوری. کند
در یک  به طول خواهد انجامید. یچند سالکه  استدر جهت بلوغ 

مدیریت دارایی تا  خواهد کشیدده سال طول  تاپنج  ، اغلبسازمان بزرگ
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برای بهبود  کسب و کار معمولرایج و  یهافعالیت ی ازبه عنوان یک
ی هاییو دشوارها گیپیچیدبا  تواندمی سیر بلوغاین . جا بیفتد متداوم

دخالت  مدیریت داراییسازی و پیاده ایجادکسانی که در  باشد.همراه نیز 
 و کاماًل توجیه باشند این کار و چرایی دلیلباید در مورد  و نقش دارند

و تاکتیکی  بهبودهاییا  رفع تکلیف و انجام یک کار روزمرهدر پی  صرفاً 
   .نباشند دارایی اقالمدر مدیریت مقطعی 

که مدیریت  ایجاد شده باشدممکن است این تصور  دافرا برخیبرای 
 ی نرم افزاری است و الزم است با تکمیلهاسیستمدارایی مربوط به 

- ایزو سری استانداردهای شروع شود. هادارایی موجودی فهرست
اند که مدیریت کمک کرده نگرشاین و ترویج به تقویت  ۵۵۰۰۰

به اندازه کافی ها سازمان بیشتر. استامر  از این فراتربسیار چیزی دارایی 
برای آغاز پیاده و  دارند شناختاطالعات و ی خود هاداراییدر مورد 

یشان هاداراییموجودی فهرست تکمیل نیازی به سازی مدیریت دارایی 
به سازمان  (AMS) ایجاد یک نظام مدیریت دارایی. در حقیقت، ندارند

و از جمله  دانش دارایی هدر زمینخود  نیازمندیهایتا  کندمیکمک 
 .نماید تعیینرا  81هاداراییثبت سامانه  وسعت و عمق اطالعات در

یک  عنوانمدیریت دارایی را به  خود در سیر بلوغسفر یا  اغلب هاسازمان
سیستم یک  پیاده سازی همانند)محدود و مشخص  زمانی بازهبا پروژه 

IT ) برای مثالمرتبط، ی هابرنامه کاری )گروهی از پروژهیک یا و 
ها برای بهبود فراینددر  یتغییراتایجاد در کنار  ITیک سیستم  سازیپیاده

 درک بهمنجر معمواًل  سفرها گونه. اینکنندآغاز می دارایی( درجه پایایی
موفقیت آمیز مدیریت  پیاده سازی که شوندمیاین واقعیت  و پذیرش

رد یکپارچه در طیف نیست و نیاز به یک رویک یسریع فرایند دارایی
در بخش  آنچه کهاز قبیل  و مراجعی منابع دارد. هافعالیتاز ای گسترده

سفر  برای آغازها سازمانند به توانمی است، شده این سند معرفی 7
 کنند. کمکمدیریت دارایی 

منطبق با نظام مدیریت دارایی یک سازی اگر سازمانی در پی پیاده
ق ترکیب ی، این هدف ممکن است از طرباشد  ۵۵۰۰۰- ایزو الزامات

)مدیریت  9000-های مدیریتی ایزو، مانند ایزوآن با سایر نظام
یا سری و )مدیریت محیط زیست(  14000-ایزو کیفیت(،
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)مدیریت اطالعات ساختمان( محقق  PAS-۱۱۹۲های استاندارد
ها در سازمان وجود دارند و به خوبی کار شود. در مواردی که این نظام

به یک آغاز سریع کمک کند و تالش و  تواندمیکنند، این رویکرد می
های ایجاد نظام مدیریت دارایی را کاهش دهد. همچنین باعث هزینه

در های مدیریتی و نظام مدیریتی غالب بهبود یکپارچگی بین نظام
ای از با حمایت گسترده تواندمی. این رویکرد همچنین شودمیسازمان 

چرا که گسترش دهنده قلمرو نظام مدیریت  ،مواجه شود درون سازمان
 یکپارچه موجود تلقی خواهد شد.

 های راهنمای های مدیریتی توسط دستورالعملاین یکپارچگی نظام
ISO/IEC82  که برخی از عناصر الزامی یک نظام مدیریتی را بسط و

 عانوااز  هادستورالعملاین . شودیم یبانیپشت ،دهندتغییر نام می
و  83ناب هایرویکرداز رویکردهای مدیریت کیفیت مانند  متعددی

-اجرا-یزی)طرح ر PDCA یمدل سنت و همچنینشش سیگما 
. در حال حاضر استانداردهای کنندپشتیبانی مینیز اقدام(، -بررسی

از  ، همگی14001-و ایزو 9001-، ایزو۵۵001-نظام مدیریت ایزو
  کنند.یهای راهنما پیروی ماین دستورالعمل

ی هانظام"رویکرد  تحت عنوان، ۵۵۰۰۰-ایزو استاندارد 6-2بخش 
شناخته ی مدیریت را به رسمیت هانظامیکپارچگی ، "مدیریت یکپارچه

 .کندمی حمایت و از آن

 دهدمیی مدیریت امکان هانظام یکپارچه در رویکردیک استفاده از  "
ی مدیریتی هانظام یرسا عناصر رویسازمان بر  مدیریت دارایی نظامكه 

بنا  ، بهداشت و ایمنی و مدیریت ریسکزیست مانند كیفیت، محیط
 مدیریتی یهانظامسایر  پی و بنیانمدیریت دارایی بر  نظام كردنبنا  .شود

كاهش  آن را نگهداشتایجاد و  الزم برایتالش و هزینه  تواندمیموجود 
گوناگون  هایهرشت یکپارچگی بین تواندمیهمچنین این كار دهد. 

  را بهبود بخشد.ای های وظیفهبین حوزه هماهنگیو  مدیریتی
، اندكرده سازیپیادهیکپارچه را  یهانظامیی كه رویکرد هاسازمان

هر  سازیپیادهالزم برای  مزایای رویکرد یکپارچه را نشان داده و زمان
كاهش اند. رویکرد یکپارچه عالوه بر تر كردهرا كوتاه یجدید نظام

 یجدید نظامپذیرش هر فرایند و  دهدمیكاهش  نیز را هاریسکهزینه، 
ی زیادی از هابخشبا مدیریت دارایی  از آنجایی كه" بخشد.را بهبود می

ی یکپارچه هانظامبرای رویکرد  طبیعی ایگزینه، تماس داردسازمان 
 ."شودمیمحسوب 
نظام مدیریت دارایی یکپارچه سازی  زمانی فرا خواهد رسید کهسرانجام 

مانند سازمانی  یی مدیریتهانظاممدیریت غالب سازمان و سایر  نظام با
مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت حقوقی و مالکیت 

ضروری و اجتناب ناپذیر  ،معنوی، و مدیریت بازاریابی و فروش
سیار احتمااًل ب ،مراحل اولیههمان در ی گیکپارچبه این توجه  .شودمی

  .است بعدیمراحل ی مدیریتی در هانظاماز تالش برای ادغام  کاراتر
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 به جایی خواهد رسید که بخواهد، یک سازمان به همین ترتیب
متناسب با شرایط به بهترین وجه، خود را  مدیریت داراییهای مندیتوان

ی هامدلبا در نظر گرفتن  تواندمیاین کار توسعه دهد. خاص خود 
تسریع ، کندمییی که از آنها پشتیبانی هاقابلیت یت دارایی موجود ومدیر
از  ند اطالعاتی فراترتوانمی هان مدل. ایاز آنها بگیردزیادی  بهرهه و شد

 هر زمانو  فراهم سازند ۵۵۰۰۰-ایزو مستنداتموجود در اطالعات 
به  یمدیریت دارای بلوغسطوح باالتر  ارتقا به در، مایل باشند هاسازمان

 .کنندکمک آنها 
 هاسازمانپیش روی ی هامدیریت دارایی، یکی از چالش استقراربا 

باشد. این ریسک  یی سازمانهاواحد بینحفظ همسویی  تواندمی
یک فعالیت معمول کسب که مدیریت دارایی به یابد افزایش میهنگامی 

 مدیریت یازمان تغییرات چشمگیری در  با گذشت و شود تبدیلو کار 
زنجیره در یا  /و واحدهای سازمانی مرتبط با مدیریت داراییکارکنان 

همراه با  ،قوی. مدیریت تغییر خوب و رهبری شده باشدایجاد تأمین 
سفر مدیریت  اینکه برای اطمینان از درک و تمرکز بر حفظ همسویی،

 .است مهم و اساسی بسیار رود،درست پیش می دارایی در مسیر

 دارایی بلوغ مدیریت  ۵-3
 اینکه در مورد در حال حاضرشد، اشاره  1-2همانطور که قباًل در بخش 
و  ؛وجود داردهمگرایی نوعی چگونه است مدیریت دارایی "خوب" 

 در ارتباط بامختلف و های و بخشصنایع بین است که  شگفتیجای 
استواری اتفاق نظر  چنین ی گوناگونهامحیط و هاداراییمختلف  انواع

نظام مدیریت گیرند تصمیم می هاسازمانبسیاری از  فته است.شکل گر
توسط  ۵۵001-ایزواستاندارد الزامات با  انطباقاز نظر خود را دارایی 

اخذ گواهینامه انطباق با  ارزیابی کنند.طرف بیارزیابان مستقل 
در  پیشینه اقدامات خوبو  ی از شایستگیسطح استاندارد، نشان دهنده

. برای به دست آوردن بیشترین ارزش از استدارایی مدیریت زمینه 
یابانی استفاده از ارز شودمیارزیابی و صدور گواهینامه، توصیه  فرایند

، مانند تأیید شده باشداز طریق یک طرح رسمی صالحیت آنها  شود که
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صالحیت  ارزیابیهای ملی اعتبار سنجی یا طرح توسط نهاد آنهایی که
 این نهادها .اندتأیید صالحیت شده دارایی مؤسسه مدیریت ارزیابان

نسبت مناسبی  شناختاز دانش و  آنها ممیزاننشان دهند که ند توانمی
برخوردار  دارایی مدیریت نظام مدیریت دارایی و همچنین استاندارد به

های اعالمی از سوی همشخصانطباق با  تأییداین امر از طریق  هستند.
شرکت و  و از طریق 84ریت داراییمدینگهداشت و جهانی انجمن 

 :قابل دستیابی استزیر های قبولی در یکی از آزمون

 " ؛ یامدیریت دارایی سسهگواهی مدیریت دارایی مؤآزمون " 
 85آزمون " ارزیاب تأیید شده مدیریت دارایی." 

است.  ۵۵001-بلوغ مدیریت دارایی چیزی فراتر از انطباق با ایزو
خواهند برای دستیابی به اشت که مییی وجود خواهند دسازمان ها

ا فراتر از این انطباق توسعه مندی خود راهداف کسب وکار خود، توان
ی، فرایندهای مدیریت دارایی به طور مداوم از طریق نوآوری رشتهدهند. 

 صورتیاین موضوع به  فناوری و یادگیری جدید در حال تحول است.
کشد. را به چالش میت دارایی در مدیریتجربه برتر ما از داوم، درک تم

ها، های عملیاتی، محدودیتهمچنین دارای محیطها سازمان
هستند. این بدان معناست که  متفاوتیهای بسیار ها و فرصتفرهنگ

و  " شناخته شود بستگی به بسترسرآمدآنچه باید به عنوان "شایسته" یا "
صنعتی در یک بخش  می توان آنها راهایی که ویژگی سازمانی دارد. زمینه

، ممکن است مانند کردتلقی  سرآمد یا متعالیای از شرایط یا مجموعه
مؤسسه  .شوندمیمحسوب  اینگونه یکه در بخش دیگرنباشند آنهایی 

بلوغ مدیریت دارایی، یک  /مندیتوان تعریفبرای  مدیریت دارایی
واژگان تدوین کرده است. مقیاس بلوغ و یک فرهنگ  وبلوغ  مقیاس

 :کندمیاهنمای مربوطه، بلوغ را در موارد زیر بررسی ر

 سطح » که،  ۵۵001-)مطابق با ایزو دارایی بلوغ نظام مدیریت 
 ؛از بلوغ را نشان دهد( 86«ایستهش
 ( 39تری که توسط گسترده حوزهبلوغ مدیریت دارایی سازمان 

 .موضوع مدیریت دارایی تعریف شده است(
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سطح »بلوغ )یعنی فراتر از تعاریف و خصوصیات سطوح باالتر 
و موقتی هستند )همانطور که  یسازمانو زمینه وابسته به بستر «( شایسته
به طور مداوم نیز  87«تعالیسطح سرآمدی یا » حد باالیهای ویژگی

سطوح باالتر بلوغ، فرهنگ در  کنندهتمایزعامل ویژه م کنند(.یر مییتغ
نهادینه شده در زمینه  رابطه میزان رفتارهایهمین  درسازمانی است. 

دهد است که نشان می یهایشاخص یادگیری و بهبود مستمر از
زمینه های مشخصه چقدر خوب مستقر شده است.مدیریت دارایی 

 بر موارد قابل دستیابی و ارزشمند در مدیریت دارایی که ی،سازمان
 ، در سه دسته قرار می گیرند:گذار هستندتأثیر
  ی دارایی )اهمیت مدیریت بهینه هاسیستم 88بودن حیاتیدرجه

 (؛هادارایی
 ( ؛هاداراییدشواری مدیریت بهینه و پیچیدگی سبد دارایی ) اندازه 
 های مدیریت بهینه فرصت/قیودحیط کسب و کار )پذیری مننوسا

 آنها(. در کل چرخه عمر هادارایی

سایت مؤسسه مدیریت  ، لطفًا بهمقوالتاین با بیشتر  آشناییبرای 
 کنید. مراجعه  89راییدا

 مدیریت دارایی  افراد در سیر بلوغ ۵-4
های همچنین گستره وسیع تخصصنسبی و و نوپایی با توجه به جوانی 

و متخصص صالحیت باافراد  استفاده از مدیریت دارایی، مورد نیاز در
تخصص  که ممکن استمانند مهندسی یا امور مالی ) هاحوزه سایر از

این  در( ممیزی نیز داشته باشندیا  شتمانند نگهداای در زمینهای ویژه
 دربرای افراد ای ی ویژههاچالش. اجتناب ناپذیر استمدیریتی  رشته

از جمله  ،وجود داردآنان در این زمینه  سیر بلوغو سفر مدیریت دارایی 
خواهند مییا و/ی که باید داشته باشند یهاصالحیتتشخیص و تعیین 
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مورد استفاده قرار گرفته است، به معنای میزان اهمیت دارایی از  “criticality”دارایی فیزیکی یا سیستم دارایی که در این متن به عنوان معادل فارسی واژه « درجه حیاتی بودن» 88
است. بر اساس این دیدگاه الزم است تأکید شود که حیاتی بودن دارایی به معنای وخیم بودن منظر تأثیرات بالقوه و نامطلوب پیامدهای خرابی دارایی بر اهداف و مأموریت سازمان 

ل حاضر در وضعیت بسیار خوبی قرار وضعیت جاری آن نیست و چه بسا یک دارایی حیاتی که خرابی آن به صورت بالقوه می تواند عواقب و آثار بسیار نامطلوبی داشته باشد، در حا
را برای اصطالح انگیسی « دارایی حیاتی»، معادل فارسی ۵۵۰۰۱-به ذکر است که مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز در ترجمه فارسی استاندارد ایزو داشته باشد. الزم

“critical asset”     .برگزیده است 
89 https://theiam.org/knowledge/asset-management-maturity-scale-and-guidance 
90 https://theiam.org/knowledge/competences-framework 
91 https://theiam.org/professional-development/endorsed-providers/endorsed-trainers-scheme 
92 Subject Specific Guidance 
93 https://theiam.org/professional-development/qualifications/iam-diploma 

برای  که آموزشی و یادگیری و محتوای مطالببه  یدسترسو  کسب کنند
های مؤسسه چارچوب شایستگی .نیاز دارندرسیدن به این هدف 

های یک نقطه شروع خوب برای شناخت صالحیت 90مدیریت دارایی
. کندمیفراهم  های عمومی مدیریت داراییمورد نیاز جهت ایفای نقش

ریزی به افراد در برنامهایجاد این چارچوب، کمک های یکی از انگیزه
های افراد شایستگی وقتیای آنها بوده است. برای آموزش و توسعه حرفه

های بسیاری مورد نظر خود را در این زمینه مشخص کرده باشند، گزینه
 برای آغاز کسب دانش مربوطه وجود دارد، از جمله:

 ط های ارائه شده توسهای آموزش مدیریت دارایی، مانند دورهدوره
 ؛ 91مدرسان مورد تأیید مؤسسه مدیریت دارایی

 مجموعه جزوات ۵۵۰۰۰-انتشارات و منابع آنالین، مانند ایزو ،
، SSG( 92(مدیریت دارایی  مؤسسه راهنمای تخصصی موضوعی

و سایر متون آموزشی در مورد مدیریت  IIMMمتون آموزشی 
، و مؤسسه مدیریت دارایی"و مراجع "منابع  7دارایی )به بخش 

 " مراجعه کنید(؛جهت مطالعه شتریمنابع و مراجع ب" 8بخش 
 های مدیریت دارایی؛همایش 
 که امکان توسعه دانش مدیریت  هاییها/ابتکارهمکاری در پروژه

)برای مثال، شرکت در  کندمیهای خاص را فراهم دارایی در زمینه
های مؤسسه مدیریت دارایی با سایر متخصصان مدیریت پروژه

 ها و صنایع گوناگون(.ز بخشدارایی ا

توانند سطح دانش خود را در زمینه مدیریت دارایی از همچنین افراد می
یک گواهی های مختلف بسنجند و در صورت موفقیت، طریق آزمون

گواهینامه دریافت کنند. مانند  ییدارا تیریمد نهیدر زمتأیید صالحیت 
 مدیریت دارایی هتوسط مؤسسکه یا دیپلم مدیریت دارایی و صالحیت 

 . 93شودارائه می

https://theiam.org/knowledge/competences-framework
https://theiam.org/professional-development/endorsed-providers/endorsed-trainers-scheme
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یت دارایی -6  موضوعات مدیر
 گروه 6 قالب که در را موضوعی 39این بخش 

سسه مدیریت دارایی ؤمدل مفهومی مدر  موضوعی
های گروه (.9)شکل  کندمیتشریح اند، شده مطرح

مجمع  مدیریت داراییسند دورنمای با  موضوعی
 هستند همسو 94جهانی نگهداشت و مدیریت دارایی

 (.10)شکل 

موارد  نمایشبرای سسه مدیریت دارایی ؤمی هامدل
 :اندزیر طراحی شده

 در حوزه مدیریت دارایی؛ هافعالیت گستره 
  و نیاز به یکپارچگی آنها؛  هافعالیتارتباطات بین 
  با  شدنسوهم درنقش مهم مدیریت دارایی

کمک به اهداف طرح استراتژیک سازمان و 
  .هاآنتحقق 

                                           
94 Global Forum’s Asset Management Land Scape 

 سازمان و کارکنان – 5گروه 

 مدیریت تدارکات و زنجیره تأمین -26

 رهبری مدیریت دارایی -27

 ساختار سازمانی -28

 فرهنگ سازمانی -2۹

 مدیریت شایستگی -۳0

 ریزیاستراتژی و برنامه – ۱گروه 

 مشی مدیریت داراییخط -۱

 استراتژی و اهداف مدیریت دارایی -2

 تجزیه و تحلیل تقاضا -۳

 ریزی استراتژیکبرنامه -4

 ریزی مدیریت داراییبرنامه -5

 سازی در مدیریت داراییتصمیم – 2گروه 

 گذاری مالیسازی در سرمایهتصمیم -6

 سازی در عملیات و نگهداشتتصمیم -7

 تحقق ارزش چرخه عمر -8

 استراتژی تأمین منابع -۹

 استراتژی توقف و وقفه -۱0

 عمرعرضه خدمات چرخه -۳گروه 

 قوانین و استانداردهای فنی -۱۱

 دارایی اکتساب یاایجاد  -۱2

 هامهندسی سیستم -۱۳

 مدیریت پیکربندی -۱4

 عرضه خدمات نگهداشت  -۱5

 مهندسی پایایی -۱6

 برداری عملیاتی از داراییبهره -۱7

 مدیریت منابع -۱8

 مدیریت توقف و وقفه -۱۹

 واکنش به عیوب و حوادث -20

 ازی و کنارگذاری داراییازکاراند -2۱

 اطالعات دارایی – 4گروه 

 استراتژی اطالعات دارایی -22

 استانداردهای اطالعات دارایی -2۳

 های اطالعات داراییسیستم -24

 ها و اطالعاتمدیریت داده -25

 ریسک و بازنگری – 6 گروه

 ارزیابی و مدیریت ریسک -۳۱

 یآورتحلیل تاب ریزی اقتضایی وبرنامه -۳2

 توسعه پایدار -۳۳

 مدیریت تغییر -۳4

 پایش عملکرد و سالمت دارایی -۳5

 پایش نظام مدیریت دارایی -۳6

 بازنگری مدیریت، ممیزی و تضمین -۳7

 گذاری داراییسنجی و ارزشهزینه -۳8

 تعامل با ذینفعان -۳۹

 ( IAM) ییدارا تیریمؤسسه مد یدر مدل مفهوم یگروه موضوع 6و  ییدارا تیریموضوع مد ۳۹:  ۱0شکل 
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اهمیت هر یک از موضوعات برای یک سازمان خاص بستگی به 
آن سازمان دارد. در مورد افراد نیز، عمق دانش تخصصی  اهداف و زمینه

گانه مدیریت دارایی، که ممکن است مورد  ۳۹در هر یک از موضوعات 
نیاز یا مورد نظر آنها باشد، بستگی به آرمانهای شغلی یا نقش آنها در 

مدیریت دارایی بر این مؤسسه محل فعالیت آنها دارد.  (یها)سازمان
باور است که حتی اگر افراد در یک حوزه خاص از مدیریت دارایی 

یشان هافعالیتتخصص داشته باشند، بسیار مهم است که بدانند 
، (AMS)چگونه با سایر موضوعات و عناصر نظام مدیریت دارایی 

 .شوندمیهماهنگ و مرتبط 

، توسط  95مدیریت دارایی راهنمای تخصصی موضوعی سنادامجموعه 
با هدف ارائه جزئیات بیشتر در مورد هر یک مدیریت دارایی و  مؤسسه

به این منظور طراحی  اسناداند. این گانه تدوین شده ۳۹از موضوعات 
که محتوای مفهومی موضوعات خالصه شده در سند  اندشده

د و همچنین نکرده و غنا ببخشپیکرشناسی مدیریت دارایی را تشریح 
و بهبود نظام مدیریت دارایی در رابطه  نگهداشتآنچه که هنگام ایجاد، 

 د. نبا هر یک از موضوعات باید مد نظر قرار گیرد را مشخص نمای

طیف  ،ییدارا تیریمد یموضوع یتخصص یمجموعه اسناد راهنما
 دهند و در صورت لزوم،وسیعی از صنایع مختلف را پوشش می

های عملیاتی آن صنایع و سازمانهای های سطح بلوغ و زمینهتفاوت
راهنمای . در موارد الزم، جزوات گیرندنیز در نظر میدرون آنها را 

های مطالعات موردی از حوزهمدیریت دارایی  تخصصی موضوعی
دهند. در مختلف را برای پشتیبانی از نکات کلیدی راهنما ارائه می

ها بسیار نزدیک و مرتبط به هم باشند، یک سند واحد مواقعی که موضوع
 ممکن است بیش از یک موضوع را در برگیرد. 

 
 

                                           
95 Subject Specific Guidance (SSG) 
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 ریزیبرنامهاستراتژی و  (۱گروه ) 6-1

یت دارایی 6-1-1  96خط مشی مدیر
 الزامات اجباریو  باالدستیخط مشی مدیریت دارایی بیان کننده اصول 

برای  .کندمیی خود را مدیریت هاییداراآنها  بر اساس است که سازمان
به این سند  اینکه تعهد سازمان به مدیریت دارایی بهتر نشان داده شود،

 .شودمی ابالغطور رسمی توسط یکی از اعضای مدیریت ارشد 

نسبت به  سازمان خط مشی مدیریت دارایی پایه و اساس رویکرد
دارایی یکی  سند خط مشی مدیریت. را تشکیل می دهدمدیریت دارایی 

محسوب  97"مدیریت داراییمشترک ی سون ما"کلیدی  یا ارکان از اجزاء
که چارچوبی برای ترجمه اهداف استراتژیک سازمان به اهداف  شودمی

 راهنمای که. اهداف و اصولی کندمی فراهمو اصول مدیریت دارایی 
 .هستندنیز استراتژی مدیریت دارایی  یا تدوین توسعه

خط مشی مدیریت دارایی تعیین  در ارتباط بارا زاماتی ال ۵۵001-ایزو
 :گیرندقرار میپنج دسته  درکه  کندمی

 هایخط مشیاستراتژیک سازمان و سایر  برنامهبا  - سازگاری 
 سازمانی؛

 و عملیات  هادارایی مقیاسبا هدف سازمان و ماهیت و  – تناسب
 سازمان؛

                                           
96 Asset management policy 
97 Asset management line of sight 

  کاربردیتمام الزامات  رعایت در زمینهسازمان  برای - تعهدایجاد 
  ؛قانونی( و بهبود مستمر نظام مدیریت داراییمقرراتی و )
  برای تعیین اهداف مدیریت دارایی؛  - چارچوبایجاد 
 به مدیران و کارکنان درون سازمان، شرکای کلیدی - اطالع رسانی 

 .و در صورت نیاز به ذینفعانتأمین زنجیره 
 سازمانخاص شرایط  که باخط مشی مدیریت دارایی سند یک  تدوین

برانگیز باشد. چالشکاری  تواندمی توازن و تناسب داشته باشد،
 از یک سازمان به سازمان دیگرسند این و محتوای  حجمساختار، 

 تواندمیمشی مدیریت دارایی این نظر سند خطاز  متفاوت خواهد بود.
احتماال  هباشد کاز اسناد  ای ساختاریافتهمجموعهو یا  واحدیک سند 

 ،مشی مدیریت دارایی""بیانیه خطبیانیه یک صفحه ای تحت عنوان یک 
صرف  .باشدپیوست آنها می نیز ی اعالناتهاتابلونصب در مناسب 

خط مشی مدیریت دارایی  برای تدوین سندکه الگویی  نظر از هر
 :مشخص کند کهبه وضوح این سند است که این شود، مهم استفاده 

در  ؛ی خود را مدیریت كندهاداراییچگونه ظر دارد سازمان در ن
و  پایبند خواهد بود؛چه اصولی  ی مدیریت دارایی بههاسازیتصمیم

 .متعهد استمدیریت دارایی به خط مشی  ارشداینکه مدیریت 

 محیط تجاری گذارانسرمایه مشتریان

استراتژی و 

 ریزیبرنامه

تصمیم سازی در 

 مدیریت دارایی

 اطالعات دارایی

ی
رای

دا
ت 

ری
دی

و م
مر

قل
 

 خدمات

 چرخه عمر 

 ریزیاستراتژی و برنامه – ۱گروه 

 مشی مدیریت داراییخط -۱

 تراتژی و اهداف مدیریت داراییاس -2

 تجزیه و تحلیل تقاضا -۳

 ریزی استراتژیکبرنامه -4

 ریزی مدیریت داراییبرنامه -5
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 گذارانقانون

 طرح استراتژیک سازمانی

سازمان و 

 کارکنان

 ریسک 

 و 

 بازنگری
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یت دارایی 6-1-2  استراتژی و اهداف مدیر
 رکنعنوان  توان بهمی برگرفته از آن رااستراتژی مدیریت دارایی و اهداف 

 در نظر گرفت. در زمینه مدیریت دارایی مشترک سازمان ی سون مادوم 
از  ۵۵۰۰۰-ایزو ، استاندارداستراتژی مدیریت داراییدر ارتباط با 

 کندمیاستفاده  98 (SAMP)طرح استراتژیک مدیریت دارایی اصطالح
رویکرد بلندمدت سازمان نسبت به مدیریت کننده تبیین و آن را

استراتژی چگونگی تبدیل اهداف سازمانی به این . داندمییش هادارایی
های مدیریت دارایی، و اهداف مدیریت دارایی، رویکرد تدوین طرح

اهداف مدیریت  دستیابی بهاز  حمایتنقش نظام مدیریت دارایی در 
 .کندمیدارایی را مشخص 

 انجامسازمان از  مقصودکنند که می تعیینمدیریت دارایی اهداف 
اهداف . این چه دستاوردهایی استکسب ، مدیریت داراییهای فعالیت

ی منفرد، هادارایی عملکردو  سازمان در ارتباط با توانمندیآینده  هاینیاز
. اهداف گیرندرا در بر می هاداراییی دارایی و سبد کل هاسیستم

گیری، مشخص، قابل اندازهبایست مدیریت دارایی تا حد ممکن می
باشند و در همه   99(SMART)زماندارگرایانه و دستیابی، واقعقابل 

 برقرار شوند.  یکارکردهای سازمانوظایف یا برای همه و  مرتبطسطوح 

استراتژی مدیریت دارایی چگونگی توسعه و بهبود عالوه بر این، 
)شامل مدیریت دارایی و نظام مدیریت دارایی سازمان  هایمندیتوان

 تبییننیز را سیستم ها، کارکنان، ابزار، منابع و غیره(  ها، اطالعات،فرایند
 .کندمی

 ایوظیفهاستراتژی  چندشامل ممکن است استراتژی مدیریت دارایی 
، گذاریسرمایههای )از جمله پروژه هافعالیتبرخی برای پرداختن به 

-باشد. این استراتژی خاص نیزهای دارایی ( و ردهنگهداشت، عملیات

 سازیتصمیم»گروه موضوعی های خروجییکی از  نوعاً  ایوظیفههای 
 رجوع کنید(. 2-6)به  شوندمی محسوب «مدیریت دارایی

در نظر زیر  مالحظاتمعمواًل  ،استراتژی مدیریت دارایی تدویندر 
 :شوندمیگرفته 

                                           
98 Strategic Asset Management Plan (SAMP) 
99 Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time-bound (SMART) 
100 Risk-based approach 

 طرح استراتژیک مدیریت  ومشی سازگاری با خط -سازگاری
 های سازمانی؛تژیها و استرامشیدارایی و سایر خط

 تحمل  دامنهمرتبط با که معیارهای  - 100بنیان-رویکرد ریسک
 حیاتی بودن درجه بر اساسرا  هافعالیتریسک را تعیین نموده و 

 ؛ کندمی، اولویت بندی آنهادارایی یا فعالیت و سطح ریسک 
 هاداراییچرخه عمر  صراحتاین رویکرد به  -رویکرد چرخه عمر 

 ؛گیردمیقابل بین مراحل چرخه عمر را در نظر های متو وابستگی
 چارچوبی شامل معیارهای تصمیم گیری، جهت  -چارچوب

 مدیریت داراییهای طرحتدوین اهداف و  تعیین فرایندپشتیبانی از 
 ؛کندمیایجاد 

 پردازد؛ها و انتظارات ذینفعان میبه نیاز -نیازهای ذینفعان 
 یا /تقاضا و در میزانیرات با در نظر گرفتن تغی -دارایی الزامات 

کارکردی، عملکردی و ، الزامات هاداراییرسانی خدمتسطح 
  .آینده( برایزمان حال و نیز  برای) کندمی معینرا  هادارایی وضعیتی

 که هستند های سناریو تحلیل مبتنی بریا اهداف  - عدم قطعیت
بنا به ا گیرند و یآینده را در نظر می بالقّوهتغییرات احتمالی و 

های حاصل از ارزیابی توسعه پایدار خروجی اساسبر مقتضیات 
 .شوندمیتعیین 

 های از جمله خروجی مرتبط و هایکه بازخورد -داوم تبهبود م
 مندی، تا توانگیردمیبکار بازنگری مدیریت را  فرایندحاصل از 
این که  اطمینان دهدبهبود بخشد و را مدیریت دارایی سازمان در 

 سازمان است.و انتظارات  مقاصد  متناسب باهمچنان  مندیتوان

استراتژی مدیریت دارایی و اهداف مدیریت دارایی باید به نحو مناسب 
اهداف  سازیجاریبرسد. سازمان  بیرونیو ذی نفعان درونی به اطالع 

چشمگیری بر حفظ همسویی  تأثیرمدیریت دارایی در سراسر سازمان، 
 سیلوهای مجزایبه ایجاد  گرایش رایجمقابله با در سازمان دارد. جهت 

مشخصی تعیین کارکنان اهداف عملکردی برای سازمانی، بهتر است 
و و همکاری  باشند ی سازمانیهاواحدسایر اهداف که مکمل  شود

 ترغیب کنند. و واحدهای سازمانی را ها بخشدیگر با تعامل 
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 تجزیه و تحلیل تقاضا 6-1-3
اهداف مدیریت دارایی و طرح استراتژیک  ینتعیین و تدوهنگام 

 ی آتیبینی تقاضامدیریت دارایی، در نظر گرفتن تقاضای فعلی و پیش
به  هااین تقاضا ترجمهبرای محصوالت یا خدمات سازمان و چگونگی 

ای ، از اهمیت ویژههاداراییاز و مورد انتظار نیاز های موردخروجی
ست پیش از تدوین کامل طرح برخوردار است. بدین منظور الزم ا

یک مدیریت دارایی، های استراتژیک مدیریت دارایی و اهداف و طرح
از تقاضا صورت گیرد. برای انجام تجزیه و  ساختاریافتهتجزیه و تحلیل 

تحلیل تقاضا، عناصر متعددی را باید در نظر گرفت که شامل موارد زیر 
 می باشد:

 سوابق تاریخی تقاضا، 

 تقاضا در طول زمان، اتا و تغییرهای تقاضمحرک 

 شاملتغییرات قیمت در طول زمان ) ،تجاریهای در مورد سازمان 
 (،های قانونیکنترلناشی از اعمال های قیمتبازار یا های قیمت

  مورد نیاز خدمات و یا محصوالت. مقدار و حجمتغییرات در 

 تکیه برتوان با و سطوح مورد نیاز خدمات، میپیش بینی تقاضا  برای
مطالعه از منابع اطالعاتی شامل تحقیق مستقیم، ای گسترده طیف

عوامل سیاسی، حقوقی، همچنین بررسی ، و روندهای تاریخی
بینی از ابزارهای کّمی پیش ،اقتصادی، فنی و زیست محیطی-اجتماعی
و  همیشگیهمراه دو بینی و عدم قطعیت . پیشکرداستفاده 

را همراه با  ی گوناگوناز سناریوها طیفیبایست و میناپذیرند جدایی
، مد نظر است برآوردهایی از تقاضا که برای هر سناریو صورت گرفته

 احتمالی آینده فراهم نمود. از نیازهای بتوان تصویریقرار داد تا 

یزیبرنامه 6-1-4  استراتژیک ر
اهداف مدیریت دارایی و  تعیینی برای فرایندریزی استراتژیک برنامه
زمینه و  ،فراینداین طرح استراتژیک مدیریت دارایی است.  نتدوی

  (AMPs) های تفصیلی مدیریت داراییطرحتدوین برای نیز را  بستری
معمواًل به عنوان مدیریت دارایی ریزی استراتژیک . برنامهکندمی آماده

 . شودمیانجام  یریزی استراتژیک سازمانکلی برنامه فرایندبخشی از 
اهداف سازمانی ابتدا  ،ریزی استراتژیک مدیریت داراییبرنامه فراینددر 

با در نظر گرفتن  . این کارشوندمیبه اهداف مدیریت دارایی ترجمه 

الزامات ، قانونی-های ذینفعان، الزامات کاربردی حقوقینیازمندی
بینی شده برای تقاضای پیشهمچنین و  ،استانداردها از برآمده

. سپس طرح گیردصورت می مان،محصوالت و خدمات ساز
-جهت ایجاد یک رویکرد بلند،  (SAMP) استراتژیک مدیریت دارایی

تا چگونگی دستیابی به اهداف مدیریت دارایی  شودمیمدت تدوین 
تدوین طرح استراتژیک مدیریت دارایی سعه و در تو. شودمشخص 
 :شودمیدر نظر گرفته زیر  مالحظات

  ،روندسبد دارایی و  کنونیی مندوانو ت کاربریوضعیت، عملکرد 
بر  یا در اثر استفادهگذشت زمان و  در اثرآن  ات احتمالیتغییر

 اساس تقاضای پیش بینی شده؛

  تقاضای تأمین استراتژیک سازمان جهت  برنامهاهداف سازمانی و
 بینی شده در آینده؛پیش

 دسترسی به محدودیت در ، از جمله یمحدودیت منابع سازمان
 و تجهیزات؛ تأسیساتهای کلیدی، ، مهارتالیمنابع م

 منابع تأمین به بخش استراتژی  -ی و ظرفیت زنجیره تأمینمندتوان
رجوع  (۵-۱-6)تأمین ( و مدیریت تدارکات و زنجیره 6-2-4)

 شود؛

 برای  ،ریزی شدههای برنامهیا وقفه هادارایی های الزم  بهدسترسی
رجوع  (۵-2-6و وقفه ) به بخش استراتژی توقف – هاانجام کار

 ؛شود

  ی موجود به هادارایی ارتقایی جدید یا هادارایی اکتسابنیاز به
 استفاده ازیا و تقاضای افزایش یافته،  پاسخگویی بهمنظور 

تنظیم تقاضا از طریق اعمال  جایگزین مانند تعدیل وراهکارهای 
تار ها، قیمت گذاری، یا ایجاد معیارهایی برای تغییر رفمحدودیت

 یا خدمات؛ تکنندگان محصوالمصرف

  ارتقای های جدید در جهت هایی که ممکن است فناوریفرصت
تر و ی موجود یا انجام سریعهادارایی از برداریبهره و کیفیت سطح

 یا مؤثرتر کارها در اختیار بگذارند؛

  مورد نیاز با  گذاریسرمایهطرح توجیهی کسب و کار برای هرگونه
بر عمر دارایی  دورهو هزینه کل خلق شده فتن ارزش در نظر گر



 ۱۳۹۹فروردین                          ( ۱ویرایش )ه فارسی ترجم     پیکرشناسی مدیریت دارایی      

© Copyright The Institute of Asset Management 2020. All rights reserved                                                                         47 

گیری تصمیم هایشیوهمعیارهای تصمیم سازمان و  اساس
 مدیریت دارایی.

 تدوینو چارچوبی برای  بنیانطرح استراتژیک مدیریت دارایی، 
ها ممکن . این طرحکندمیتفصیلی مدیریت دارایی فراهم  (های)طرح

)از  ای گوناگونهای وظیفهحوزه ومختلف سازمان سطوح  برایاست 
طبقات کسب و کار ، سبدهای دارایی و متفاوت جمله واحدهای 

تعریف شده باشند  هافعالیتدارایی( و یا برای انواع متفاوتی از  متفاوت
، نوسازی یا ساخت، خریدبرای  گذاریسرمایههای )مانند پروژه

ی هادارایی ریکنارگذایا ، نگهداشت، عملیات، هاداراییبهسازی 
های مدیریت دارایی کاماًل با طرح موجود(. ضروری است که طرح

ریزی استراتژیک و باشند. برنامه همسو استراتژیک مدیریت دارایی
( نیاز به یک رویکرد تکرار ۵-1-6ریزی مدیریت دارایی )برنامه
ین پای یهادارد که مسیر استراتژیک باال به پایین را با نیازمندی  101شونده

 های نظام مدیریت دارایییمندو توان هاداراییمرتبط با به باالی 
(AMS) .ترکیب نماید 

یزیبرنامه 6-1-۵ یت دارایی ر  مدیر
( 4-1-6ریزی استراتژیک )برنامه در ادامهریزی مدیریت دارایی، برنامه

بر های تفصیلی مدیریت دارایی را و طرح شودمیمدیریت دارایی انجام 
پدید ستراتژیک مدیریت دارایی و اهداف مدیریت دارایی اساس طرح ا

 آورد.می

منظور تحقق  بهیی را که سازمان هافعالیتهای مدیریت دارایی، طرح
همراه منابع مورد نیاز،  به ،داردانجام آنها را قصد ، اهداف مدیریت دارایی

دامنه ند. نکمشخص می هاآن انجامهای و مسئولیت هاهزینه ،زمانبندی
 :شودمیشامل موارد زیر  مدیریت داراییهای طرحو یا پوشش کاربرد 

  دستیابی به اهداف  مستقیمًا و در راستاییی که هافعالیتهمه
 ؛شودمیمربوط  هاداراییمدیریت دارایی، به 

  ختههای شناواکنشها و ریسک مشخص کردنبرای الزم اقدامات 
تجربه از برگرفته  و هاراییداو مدیریت  هاداراییمرتبط با  ای کهشده

  هستند. ها یا حوادث قبلیخرابی

                                           
 شاید بتوان چنین رویکردی را به نوعی یک چرخه تکرارشونده تلقی کرد.   101

 مدیریت دارایی شامل موارد زیر است:های در طرح مندرجاطالعات 

 ی هافعالیتهای مرتبط با هدایت و انجام هر یک از مسئولیت
 مدیریت دارایی؛

  منابعی که برای انجام هر فعالیت مورد نیاز است، از جمله منابع
های تخصصی/دانش( و مهارتنوع بع انسانی )تعداد و مالی، منا

 تجهیزات؛

  مرتبط با های ، شامل نیازمندیهافعالیتزمانبندی الزم برای انجام
 کار؛ توقفو به دارایی دسترسی 

 ها یا منافع مورد انتظار؛دستیابی به خروجی موعد/زمان 

 د های مورتعدیلو ها طرح مرتبط با اجرایهای ریسک/  تهدیدها
 ؛ نیاز

ی هارویه قالباغلب در  ،ریزیهای برنامهشیوهو  هافعالیتجزئیات 
 حاویعمومًا  که شوندمی تدوینریزی برنامه یک نظامنامهیا و  اجرایی

 :باشندمطالب زیر می

 شوندمیبندی چگونه اولویتها ی موجود در طرحهافعالیت ،
 سازیمیمتصو چه کسی مسئول  شوندمیتصمیمات چگونه اتخاذ 

 مدیریت دارایی است؛ در

 یک هدف تحققی الزم برای هافعالیت تعیین ترکیب بهینه فرایند، 
 مدیریت دارایی؛ در سازیتصمیمفنون مناسب از طریق اعمال 

 مد نظر  ی مدیریت داراییهابرای توجیه طرحکه معیارهایی  تبیین
 د؛نیرگمیقرار 

 هاطرحازی چگونگی تأیید، پایش، بازنگری و به روزس. 
گی این به یکپارچ مشروطهای مدیریت دارایی آمیز طرحموفقیت اجرای

های مالی، سالمت و )مانند طرحهای سازمانی با سایر طرح ها طرح
 مرحلهدر هر دو  ،ایمنی، منابع انسانی، حقوقی، خرید و تدارکات و ... (

 می باشد. اجراتدوین و 
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 ییت دارایر یدر مد سازیتصمیم( 2گروه ) 6-2

  مالی گذاریسرمایهدر  سازیتصمیم 6-2-1
شامل ها، بر روی دارایی مالی گذاریسرمایهباره  در سازیتصمیم

جاد یا ی مرتبط باهانهیل گزیتحل و و تجزیه یابیارز یندهایی برایفرآ
 جایگزینیا یو  ی موجودهادارایی توانمندی شید، افزایجد یهادارایی
 سهام ارزش به گذاریسرمایه باشد.یم آنها دیان عمر مفیپا در هادارایی

 میزانو  بندیزمان .بردباال میرا  سازمانارزش مالی  و افزایدمیسازمان 
سازمان داشته  قابل توجهی بر موفقیت تأثیر تواندمی هاگذاریسرمایه
 باشد.

 ،قانونی ضوابطمقررات و  تطابق با برایسازمان ممکن است 
ی هاگذاریسرمایهی اجباری داشته باشد. سایر هاگذاریایهسرم

ی هاهزینهتنظیم و تخصیص . شوندمیاختیاری در نظر گرفته  سازمان،
تأمین  نحوة در نظر گرفتنبا اختیاری باید های گذاریسرمایهمرتبط با 

های نیازمند بررسی طیف گزینههمچنین سازمان و توسط منابع مالی 
بر این . در دسترس، صورت گیرد یهافرصت یاو  ریگذاسرمایه
ارزش زمانی پول  ،گذاریسرمایه درباره گیریتصمیم هایشیوه اساس،

االجرای الزمقواعد د و از نگیر( را در نظر میتنزیل بر اساس نرخ بهره)
تبعیت سازمان مورد استفاده مالی و معیارهای داخلی  یاحسابداری 

                                           
102 Cost Benefit Analysis (CBA) 
103 Net Present Value (NPV) 
104 Internal Rate of Return (IRR) 
105 Life Cycle Costing (LCC) 

مورد استفاده برای ارزیابی تصمیمات  یوهشترین رایج .کنندمی
با استفاده از  (CBA) 102منفعت، تجزیه و تحلیل هزینه گذاریسرمایه
 .باشدمی تنزیل شدهی نقدی هاجریان

یا برای مقایسه و است  واجد ارزش گذاریسرمایهبرای ارزیابی اینکه آیا 
یارها مع ای ازممکن است از طیف گسترده، گذاریسرمایههای گزینه

ارزش  عبارتند از: استفادهمورد معیارهای  ترینرایج .شوداستفاده 
زمانی و دوره  (IRR) 104، نرخ بازده داخلی(NPV) 103فعلی خالص

 ،که در آن ایبهره، نرخ پولفعلی ارزش بر اساس ) گشت سرمایهباز
 برگشت و زمان صرف شده برای کندمیپیدا  خنثیارزش  گذاریسرمایه

 خودیک سازمان به ارزیابی توانایی (. گذاریسرمایه یهازینههو جبران 
 دارد. نیز نیاز گذاریسرمایهمنابع مالی جهت تأمین برای 

 تعیین زمانی باید دوره (CBA)محاسبات تجزیه و تحلیل هزینه منفعت 
را در نظر بگیرد و تمام )عمر مفید دارایی( دارایی  کارکردبرای  شده

عنوان  تحت کاراین  .در طول این دوره لحاظ کندها را منفعتو  هاهزینه
 دردر ادامه  که شودمیشناخته  (LCC) 105عمرچرخه سنجیهزینه

 3-2-6)به  شودمیبه آن پرداخته  عمرچرخهمبحث تحقق ارزش 
 مراجعه شود(.

 محیط تجاری گذارانسرمایه تریانمش

استراتژی و 

 ریزیبرنامه

سازی در تصمیم

 مدیریت دارایی

 اطالعات دارایی

ی
رای

دا
ت 

ری
دی

و م
مر

قل
 

 خدمات

 چرخه عمر 

 سازی در مدیریت داراییتصمیم – 2گروه 

 گذاری مالیسازی در سرمایهتصمیم -6

 زی در عملیات و نگهداشتساتصمیم -7

 تحقق ارزش چرخه عمر -8

 استراتژی تأمین منابع -۹

 استراتژی توقف و وقفه -۱0
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 گذارانقانون

 طرح استراتژیک سازمانی

سازمان و 

 کارکنان

 ریسک 

 و 

 بازنگری
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تحقق همسویی با  بر اساس معموالً  گذاریسرمایه یپیشنهادهای طرح
)مانند  گذاریسرمایهخاص  از منظر نوع اهداف استراتژیک و یا

 این .شوندمیبندی بهبود محیط زیست( طبقهدر زمینه  گذاریسرمایه
 گذاریسرمایهکه کند اطمینان حاصل تا  دهدمی امکان سازمان امر به

و  سازمان انجام می شود مدیریت دارایی اهداف تحقق در راستای
منابع از  بهینه استفادهو  اهدافبه دستیابی  جهتدر نیز ها بندیاولویت

بایست می هاسازماندر این رابطه  .گیردمیصورت  در دسترس مالی
ارزیابی و ، ایجاد کمک بهبرای راهنمای مناسب دستورالعمل یک 

 داشته باشند. گذاریسرمایه هایپیشنهادمند قاعده مقایسه

و  بالقّوه هاینیازمراجعه کنید(  4-1-6استراتژیک )به  ریزیبرنامه
 ابتدایی هایگام. در کندمی تعیینرا  گذاریسرمایهبلندمدت 

با این  ،هستند جزئیات محدوددارای  و کلی هاپیشنهاد، ریزیبرنامه
در معمواًل  .د شدنارائه خواهدر ادامه  های تفصیلیطرحفرض که 

مان ی سازهامحدودیتد و وقی فارغ از هانیاز ،ریزیبرنامهمراحل اولیه 
( 106و امکان توقف گانکنندتأمین ، منابع، ظرفیتمالی )از جمله بودجه

باید با  ایسرمایهاختیاری ی هابندی هزینه. اولویتشوندمی مطرح
برای کسب که ارزش تصمیم  انجام شودای توجه به معیارهای توافق شده

نام  باکه  فرایند این .گیردمیرا در نظر اضطراری بودن نیازها و و کار 
از منافع  ی بهینهارائه ترکیبدر پی  ،شودمیشناخته  107ارزش سازیبهینه

 باشدمی عمرچرخهی هااهداف استراتژیک سازمان و هزینه همسو با
)به  شودمیبه آن پرداخته  عمرچرخهدر مبحث تحقق ارزش  در ادامه که
 مراجعه شود(. 6-2-3

شده درج ستراتژیک اطرح در  گذاریسرمایههنگامی که یک پیشنهاد 
ارزیابی  ی موجودهاه و گزینهارائتفصیلی  های، طبیعتًا باید پیشنهاداست

تفصیلی یک تجزیه و تحلیل هزینه منفعت انجام  مستلزمامر شوند. این 
های هزینهاطالعات مربوط به  ، از جملهاطالعات مرتبطهمه که  است

یزی شده و ربرنامه نگهداشتساالنه عملیات و نگهداشت )شامل 
 .گیردبرا در نظر  (ریزی نشدهبرنامه

                                           
106 Shutdown availability 
107 Value Optimisation (VO) 
108 Appropriate mitigations 

 وریسک باشند  ارزیابی فرایندبایست متکی بر های پیشنهادی میطرح
. باشند کردهشناسایی و ارزیابی را های مربوط به هر گزینه ریسک

انجام شود ذهنی  ساده رویکردهای با استفاده از تواندمیارزیابی ریسک 
از نظر سطح ریسک در ها گزینه ،افراد خبره شهودیبر اساس قضاوت  و

کّمی های ممکن است از روشو یا  .داده شوندطبقات مختلف قرار 
ارزیابی ریسک که مبتنی بر مطالعات دقیق و مفصل هستند استفاده 

 تعدیلکنترل و مرتبط با  الزامات ،ارزیابی ریسک فرایندبه هر حال شود. 
 .کندمیریسک را تعیین 

یی که به دلیل ارزش هاداراییاستراتژی برای مدیریت  وینتوسعه و تد
برای سازمان شان خرابیسنگین و وخیم به دلیل پیامدهای مالی و یا زیاد 
این  .شودمیمحسوب  بسیار ارزشمندی اقدام، هستند حیاتیو مهم 

جایگزینی  برایمدت بلند ایسرمایهی هابینیپیش به هااستراتژی
در  هاگذاریسرمایهبندی بندی و گروهاولویتن همچنیو  هادارایی
  .کنندکمک می ریزیبرنامه فرایند
، آورندیبه وجود مخود را خاص های چالش  فرسوده کهنه و یهادارایی

 دیوجوه جدپس از یک دوره طوالنی کار و عملکرد با ثبات، چرا که 
یک فیزیکی و فرسودگی  خرابی مواردیدر  در آنها بروز می کند. یخراب

سازمان متوجه اما ممکن است ، استآشکار دارایی کاماًل مشهود و 
رسیده است. پایان  خود یا مفید عمر اقتصادیاین دارایی به پایان  نباشد

 نقصان هایی مانندبر اساس شاخص یک دارایی عموماً  عمر اقتصادی
و پایایی ، کاهش نگهداشتو  برداریبهرهی هاعملکرد، افزایش هزینه

 مواردی نیزدر  .شودمیافزایش غیر قابل قبول احتمال خرابی مشخص 
به کارکرد سطح خروجی قابل قبول یک با بتواند یک دارایی  ممکن است

دهنده نشانو دقیق ، اما یک تجزیه و تحلیل کامل خود ادامه دهد
دهی آن دارایی باشد. توسعه استراتژی غیراقتصادی بودن ادامه سرویس

به  تواندمیی کهنه و قدیمی هادارایی مدیریتبرای  ییهاژییا استرات
پایان عمر اقتصادی دارایی های و شاخصکمک کند تا شرایط  سازمان

 کند. ریزیبرنامهرا برای زمان مناسب  108متناسبی هایتعدیل و تعیینرا 
برای مدیریت پایان عمر یک دارایی یا  هااز گزینه ایگسترده طیف

 کارکردیی هاواکنش به خرابیآنها ترین وجود دارد. سادهسیستم دارایی 
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 در صورت ،)یا تعویض(تعمیر"عنوان  با این واکنشاست، که گاهی از 
کم ارزش و ی هاداراییبرای  گزینه. این شودمییاد " 109خرابی

 110افزونگی برای آنها ارزشمندی که یهاداراییو یا حتی برای  حیاتیغیر
تعمیرشان یا  ،تعبیه شده ستمیدر س (پشتیبانهای یدکی و جایگزین)

. باشدمیمناسب  ،پایین است نسبتاً نرخ خرابی در آنها  یاو است سریع 
 )موردی( شدهن ریزیبرنامه تعمیرات/که هزینه جایگزینی اما هنگامی

)به علت  باشد شده ریزیبرنامه تعمیرات/جایگزینیهزینه از  بیشتر
پرداخت موارد رفته و ند تولید از دستمان 111پیامدهای زیانبار مضاعف

قبل از  هادارایییا تعمیر برای جایگزینی  ریزیبرنامه معموالً  ،(جریمه
 . داردو مطلوبیت اولویت  خرابیبروز 

به پایان عمر خود  حیاتیی هاداراییتعداد زیادی از  در مواردی که
و  ویژه شده از اهمیت ریزیبرنامهیک رویکرد اتخاذ ، شوندمینزدیک 

در اینگونه موارد ممکن است الزم باشد . شودمیبرخودار  مضاعفی
منابع الزم جهت تأمین تضمین برای توجیه و های بلندمدتی برنامه

 مدیریتاستراتژیک  ریزیبرنامه در .تهیه شود هاداراییمدیریت این 
جایگزینی مدت ندهای بلطرح مرتبط باهای سازیتصمیم، دارایی
صورت  دارایی هایخانواده در ارتباط با معموالً ی فیزیکی، هادارایی

 جهت هاییراهنماییشامل  ممکن استدر عین حال  اما ،گیردمی

در باشد. نیز  هانوادهخادر داخل  هاداراییبندی جایگزینی اولویت
 با استفاده از هاداراییجایگزینی برای  گیریتصمیمپیشرو های سازمان

 .شودمی انجامتصمیم پشتیبانی علمی و معتبر  یهاو مدل هاابزار
که وجود دارد  ایگرانههمداخل راهکارهای هاداراییبرای بسیاری از انواع 

عمر  پایانروند فرسودگی و نزدیک شدن به دوره  توانبه کمک آنها می
ی هادر برنامهتغییرات اعمال  هاراهکار. این کندتر نموددارایی را 
در اینگونه . شودمیرا شامل  هادارایی سازی گستردهوتا ن ،نگهداشت

ی هاگزینه تمنفع-ارزیابی هزینه بر اساسکارآمدترین استراتژی موارد 
 در آینده دارایی یاز بهنمیزان و دارایی  ش طول عمریافزا در دسترس برای

  .شودمی تعیین

ظرفیت باالتر  در یک دارایی به دلیل نیاز به اتعمال تغییرمعمواًل توجیه ا  
تر از توجیه )اضافه کردن دارایی یا تقویت دارایی موجود( بسیار راحت

به دلیل نرخ غیر قابل قبول و باالی احتمال خرابی دارایی است. این  تغییر
بینی تقاضا از صحت و قطعیت پیشمعمواًل امر به این دلیل است که 

در  سازیتصمیمی پیش بینی احتمال خرابی بیشتر است. اینکه فرایندها
را تشخیص داده و ها های موجود در این حوزهیک سازمان عدم قطعیت

 مد نظر قرار دهند، بسیار ضروری است.

                                           
109 Fix (replace) -on-fail 
110 redundancy 
111 Additional consequential losses 
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 شت نگهداو  عملیات در سازیتصمیم 6-2-2
 نقصانروند  تعدیل گیری و یاپیش ،هادارایی نگهداشتاز هدف 

و مدیریت  رسانیخدمتدر حال  یهاداراییکارایی عملکرد و 
یک استراتژی  گیری ازبهره. است خرابیناشی از ی هاریسک

-قابل پیشقابل قبول و عملکرد  سطححفظ برای اطمینان از  نگهداشت

ی یمدیریت دارایک اقدام مطلوب در  ،بینی در طول عمر مفید دارایی
 نگهداشت الگوهایو  ،پایشو  آزمون، هاشامل بازرسیاست. این کار 

 است. 112(محور-کاربرد، محور-وضعیت، محور-زمانپیشگیرانه )
 ترجیحًا از ،هادارایینگهداشت ی هافعالیت منابع مالی ،به طور معمول

بودجه  و نه شودمیتأمین  (OPEX( 113عملیاتی هایهزینهبودجه 
اکثر تصمیمات عملیاتی، ارزش  .)CAPEX( 114ایهای سرمایههزینه

از بودجه  منابع مالی این تصمیمات گیرند، زیرازمانی پول را در نظر نمی
در برخی  .و ماهیتی تکرارشونده دارند شوندمیتأمین جاری ساالنه 

در  شده، لحاظ شتنگهدا فرایند تعریف در ، این تمایز مالیهاسازمان
مالی تحت بندی یک دستهیی نیز وجود دارند که هاسازمانحالی که 

 .نها تعریف شده استدر آ نگهداشت ایسرمایههای هزینه عنوان
 یهابرنامه ،دارایی یهاسیستمو  ی منفردهاداراییدر برخی صنایع، 

با و دارایی  ایجاددر زمان دارند که خود را  مخصوص به شتنگهدا
مراجعه  6-3-6)به اند تعریف شده پایاییمهندسی  فنوناز استفاده 

و ( OEM)115تجهیزات اصلی کنندگانبه طور معمول، تولید شود(.
 بایستمیکه  و بازرسی نگهداشتاز کارهای  فهرستی ،کنندگانتأمین

اغلب  هااین توصیه .کنندمی ارائه ،شده انجام گیرد فواصل توصیه در
ناشی از  پیامدهاییا  نوع کاربریمحیط عملیاتی، و  جنبه عمومی دارند

 شتنگهداهای گیرند. برنامهرا در نظر نمی اراییخاص دخرابی یک 
 گریزریسکمحتاطانه و بیش از حد ند توانمیها از این توصیهمنتج 
 کارهایبرای کاهش  یهایفرصت در نتیجه ممکن است و باشند

یا عملکرد بر وضعیت  گذاری منفیتأثیربدون  ،نگهداری و تعمیرات

                                           
112 time-based, condition-based, usage/duty-based 
113Operational expenditure 
114 Capital expenditure 
115 Original Equipment Manufacturers (OEM) 
116 Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) 
117 Reliability-Centred Maintenance (RCM) 
118 Risk-Based Inspection (RBI) 
119 Risk-Based Maintenance (RBM) 

ممکن است رخ نیز  این حالت عکسالبته . وجود داشته باشددارایی 
( OEM) کنندگان تجهیزات اصلیولیدتی هاتوصیه معموالً  ، امادهد

 کارانه است.محافظه
 خرابی یی که باعثهابسیاری از نقصمنشأ  ،صنعتی کارخانجاتدر 

و  و عملیات ،خرید و تدارکات ،طراحیضعف در ، شوندمیتجهیزات 
 هافعالیتاین انجام  مسئولواحدهای ضروری است  .است برداریبهره
با یکدیگر ، هااین نقص ت ناشی ازمخاطرا اقل رساندندبه ح برای

در زمینه پذیر اجتناب اصالحی کارهای همکاری کنند تا حجم
 . یابدعملیاتی بهبود  کاراییکاهش یافته و  شتنگهدا

 و وظایف هااستراتژی در ارتباط با ایجا افتادهی هاو روش ، ابزارهافنون
 وجوه و آثار توان به تحلیلمی از جمله .وجود دارددارایی  شتنگهدا
بازرسی و  (RCM) 117محور -پایایی نگهداشت، (FMEA) 116خرابی

  .اشاره کرد (RBI) 118بنیان-ریسک
های راهو  خرابی وجوه مندشکلی نظامبه  محور -پایایی نگهداشت

نحوه  ،طراحی ات در، از جمله اصالحتعدیل آثار و پیامدهای آنها
 محور-مانو زمحور -وضعیت شتنگهدا وظایفو  ،برداریبهره

 نگهداشت .کندمی مشخصرا ( کارکردزمان مدت و زمانی اصل و)ف
که امکان ضبط و ابزار تحلیل وجوه و آثار خرابی،  توسط محور -پایایی

عالوه بر . شودمیپشتیبانی  ،کندمیخرابی را فراهم  وجوهتجزیه تحلیل 
 جهتدر د نتوانمی (RBM) 119بنیان-ریسک نگهداشت فنون، این

به منظور  ،هادارایی نگهداری و تعمیراتزمانی  فواصل زیسابهینه
نگهداشت  ندیفرا ،و ریسک پایاییمقرون به صرفه به سطوح  دستیابی

 .ارتقا بخشند محور را -ییایپا
اقدامات ی هاباید هزینه هادارایی شتتصمیمات مربوط به نگهدا

و سایر  هاریسک و هزینه خرابی و همچنین شده ریزیبرنامهای همداخل
 د. نرا در نظر بگیر آثار و پیامدها
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پیش بینی عملکرد  مندنیاز ،سازیتصمیمبرای  نگهداشت مدلسازی
 تصادفی هاخرابی)صرفنظر از اینکه 120 ریسک هاینمایهآینده از جمله 

 ، اغلبشتنگهدا بزرگ یها. برای برنامهباشند( است زمان تابعیا و 
نرم افزار  ا استفاده از یکب )CBA(121محور-ارزیابی وضعیت اجرای

تر تر و پیچیدهجامعاست و ابزارهای  عملیغیرگسترده ساده صفحه
ات تصمیم در مورد بایست مورد استفاده قرار گیرند.می تصمیمپشتیبانی 

جا افتاده سازنده و استانداردهای قوی ی هاتوصیهاز  که ترکم هزینه
ها یا استانداردها نما، راههاالگواستفاده از  ، معموالً برخوردارند صنعتی

   .استتر کاربردی نگهداشت دارایی،تصمیمات  اتخاذ برای کمک به
کنند. های پیچیده استفاده میفنون از مدلو پیشرفته ترین ترین جامع
 یک در ارتباط با سطح یک دارایی رادر  تصمیم سازیبهینه، 11شکل 

یک حالت ر و پیامدهای آثا تعدیل و با هدفادواری  نگهداشت  فعالیت
فعالیت اجرای از زمان  ریسک خرابیکه در آن  دهدمیخرابی نشان 
 نهایتاً  تا موتور( هایجاروبک)مانند جایگزینی متداول نگهداشت 

)دوره  بیشتر نگهداشتدفعات هرچه . یابدافزایش می خرابیرخداد 

شده  ریزیبرنامه نگهداشتهزینه ساالنه شود،  تناوب نگهداشت کمتر(
جایی  بهینه. نقطه شودمیکمتر  و هزینه ریسک ریسک خرابیو  بیشتر
ریزی شده و های برنامه)مجموع هزینه هاهزینهی کلّ  اثرکه در آن  است
این نقطه البته که  گیرد.قرار  سطح خودترین پاییندر ده( نشریزی برنامه

شده برابر ن ریزیبرنامهشده و ریزیبرنامهی هاهزینهکه در آن ای با نقطه
 هایبرنامهدر ایجاد توانند می فنوناین  یکی نیست.، شوندمی

استانداردها یا  ،از منظر هزینه و ریسک که ،قویشت نگهدا
 .باشند، بسیار ارزشمند ی دارندتوجیهقابل های همشخص
، این قابلیت هاداراییو نگهداشت  برداریبهرهخوب در  سازیتصمیم

معمواًل از طریق سیستم مکانیزه مدیریت  هافعالیتکه  کندمیرا ایجاد 
ریزی ، ارزیابی و در قالب وظایف کاری برنامه(CMMS)نگهداشت 

شدن شده با یکدیگر ترکیب گردند. این قابلیت به همسویی و یک کاسه
 هافعالیتشدن نگهداشت و سایر کار )برای مثال همسویی و یک کاسه

ها( ها و وقفهو پیامدهای عملیاتی توقفبرای به حداقل رساندن آثار 
 .کندمیکمک 

                                           
120 Risk Profiles 
121 Condition-Based Assessment (CBA) 

 ریزی شده سازی دوره تناوب نگهداشت برنامه: بهینه ۱۱شکل 

نقطه بهینه 
 اقتصادی

 مازاد پرداختی بابت

 تحقق نقطه هدف پایایی 

 مازاد پرداختی بابت

 تحقق نقطه هدف هزینه   
 مجموع اثر 

 هزینه ها

 هزینه ریسک

 هزینه مستقیم

 (دوره تناوب نگهداشت )سال

نه
اال

 س
ی

ها
ه 

ین
هز
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 ضروری هایخرید به واسطه تواندمی فنونبسیاری از این  سازیپیاده
باشد و پر هزینه گران  ،اطالعاتینیازهای و  کارکنان آموزشنیاز به ، اولیه

 بنابراین .شوندمیمحسوب  یی بزرگهاپروژه خودی خودبه  و معموالً 
 در موردنهایی گیری پیش از تصمیمکه یک سازمان است  مهم بسیار
مورد  ،خودبرای  رامناسب بودن آن ، از این فنون یکهر  سازیپیاده

 .ارزیابی دقیق قرار دهد
  عمرچرخهتحقق ارزش  6-2-3

پوشش  رایی هافعالیت دارایی، عمرچرخهاز خدمات ارزش تحقق 
مداخالت حاصل از و منافع  هاهزینهبین تعادل  ایجاد برایکه  دهدمی

انجام  هادارایی کنارگذاریو  شت، نگهدادر حوزه بازسازی گوناگون
و  عمرچرخهی هاهزینه سازیبهینه مندنیاز ارزش آفرینی. این شوندمی

یک سازمان است که ای در طی دوره هاداراییارزش حاصل از 
ه این هدف، . برای دستیابی برا بر عهده دارد آنها مدیریت یتمسئول

  و (LCC)122عمرچرخه سنجیهزینه که فنون است ضروری
 :هر دو بکار گرفته شوند (VO)123ارزش سازیبهینه
 ی هاتجزیه و تحلیل هزینهبه معنی  : عمرچرخه سنجیهزینه

دارایی در طول دوره مسئولیت  سیستممربوط به یک دارایی یا 
شود،  محققدارایی الزم و مورد انتظار از سازمان است. اگر عملکرد 

تحقق  اهر ترینارزش با ،عمرچرخه هزینهترین در این صورت پایین
  هزینه" . گاهیشودمی محسوب برای سازمان این عملکرد

 .نامندمینیز " تملک"هزینه کل  را "عمرچرخه
 یهانهیعالوه بر هزارزش،  سازیبهینهدر ارزش:  سازیبهینه 

. شودمیرایی نیز در نظر گرفته سیستم داحاصل از ارزش  ،ییدارا
)از لحاظ کسب شده منافع نسبت هدف از آن دستیابی به بهترین 

به عبارت  و یاعمر های چرخهتحقق اهداف سازمانی( بر هزینه
)ارزشی که در ازای هزینه و  124دیگر، بهترین ارزش ما به ازای پول

چرخه  سنجیهزینه .باشدمی (شودمیپول صرف شده حاصل 
توان در سطوح مختلف یک سبد را میارزش  سازیبهینهو  عمر

 نشان داده شده است.  12دارایی استفاده کرد. این موضوع در شکل 

و  گیوابستی که مأموریت آنها هایسازمان -. در سطح سبد دارایی1
سبد دارایی و معمواًل ، 125دارد فیزیکی هایبه دارایی اتکای شدیدی

تقاضاهای  مجموعهرا در کنترل خود دارند، که ی دارایی بزرگی هاسیستم
به همین د. کنمی واردرا بر منابع محدود سازمان مرتبط با آنها فشارهایی 

محصوالت ها و از برنامه شدهشیپاال یامجموعه دیتول دلیل، برای
های سبد کامل ها و ریسکها، توانمندیهزینهباید ، یخروج
  و تحلیل قرار گیرد. مورد تجزیههای سازمان دارایی

                                           
122 Life Cycle Costing (LCC) 
123 Value Optimisation (VO) 
124 Value-for-money 
125 Asset intensive organisations 

 آنهاچرخه عمر منفرد در طول  هایمدیریت دارایی

 های داراییها/شبکهسیستممدیریت 

 سبد داراییمدیریت 

مدیریت شرکت یا 

 سازمان

 حمایت از اهداف سازمانی

 نرخ بازگشت سرمایه، انطباق با الزامات و پایداری سبد دارایی

 عملکرد سیستم، کنترل هزینه و ریسک

 های چرخه عمر:فعالیت

شیکارایی و اثربخ  

سازی ارزش برای یک سبد داراییسنجی چرخه عمر و بهینه: استفاده از هزینه ۱2شکل   
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دارایی  سطح سیستم درارزش  با توجه به اینکه – . در سطح سیستم2
ی هادارایی ریسک، هزینه و خروجی، عملکرد، شودمیخلق 

 د.نشو سازیبهینهاز باال به پایین ارزیابی و  بایدسیستم  زیرمجموعه
 از، سیستم کل چرخه عمرهزینه ها و عملکرد کلی سیستم و ریسک
و  ی زیرمجموعه سیستمهادارایی یکایک اتتأثیرتجمیع طریق 

 .شودمیبرآورد  ،کل واحدبه عنوان یک سیستم  توانمندیمدلسازی 

 گذاریسرمایهدر  سازیتصمیمکه  مواردیدر  - . در سطح دارایی3
برای یک دارایی منفرد  ،و نگهداشت برداریبهرهدر  سازیتصمیممالی و 

باید دارایی این در سطح  اتخاذ شده تصمیمات، ندشومی سازیبهینه
 در نظر بگیرند.آن باالدستی  در سطح سیستمرا  آننقش 

 سازیتصمیمهای فرایند ،ارزش سازیبهینهو عمر چرخه سنجیهزینه
 هایحوزهدر  سازیتصمیمهای فرایندرا با  گذاریسرمایهدر حوزه 

تا از تصمیمات مدیریت  نندکمی تلفیقو نگهداشت دارایی  برداریبهره
با در ارزش خلق ی هاو فرصت ها، ریسکهادر ارتباط با هزینهدارایی 

این  تربلندمدت پیامدهایمدت و نیز فوری/ کوتاه آثارنظر گرفتن 
 کنند. پشتیبانیتصمیمات 

 تواندمیارزش  سازیبهینهعمر و چرخه  سنجیهزینهح یصح بکارگیری
 فرایند یاثربخشبهبود ، یو اقتصاد یمال منافعش یمنجر به افزا

بهبود سازگاری و ن ینفعان و همچنیبهتر با ذ ات، ارتباطسازیتصمیم
عمر  و چرخه سنجیهزینه. شودسازمان  در 126یبخش-بین حکمرانی

در مورد اینکه به اطمینان از اتخاذ تصمیمات درست ارزش  سازیبهینه
دارایی و در چه زمانی باید  چه کاری با چه میزان هزینه در مورد کدام

 .می کنندکمکانجام گیرد، 

به همراه داشته  ی رامهم و ملموس منافع تواندمی چرخه عمرتحقق ارزش 
بستگی به ماهیت سازمان ، اکتسابقابل منافع  میزان. با این حال، باشد

 و قیود هامحدودیت برای مثال .دارد آنکسب و کار زمینه بستر و و 
 و انتظارات ذینفعان ریسکتحمل  دامنه، شرایط بازار، انونیو ققراردادی 
 در مواردی که .هستند بر میزان منافع کسب شدهگذار تأثیراز موارد 

                                           
126 Cross-disciplinary 
127 Life cycle value realisation 
128 IAM’s Subject Specific Guidance (SSG) 
129 Resourcing strategy 

این منافع اتخاذ شوند  ریز یهاتیدر موقع دیبا مربوطه ماتیتصم
 :کنندمیپیدا  ایاهمیت ویژه

 نسبتاً  ایهگذاریسرمایه مندنیازکه  ،حیاتیی بسیار هاموقعیت 
و یا باال  بالقّوهتصمیمات ریسک برای اینکه و یا  هستندتوجه قابل

 . قابل تصور باشدسنگین عملکردی  پیامدهای
 پیچیده تبا تعامال متعدد که عوامل ،بسیار پیچیده یهاموقعیت 

و  مفروضاتدر  زیاد قطعیتعدم  اینکهو یا ، در آنها دخیل هستند
 .باشد وجود داشتهثانویه  پیامدهای
اتکاء به ها، ممکن است گیری در اینگونه موقعیتبرای تصمیم

گردش نقدینگی و یا روش تجزیه تحلیل روش مانند ای سادههای روش
مانند  یدیگر فنون نباشد. الزم برخوردارکفایت  ازو تحلیل بازگشت پول 

ممکن است نیز  (NPV) فعلی یا ارزش خالص (IRR)نرخ بازده داخلی 
یا قادر به  سوق دهندرویکردهای کوتاه مدت را به سمت تصمیمات 

برای . نباشند متفاوتی زمانی های با افقیهاگزینه و مقایسه ارزیابی
متناسب با  فنون یب صحیحی ازترک ارزیابی درست منافع، انتخاب

جزئیات بیشتر در مورد  جنس و نوع تصمیمات، الزم و اساسی است.
تحقق ارزش » سند، در آنها بکارگیریصل از حا منافعو  فنوناین  کاربرد

 یموضوع تخصصی راهنمایاز مجموعه اسناد  127«چرخه عمر
 آمده است. 128مدیریت داراییمؤسسه 

 129منابعتأمین  استراتژی 6-2-4 
های فرایندبا  زیادی تا حد، منابعتأمین استراتژی  تدوین فرایند
مدیریت  ریزیهبرنام( و 4-1-6رجوع شود به استراتژیک ) ریزیبرنامه

شامل  نوعاً  فرایند این .است یکپارچه( ۵-1-6به رجوع شود دارایی )
، اکتساب یهاراه تعیین بهترینبرای  الزمهای تجزیه و تحلیلانجام 

های مدیریت طرح اجرای جهت مورد نیازمنابع  خریدیا و  ساخت
شامل  نیازمورد  منابع .باشدمیریزی مورد نظر در افق برنامه ،دارایی

و اقالم  یدکی (، قطعاتمورد نیازهای با شایستگینیروی کار )
 تخصصی است. و ابزارآالت ،، کارخانه و تجهیزاتموجودی



 ۱۳۹۹فروردین                          ( ۱ویرایش )ه فارسی ترجم     پیکرشناسی مدیریت دارایی      

© Copyright The Institute of Asset Management 2020. All rights reserved                                                                         55 

-برونعوامل  کن است توسطمممنابع داخلی و خارجی  ترکیب مناسب

 ،مین(، تجارب کاریتأ زنجیره توانمندی)مانند ظرفیت یا  سازمانی
قرار گیرند و یا  تأثیرتحت کارگری  یهامالحظات سیاسی یا اتحادیه

یا  کانونی هایتوانمندی معموالً  هاسازمانشوند.  یتمحدود دچار
در درون  بایستمی کهمنابع مورد نیاز خود را تأمین مرتبط با اصلی 
 کانونیریغ هایتوانمندیهمچنین و  شوند حفظ و یا ایجاد 130سازمان

، باشدتر مناسبها آن 131سپاریخرید یا برونممکن است که را 
عوامل  تأثیرتحت  این تصمیم .کنندمیو از هم تفکیک شناسایی 

میزان و سازمان  های درونیمندیتوانها و ظرفیت، از جمله متعددی
-می هاسازمان خواهد بود.در بازار مناسب  کنندگانتأمیندسترسی به 

، تشخیص تواناییتبدیل شدن به یک مشتری آگاه، با  ارزش بایست
در مورد توجه قرار دهند. را  شدهخدمات برونسپاری پایشمدیریت و 

 ،برونسپاری"در مقابل ""  132"درونسپاری میزان ،منابعتأمین استراتژی 
 تعیین شود.به وضوح بایست می

که  تدارکاتخرید و عمومی استراتژی بر  مستقیماً  منابعتأمین  استراتژی
 زنجیرهدارکات و تمدیریت »در بخش مشخص شده خدمات  تأمین
 .گذارد، تأثیر میکندمیرا پشتیبانی  (۵-6 بخش) «تأمین

 الزامات: تغییر در از جمله ،تعدادی عواملمتأثر از منابع تأمین استراتژی 
های جدید مدیریت وریای جدید و فنهاداراییکسب و کار، پذیرش 

نابع متأمین . استراتژی و بافت جمعیتی نیروی کار خواهد بود ،دارایی
تا  شود تدوینبا استراتژی منابع انسانی سازمان  پیونددر  بایستمی

اطمینان حاصل شود که برای استخدام و یا توسعه منابع انسانی مورد 
ی هاتوسعه مهارت .شودمیدر نظر گرفته و الزم مناسب  تمهیدات ،نیاز

 ۵-۵-6)به  «شایستگیمدیریت » در مبحثنیروی کار مورد نیاز 
 .شودمیتوضیح داده شود(  مراجعه 

، یا خدمات محصوالت بودن دسترسدر ، هاسازماندر بسیاری از 
قرار گیرد. در  حیاتیی هادارایی خرابی تأثیرممکن است به شدت تحت 

انتخاب و  یکی از راهکارهای مهم تعدیل ریسک،، یردامو چنین
. خواهد بود یدکی قطعات نگهداریمناسب سیستم  یکمدیریت 

                                           
130 In-house 
131 Outsource 
132 In-source 
133 Shutdowns & Outage strategy 

رند عبارتند یجه قرار گمورد توباید  یدکی قطعات نگهداری درکه  یموارد
 زمانانقضاء و  تاریخ ،در فرایندهای سفارش و خرید انتظار یهازمان :از

 یو زمانبندداری مدیریت، انبار یهانهیو هز ،در قفسهنگهداری 
 یدکی ی استفاده از قطعاتهاقطعات. فرصتجایگزینی و خرید 

را قابل استفاده هستند  هاداراییاز  نوع که در چندین ارد مدوالر و استاند
به و  اکتسابی هابر هزینه ممکن استاین امر و  در نظر گرفتنیز باید 
مرتبط  یهاگیریتصمیم ماننده بگذارد. تأثیرتصمیمات خرید  تبع آن،

مدیریت  برای ایجاافتادهمناسب و  فنونو  ها، ابزارهادارایینگهداشت با 
خرید و مدیریت  یهاد که هزینهنوجود دارنیز  یدکی قطعاتبهینه 

 ریسک عدم دسترسی به قطعات در هنگام نیاز مقابلدر قطعات را 
  .گیرنددر نظر می، تولید از دست رفته( ریسک)

و  هماهنگینیازمند مدیریت دارایی،  یهاطرح یاثربخشکارایی و 
 مرتبط با عرضه خدمات یهاتفعالیبا  مواد ریزیبرنامه فرایندتطابق 
زمان انتظار در مواردی که  بویژه است. (3-6)نگاه کنید به  عمرچرخه 

ضروری  فرایند، کنترل کافی بر این است غیرقطعیسفارش طوالنی یا 
 جهت ،یا وقفه در عملیات توقف هایدسترسی به دورهمیزان  .است

مورد نیاز منابع  مشخصات و ترکیب ،انجام کارهای الزم در این دوره ها
قرار  تأثیررا تحت  های مدیریت داراییطرحبرای اجرای  سازمانیک 

 استراتژی تدوین فرایندهماهنگی بسیار نزدیک  نی. بنابراخواهد داد
برای هر سازمانی  ،وقفه وتوقف استراتژی تدوین  فرایندمنابع با تأمین 

 .ضروری است

  133استراتژی توقف و وقفه 6-2-۵ 
و کشورها از صنایع در بسیاری « وقفه»و « توقف» ا اصطالحاتی هاواژه

اما وجه اشتراک همیشگی گیرند. مورد استفاده قرار میبه جای یکدیگر 
 وربه منظ هاداراییخارج کردن از سرویس به  واژه این است که هر دو آنها

نیست، اشاره انجام  قابل هاداراییت آن یکاری که در زمان فعال انجام
به  رسانیخدمتتولید یا  فرایند توقفشامل  معموالً یک توقف . ددارن

 مازادیافزونگی یا ظرفیت  بسته بهدر برخی از صنایع،  مشتریان است.
تولید یا  فرایندبدون اینکه  توانمی، شده تعبیه دارایی سیستمدر  که
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از  را داراییطور کامل متوقف شود، ه رسانی به مشتریان بخدمت
 وقفه یک یا چندانجام این کار نیازمند  .وقفه() کردسرویس خارج 

ممکن است . در حالی که باشدمیشده ن ریزیبرنامهشده یا  ریزیبرنامه
 داراییقابل قبول عملکرد حفظ  ازاطمینان  برای وقفه در عملیاتو توقف 

خروجی را مختل کرده یا سطح  تواندمیاما این کار  مورد نیاز باشند،
امری از دیدگاه تولید این موضوع  کها کاهش دهد ر رسانیخدمت

پیکرشناسی مدیریت سند اهداف  در راستای. شودمی یتلقناخوشایند 
به جای یکدیگر استفاده شده و تحت وقفه و توقف  یهاواژه، دارایی
 .شوندمی نوشته وقفه /توقفعنوان 

 هزینه وپر تواندمیی دارایی هاسیستمدر روند کار توقف/ وقفه  ایجاد
کمیاب(  ماهر )و احتماالً  نیروی کار تعداد زیادیسازماندهی  مندنیاز

فضای یک در اغلب و یک فرصت زمانی کوتاه  بتوانند درکه  باشد
 به دنبال توقف/ وقفهاستراتژی  را به انجام برسانند.کار  ،محدود فیزیکی

 انجام کامل، اثربخش و ایمنی موجود برای هاگزینهشناسایی 
کاری توقف/ وقفه محدود  یزمانهای فرصتی کاری در هالیتفعا

یی اکار و مقایسه شامل ارزیابی شناسایی. این فیزیکی استی هادارایی
 شدیدتر آثار و پیامدهای)با  ترکمتر اما طوالنی توقف/ وقفهدفعات  ه  گزین

 تأثیرتر )با مدتبیشتر و کوتاهتوقف/ وقفه تعداد با گزینه  تولید(  فرایندبر 
 .باشدمی (یی بیشتراجرا یهاکمتر بر تولید، اما هزینه

مدت زمان در  قرار استکاری که  یهابستهو  توقف/وقفههر  کاریدامنه 
ی قوی و قابل هافرایندبا استفاده از  بایستمی، انجام شودآن توقف/وقفه 

آنهایی مانند و طوالنی مدت بزرگ ی هاتوقف/ وقفه تعیین شود. ممیزی
همکاری تعامل و  منداغلب نیاز ،دارند سر و کار داراییی هاسیستمبا  که

، مهندسی، نگهداشت، از جمله عملیات، هابخشبسیاری از بین 
-میخدمات  کنندگانعرضه، پیمانکاران و تولید ریزیبرنامه، هاپروژه

 .دباش
و فواصل  ،دارایی شتنگهداو  برداریبهرهدر  سازیتصمیم فراینددر 
یا جایگزینی /و نگهداشتبهینه برای اجرای وظایف زمانی های رهدو

-پروژه کارهای در کناراطالعات،  . اینشودمیتعیین ی قدیمی هادارایی

ی که باید هایکار دامنه تعیین ی زمانبندی وهابرنامه تدوین برایی دیگر، ا
 طبیعی .گیرندقرار میاستفاده مورد ، شودزمان توقف/وقفه انجام در 

بازه زمانی  اقتضایو متناسب با شرایط ممکن است است که 
  بهینهبندی زمان نسبت به هاتیاز فعال یتعداد یدر زمانبندتوقف/وقفه، 

بر برنامه توقف/ وقفه  کّل  تأثیر بتوان تا هایی صورت گیردآنها جابجایی
به تعداد  بسته .سازمان را به حداقل ممکن کاهش داد کسب و کار

و  بندیزمانهای گزینه، ارزیابی های ممکنو گزینه هاشتجایگ
های اغلب توسط ابزار ،توقف/وقفهفواصل زمانی  درکار  ریزیبرنامه

تصمیم  پشتیبانیو  ریزیبرنامه مخصوص فناوری اطالعات در زمینه
 .شودمیانجام 

ی جدید و یا خطا هاداراییهنگام در بروز خرابی زود بالقّوهبه دلیل امکان 
اندازی مجدد و شروع به کار های کاری پیچیده برای راهاجرای زنجیره در

پس ی دارایی هاسیستممجدد راه اندازی دوره زمانی ی موجود، هادارایی
. شودمیمحسوب  پرریسکیک دوره زمانی  ،توقفاجرای یک برنامه از 

از  توانمی بالقّوه هایریسکاین و مدیریت  تعدیلبرای  معموالً 
 مجدد اندازی و شروع به کارراهبرای و مستند  مورد توافقهای دفراین

 استفاده نمود.
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 عرضه خدمات چرخه عمر (3روه گ) 6-3

 ی استانداردهای فنّ قوانین و  6-3-1
ی هافعالیتو  هادارایی حاکم بر قوانین پیرو باید هاسازمانهمه 

ارای استانداردهای نیز دها سازمان بیشتر. باشند خود مدیریت دارایی
ی صنعت یا بخشحاکم بر  مقرراتمانند ) برون سازمانیو  درونفنی 

. این کنندپیروی آنها  از بایستمیکه کنند( هستند که در آن فعالیت می
اهداف  استراتژی، تدویندر هنگام باید  استانداردهاو مقررات  قوانین،
 عمر،ی چرخه اهفعالیتاجرای در نیز و های مدیریت دارایی و طرح

 د.ندر نظر گرفته شو

قوانین و و آگاهی از شناسایی  برایهایی فراینددارای  بایدها سازمان
را  آنهاو الزامات  باشند به کسب و کار خود استانداردهای فنی مربوط

با  تطابقنشان دادن  برای. کنند لحاظ ی خودهافرایندو  هاسیاست در
های فرایندمستقل از  یکارکنان طتوس این تطابقبهتر است الزامات، 

مستقل بررسی به یک کمیته  را ممیزیو نتایج  شود ممیزی مربوطه
 7-6-6به  رجوع شود) نماینددر سازمان گزارش تطابق با الزامات 

 .(تضمینبازنگری مدیریت، ممیزی و 

 دارایی اکتساب یاایجاد  6-3-2
یت دارایی ستراتژی مدیرا توسعه و تدوین در صورتی که در جریان

(SAMP)  که  شده باشدمشخص مدیریت دارایی  طرح)های(یا و
یا  جدیدی هاداراییف مدیریت دارایی به اهدی از ابرای تحقق یک

 هاداراییاین  دستیابی بهبرای  ایشیوه بایدنیاز است، سازمان  یمتفاوت
 «مالی گذاریسرمایهدر  سازیتصمیم»بخش  .نمایدانتخاب 

 معمول حاوی طرحی کلی از مراحل ،این سنداز ( 1-2-6)بخش
ا یجاد یا برای گذاریسرمایه یزیربرنامه هایندیدر فرآ سازیتصمیم

 .باشدمی هادارایی جایگزینی

ه ب هاسازمانسایر از  گوناگونی هااز راه توانمیرا  جدیدی هادارایی
 برداریهرهبآماده ی هاداراییشامل خرید  تواندمی ها. این راهدست آورد

یا در این حالت . سازندگان باشدبه دارایی یا سفارش ساخت  و از بازار
یا اینکه طی  در تملک خود قرار داد ومالک دارایی شد و آن را توان می

و مدیریت دارایی را در  برداریبهره ،یک دوره مشخص قراردادی برای
 در اختیار گرفت. آنقبال پرداخت اجاره بهای 

، نصب و ساختمراحل ، «دارایی اکتساب یاجاد ای» موضوع
 و تأیید مانند عناصری که شامل گیردمی نظررا در  هاداراییاندازی بکار

 محیط تجاری گذارانسرمایه مشتریان

استراتژی و 

 ریزیبرنامه

سازی در تصمیم

 مدیریت دارایی

 اطالعات دارایی

رو
لم

ق
 

ی
رای

دا
ت 

ری
دی

م
 

 خدمات 

 خه عمر چر

 عمرعرضه خدمات چرخه -۳گروه 

 قوانین و استانداردهای فنی -۱۱

 ایجاد یا اکتساب دارایی -۱2

 هامهندسی سیستم -۱۳

 مدیریت پیکربندی -۱4

 عرضه خدمات نگهداشت  -۱5

 مهندسی پایایی -۱6

 برداری عملیاتی از داراییبهره -۱7

 بعمدیریت منا -۱8

 مدیریت توقف و وقفه -۱۹

 واکنش به عیوب و حوادث -20

 ازکاراندازی و کنارگذاری دارایی -2۱
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 طرح استراتژیک سازمانی

سازمان و 
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 ریسک 

 و 

 بازنگری



The IAM’s Anatomy of Asset Management                                               Farsi Version 1  April 2020 

58                                                                © Copyright The Institute of Asset Management 2020. All rights reserved.  

 هایدارایی به واحد)تمهیدات( تحویل  ترتیبات، آزاد سازی منابع مالی
نیز  دارایی واقعی قیمت تمام شده تعیینو  پایشو ، یعملیاتبردار و بهره
برای  ییهاالزامات، تحلیل، طراحی و توسعه استراتژی تدوین. شودمی

 هاسیستممهندسی  موضوعبخشی از  ،گذاریو صحه تصدیق
 (.3-3-6کنید به  )رجوع شودمیمحسوب 

-طرحیک پروژه یا  در قالباغلب  دارایی، یک ایجادساخت یا مرحله 

 اهپروژهیک از این هر  .شودمیمدیریت  پروژهچندین متشکل از  هایی
و معیارهای دادنی اقالم تحویلطرح)های( مدیریت دارایی،  با همسو

  .خاص خود را دارندارزیابی موفقیت )از جمله زمان، هزینه و کیفیت( 

قابل متنوع و مدیریت پروژه یک رشته شناخته شده با رویکردهای 
اقالم تحویل  ی پروژه را در راستای تضمینهافعالیتاست که  تصدیق

از ای مجموعه .کندمی مرانی صحیح پروژه کنترلحکو خروجی 
در رویکرد انجمن  توانمی را ایسرمایهی هاهای مربوط به پروژهفرایند

دیگر  از یافت.135و سند پیکره دانش مدیریت پروژه134مدیریت پروژه
-ام-پی و136پرینس به توانمیو جا افتاده  شناخته شده های متدولوژی

یک  در قالب ها، پروژههاچارچوب در تمامی این. اشاره کرد 137آی
یی مجزا مراحلدارای که این چرخه  شوندمیمدیریت  چرخه پروژه

از یکدیگر  نظارتیی هادروازه توسط مراحلاین هر یک از که  است
. یک کنندمیتأیید یا متوقف بعدی را  مرحلهبه  گذار که اندشدهتفکیک 

زیر  صورتبه  پروژه چرخه مدیریت مراحلاز تقسیم بندی  ساده نمونه
  است:

 یک متشکل از ک تیم پروژه ی مرحلهدر این  – یمفهوم مرحله
 یتمامد نتوانبکه از واحدهای مختلف  یحامی پروژه و نمایندگان

، تشکیل دنرا در نظر بگیر دارایی عمر دوره کاملمرتبط با  هایجنبه
از سازمان یا واحد مشخصی بخش  در مواردی که .شودمی

نقش  واحد همین، را بر عهده داردکلی مدیریت دارایی مسئولیت 
 منافعی/دادناقالم تحویلتیم پروژه  .کندمیحامی پروژه را ایفا 

 .کندمییید را تأ و معیارهای موفقیتپروژه 

                                           
134 Association for Project Management (APM) 
135 PMBOK from: Association for project management, Body of Knowledge, 6th Edition. https://www.apm.org.uk/BOK6 
136 PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) 
137 PMI (Project Management Institute) 

 شناسایی یک یا چند گزینه  مرحلهدر این  – تعریف پروژه مرحله
عیارهای های مدر چارچوب محدودیت که آنهاو یکی از شوند می

-ها/اقالم تحویلبیشترین سازگاری را با خروجی موفقیت پروژه،

در مواردی که بیش از  .شودمیداشته باشد، برگزیده پروژه  دادنی
، سازیتصمیم فرایندبرای کمک به  ،باشد مطرحیک گزینه 

استفاده  گذاریسرمایههای گزینه ارزشیابی یهامدلاز  معموالً 
مالی  گذاریسرمایه در سازیتصمیم 1-2-6)به بخش  شودمی

 مراجعه کنید(.

 در  راه حله ارائتدارک اقالم مورد نیاز و و  خرید –اجرایی  مرحله
 اهداف زمان، هزینه و کیفیت. هر یک از ارابطه ب

 مصرفدارایی به و تحویل انتقال  - اتمام پروژهو  تحویل مرحله-

تعیین  پروژهحامی  .(نگهدارنده /بهره بردار عموماً )نهایی  کننده
یا  اندمحقق شدهپروژه مورد انتظار  نافعماهداف و که آیا  کندمی

بازنگری مورد را پروژه تحویل اجرا و چگونگی نیز خیر، و تیم پروژه 
های برای استفادهپروژه را از  نیهای آموختدرسو  دهدقرار می
 .کندمیثبت شناسایی و بعدی، 

یا مرحله از همان فاز بهتر است  که اردای وجود دگسترده اتفاق نظر
 کارکنان نگهداشتکارکنان عملیات و تیمی منتخب از  مفهومی پروژه،

ی دارایی هاسیستمو یا  هاداراییکه دارای تجربه کافی در زمینه کار با را 
درگیر پروژه کرد. این کار هستند، جاری پروژه خروجی اقالم مشابه 

 .خواهد دادافزایش  رایت پروژه معیارهای موفق تحققاحتمال 

آن، شامل  یهاهزینه کنترل و پروژه زمانبندی برنامه پایشو  تدوینبرای 
اغلب از ابزارهای  ،مصرفیو مواد  تجهیزاتنیروی انسانی، های هزینه

 یاو پروژه  ینچند که در مواردی. شودمیاستفاده فناوری اطالعات 
 ،شوندمیمدیریت  واحدیک برنامه قالب در  ،متعددبع امن

با  برنامهکل  اجرای شانس سازیبیشینهبرای  های متنوعیفنون/تکنیک
 .باالترین سطح ممکن کارایی، در دسترس هستند
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 138هاسیستممهندسی  6-3-3
پیچیده ی هاسیستمبر چگونگی طراحی و مدیریت  هاسیستممهندسی 

 ییک هاستمسیمهندسی . داردتمرکز  آنها چرخه عمرمهندسی در طول 
با که  یدر صنایع است که معموالً مهندسی ای رشته-میانهای از حوزه

مورد استفاده قرار  ،دارند سر و کارپیچیده دارایی ی هاسیستمیا  هادارایی
و ، هابه منظور تجزیه و تحلیل نیازمندی هاسیستممهندسی . گیردمی

 ،ی آنهاهارمجموعهی دارایی و زیهاسیستمطراحی و ارزیابی همچنین 
  .کندمیمستقر  در سازمانرا های مدیریتی و فنی فرایندو  هاسیاست

و  تعمیرپذیری، پذیری، دسترسپایاییالزامات  به ،هاسیستممهندسی 
 بای جدید هاداراییبین  اتارتباطو  پردازدمی139(RAMS)ایمنی 
با توجه به  .دهدمیقرار  توجهمورد ی موجود را هاسیستمیا  هادارایی

دارایی  پذیریتوانند بر پایایی و دسترسی که کارهای عملیاتی میتأثیر
از  هاکه برای بسیاری از بخش یاز مالحظاتدیگر  ییکداشته باشند، 

 ،برخوردار است ایت ویژهیاز اهمصنعتی و تولیدی  جاتکارخان جمله
  است.دارایی  "140آمادگی عملیاتی"

های همشخص تدوینتوسعه و  هاتمسیسمهندسی عالوه بر این، 
 های نصبفرایندایمنی تجهیزات،  هاییهییدتأ ،هادارایی و فنی کارکردی

 گذاریو صحه تصدیق، بازنگری شامل)پذیرش های فرایندو  هادارایی
 13 شکل .شودمیرا نیز شامل ( RAMSالزامات  بر اساس هادارایی
شکل V  نموداریک  در قالبرا  هاسیستمرویکرد مهندسی از  اینمونه

 و ازتعیین  هانیازمندی، این نمودار. در سمت چپ دهدمی نمایش
 . در سمت راستاندتسری یافتهمرحله ساخت  بهطراحی  فرایندطریق 
در ها و زیرمجموعه اجزا، هانیازمندیاین  برآورد در راستای، نمودار
یک رویکرد  .اندگذاری شدهصحهیکپارچه و  کلی، سیستم یکقالب 

 -توان در استاندارد ایزورا می هاسیستممناسب دیگر برای مهندسی 
های چرخه عمر و نرم افزار، فرایند هاسیستمبا عنوان "مهندسی  ۱۵۲۸۸

 سیستم  " مشاهده کرد.

                                           
138 Systems engineering 
139 Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) 
140 Operability 

 تصدیق

 جریان فرایند

ارزیابی منافع 
 کسب و کار

 گذاریصحه

مبتنی بر  ”V“این نمودار 

است،  EN50126استاندارد 

تعیین و نمایش پایایی، 

پذیری، قابلیت دسترس

نگهداشت و ایمنی 

(RAMS)  در برنامه های

 کاربردی خطوط ریلی

 الزامات کسب و کار

 الزامات عملیاتی

 دامنه و کارکرد

 طراحی کلی

 طراحی تفصیلی

 ساخت

پایش
*
 FRACAS  

 تأیید عملیاتی

 آزمون سیستم

 آزمون زیرسیستم

 آزمون اجزا

 آزمون تأیید کارخانه

 هامهندسی سیستم ”V“: نمودار  ۱۳شکل 

* Failure Reporting Analysis and Corrective Action System (FRACAS) 
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یت پیکربندیم 6-3-4   141دیر
 هاداراییو فیزیکی  کارکردی 142تاخصوصی ،مدیریت پیکربندی

-نرمرا به همراه  (2-4-6ستانداردهای اطالعات دارایی کنید به ا )رجوع

 بین اجزای یک سیستم پیوندهای حاویکه مربوطه  مستنداتو  هاافزار
 با هدف . مدیریت پیکربندیکندمیشناسایی، ثبت و مدیریت  ،هستند

حفظ سالمت و قابلیت ردیابی اقالم دارایی در طول چرخه عمر آنها، 
شده شناخته تاخصوصیمند تغییراتی که در ی برای کنترل نظامفرایند

ایجاد  هایفرایند ازمدیریت پیکربندی  .کندمیدهد، ایجاد اقالم رخ می
مهندسی  الزاماتو با اصول و  بوده ناپذیرجداییدارایی  اکتسابو 

مدیریت پیکربندی یکی  ،عالوه بر این. باشدمیهمسو کاماًل  هاسیستم
 رجوع) شودمیمحسوب تغییر  مدیریت ترعام فرایندهای مهم از بخش

 (.4-6-6به 

 عنصر زیر است: ۵ متشکل از نوعاً  دارایی مدیریت پیکربندی

  ی مستند و هاکنترل استقرار - پیکربندیریزی طرحمدیریت و
ی مدیریت هاطرح برای مدیریت پیکربندی و تولید هاییسازوکار

 پیکربندی.

 قلم دارایییک  دار کردنبه معنی شناسنامه - پیکربندی هشناس 
 تاخصوصی( و داده/افزارنرمیک  یا و افزاری)یک محصول سخت

 تعیین143خط مبنا برای آنهاو  ثبت ،موارد . ایناست آن معرف
جهت ،پیکربندی رسمی کنترل تغییرات   فراینددر  تا شودمی

دارایی،  اقالممعرف  تاخصوصیمدیریت تغییرات ایجاد شده در 
 .ار گیرندقراستفاده  مورد

 مدیریت تغییراتکه در  یید پردازش و تأ مراحل -کنترل پیکربندی 
 در صورت نیازو  قلم دارایییک معرف  تاخصوصی ایجاد شده در

 .شودمیاستفاده  آنها 144تجدید خط مبنای در

 در  دهیو گزارشسوابق  ثبت فرایند -وضعیت پیکربندی بررسی
 مبنایخطوط  آنها، معرف خصوصیات، اقالم داراییمورد 

                                           
141 Configuration management 
142 Attributes 
143 Base-line 
144 Re-baseline 
145 Cross-functional 

در  معرف دارایی خصوصیاتدر  ایجاد شده اتو تغییر پیکربندی
 زمان.مرور  طی

  و فیزیکی برای  کارکردی هایممیزی – تأیید پیکربندیممیزی و
 یو عملکرد کارکردی هشدتعریف خصوصیاتاطمینان از اینکه 

 با مطابقدارایی  و اقالم اندشده محقق /سازیپیادهاقالم دارایی 
 .اندنصب شده آنها پشتیبانمصوب مستندات امات الز

به مدارک زیر اطالعات بیشتر در مورد مدیریت پیکربندی برای کسب 
 :مراجعه کنید

 AS/ISO 10007: 2003 مدیریت کیفیت های سیستم- 
 مدیریت پیکربندی

 EIA-649-A 2004  ملی برای مدیریت  اجماعاستاندارد
 پیکربندی

 تشنگهدا خدماتعرضه  6-3-۵
و  برداریبهرهدر  سازیتصمیم) 2-2-6 بخش همانطور که در

یا  پیشگیری ،نگهداشت دارایی فراینداز  ، هدفاشاره شد( شتنگهدا
و مدیریت ریسک  ی در حال کارهاداراییعملکرد  زوال تعدیل روند

به صورت  هاداراییکه دهد اطمینان می فراینداین  .باشدمی هاخرابی
ایمنی،  و عملکرد ) از جمله الزامات رسانیمتالزامات خد مستمر

 فرایند. کنندمیبرآورده را  (خروجیعملکرد محیط زیست و 
مراجعه  2-2-6)به بخش و نگهداشت  برداریبهرهدر  سازیتصمیم

در راستای  بازرسیو  شتنگهدامناسب ی هابرنامهانتخاب شود( به 
مدیریت  ،شتخدمات نگهدا عرضه .پردازدمیتحقق این هدف 

، منتخببه منظور اجرای برنامه ها و منابع را فرایندو کارآمد  اثربخش
و 145بخشی-میانهماهنگی  مستلزمامر این  .دهدمیمورد توجه قرار 

 ، مهندسی،یاتعمل ایبین واحدهای وظیفهدر  هافعالیت یکپارچگی
پشتیبانی تخصصی  واحدهایاطالعات و  منابع انسانی، فناوری مالی،

 .دباشمی
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 فرایند هایخروجییکی از ، شتنگهداخدمات  عرضههای برنامه
محسوب ( را ببینید ۵-۱-6بخش مدیریت دارایی )ریزی برنامه

 :شوندمیموارد زیر تهیه  با استفاده از ها. این برنامهشوندمی

 رجوع کنید به) نگهداشتو استانداردهای  ی فنیهامشخصه       
 (؛و نگهداشت برداریبهرهدر  سازیتصمیم 6-2-2

  4-4-6کنید به  )رجوع هاداراییموجودی مربوط به اطالعات 
 ؛و اطالعات( هادادهمدیریت 

  ۵-6-6کنید به  )رجوع و عملکرد وضعیتاطالعات مربوط به 
 (؛ییداراو سالمت عملکرد  پایش

 وظایف  زمانبندیسته بندی و دشکل  ترینتعیین مناسب برای یفنون
و  برداریبهرهدر  سازیتصمیم 2-2-6)به بخش  شتنگهدا

 .(مراجعه کنید توقف و وقفهاستراتژی  ۵-2-6و نگهداشت 

به سه توان می راشت دارایی نگهدابرنامه وظایف مندرج در به طور کلی 
 :کرد دسته تقسیم

  ،سالمتیید ایمنی و تأ یی برایهافعالیت -پایشو  آزمونبازرسی 
و  شتبرای تعیین نیازهای نگهدا یاطالعات سازیفراهمو  هادارایی

، ایدیداری دورهی هاشامل بازرسی مجموعهاین نوسازی. 
از راه  پایش وضعیتی هاسیستمتشخیصی و  پیشرفتهی هامونآز

 دور است.

  ه منظور شده ب ریزیبرنامهی هافعالیت -پیشگیرانهنگهداشت
. یدشدی هافرسودگیو یا  ها، خرابیعیوباثر یا کاهش  پیشگیری

و به  شودمیانجام  هاداراییریسک مبنای  برپیشگیرانه  شتنگهدا
 شودمیمربوط یک دارایی  برای در نظر گرفته شده شتنگهدا برنامه

  .(محور- وظیفه /یکاربر، محور-وضعیت، محور-زمانبرنامه )

 هانقص اصالح برای که ییهافعالیت -اصالحی شتنگهدا ،
تا  شوندمینجام اعملکرد  صانیک نقبه  یرسیدگو یا  هاآسیب

استاندارد تعریف شده  سطحبتوان عملکرد دارایی مورد نظر را به 
 .قرار دادیاتی عملآن را در وضعیت بازگرداند و 

                                           
146 Computerised Maintenance Management System (CMMS) 
147 Reliability engineering 

، و اطالعات از داده انبوهی حجم تواندمی شتخدمات نگهدا عرضه
وضعیت های ، گزارشهاپایشو  هاگیریاندازهحاصل از نتایج  شامل

را تولید ها در رابطه با دارایی شده انجام یهافعالیتو سوابق  هااییدار
برای  مهم و اساسی هایورودی ی ازاین اطالعات یکاز آنجا که . کند

 الزم است ،شوندمیمحسوب  دارایی شتنگهداآینده ی هاطرح تدوین
 د.نهای اطالعات دارایی مدیریت شوفراینداز طریق به خوبی 

ها خرابیای علل ریشه حی، شناسایی و تحلیلاصال در نگهداشت
را  ایامکان رفع این علل ریشهتوان از این طریق می .بسیار مهم است

الزمه این امر . را کاهش داد مازادتعمیر و نگهداری  یاز بهنو  ارزیابی
-واحدهای وظیفهسایر و  دارایی شتنگهداواحد بین و تعامل همکاری 

 است. یعملیات و مهندس مانند ای
 و همچنیننگهداشت ی هافعالیت بندیزمان، هماهنگی و ریزیبرنامه

و مورد نیاز برای انجام  الزم یو سایر منابع حمایتانسانی منابع مدیریت 
 مندنیاز هاکاراین انجام . شوندمیمحسوب اساسی  کارهایی، آنها

-6به  منابع )رجوع کنید مدیریتواحدهای متولی با نزدیک  همکاری
-سازمانبسیاری از  در. است (9-3-6) وقفهو  توقف( و مدیریت 3-8

استفاده از یک  ،و هماهنگی ریزیبرنامه، حجم و پیچیدگی این ها
را الزم و  (CMMS) 146نگهداشتمدیریت کامپیوتری سیستم 
 .کندمی ناپذیراجتناب

 147پایاییمهندسی  6-3-6
 فنونل و اصو مندنظام بکارگیریعبارت است از  پایاییمهندسی 

 جهت اطمینان از اینکه ،قلم داراییمهندسی در طول چرخه عمر یک 
یک بازه زمانی مشخص و تحت شرایط تعریف شده  برای این قلم دارایی

 .باشدمی انتظار موردکارکرد مشخص قادر به انجام و معین، 
مفهومی طراحی محصول )از جمله تعیین  همان فازاز  پایاییمهندسی 
-و در تمام چرخه عمر ادامه می شودمیسیستم( شروع  یهانیازمندی

مرتبط با  بالقّوهاین است که مسائل و مشکالت کار  از این هدف یابد.
چرخه عمر ترین زمان ممکن و در همان مراحل ابتدایی زوددر  پایایی،

در . شوندمیبرآورده  پایایی الزامات حاصل شود که اطمینانشناسایی و 
در تغییرات در طراحی، اعمال مالی  حی، پیامدهایمراحل ابتدایی طرا
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مقایسه با اعمال تغییرات در دارایی ساخته شده یا نصب شده و یا در حال 
 .باشدمی کمتر و ارزانتربسیار خدمت رسانی، 

 زیر است: اصولبر مبتنی  پایاییمهندسی 

 مهندسیکار ) سر و کار دارد یا احتمالی بالقّوهبا حوادث  پایایی 
یک  به عدم خرابیاحتمال مشخص عدد  تخصیص یک ییپایا

 .است( 148معلومدر یک سطح اطمینان آماری دارایی 

 شودمیدر نظر گرفته  بدون خرابی کارکردبه معنای  معموالً  پایایی .
 سیستم دهنده یکاجزای تشکیلبا این حال، حتی اگر هیچ یک از 

کارکرد اند نتوبه عنوان یک کلیت واحد  سیستم اما، نباشندخراب 
 پایاییفقدان با انجام دهد، در این صورت همچنان  مورد انتظار را

 .مواجه هستیمسیستم 

 برده  بکارمحاسبه و مشخص محدود و یک دوره  برای پایایی
قطعات و تجهیزات، در  کندتضمین این است که  در پیو  شودمی

 . اینکنندمیرا برآورده  الزامات تعیین شدهطی آن دوره مشخص 
الزامًا یک بازه زمانی نباشد و توسط واحد اندازه دوره ممکن است 

کیلومتر سفر یا تعداد ممکن است  برای مثالگیری زمان بیان نشود. 
 .کارکرد برای بیان دوره مورد استفاده قرار گیرند چرخه

 معین و کنترل شدهبه شرایط و مقّید محدود  پایاییی هافعالیت 
 است زیرا طراحی الزامی هامحدودیتو قیود این تعیین هستند. 

 غیرممکن است.ها و موقعیتتمام شرایط کار در یک سیستم برای 
 هاداراییو ایجاد  اکتساب مرحلهکه در  پایایی مهندسی یهافعالیت
 عبارتند از: شوندمیانجام 

 سیستم؛ ایجزیک از امجاز سیستم برای هر  یهامحاسبه خرابی 
  149خرابی حیاتی بودنجوه، آثار و وتحلیل و انجام تجزیه 

FMECA)؛) 
  ی جایگزین؛هایحاطردر  بالقّوه درجه پایاییارزیابی 

 ،که طراح  در واقع آنگونه اطمینان از اینکه تمام اجزاء در یک طراحی
 ؛کنندمیکرده است رفتار  بینیپیش

                                           
148 Statistical confidence level 
149 Failure Modes, Effects and Criticality Analysis (FMECA) 
150 Time-to-failure 

 عمر دوره طراحان در مورد چگونگی بهبود  الزم بهاطالعات  ارائه
 آن؛ نگهداشتو  برداریبهرهسهولت یک سیستم و 

  تعیین تعریف و از طریق  نگهداشت داراییعوامل ارائه اطالعات به
 ؛نگهداشتالزامات 

 و خود  هاسیستمبر روی اجزا، زیرالزم  هایآزمون اجرایو  طراحی
 سیستم؛

 در فضای واقعی  های حادث شدهبررسی شکایات کاربران و خرابی
 .یبرداربهرهعملیات و 

-زمان بتواندکه  استمدلی مند نیاز ،سیستم درجه پایایی یکارزیابی 
. هنگامی که تعیین کندبر اساس اجزای آن را کل سیستم  150خرابی-تا

این مدل را با استفاده از:  توانمی، داردقرار عملیاتی در شرایط سیستم 
ای علل ریشهشناسایی موجود و  وضعیت اطالعات ی خرابی؛هاداده

یکی از به عنوان  توانمینمود. این موارد را  پاالیش و اصالح ،خرابی
-2-6)به  و نگهداشت برداریبهرهدر  سازیتصمیم فرایندهای ورودی

نیز یا بازرسی  شتنگهدامناسب برنامه  تدوینمراجعه شود( جهت  2
 .ورد استفاده قرار دادم

 دارایی ی ازعملیات برداریبهره 6-3-7
 بکارگیری درهایی است که فرایندشامل لیاتی از دارایی عم برداریبهره

-قرار میاستفاده مورد دستیابی به اهداف کسب و کار  راستایدر  دارایی

در  هاداراییبکارگیری در مورد نحوه  برداران داراییو بهره انکاربر .گیرند
نیاز به آنها،  از برداریبهرهو  شتچارچوب پارامترهای طراحی، نگهدا

 دارند. های مناسبعات و آموزشاطال

یک استراتژی تدوین  نیازمنددارایی ممکن است عملیاتی از  برداریبهره
تعیین رویکرد و منابع مورد نیاز برای مدیریت  به منظور دارایی، عملیات

 برای اجرای استراتژی ونیز طرحی شامل باشد و و اجرای عملیات 
 :باشدی دارایی هاسیستمیا  هادارایی در ارتباط با موارد زیرتضمین 

 کنندخود را برآورده میمربوط به  الزامات کارکردی هادارایی. 
  در چارچوب و  مورد نیاز رسانیسطح خدمتبه  دستیابیبه منظور

 .شوندمیبکار گرفته تعیین شده برای تجهیزات،  کاریپارامترهای 
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 پایاییامنیت و سالمتی، ایمنی،  مرتبط باالزامات قانونی و فنی  همه 
 .کنندمی برآوردهرا 
 و مالی دست  کارکردیفیزیکی،  عملکرد تعریف شدهح وبه سط

 ؛کنندمییابند و آن سطح را حفظ می
  مبنایی برای اصالح پارامترهای عملیاتی بر اساس تجربه واقعی

 .کنندفراهم می
ی مربوط هادر نظر گرفتن ریسک استراتژی عملیات دارایی، در تدوین

برخوردار است و موارد ای از اهمیت ویژه هادارایی مطلوبنا عملکرد به
 :گیردمیزیر را در بر 

  مالی های و زیان هاسیستمخرابی  دارایی و یا دادن دست ازریسک
 متعاقب آن؛

  دارایی؛ عمرکاهش ریسک 
  نقض تعهدات قانونی؛ریسک 
  های ولیتمسئپیامدها و من و یایک محیط ناسالم یا نا ایجادریسک

 ؛متعاقب آن
 ریسک آسیب به محیط زیست؛ 

  ی هاهزینهافزایش کارایی عملیاتی و در نتیجه ریسک کاهش
 عملیاتی؛ 

  ذینفعان. یا/و انمشتریدر عدم رضایتمندی ریسک ایجاد 
خطای عملیاتی است.  ،هاریسک این اصلی ایجادامل وعیکی از 

 بالقّوهامکان ی شوند که یا پیکربند /ند طوری طراحی وتوانمی هاسیستم
 زیر کاهش دهند: هایراهاز را چنین خطاهایی  بروز

 ؛هاسیستمکنترل  فرایندبیشتر  151سازیخودکار 
  ی بهتر؛هاداراییتجهیزات و استفاده از 
 تجهیزات؛ خود در  تیسازوکارهای محافظ تعبیه 
  152که ذاتًا در برابر خرابی ایمن هستند هایییحاطراستفاده از. 
، مدیریت دارایی سازیتصمیم فرایندبه عنوان بخشی از  رویکردها این

( و 3-3-6)رجوع کنید به بخش  هاسیستمگیری از مهندسی با بهره
 . شوندمی( ایجاد 6-3-6)رجوع کنید به پایایی مهندسی 

اغلب در مرحله طراحی  کارگونومیمطالعات انسانی و بررسی عوامل 
 نظمو تا سهولت  شوندمیگنجانده ایی ی دارهاسیستمو  هادارایی

ی هاخطابروز احتمال  از این طریقو را افزایش از دارایی  برداریبهره
 دهند.کاهش  تا حد امکانرا از سوی عوامل انسانی  عملیاتی

                                           
151 Automation 
152 Fail safe designs 
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یت منابع 6-3-8  مدیر
مراجعه کنید( شامل  4-2-6تدوین استراتژی تأمین منابع )به بخش 

تعیین بهترین راه  ایجاد یا خرید  های الزم برایلتجزیه و تحلیانجام 
های مدیریت دارایی است. منابع مورد نیاز جهت تحقق اهداف و طرح

های خاص مورد این منابع مورد نیاز شامل نیروی کار )با شایستگی
نظر(، قطعات یدکی و اقالم موجودی، کارخانه و تجهیزات، و ابزارآالت 

  تخصصی است.
ریزی و تخصیص منابع در جهت تحقق از طریق برنامه مدیریت منابع

دارایی، استراتژی تأمین  مدیریتهای و اجرای اثربخش و ایمن طرح
های . این امر شامل ارزیابی اولویتکندمیسازی و اجرا منابع را پیاده

است که منابع کافی برای انجام هایی موقعیتها در کاری و ریسک
شده وجود ندارد. ابزارها و فنون مدیریت پروژه ریزی ی برنامههافعالیت

ریزی و زمانبندی کارآمد منابع به کار برای کمک به برنامهنیز معمواًل 
 .شوندمیگرفته 

مدیریت اثربخش منابع، مستلزم یکپارچگی این حوزه کاری با حوزه 
(، مدیریت 9-3-6هایی مانند: مدیریت توقف و وقفه )رجوع کنید به 

و مدیریت شایستگی ( ۵-۱-6رجوع به نجیره تأمین )تدارکات و ز
 است.( ۵-۵-6رجوع به )

یت 6-3-9  توقف و وقفه مدیر
را موارد زیر مراجعه شود(  ۵-2-6توقف و وقفه )به بخش  استراتژی

 :کندمیروشن 

  هایها و وقفهتوقفها سازمانبرای بسیاری از  چرااینکه 
 یبخش تواندمی سیستمیک کارخانه یا یک  ریزی شدهبرنامه

 ؛محسوب شود از مدیریت دارایی اساسی
  توقف و توسعه استراتژی در تدوین/نکات و مقوالتی که معمواًل

 گیرند؛ قرار می مورد توجهوقفه، 
 مدیریت از طریقکه باید توقف و وقفه ی استراتژی هاخروجی 

 .توقف و وقفه اجرا شوند

، شدنیز بیان ( ۵-2-6) توقف و وقفه استراتژیموضوع همانطور که در 
اصطالحات "توقف" و "وقفه" معادل یکدیگر بکار برده در این سند 

 .شوندمی

نیروی ، توقف و وقفه، مدت زمان توقف/ وقفه و همچنین مواد ستراتژیا
کار  اجرای برایو مورد نیاز  انسانی، پیمانکاران و سایر منابع ضروری

های فرایند ،وقفهتوقف و  مدیریت .کندمیمشخص مورد نظر را 
 بندی، اجرا و کنترل کارهایزمان ،تفصیلی ریزیبرنامهشناسایی، 

برای به بسیار مهم است که  .شودمیرا شامل مربوط به توقف/ وقفه 
های انجام و از دست ندادن فرصت های مستقیمحداقل رساندن هزینه

در  توقف/ وقفه برنامهکار در بازه زمانی محدود توقف/ وقفه، کلیت 
 مدیریت شود. ییو کارآ یاثربخش باالترین سطح

ها انجام شود متفاوت زمان توقفمدت پیچیدگی کارهایی که باید در 
 یا ی داراییهاسیستمی ساده تا تعمیرات اساسی هااست و از بازرسی

، برنامه هاسازمانبسیاری از  در. شودمیشامل فراورش را های کارخانه
-تداخلها و همراه با همپوشانیپیچیده  یکار ندتوامی توقف/ وقفه کلی

یا مرتبط  ی دارایی مشابههاسیستمدر  توقف/ وقفه های با برنامه هایی
 هنگامی صادق است که نوسازی و ارتقاء یا موضوع به ویژه باشد. این

های کارخانه یا یکپارچه ی زیرساختیهایی از شبکههاتوسعه بخش
 معمواًل  در اینگونه موارد .باشددر دستور کار و  مورد نیازبزرگ فراورش 

انجام شوند و تغییرات توالی خاص ترتیب و  یک باباید ها وقفه /ها توقف
-برنامهیک از هر اجرای مدت زمان تغییری در تا حد امکان کاری دامنه 

 .ایجاد نکنندمندرج در برنامه کلی توقف/ وقفه  های
است نیروی انسانی شدید افزایش  ندماغلب نیاز توقف/ وقفههای برنامه

ها اغلب با این برنامه .شودمیتأمین پیمانکاران  معمواًل از طریق که
 از در دسترس بودناطمینان  های لجستیکی در ارتباط با حصولچالش

در  ،و تجهیزات تخصصی های مخصوصمواد درست، قطعات، ابزار
هستند. به  مواجه هتوقف/ وقف یزماندوره  حین قبل یا در ،زمان درست

و اطمینان از اینکه اهداف  تعارضات مرتبط با منابعمنظور حل و فصل 
 محققشده  معینمدت زمان در بودجه و  مطابق توقف/ وقفه برنامه

با مدیریت منابع )رجوع کنید نزدیک و تعامالت ، یکپارچگی شوندمی
 .ضروری است( 8-3-6به 

 هایاز کارای عمدهخش بیا پایش  ، آزمونی بازرسیهافعالیت
 هافعالیت . ایندهندتشکیل می توقف/ وقفهبرنامه  شت را درنگهدا

و  سالمتیی را که نیازمند کار بیشتر برای حفظ هانقص دنتوانمی
 و سایر هانقص . مدیریت اینسازندآشکار  ،عملکرد دارایی هستند
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وقف/ ت برنامه یکجریان بینی نشده که ممکن است در پیشرخدادهای 
برای مدیریت  یاثربخش هایفرایند وجود مند، نیازبروز کنند وقفه

-بازه محدود بودن منابع یامحدودیت . استریسک و کنترل تغییرات 

ایجاد  برای اتخاذ تصمیمات پیچیده تواندمی ،توقف/وقفهزمانی  های
 تمدیدتوقف/ وقفه، برنامه  دامنه کاریهای فنی، تغییر در ریسک توازن
بر برنامه توقف/ وقفه(، یا تعلیق کار  ممکنات تأثیر)با  توقف/ وقفه زمان

کارها همه این .سازد ضروریرا بعدی  برای توقف/ وقفه ریزیبرنامهتا 
برای مدیریت  مناسب تمهیداتاز وجود د که نباید انجام شو شرایطی در 

بروز کنند،   توقف/وقفه یزمان یهابازه که ممکن است در ییهاریسک
 . میطمئن باشم

ی را به منابع هاسازمانکسب و کار، بسیاری از بر  بالقّوه اتتأثیر به دلیل
مرتبط با  سازی کارهایو هماهنگ ریزیبرنامهبه  یاختصاص صورت

 .دهندمیتخصیص وقفه  توقف/ های دوره

 153حوادثو  عیوبواکنش به  6-3-10
و  هابه خرابید مننظام گیرنده پاسخدر برو حوادث  عیوبواکنش به 

است. این  سازمان یا سیستم مدیریت دارایی هادارایی مربوط به حوادث
، عیوبو شناسایی حوادث، تجزیه و تحلیل  آشکارسازیشامل  فرایند

ی موقت و دائمی هارویهبکارگیری استاندارد، ی هااستفاده از پاسخ
 به روز نهایتاً گزارش و تهیه ، محل حادثه سایت و ترکتعمیر، دسترسی 

 ی اطالعات دارایی است.هاسیستمرسانی 

یک  برایرا  طیف وسیعی از پیامدها دنتوانمیو حوادث  هاخرابی
 ساماندهینحوه ات و سازمان و ذینفعان آن به همراه داشته باشند. ترتیب

و حوادث بکار  هاخرابی مواجهه با برای سازمانیی که هاواکنش
شامل و  هاا پیامدهای آن خرابیمتناسب ب بایستمی، گیردمی

مناسب سطح ها به  واکنش کنترلتسریع در واگذاری  برای سازوکارهایی
تشخیص خرابی یا حادثه مربوط به  یا . پس از شناساییباشدمدیریتی 

پیامدها و ارزیابی این موضوع است که  تعدیل واکنش اولیه، یک دارایی،
به حالت اول بطور ایمن  توانمیمحصول یا خدمات را تولید  فرایندآیا 

                                           
153 Fault & Incident Response 
154 Asset Decommissioning and Disposal 
155 Revised levels of service 

های نوبترا در مورد نیاز منابع  ،در زمان واکنش اولیه معموالً  .بازگرداند
 .گیرندساعت در روز در تمام طول هفته( به کار می ۲۴)  24/7 کاری

 یک سازمان برای در پی وقوع خرابی یا حادثه مرتبط با دارایی، قابلیت
و  خدمات وضعیتگرداندن الزم برای باز مدت زمان واکنش، و

کارکنان شایسته،  مستلزم داشتن، به حالت اولسازمان محصوالت 
ثر تعمیرات ؤبرای انجام مای و مخصوص حرفهو تجهیزات  هاابزار

را شامل ی کامل هاداراییتا قطعات ریز  تواندمی)که  موقت یا دائمی
 .است( شود

 به حوادث واکنشی هاطرحها و و توسعه برنامه تدوینبه طور معمول 
 آوریتاب و تجزیه و تحلیل اقتضایی ریزیبرنامهاز طریق  نامنتظرهبزرگ 

 .شودمیمراجعه شود( انجام  2-6-6)به 
مراجعه شود(،  ۵-3-6)به بخش  شتنگهداخدمات  عرضهمانند ه

 ،اطالعات مربوطههمه  آوریجمعشامل  نیز و حوادث عیوبواکنش به 
 هاای آنتعیین علل ریشه جهتو حوادث  هابه منظور بررسی خرابی
های درسو حوادث،  عیوبواکنش به  موارد است. بازنگری و بررسی

اقدامات به همراه خواهد ها و فرایندبهبود  آموختنی گرانبهایی در زمینه
 داشت.

 154دارایی کنارگذاریو  ازکاراندازی 6-3-11
 معمول طول عمرز ا فراترو  درازطول عمری د نتوانمی هاداراییاگر چه 

که آنها رسد زمانی فرا می همیشه یباً اما تقر د،نباش ها داشتهکسب و کار
 .شوندمیکنار گذاشته و  ازکار انداختهخارج،  دهیخدمتاز 

 هادارایی ازکاراندازیموجب  دنتوانمیعوامل متعددی وجود دارد که 
 از جمله: شوند.

  ؛و مقررات قوانینتغییرات ایجاد شده در با  تطابقعدم 
 ؛155رسانیخدمت شده ناتوانی در ارائه سطوح تجدید نظر 

 ؛منسوخ فناوری 

  رسانی؛خدمت وضعیتدر دارایی  شتندا نگهباالی حفظ و هزینه 

 دهیوجود ظرفیت مازاد خدمت.  
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باید  هاداراییکه کدام ایندر مورد  ریزیبرنامهو  گیریتصمیمهای فرایند
استراتژی و موضوع شوند، بخشی از  یو کنارگذار یازکاراندازمشمول 

 مراجعه شود(. این 4-1-6دهند )به بخش را تشکیل می ریزیبرنامه
بخش شده در  مطرح فنونرویکردها و  با آگاهی ازتصمیمات 

 اتخاذ( 2-6)رجوع کنید به  مالی گذاریسرمایه سازیتصمیم
 .شوندمی

ی هاجنبهفتن گرمستلزم در نظر ،دارایی یو کنارگذار یازکارانداز
 :باشدمیشامل موارد زیر ، متعددی

 از جمله ایجاد هادارایی کنارگذاری زیست محیطی آثار و عوارض ،
 ؛آمیزضایعات مخاطره

 ؛هاداراییاسقاط  /ماندهارزش باقی 
  شده؛کنارگذاری  یهاداراییکاربردهای جایگزین برای 
  هاآلودگیزدودن ، از جمله مجدد خاک و زمیناحیای. 

برای برخی از  تواندمی هاداراییو کنارگذاری  ازکاراندازی هایزینهه
کنارگذاری  هایهای صنعتی قابل توجه باشد. از سوی دیگر شیوهبخش

موجب برانگیختن حساسیت ذینفعان شود )به ویژه اگر  تواندمینیز 
احساس شود(.  محیطی احتمال بروز اثرات مخرب و نامطلوب زیست

و  ازکاراندازی بالقّوه ها و پیامدهایظر گرفتن هزینهدر هر حال در ن
مالی  گذاریسرمایه سازیتصمیمهای فراینددر  هاداراییکنارگذاری 

 سازمان بسیار مهم و اساسی است.
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( اطالعات دارایی4)گروه  6-4

 استراتژی اطالعات دارایی 6-4-1
 ی فیزیکی استهااییدارمربوط به های دادهاز  ایآمیزه دارایی اطالعات

نحوه مدیریت آنها مورد استفاده قرار  گیری در مورددر تصمیمکه 
 شودمیدارایی ، باعث خوب و موثق در مورد اطالعات داشتن . گیردمی

و  شتنگهدا ارتباط بااز جمله در و  هاداراییدر مورد تصمیمات بهتری 
در مدیریت  سازیتصمیم موضوعکه در  آنها اتخاذ شود یا جایگزینی

این  (.2-6شده است )رجوع کنید به  به آن اشارهدارایی بطور خالصه 
مکانی موقعیت  مرتبط بااطالعات مبتنی بر ممکن است تصمیمات 

و  کاریی هاخرابی، مشخصه ، احتمال و پیامدوضعیت داراییدارایی، 
 یهاو دیگر اولویت ،یی مانند دسترسی به منابعها، محدودیتهاهزینه

 ب و کار از جمله انطباق با الزامات قانونی باشند.کس
اطالعات دارایی  ها وداده وضعیت موجود ،استراتژی اطالعات دارایی

را  مطلوبو "وضعیت نهایی" یا  کندمیرا ارزیابی و نحوه مدیریت آنها 
. کندمی روشنی تبیینبه  کسب و کارهای ها و ظرفیتقابلیت بر حسب
مشخص کند که سازمان چگونه بایست رایی میاطالعات دااستراتژی 

استفاده،  اطالعات مربوط به دارایی را کسب، ذخیره، خواهدمی
کیفیت مورد نیاز  بایگانی و حذف کند تا بتواند سطوح ارزیابی، بهبود،

این حفظ نماید.  ی مدیریت داراییهافعالیتبرای حمایت از را  هاداده

یریت اطالعات دارایی در طول مد یهاهزینه بایستمیاستراتژی 
اطالعات برای ناشی از این ارزش افزوده  همچنینو آن چرخه عمر 

کمک به و  سازیتصمیمدر بهبود  نظر)از  مد نظر قرار دهدسازمان را 
استراتژی اطالعات دارایی  مدیریت دارایی(.روزمره ی هافعالیت انجام

با اهداف و استراتژی و قابل اثبات  کاماًل مشهودبه شکلی بایست می
 همسو باشد. (SAMP) مدیریت دارایی سازمان

 :را در نظر بگیردموارد زیر استراتژی اطالعات دارایی باید 

  آنها؛ پشتیبانیبرای  الزمتصمیمات مدیریت دارایی و اطالعات 
  ها، نقشفرایندهاشامل مالکیت  های مدیریت داراییفرایندارتباط با 

 ؛هاو مسئولیت
  در نظر گرفتنبا  ی،طالعاتنیازهای ا تعریفپیشنهادی برای رویکرد 

 اطالعات و ارزش اطالعات؛تأمین  یهاهزینه
 استراتژی اطالعات های مورد استفاده در اجرای وری و نرم افزارافن

و مدل  هاسیستم هایواسطاطالعات،  گردش ای هادارایی، جریان
 ؛هادادهمنطقی  کالن

 ؛حکمرانی در این زمینه تترتیباو  هامدیریت داده 
 در اطالعات دارایی؛ بهبود ی زمانی برایهاو بازه منافع، هاهزینه 

 محیط تجاری گذارانسرمایه مشتریان

استراتژی و 

 ریزیمهبرنا

سازی در تصمیم

 مدیریت دارایی

 اطالعات دارایی

رو
لم

ق
 

ی
رای

دا
ت 

ری
دی

م
 

 خدمات

 چرخه عمر 

 اطالعات دارایی – 4گروه 

 استراتژی اطالعات دارایی -22

 استانداردهای اطالعات دارایی -2۳

 های اطالعات داراییسیستم -24

 و اطالعاتها مدیریت داده -25

 گذارانقانون

 طرح استراتژیک سازمانی

سازمان و 

 کارکنان

 ریسک 

 و 

 بازنگری
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 ی هاسیستماز  انتظاراصلی مورد  کارکردهایو  دستاوردها
 (؛3-4-6اطالعات دارایی )رجوع کنید به 

 اطالعات دارایی مورد نیاز؛و کانونی  اصلیی هاسیستم 
 اطالعات مختلف ی هاستمسیسازی یکپارچه گیچگون تبیین

 ؛ (یدارایی )موجود و پیشنهاد
  ی موجود به هاسیستمو کاربران از  هاداده گذاراستراتژی

 ی جدید؛هاسیستم
  یافتهنساختاراطالعاتی مدیریت محتوای. 

بهبودهای  مرتبط بای اهداف حاوی بایستمیاستراتژی اطالعات دارایی 
بایست می ی کهاهداف .باشد اطالعات داراییزمینه پیشنهادی در 

 دارزمانبینانه و دستیابی، واقعقابلگیری، مشخص، قابل اندازه
(SMART) 156 باشند. 

تدوین استراتژی اطالعات دارایی، برای حصول اطمینان از  فراینددر 
نظرات  اطالعات مورد نیاز، بهتر است کسبدسترسی به افراد مرتبط و 

دادن کردن و مشارکت درگیر از طریق مشورتی ذینفعان داخلی و خارجی
استراتژی  .مراجعه شود( 9-6-6)به  اخذ شود فرایندآنان در این 

 در مرتبطذینفعان به امضای  بایستمیدر نهایت اطالعات دارایی 
 .برسدنیز داخل سازمان 

 استانداردهای اطالعات دارایی 6-4-2
، هامتکی به داده ،دارند سر و کار هاداراییمدیریت  بایی که سازمان ها

ی هافعالیتکلیدی  توانمندسازهایاطالعات و دانش دارایی به عنوان 
عرضه ( و 1-6) ریزیبرنامهی موضوعی استراتژی و هادر گروه مندرج

 .هستند( 3-6) خدمات چرخه عمر

اطالعات دارایی به میزان توافق شده و مطابق  از اینکهاطمینان برای 
 ،شودمیمع آوری، طبقه بندی و آماده استفاده زمانبندی مورد توافق، ج

استانداردهای  الزامی است. داراییاستانداردهای مدیریت  استفاده از
های و روشها معنای داده اندازه گیری پارامترهای مربوط به دارایی، فرایند

داده "ارتفاع" به معنای ارتفاع از  برای مثالکنند )تعریف مینیز را آزمون 
های استاندارد "وضعیت" دارایی توسط شیوهو یا اینکه ین است، سطح زم

 (.گیردمیمورد آزمون قرار 

                                           
156 Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time bound (SMART) 

 زیر هستند: حاوی موارد معموالً  دارایی استانداردهای اطالعات
 به مورد توافق،سلسله مراتب  یکبر اساس  هاداراییبندی طبقه 

 ؛هاداراییموجودی  کلینظام ایجاد و مدیریت منظور 
  هر نوع دارایی جمع  برای بایستمیکه  الزامی وصیاتخصتعریف

تبیین  تاخصوصیاین از طریق که  مواردیآوری و مدیریت شوند و 
  ؛شوندمی
  به  حیاتی بودندرجه رویکردهای مشترک برای تعریف و تخصیص

از  پشتیبانی جهت ،ی داراییهاسیستمیا به  یک دارایی و
 در مدیریت دارایی؛ سازیتصمیم

 به  دارایییک وضعیت  ثبتردهای مشترک برای ارزیابی و رویک
 ریزیبرنامهاستراتژی و مرتبط با  یهافعالیتاز  پشتیبانی منظور

 (؛1-6کنید به  رجوع)
 دارایی هایها و خرابینقص بندیبرای طبقه مشترکهای شیوه، 

بهبود  به منظوراقدامات اصالحی  ریزیبرنامهاستفاده در  جهت
 ؛سطح پایایی داراییو  انیرسخدمتسطح 

  قابلیت عملکرد یا  ثبتبرای ارزیابی و شده تعریفرویکردهای
بلند ی هافعالیتاز  پشتیبانی جهتیک دارایی  رسانیخدمت

 ؛  ریزیبرنامهمدت و کوتاه مدت 
 یک از برداریبهره روند ثبتبرای ارزیابی و  مورد توافقی هاشیوه 

بین  زمانی دارایی و فواصلعمر  طولدارایی برای کمک به تعیین 
 (.) بازرسی، آزمون، تعمیر و نگهداری و .. ایی مداخلههافعالیت

 با در نظر گرفتن بایستمیهمچنین استانداردهای اطالعات دارایی 
تصمیمات اتخاذ شده بر اساس  اهمیتو  هادارایی حیاتی بودندرجه 

کیفیت  ستانداردا ،برای انواع گوناگون اطالعات اطالعات دارایی،
 .مناسب تعریف کنند

 ی اطالعات داراییهاسیستم 6-4-3
قدیمی ی هاسیستماز نوع  ندتوانمیی اطالعات دارایی هاسیستماگر چه 

ی هاسیستمو  رم افزارهای کاربردین جنساز  معموالً اما باشند،  یکاغذ
 جمع آوری، ذخیره، پردازش و تجزیه و تحلیل اطالعاتنرم افزاری 

طول چرخه در  ی خودهاداراییبرای مدیریت  سازمان کههستند  دارایی
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خودشان  ،لادر حالت ایدهیا  هاسیستم. این ، به آنها نیاز داردشانعمر
ی هادارایی ثبتجامع  سامانه بااینکه  و یا هستنداطالعات  ذخیره کننده

 اهسیستماین به هر حال وجود . اندشدهیکپارچه ترکیب و  157شرکت
ی هافعالیتو ه یکپارچ ریزی  برنامهرا فراهم می آورد که  امکان این

 .به شکلی اثربخش انجام شوندعملیاتی 
ی هاسیستم تواندمیدارایی اطالعات ی هاسیستمطیف گسترده و متنوع 

ی هامحیط ،158(EAM) بنگاهمدیریت دارایی و یکپارچه  پیشرفته
ی سفارشی هابرنامه ،برگزیده هاینرم افزاربهترین متشکل از ترکیبی 

را در بر  159صفحه گستردهمبتنی بر  یتحلیلنرم افزارهای و کاربردی، 
به اندازه و بستگی  ،این نرم افزارهای کاربردیبهینه  ترکیب. بگیرد

 دارد. هاآنحقوقی پیرامون محیط قوانین و مقررات پیچیدگی سازمان و 
 :زیر هستند عناصر املی اطالعات دارایی شهاسیستمانواع متداول 

 ی هادارایی مربوط به ثبت جزئیات به منظورثبت دارایی  سامانه
 سازمان؛نظر مورد 

  اطالعات جغرافیایی سیستم(GIS)160  یهاسیستمو/یا 
 ؛هادارایی ابعادی مختصاتتوپولوژیک برای ثبت مکان و 

 ی هافعالیتو ثبت  ریزیبرنامهی مدیریت کار برای هاسیستم
 دارایی؛یک ربوط به کاری م

 و استفاده  ارسالبرای مدیریت ذخیره سازی،  لجستیکی هاسیستم
 ؛یدکی از مواد و قطعات

 دسترسی به  ریزیبرنامه جهت وقفه /توقفی مدیریت هاسیستم
 ی کاری؛هافعالیتانجام برای  هادارایی

 تقاضا  تغییراتروند بینی پیش جهتی مدیریت تقاضا هاسیستم
 در طول زمان؛ هااییداربرای 

 ی مدلسازی هاسیستمتصمیم مانند  ابزارهای پشتیبانی
ریزی ی برنامههافعالیتاز  پشتیبانی به منظور گذاریسرمایه

 استراتژیک؛

                                           
157 asset register 
158 Enterprise Asset Management (EAM) 
159 spreadsheet 
160 Geographical Information System (GIS) 
161 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)  

162  SCADA  یک سیستم رایانه ای برای جمع آوری و تحلیل اطالعات میدانی است. از سیستم هایSCADA  برای پایش و کنترل یک کارخانه یا یک تجهیز در صنایعی مانند ارتباطات راه
  دور، آب و فاضالب، انرژی، پاالیش نفت و گاز و حمل و نقل استفاده می شود.

 و سنجش از دور )تله متری(، یفرایندی هاسیستم SCADA 161 
و اینکه تا چه حد  هادارایی عملکردکیفیت سوابق برای ثبت 

 ؛کنندرا برآورده می162رسانیدمتخانتظارات 
 جمع آوری، مدیریت و انتشار  ، جهتدادهاشتراکی  یهامحیط

به ای رشته-چندی هابین تیم پیکربندی شده مستنداتو  هاداده
 ؛تعاملی ییک محیط کارایجاد  منظور

 کلیدی ی هاشاخصپایش  جهت وضعیت پایشی هاسیستم
ارتعاش، برای کمک به  ، مانند درجه حرارت وهاداراییوضعیت 
 ؛آینده های احتمالیخرابیپیش بینی 

 ارسالها و اطالعات و داده آوریبرای جمعحمل قابل های دستگاه 
 .نگهداشتخط مقدم و کارکنان ی عملیاتواحدهای به  هاآن

 در متعددیای واحدهای وظیفهدارایی،  یکچرخه عمر  طولدر 
به اطالعات دارایی  در نتیجهو  ندذینفع هستدارایی ارتباط با در سازمان 

. بنابراین نیاز دارنداند، شدهعرضه و تولید  یمختلف الگوهای قالب درکه 
قوی به عنوان بخشی از سیستم  دهیگزارشداشتن یک سیستم 

 .برخوردار استای از اهمیت ویژهاطالعات دارایی 
ی اطالعات دارایی و سایر هاسیستممشخصی بین  مرزهیچ 
ی اطالعات هاسیستماطالعات )شرکت وجود ندارد /بنگاهی هاسیستم

مورد استفاده قرار  یترگسترده یدارایی ممکن است برای اهداف سازمان
ممکن نیز شرکت  /بنگاهی هاسیستماطالعات سوی دیگر  ازد و نگیر

 برای مثال (.استفاده شوند اهداف مدیریت دارایی برای پشتیبانی ازاست 
، بنگاه ی منابع انسانیهاسیستمدر  کارکنان شی و شایستگیآموز سوابق

ها در حوزه مدیریت دارایی کمک گیریتصمیمبرخی  به ممکن است
 باید یا تواندمیدر مورد اینکه چه کسی  گیریکند. مثاًل تصمیم

چه کسی یا  ،باشدانواع خاصی از دارایی یا خرابی در نقص  ویگپاسخ
ی هامدلدر را که  هاهزینهمرتبط با  یتفصیلی هاداده مجاز است

 .تغییر دهد، شودمیاستفاده  عملیاتی یابییا هزینه گذاریسرمایه
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یت داده 6-4-4  و اطالعات مدیر
های موضوعی در گروه مطرح شدهی هافعالیتانجام  برای هاسازمان

خدمات چرخه عمر  عرضه( و 1-6)بخش  ریزیبرنامهاستراتژی و 
 توانمندسازهایو اطالعات به عنوان  هاداده تکی به( م3-6)بخش 
 تواندمیو اطالعات دارایی  هادادهنیاز کسب و کار به  هستند.کلیدی 

محدود به ممکن است تنها یا عملیاتی باشد و  تاکتیکیاستراتژیک، 
ممکن است ها و اطالعات این داده. نباشدمدیریت دارایی  متخصصان

باشد. هنگامی که داشته خل و خارج سازمان در دانیز  یکاربران دیگر
به  بایست میاطالعاتی  الزامات، شودمی شناسایینیازهای این ذینفعان 

 هایداده نه تنها بایست مید. این الزامات نتعریف شو تریمفصلشکل 
 .تعیین کنند نیزرا ها دادهکیفیت مرتبط با مورد نیاز بلکه الزامات 

 کیفیت داده خاص سنجهتعدادی  با استفاده ازی ی دارایهاکیفیت داده
 ها عبارتند از:ترین این سنجه. مهمترین و رایجشودمیارزیابی 

 فیزیکی  پدیده حقیقیبازتاب  هاداده -163صحت/درستی
 .کنندمی آن را بیانهستند که 

 ایمجموعهبرای هر رکورد/سابقه داده دارایی،  -164کامل بودن 
 هادارایی سوابق همهدر ضمن و باشد میس در دسترها از دادهکامل 
 .شودمیثبت 

 با یکدیگر و ارزش  الگو، قوانین تعریف، در هاداده -165سازگاری
 .هستند یک دستو سازگار 

 هاقوانین ذخیره سازی داده ذخیره شده باهای تمام داده -166اعتبار 
 ؛مطابقت دارند

  و  بودهیی دارا جاریدهنده وضعیت نشان  هاداده -167بودن روزبه
رسانی روزبه های زمانیدوره در زمینهاستانداردهای سازمانی 

 .شودمی اعمالآنها مورد در  هاداده

                                           
163 Accuracy 
164 Completeness 
165 Consistency 
166 Validity 
167 Timeliness 
168 Uniqueness 
169 Attribute 

  /ی ثبت کلیدهاعوامل و تمام  -168منحصر به فرد بودنیگانگی
 باشند دوگانگی داشتهنباید  هاداده ود نباید منحصر به فرد باش داده

 .(ندشو باید فقط یک بار ثبت هاداراییتمام )
های خود را ارزیابی و یک طرح بهبود بایست کیفیت دادهمیها سازمان

یا غیر  ناقصهای ها ایجاد کنند تا اطمینان حاصل شود که دادهبرای داده
 فرایندهای زمانی قابل قبول شناسایی نمود. توان در بازهاستاندارد را می

است که یک سازمان  بر است و پذیرفتنیی هزینهفرایند آوری دادهجمع
جمع آوری آنها  های ناقصی که هزینهآوری دادهتصمیم بگیرد از جمع

های فرایندبیش از منافع آنها است، پرهیز کند. همانند سایر 
گیری، این تصمیم نیز باید با توجه به ریسک آن و توسط یک تصمیم

 هایی نیز برایفرایندبایست . میشودسطح مناسب در سازمان اتخاذ 
 هاداراییتهیه اطالعات مربوط به مداخالت و تغییرات صورت گرفته در 

تصمیمات کسب جایگزینی دارایی( تعریف و تعیین شوند.  برای مثال)
-کیفیت واقعی دادهمناسب مبتنی بر های کنترل تحت بایست میو کار 

 اتخاذ شوند.ها، 
 ست:شامل موارد زیر ا مدیریت دارایی، معموالً  حوزه اطالعات

 تحت به طور کلی که ،یک دارایی فیزیکی وجودمبتنی بر بق اسو 
 ؛شودمیدارایی شناخته  ثبتسامانه عنوان موجودی دارایی یا 

 یک کیفیت یا ویژگی  به 169خصوصیت یک .دارایی خصوصیات
 ،شودمیاز آن اطالق  ذاتی یبخش یا مشخصه یکبه عنوان دارایی 

 ؛اسمیظرفیت  و ن، مدل، شماره سریال، سسازنده مانند
 ی؛مندتوان مانندی دارایی، هاسیستم خصوصیات 
 مرتبط ، و اطالعات ها، وابستگیابعادیاطالعات ، یمکان موقعیت

ی اطالعات جغرافیایی هاسیستمبه ویژه در ) اتصاالتو  پیوندهابا 
GIS)؛ 

 تجهیزات، مناطق؛نوع ، هاسیستم مانندمنطقی های بندیگروه  
 و  حق عبور یها، درخواستمجوزها مانند ،یدسترس الزامات

 ؛ایمنی مرتبط بااطالعات 
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 ذهنی تواندمی اطالعات در مورد دارایی. این یاطالعات عملکرد 
( هاو داده هاگیریاندازهمبتنی بر ) عینیتجربه و دانش( یا  بر اساس)

دارایی،  پایاییدرجه اطالعاتی مانند اطالعات عملکردی، باشد. 
 دهد؛را پوشش میدهی سرویسو قابلیت  وضعیتی هاارزیابی

  بر روی تاکنون هایی که گذشته و کار رخدادهایسوابق تاریخی
ی کوتاه مدت، هافعالیتارتباط با در است )هم انجام شده دارایی

نتایج و  در ارتباط با همو ریزی شده برنامهمدت  بلندیا  مدتمیان
 (؛هایخرابیر تعم نندما شدهنریزی برنامههای کار پیامدهای

 ؛هاداراییی هاطراحی و عکس هایو نقشه ها، مدلمستندات 
 و مدیریت دارایی  نظامدر  ییشناخت انواع دارادارایی:  انواع

و اساسی  بسیار مهم ،ی مربوطههادادهتبیین دسته بندی و  چگونگی
ی هاداراییی خطی، هاداراییای، ی نقطههادارایی: است، مثالً 

 ؛داراییسیستم های ی حجمی، هادارایی، ضلعیچند /ایمنطقه
 پردازند ومی هادادهبه تبیین خود که  هستندیی هادادهها: داده فرا 

، ها حاکم بر داده کسب و کار ، قوانینهاع دادهنو ،ی دادهساختارها
 .کنندمی  تشریحرا داده  کیفیتداده و  مکان

 انجام  هایکار تاریخچهیی که ها: دادهایمداخلهاقدامات ی هاداده
 ؛کنندمیدارایی را ثبت  یور برشده 

 مربوط به نگهداشتهای بانک ذخیره سازی داده - 170بانک کاری ،
 ؛ی داراییهاخرابیو  بهسازی، سازینو
 ؛ ها، نقشهانکاربر راهنمایهای دفترچه - ساختارنیافته یهاداده 

 خرید و های مربوط به هزینههای داده – هاهزینهمربوط به  هایداده
 از دارایی برداریبهره

گوناگون های از راهیک موضوع ذهنی است و بیشتر دانش دارایی 
تجربه،  یباز ترکبرگرفته  ،دانشاین قرار گیرد.  تأثیرتحت  تواندمی

 تواندمیو  است فردی و بینش یا میدانی ای، اطالعات زمینههاارزش
آگاهی رویدادهای خاص یا  دنآور یادبه رای کلیدی ب کارکنانبه  متکی

ثبات و  دانش،کیفیت این  باشد.کلیدی اطالعات ذخیره  مکان از
بینی ، پیشبرای مثال. قرار خواهد داد تأثیررا تحت  گیریتصمیمکیفیت 
نیاز نیز به دانش خوب ی خوب، هاعالوه بر داده هادارایی آینده عملکرد

این است که اطمینان ها سازمانی کلیدهای چالش ی ازیک .دارد
برای  حفظ شده و بطور گستردهفردی دانش و بینش  این کنندحاصل 
ازدست رفتن پدیده با بتوانند و  باشددر دسترس های آتی گیریتصمیم

یا و  کنندمیسازمان را ترک کلیدی که کارکنان هنگامی ،احتمالی دانش
، شودمیمنتقل  دیگر زمانبه سازمانی که کنترل دارایی از یک سازمان 

سازی اطالعات ساختمان( به )مدل BIM ی چونمفاهیم .مقابله کنند
انش )و د رفتناز دست پدیده از  پیشگیری به منظورای طور فزاینده

  .شوندمییک دارایی استفاده  چرخه عمر کلیدیاطالعات( در مراحل 
 هایفیت دادهدر مورد ک هاییراهنمایی ۸۰۰۰ - ایزوسری  استانداردهای

اهداف سازمانی  وو اطالعات دارایی  هادادهبین پیوند ایجاد و اهمیت 
 د.ندهکسب و کار ارائه می

                                           
170 Workbank 
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( سازمان و کارکنان۵)گروه  6-۵

یت  6-۵-1  مینتأ تدارکات و زنجیرهمدیر
ی هااز زنجیرهاستراتژیک که استفاده  دندهمینشان  نتایج پژوهشی

کل در رویکرد ارزش  به مشارکتاصلی  کنندگاننتأمیتشویق و تأمین 
این به همراه خواهد داشت. ها مزایا و منافعی را برای سازمان، عمر دوره
و روابط سمت قراردادهای کوتاه مدت به  حرکت ازشامل  تواندمی کار

 .باشد آشنا و دیرپاو رفتارهای  عاداتبلندمدت و تغییر شراکت 
، هستند تری برخورداربالغ فرهنگ از داراییدر مدیریت  یی کههاسازمان

 اهداف و استراتژیبا  کامالً خود را تأمین مدیریت تدارکات و زنجیره 
استراتژی از  برگرفته)خود منابع تأمین  و استراتژی مدیریت دارایی

 هاسازمانترین بالغ بین،در این . کنندهمسو میمدیریت دارایی( 
مدیریت خود حیاتی   یهادارایی  نهمچو خود را تأمین یهازنجیره

روی و بر  گیرندبکار میاصول مشابهی را در هر دو مورد آنها  .کنندمی
چگونگی از درکی روشن اینکه از جمله  .دارندتمرکز  یمشابه مقوالت
و  دندار هاداراییارزش حاصل از  بر کنندگانتأمینعملکرد  تأثیرو میزان 

این  .کنندمیحفظ همواره بود مستمر را بر بهخود تمرکز در این رابطه 
با  باز تر و نسبتاً نزدیک کاری روابطایجاد  از طریقرویکرد اغلب 

 .شودمی اجرایی کنندگانتأمین

به ، اندرا اتخاذ کرده یی که رویکرد مدیریت داراییهاسازمان
کار  درجه اهمیت از جملهخود،  منابعتأمین استراتژی ی هاخروجی

، یکار هایمدیریت دارایی، حجماهداف رای تحقق بمورد نیاز 
 .کنندمیتوجه ، شایستهکارکنان  بودن دسترسدر و مدیریتی  هایسربار
            ند و توانمییی هافعالیتچه  که روشن است هاسازماناین برای 

سازمان درون یی باید هافعالیتو چه  شوندسپاری برون بایستمی
     کارهای زیر را انجام سیدن به این تصمیمات، ر برای و دنگیرانجام 

 :دهندمی

  شکلبهترین  تعیینو  کنندگانتأمینشناسایی و تعیین اهداف برای 
 یکپارچه نمودن آنها باکارکنان قراردادی و  ساماندهی و آرایش

 خود؛ یکار یهانیروی
 سطح مرتبط با  توافقاتو  ی خریدهانیازمندی مشخص نمودن

هر یک از  حیاتی بودن درجه ارزیابیهمچنین و  رسانیخدمت
اهداف مدیریت دارایی، برای  گانکنندتأمین برقرار شده با روابط 

 ؛ های مدیریت داراییطرحهر یک از و  مدیریت دارایی استراتژی
 گانکنندتأمین  انتخاباثربخش ی هافعالیت در مشارکت فعال ،

و انتخاب  رهمذاک برای شفافهای فرایندایجاد معیارها و 

 محیط تجاری گذارانسرمایه مشتریان

استراتژی و 

 ریزیبرنامه

سازی در تصمیم

 مدیریت دارایی

 اراییاطالعات د

رو
لم

ق
 

ی
رای

دا
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دی
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 مشیخط و متناسب باثر مؤ قراردادهای طراحیو  کنندگانتأمین
 .مدیریت دارایی

 دهندبانگیزه  کنندگانتأمین ، بهشکل بهترینبه چگونه  توجه به اینکه 
که  اطمینان حاصل شودد تا نکن برقرار آنان بای و روابط پایدار

رسانی خدمتسطح نیازهای سازمان را از نظر آنها  ایهمندیتوان
 ؛کندمیبرآورده 

 و مدیریت  پایشمناسب برای  یی عملکردهااستفاده از شاخص
ناشی از این ریسک که ای ، به گونهکنندگانتأمینقراردادهای 

 ؛ممکن برسدبه حداقل  کسب و کار قراردادها برای
 برای  کنندگانتأمینمالکیت وضعیت و تجاری  موقعیت پایش

 ؛خواهد بود دوامقابل  اطمینان از اینکه روابط
 رویکرد به  رویکرداز یک  گذاربهترین راه در مورد  گیریتصمیم

   ؛کنندگان در مدیریت تأمین یگرد
 به کار سازمان رویکرد بر اساس  که اتیخصوصی در نظر گرفتن

 .دارندانتظار  کنندگاننیاز تأم، تعاملی

 همسوسازی برای پوشش دهندرا  الزاماتکه این  یقراردادهای طراحی
با استراتژی مدیریت دارایی  کنندگانتأمین ، تعهدات و حقوقانتظارات

(SAMP) نوع قراردادها، به دقیق  توجهبرای سازمان،  است. ضروری
به  ،کنندهتأمین  هایمسئولیتو  هامدت قرارداد ،هکنندتأمین با رابطهنوع 
سازمان برای  زمورد نیامتنوع و خدمات با را تناسب  بیشترینکه ای گونه

 است. بسیار مهم ،دنباشداشته ماندگار تولید ارزش 

یت دارایی 6-۵-2  رهبری مدیر
در هر سازمانی که خواهان اجرای اثربخش مدیریت دارایی است، 

. این رهبری از اهمیت ویژه ای برخوردار استرهبری مدیریت دارایی 
یریت مدهای مندیتوسعه توانمرتبط با ی هاو اولویت گیریجهت
 .کندمیتعیین ، هستندالزم سازمان کلی اهداف  تحققبرای  کهرا  دارایی

 تفاوترهبری مدیریت دارایی، الزم است که مقوله  شناخت بهتربرای 
سرپرستان مدیران و  .کنیمرا درک  اثربخشبین مدیریت خوب و رهبری 

 اطمینانو را بر عهده دارند کنترل  و ، سازماندهیریزیبرنامه وظایف
را  جهت ،رهبراندر حالی که . شوندمیانجام  هاکار که کنندمی حاصل

تعریف، در  و کشندوضعیت موجود را به چالش می ،کنندمی تعیین

دست به نوآوری  ،ی بهبود یافتههاسیستمو ها رویهسازی پیادهتوسعه و 
 .و اقدام می زنند

وجود  گذاراثر ررهبتبدیل شدن به یک برای  متعدد و گوناگونیی هاراه
متفاوت  ی کامالً و رویکردها ها، سبکهابا شخصیت افراددارد و 

بتوانند  رهبران باید همهموفق باشند. با این حال، این زمینه در ند توانمی
 انجام دهند:به خوبی زیر را  کارهای

 حوزهدر  .دهی کنندجهت مربوطه سازمان یهابخشبخش یا  به 
 یرویکردمروج معناست که رهبران باید  بدین مدیریت دارایی این

سازمان ای که به گونه باشند،دارایی عمر  چرخه بهنسبت نگرانه  کل
 با توجه به ریسک کسب و کار و عملکرد خود، بیشترینبتواند 

 ؛محقق سازدیش هاداراییاز  ارزش را
 متقاعد عملی وهای از راهو  کنندبیان  ه روشنیبخود را  اندازچشم-

، کنندرسانی ع  اطالآن را  ،متنوع رویکردهای از گیریبهره با و کننده
 ؛را در این زمینه ایفا کنند یماحنقش متقاضی و به طور همزمان  و
 را ار تصمیمات دشو گنگ و مبهم،های در مواجهه با موقعیت

دشوار مات ی. تصم(گی نیستپیچید)دشواری به معنای  گیرندب
 توان مسألهنمیهستند که هایی ه موقعیتمربوط ب ییت دارایریمد

 نوعکه  در جاهاییا ی کرد و تبیین فیتعر روشنیبه  یا مشکل را
 مستلزم میتصم اتخاذ هنگامی کها یو  است متعارفنا تصمیم
 کل ایهم برو  کارکنان ایهم بر که استسختی  یهاانتخاب
 .دارد یشدیدپیامدها و تأثیرات سازمان 

 ؛دستیابی به اهداف در مشارکت به منظوران نی به کارکالهام بخش  
  نافعیو مگیری اتخاذ شده در مورد جهتبه ذینفعان اطمینان دادن 

 .خواهد آمدکه به دست 
از طریق و رهبران  دارد شکارکنان ایجاد انگیزه دربه یک سازمان نیاز 

قابل توجهی و نقش ، سهم کنندمی فراهمو تمهیداتی که  ی خودرفتارها
که  دارندرا در اختیار  فنوناز ای آرایه ،بهترین رهبراندارند.  زمینهن در ای

بسیار مهم است  .گیرندبه کار میرا  آنها های خاص،موقعیت متاسب با
رهبران برای اینکه که کارکنان به رهبران خود اعتماد و ایمان داشته باشند. 

و  تار کنندرفمنصفانه و درست  همواره بایستمیمورد اعتماد باشند، 
نشان دهند که در صورت بروز مشکالت، آماده پذیرش مسئولیت 

 هستند.
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 ساختار سازمانی  6-۵-3
در یک سازمان و  کارکنانساختار سازمانی اشاره به نحوه سازماندهی 

ساختار سازمانی کار کنند.  کارکنان باید در آنهایی دارد که هاگروه بندی
 .دارد پیوندازمانی با فرهنگ س ه شکل تفکیک ناپذیریب

 ،اندشدهآشنا مدیریت دارایی با به تازگی که  اجرایی مسئولینمدیران و 
ساختار كجای باید در مدیریت دارایی را »: کنندمیال ؤساغلب 
 «؟جانمایی كنیمخود  یسازمان

 همه برایکه  صحیحو  منحصر بفردساختار  برای مدیریت دارایی یک
در حتی باشد، وجود ندارد.  پیاده سازیل قابمناسب و  هاع سازمانانوا

برای یک سازمان مشخص نیز با گذشت زمان، مناسب ترین ساختار 
مدیریت دارایی احتمااًل دچار تغییر خواهد شد. ساختاری که در مراحل 

مدیریت دارایی در سازمان  بهتفکر و تجر گیریابتدایی معرفی و شکل 
های ه پس از بلوغ توانمندیمورد نیاز است، ممکن است با ساختاری ک

 مدیریت دارایی مورد نیاز باشد، تفاوت محسوسی داشته باشد. 
مدیریت دارایی  یهاو مسئولیت هانقشبه که  جایگاهی، اما در هر حال

که  دهدمینشان به روشنی ، شودمیتخصیص داده  سازمانی نموداردر 
این امر است و  هشد گرفتهجدی در سازمان تا چه اندازه مدیریت دارایی 

خواهد  آن نسبت بهکارکنان برداشت ذهنی نوع قضاوت و زیادی بر  تأثیر
مسئولیت ، در یک سازمان سنتی سلسله مراتبی، اگر برای مثال .داشت

 بسیار، واگذار نشودرده باالی سازمان  افراداز  مدیریت دارایی به یکی
در سراسر مدیریت دارایی به طور جدی برنامه کاری بعید است که 

را مدیریت دارایی و اهداف ها برنامه پیشبرداین امر  .پیاده شودسازمان 
مین، بسیار تأ زنجیرهدر و یا سازمان ی هاو بخش ایواحدهای وظیفهدر 

 .خواهد کردچالش برانگیز دشوار و 
، هاشدن سیاستتحقق و اجرایی منوط به، مدیریت دارایی اثربخشی
ه . بدر سازمان استمدیریت دارایی ( ی)هاح، اهداف و طرهااستراتژی

، کندمیپیدا ای اهمیت ویژهدر این رابطه ی ساختار سازمان همین دلیل
 زیرا:

  تأثیرهمکاری آنها با یکدیگر،  کیفیتنحوه سازماندهی کارکنان بر 
 گذار است؛

                                           
171 Span of control 

 سازی ارکان پیاده برای کلیدی توانمندسازیک  ساختار سازمانی 
 است؛و ایجاد همسویی دیریت دارایی م" مشترکی سون ما"

  متقابل  هایجریان و ارتباطاتساختار سازمانی بر اثربخشی
 تأثیرکارکنان داخلی و خارجی و ذینفعان  بااطالعات و بازخورد 

 گذارد؛می

 توسعه  بر ایکنندهعمده و تعیین تأثیر تواندمی ساختار سازمانی
 فرهنگ سازمانی داشته باشد؛

 ار تناسببیشترین ی ساختارکه چه نوع  ید تصمیم بگیردهر سازمان با
متعددی خواهد  عوامل تأثیر. ساختار یک سازمان تحت داردنیازهای آن 

 ، از جمله:بود

 ؛سازمان اندازه 

 صنعت، محصوالت یا خدمات؛ نوع 

 چند  یکشور تک/  تک مکانی) گوناگونی در موقعیت جغرافیایی /
 ؛(ملیتی بزرگ

 ؛(سهامی عام/  یوصی / دولتخص) ساختار مالکیت 

 ؛قدیمی( کسب و کار /نوپاکسب و کار ) سازمانی بلوغ سطح 

  پس زمینه فرهنگی؛ 

 های فرایندخدمات، محصوالت و مناسب برای  171کنترل حیطه
 .سازمان

ای و وظیفهمتنوع های کارکنانی از حوزه مندنیاز مدیریت دارایی
از روال  تربیشار بسیاست که باید  گوناگونهای رشتهها و تخصص

که این با توجه به .داشته باشندهمکاری و تعامل معمول با یکدیگر 
های وظیفه ای مختلف و حوزه هارشتهسازی هیکپارچ بامدیریت دارایی 

افرادی در  به باید آنی هاو مسئولیت هانقشدارد،  سر و کارسازمان 
 پذیرامکانی سازانجام این یکپارچه تا محول شود سازمان ح ارشدوسط

در  هاو مسئولیت هاو سخت نقش سفتحفظ سلسله مراتب با  .شود
از نوعی ای رشتهچندله أیک روش حل مسبعید است که  بسیار ،سازمان

 .پرورش یابد ، در سازماناستمورد نیاز مدیریت دارایی که 
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 ،سازمانید که ساختار و فرهنگ حاصل کن ارشد باید اطمینان یریتمد
. هستند مناسب، کنندبرای آن تالش میچه رسیدن به آن برایهر دو 

به  ساختاری است کهبرای یک سازمان  و درست ساختار "مناسب"
ی آن سازمان را مرتفع ساخته و این توانایی را به هانیازمندیبهترین وجه 

به اهداف خود  شکل کارآمدترینسازمان بدهد که در سریعترین زمان و 
 :را باید مد نظر داشت اختار، سه جنبه اصلیس بررسیدر  دست یابد.

 و ، واحدها، هامانند تیم ؛درون سازمانیکاری ی هاواحد
 ؛المللیبینی هابخش

 پیمانکاران، کنندگانتأمین مانند ؛سازمانیبرونی کاری هاواحد ،
 ؛شده برون سپاری هایکار

 ایساختارهای کمیته مانند ؛و مدیریت دهیخطوط گزارش ،
 مسئولیت. اتبسلسله مر

 اقدامرجوع کنید( تعدادی اصول  ۴-۵-6فرهنگ سازمانی )به 
گیری در مورد ساختار و فرهنگ تصمیمبرای مواقع پیشگامانه را 

 . کندمیدارایی مشخص  مدیریتی هافعالیتسازمانی مناسب برای 
 توان درهای بیشتر در مورد ساختار سازمانی را میاطالعات و راهنمایی

 172 "ساختار و فرهنگ سازمانی" موضوعی تخصصی مایسند راهن
مدیران ارشد در تعیین نوع  کمک بهیافت، که شامل چارچوبی برای 

؛ این باشدساختاری است که به بهترین وجه مناسب سازمان آنها 
 :اشاره داردموارد زیر به چارچوب 

 سازمان؛هدف  شناخت 

  نیاز به تغییر؛ضرورت و درک 

 تاری الزم؛شناسایی تغییرات ساخ 

 مدیریت تغییرات ساختاری؛ 

  حاصل از تغییر. منافعو پایدارسازی حفظ 

 فرهنگ سازمانی 6-۵-4
دهد و بر همه جوانب که سازمان انجام می آنچهفرهنگ سازمان بر هر 

می گذارد. مدیریت دارایی نیز از این امر مستثنی نیست،  تأثیرعملکرد آن 

                                           
 IAMمؤسسه مدیریت دارایی  SSGاز مجموعه اسناد  172

نند ایمنی، امنیت، مدیریت مالی، هایی مابسیار بیشتر از حوزه حتیو 
فرهنگ است. به  تأثیرخدمات به مشتری یا شهرت شرکت، تحت 

مدیریت  دستیابی به مزایاییی که در پی هاسازمانبرای همین دلیل 
اتخاذ یک رویکرد فعال نسبت به مدیریت فرهنگ دارای دارایی هستند، 

 .است زیادی اهمیت
وجود ندارد. فرهنگ صحیح  منحصر بفردیک فرهنگ برای سازمان 

" تعریف ما دوده پیرامونمحاغلب به عنوان "نحوه انجام کارها در 
چه نوع  برای موفقیت به و هر سازمان باید تصمیم بگیرد که شودمی

برای . مستقر کنددارد و تالش کند آن فرهنگ را در سازمان  نیازفرهنگی 
فرهنگ جاری  نی کهمدیریت دارایی، سازما همنتفع شدن از تفکر و تجرب

خارج از سازمان، نتیجه های ایدهکوتاه مدت، وابسته به  فرهنگی ،آن
 دارایکه  دیگری سازمان در مقایسه بامحور و ریسک گریز باشد، 

ها به اندازه نتایج ارزش قائل فرایند، برای درازمدت است ریزیبرنامه
و مشوق  زند،بیرون از سازمان محک می موفقتجارب  بااست، خود را 

 بزرگتری خواهد داشت. اتداوم است، نیاز به تغییرتم بهبودنوآوری و 
مدیریت دارایی، ایجاد یک  حامی یک فرهنگبرای خلق  گاماولین 
انداز روشن برای تیم مدیریت ارشد است تا بدانند که در تالش چشم

برای دستیابی به چه چیزی هستند و چرا باور دارند که رویکرد آنها برای 
این چشم انداز که موفق خواهد بود. بدیهی است  ،دستیابی به آن چیز

بایست از اهداف مدیریت دارایی و طرح استراتژیک مدیریت می
سازمان باشد.  کالنپشتیبانی کرده و همسو با اهداف  (SAMP)دارایی

هایی را که سازمان تحت آنها کار محدودیتقیود و  بایست میهمچنین 
ای بر فرهنگ عمده تأثیر تواندمی. ساختار سازمانی بگیرددر نظر  کندمی

تر گرچه ساختار از فرهنگ ملموس. بر عکسسازمان داشته باشد و 
 سر و کارمتغیرهای بیشتری تعداد با توجه به اینکه فرهنگ با است اما 

یک فرهنگ مناسب  خلق برخوردار است.نیز دارد، از پیچیدگی بیشتری 
در بین کارکردهای  یکپارچگی از یتیابی به سطحاساسی برای دس یگام

 به آن نیاز دارد.خوب  مدیریت دارایی سازمانی است که یک
برای مناسب گیری در مورد ساختار و فرهنگ سازمانی هنگام تصمیم

برگرفته از اصل  چند در نظر گرفتنمدیریت دارایی، های فعالیت
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. این مجموعه خواهد بود مفیدگامانه در این زمینه، پیش و موفق یاتتجرب
 شامل موارد زیر می باشد:اصول 

 هدف سازمان؛ی و شناخت روشن نسبت به آگاه 

  از جانب مدیریت ارشد؛ مشهوداطمینان از پشتیبانی و تعامل 

  در کل سازمان؛ ثبات تصمیمسازگاری و 

  را درک  تیمیهمکاری و کار  ضرورتافراد اطمینان از اینکه همه
سازمان  فرماندهیدر زنجیره را سئولیت و اختیار ، مرزهای مکنندمی

موارد این  یشرایطتحت چه و  هچگوندانند که می، و می شناسند
 ؛شوندتشدید و یا تسریع می

  اختیارات حدود ها و مسئولیتسازمان افراد اطمینان از اینکه همه
 پذیرند؛خود را می

  ارتباطی  یو مسیرها هااز کانالکارکنان اطمینان از اینکه همه
و  هابه کنارهسازمان و چگونگی انتقال اطالعات از باال به پایین، 

 به باال، آگاه هستند؛ اطالعاتبرگشت مجدد 

  به طور صحیح و های ارتباطی و پیام اطالعات اینکهاطمینان از
 ؛شوندمی، دریافت بدون مخدوش شدن

  ازنگری ، انجام و بمحولاثربخش  به صورت کارهااطمینان از اینکه
 ؛شوندمی

 و  یدانند تصمیمات در کجا، چه زماناطمینان از اینکه همه می
 .گیردمیو چه کسی آن تصمیمات را  شوندمیچگونه اتخاذ 

با ثبات سازگار و فرهنگی مستلزم رفتارهای  تحوالتو تثبیت  پایداری
در تمام سطوح از مدیریت ارشد تا و از جانب مدیریت  )بخصوص

 این موارد مداومو تقویت  مستمر اتو سرپرستان(، ارتباطمیانی مدیران 
 است.

یت شایستگی 6-۵-۵  مدیر
مطابق با  هافعالیتانجام  قابلیت ،تعاریف شایستگیترین رایجیکی از 

را تضمین است. شایستگی عملکرد خوب  انتطاراستاندارد مورد 
به شود تمرین ندر عمل . اگر شایستگی کندمی تقویترا  آناما  کندمین

نیز در یک تیم یا شایسته بسیار افراد  و حتی رفتزوال خواهد  سمت
عملکرد خوبی از خود بروز  توانند میبه سختی سازمان ناکارآمد، 

و این امر حفظ  شوندمیانجام به ندرت  هافعالیتبرخی . دهند
دشوار  ،را انجام می دهندها کسانی که آن فعالیترا برای شایستگی 

مهم  مقولهبه یک را این عوامل مدیریت شایستگی موعه مج. کندمی
 .می کنندتبدیل 

اطمینان از وجود تعداد کافی  ،سازمان هااساسی همه  ایفوظیکی از 
 هاسازمانافراد شایسته جهت انجام فعالیت هایی است که موفقیت آن 

که  شودمیمنابع سبب تأمین تدوین یک استراتژی وابسته به آنهاست. 
اهداف مدیریت دارایی و طرح استراتژیک  هایداللت مدیریت،

شایستگی نیروی  های مرتبط بابر نیازمندی (SAMP)مدیریت دارایی 
الزامات  ازهمه سطوح سازمان و شناخت  یآگاهبهتر درک کند. را کار 

 ،توسعهآموزش و ، گزینششایستگی و اطمینان از اینکه این الزامات در 
ها و روابط ها و مسئولیتتعیین نقشنین در همچکارکنان و  ارزیابیو 

ساختار و فرهنگ سازمان پشتیبان ، گیردمیمورد استفاده قرار  بین آنها
 .خواهد بود

 الزامًا رویکردی ،مدیریت شایستگی به ساختاریافتهیک رویکرد 
که نظر عامی وجود دارد  اتفاق نه،یزم نیدر ا. نیستبوروکراتیک یا گران 

را  یاساختاریافتهمدیریت شایستگی و رفتار باید روش  ها برایسازمان
اتخاذ کنند که هم توسعه شایستگی فردی و هم توسعه شایستگی 

 پوشش دهد.سازمانی را 

ای برای مؤسسه مدیریت دارایی به طور فزایندههای چارچوب شایستگی
و  هاشایستگیدر زمینه  هاسازمانو نیازهای خاص تعریف الزامات 

سند . گیردمیی مدیریت شایستگی مورد استفاده قرار هایستمسایجاد 
 نشانی اینترنتیدر  ی مؤسسه مدیریت دارایی،هاچارچوب شایستگی

 .در دسترس شماستبه صورت رایگان  زیر
https://theiam.org/knowledge/competences-framework 
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 و بازنگری ریسک (6گروه ) 6-6

 
یسک 6-6-1 یت ر یابی و مدیر  ارز
 تأثیربه عنوان "ریسک ،  ۳۱۰۰۰-ایزوو  ۵۵۰۰۱-ایزواستانداردهای  در

منظور از در این تعریف، اهداف" تعریف شده است.  برعدم قطعیت 
ه بر عالو 31000-. ایزواستانتظار مورد  نتایجانحراف از  "،تأثیر"

مدیریت ریسک  متعددی را نیز در ارتباط بال واصتعریف ریسک، 
که در استاندارد  ارزشمحافظت از و ارزش  خلق .کرده است مطرح

؛ بخشی شودمیبه عنوان هدف مدیریت ریسک مطرح  31000-ایزو
های فرایندناپذیر از تمام و بخشی جدایی سازیتصمیم فراینداز 

مند، در چارچوب یک روش نظام. مدیریت ریسک استسازمانی 
ساختار یافته و منظم و با بکارگیری بهترین اطالعات موجود برای رسیدن 

  .سر وکار داردبه بهترین تصمیمات ممکن، با عدم قطعیت 

ها شیوهو  هافعالیتاز  یمجموعه هماهنگمتشکل از  مدیریت ریسک
 کهاست  ایدهشن ریزیبرنامهو کنترل بسیاری از رویدادهای  پایشبرای 

این  د.نبگذار تأثیر شدستیابی به اهداف سازمان در ند بر تواناییتوانمی
 مقابله باشناسایی، ارزیابی، اولویت بندی و  هماهنگ شامل: مجموعه

 تأثیرشدت یا /ووقوع و کنترل احتمال  پایشکاهش،  به منظور هایسکر

                                           
173 Risk appetite 
174 Risk tolerance 

تحقق  احتمال سازیبیشینهیا و ناخواسته  رخدادهایپیامدهای 
 .باشدمی هافرصت
و  173پذیریریسک میل بر اساس ،مدیریت ریسک در سازمان رویکرد

 که: در جایی، شودمیتعیین  174تحمل ریسک آستانه

 است  یریسکو نوع  اندازهتعیین کننده سازمان،  پذیریمیل ریسک
 یا حفظ آن است.  اتخاذبه  مایلکه سازمان 

 مان یا ذینفع برای آمادگی یک سازسطح ، تحمل ریسک آستانه
دستیابی در مسیر  (،ریسک تعدیلمقابله و پس از تحمل ریسک )

 است.به اهداف 
د نمتفاوت خواهسازمان ، فرهنگ و اهداف صنعت نوعبه ه بست موارد این
 . بود

مدیریت دارایی دیگر موضوعات  همهارزیابی و مدیریت ریسک با 
 :شودمی را شاملزیر  یی مدیریتهافعالیتو  ارتباط دارد

  مدیریت ریسک؛ هایسیاستایجاد 
  ؛ریسک تعدیلی هاهای مدیریت ریسک و استراتژیفرایندتوسعه 

 محیط تجاری گذارانسرمایه مشتریان

استراتژی و 

 ریزیبرنامه

سازی در تصمیم

 مدیریت دارایی

 اطالعات دارایی

رو
لم

ق
 

ی
رای

دا
ت 

ری
دی

م
 

 خدمات

 عمر چرخه

 ریسک و بازنگری – 6گروه 

 ارزیابی و مدیریت ریسک -۳۱

 آوریتحلیل تاب ریزی اقتضایی وبرنامه -۳2

 توسعه پایدار -۳۳

 مدیریت تغییر -۳4

 پایش عملکرد و سالمت دارایی -۳5

 پایش نظام مدیریت دارایی -۳6

 بازنگری مدیریت، ممیزی و تضمین -۳7

 گذاری داراییسنجی و ارزشهزینه -۳8

 تعامل با ذینفعان -۳۹
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 گذارانقانون

 طرح استراتژیک سازمانی

سازمان و 

 کارکنان

 ریسک 

 و 

 بازنگری
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  های مدیریت ریسک؛ فراینداجرای 
 واستراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی  هایریسک همسوسازی 

 .ریسکثبت  هایسامانهمحتوای 
 مدیریت ریسک نسبت بهرویکرد سازمان  ،مدیریت ریسک خط مشی

مرتبط با کنترل داخلی و نظام تمهیدات  ازجزئی و  نمایدا تعیین میر
مدیریت ریسک نیازمند موارد زیر . شودمیمحسوب سازمان  حکمرانی

 :است
 های ریسک؛فرایندمدیریت  ی براییهاویهر 
 بندی به منظور و بودجه ریزیبرنامهی هاقوی با چرخه هایپیوند

 تخصیصو  اقدام هایطرح بر سر توافقاهداف،  سازیهمسو
 اقدامات؛ انجاممنابع برای 

  عملکرد قوی برای اطمینان از مدیریت دهی و گزارش فرایندیک
 ی مدیریت ریسک؛هافعالیتمنظم  پایش

  به منظور امتیازدهی و رتبهریسک  سنجشچارچوب ارزیابی/ یک-

زمینه در یی راهنماهمراه با خطوط ها، مند ریسکقاعدهبندی 
-میاین چارچوب  .مناسبهای کنترلی سنجهی و پذیرمقیاس

شناسایی،  راهنمایی برایو  شودیید ارشد تأ توسط مدیریتبایست 
 باشد. اهمیت آنها باناسب تم یدر سطح هاریسک پایشارزیابی و 

 برای به  راهترین ساده ترین و رایج) 175ریسکهای ثبت سامانه
زمانی  هایدر فاصله - (اشتراک گذاشتن اطالعات ریسک

به نیز  جدیدی هاو ریسک شوندبه روز میساماندهی و  ،مناسب
در این  ثبت ریسک فرایند. شوندمیمحض شناسایی به آنها اضافه 

 و پایش هدایتیی برای هااقدامات و شاخصشامل ، هاسامانه
 . کار استپیشرفت 

  مسئول ، یک واحد ممیزی داخلی معموالً  .ممیزیبرنامه یک
 ی مدیریتی از جمله مدیریت ریسکهاکنترل ریادوا نگریباز

در  ثبت شدهی هاریسک بر اساس بایستمی ممیزی. برنامه است
 فرایند ها،عالوه بر خروجیشود و هدایت ریسک  سامانه ثبت

 .را نیز شامل شودمدیریت ریسک 

                                           
175 Risk registers 
176 Criticality 
177 Tolerate 
178 Transfer 
179 Treat 

شناسایی  به منظورشرکتی  ریسکیک ماتریس دارای  هاسازمانعمومًا 
به این شده اضافه ح وسطو یا پایین اال، متوسط، ب)سطح  ریسکسطوح 

های یک و پیامدوقوع احتمال  تابعی از هاریسک. این ( هستندسه سطح
و ایمنی،  سالمتمالی،  در ابعاد پیشامدیک  یپیامدها .هستند پیشامد
. در کنندبروز مییا ترکیبی از آنها  و اعتبار، و ، شهرتمحیطی زیست

از سوی خواهد بود و واحد دارای یک پیامد به ندرت  پیشامدعمل یک 
)تنها  نداشته باشد بالقّوه علتیک  ممکن است تنهایک پیامد نیز  دیگر

برای مهم است که بسیار ، بنابراین واحد نباشد(پیشامد ناشی از یک 
سطوح پیامد برای انواع پیامدها ها، بندی ریسکمقایسه و اولویت

پایین  یا که جزئی ایمنی ریسک د یکپیامسطح  برای مثال .همتراز شود
در  جزئی یک ریسک پیامدبا سطح  بایستمی، ارزیابی شده است

 .، برابر تلقی شودزیست محیطی یا مالیهای حوزه

برای بیان میزان اهمیت ای " به عنوان سنجه176حیاتی بودناصطالح "
 تیحیا درجه. گیردمیدارایی در تحقق اهداف سازمان مورد استفاده قرار 

اتکای اهداف کسب و کار وابستگی و متناسب با میزان یک دارایی بودن 
 حیاتی بودن درجهو ارزیابی دارایی است. شناخت آن به کارکرد صحیح 

و اولویت بندی اقدامات از اهمیت  هابرای رتبه بندی ریسک هادارایی
همراه  هایی ریسکبا  اتاقدامو  هاتالش همهبرخوردار است. ای ویژه

برای  ممکنی هاواکنش، هاسکیرشناسایی و ارزیابی  پس از. هستند
چهار گروه  زیر که عنوان همه آنها به زبان در ، اغلب رسیدگی به آنها

 :شوندمیبندی گروه (4Ts)شود شروع می ”T“انگلیسی با حرف 

 ؛آن احتمالی اتتأثیرو  ریسک 177تحمل  

 از  تواندمی ها. پیامد برخی از ریسکیریسک به دیگر 178انتقال
بیمه یک مؤسسه با یک پیمانکار یا  با برای مثال ،متقابلطریق توافق 

 منتقل شود؛ سومبه طرف دوم یا 

 و عوارض  اتتأثیرریسک از طریق کاهش با  179مقابله/مواجهه
 یا در معرض آن قرارگرفتن؛/، واحتمالی آن
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 را ایجاد مورد نظر یی که ریسک هافعالیتانجام  از 180پرهیز
 .کنندمی
مداخالت را در بر اقدامات و ریسک طیف وسیعی از  با مواجهه

و  گزینش، ایجاد فرایندریسک عبارت است از  با مواجهه. گیردمی
کاهش  در جهتریسک یک  اصالحبرای  هاییسنجه بکارگیری

مواجهه با در  هایا به حداکثر رساندن فرصتآن و  منفیرات یثتأ
یسک. مانند هر تصمیم دیگری، رهای نقطه مقابل آن موقعیت

و  ریسک های کنترلهزینه توجه بهریسک باید با  بامواجهه ی هاگزینه
. قرار گیرندارزیابی مقایسه و منافع حاصل از کاهش ریسک، مورد 

 بر اساسریسک،  بامواجهه عدم یا مواجهه تصمیم یک سازمان برای 
غیر مالی در  وتحمل ریسک و منابع مالی  آستانه، پذیریمیل ریسک

 تأمین منابعاستراتژی  4-2-6)به بخش  شودمیتعیین دسترس سازمان 
 مدیریت منابع مراجعه شود(. 8-3-6و  

ها و دغدغهاز  ی، یکسازمان قابل تحمل سطوحمدیریت ریسک در 
در مدیریت دارایی محسوب  سازیتصمیم فرایندکلیدی  مالحظات

مشی و اهداف خط بر سازمان . رویکرد مدیریت ریسکشودمی
ی هاو انتخاب برنامه گذاریسرمایه، تصمیمات مدیریت دارایی

اثربخش گذارد. مدیریت می تأثیر هادارایی شتو نگهدا برداریبهره
انجام موفقیت آمیز تمامی  اساسی پیش نیازهاییکی از ارکان و ریسک، 
 .باشدمیدارایی ی چرخه عمر هافعالیت

بیشتری را در مورد  راهنمایخطوط ،  181 ۱۰۳۱۰-و ایزو 31000-ایزو
 دهند.ارزیابی و مدیریت ریسک ارائه می در موفقرویکردهای 

یزیبرنامه  6-6-2  182آوریتابو تحلیل  اقتضایی ر
که توسط یک  دهدمییی را پوشش هاسیستمها و فراینداین موضوع 

که ضمن اینکه سازمان  شودتا اطمینان حاصل  شوندمی مستقرسازمان 
به  ،حوادث مخربسوانح یا  و جدی پیشامدهای بروزعلیرغم  تواندمی

پس از  قادر است ،بپردازدیش هادارایی مرتبط باخدمات ارائه  تداوم
این خدمات را در یک دوره زمانی مشخص بازیابی رخداد هر حادثه، 

                                           
180 Terminate 
181 ISO/IEC 31010:2009, Risk management – Risk assessment techniques 
182 Contingency planning and resilience analysis 
183 Resilience 
184 Business Continuity Management 

و حوادث در مبحث واکنش به  هانماید. در مورد واکنش به خرابی
 مراجعه شود(. 10-3-6)به  شودمی بحثوادث ها و حخرابی

 و ایستادگی یک سیستم یا سازمان برای مقاومت به قابلیت 183آوریتاب
و بازیابی پس از آن  بهبودهمچنین و  ناگوارپیشامد حادثه یا در برابر یک 

وحله اول هنگام ی دارایی در هاسیستمو  هادارایی آوریتاب. اشاره دارد
( و 3-3-6مهندسی سیستم )گیری از ابزارهای بهرها بو دارایی  ایجاد

. با این حال، محیطی که شودمی بنا نهاده( 6-3-6) پایاییمهندسی 
ممکن است با گذشت  کنندمییش در آن فعالیت هاداراییسازمان و 
حفظ سطح ر راستای د، بنابراین ات محسوسی داشته باشدزمان تغییر
نقاط  نسبت به یکامل شناخته ضروری است ک آوریتابمورد قبول 

، رابطهدر این . وجود داشته باشدی آن هادارایییک سازمان و  حیاتی
تداوم  یبرا ییدارا ایسازمان  ییاز توانا نانیاطم برای یحداقل الزامات

مورد ارزیابی قرار  بالقّوه هایتهدید همهو شوند شناسایی می تیفعال
حوادث طبیعی )از قبیل  وعاز نممکن است  هااین تهدیدگیرند. می

 رویدادهای تصادفی یا عمدی باشند.یا سیل، طوفان یا دمای شدید( و 
 ،ریسک تفصیلییک ارزیابی انجام این شناخت و  پس از حصول

 اقتضایی ریزیبرنامهاز  پیش رو، یتهدیدهابا اکثر  مقابلهبرای  توانمی
که  مینان دهداط تواندمیمناسب  شناسی. اتخاذ یک روشکرداستفاده 

به طور اثربخش ریسک آنها آسیب پذیر شناسایی و نقاط تمام تهدیدها و 
-برنامهو سایر  ها، تعدیلهاواکنشهمچنین  .گیردمیمورد ارزیابی قرار 

بازنگری  فرایندو یک  شوندمیایجاد، آزمایش و اجرا  اقتضایی، های
 184کارمدیریت تداوم کسب و  در یرویکرد چنین. شودمیبرقرار 

 زیر است: هایدربرگیرنده گام معموالً 

  آسیب پذیر نقاط در مورد تهدیدها و  جامعاتی مطالعکار یک انجام
یاد  کسب و کاربر  عوامل مؤثر)گاهی اوقات از آن به عنوان تحلیل 

در برابر تمام  هادارایی حیاتی بودندرجه با در نظر گرفتن  ،(شودمی
و شناسایی  با هدف مطالعاتی کار. این روپیش بالقّوهتهدیدهای 
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های مرتبط در زمینه فرایندبا کلیدی آسیب پذیر،  هایحوزهتمرکز بر 
 .شودمیارزیابی و مدیریت ریسک پیوند داده 

  و  تداومحافظت، ممناسب برای  هایاستراتژیتعیین و انتخاب
 .هاداراییشده توسط  عرضهی هافعالیت بازیابی

 راهکارهای که در صورت نیاز مناسب ش واکن سازیپیادهو  ایجاد
اقتضایی ی هاطرح از جمله ، تعدیل ریسکدر زمینه  شناسایی شده

 .کندمیرا ارائه  تفصیلی
  /یهاو بازنگری منظم اقدامات و طرح اصالح، امتحانآزمایش 

متناسب با کماکان  هابرای اطمینان از اینکه واکنش) تعدیل ریسک
 .بازنگری مستمر فرایند بهنتایج حاصل  وارد کردنو ( هستند مقاصد

"امنیت اجتماعی  عنوانبا ، ۲۲۳۰۱-ایزو به استانداردبیشتر  اهیآگبرای 
 .مراجعه شود(  185ی مدیریت تداوم کسب و کارهاسیستم الزامات)

 توسعه پایدار 6-6-3
کمیسیون جهانی محیط  تعریف ،تعریف توسعه پایدار پرکاربردترین

 است: (۱۹۸7 الدر س) 186زیست و توسعه
 قابلیت مخاطره افکندنرا بدون به کنونی  نسلکه نیازهای ای توسعه" 

 ".کندمیبرآورده نیازهایشان، تأمین های آینده برای نسل

ایفا در توسعه پایدار  ماندگارمهم و  ینقشزیر،  هایراهاز مدیریت دارایی 
 :کندمی
  و  ی ملیهازیرساخت حوزه یهاداراییمدیریت اثربخش

توانمندسازهای جمله از  تواندمیتولیدی کشور، که  یهازیربنا
کلیدی برای رفاه اقتصادی و بسیاری از ساختارهای اجتماعی 

 باشد؛
  ی مدیریت هافعالیتو  هادارایی بالقّوهات تأثیرارزیابی و تحلیل

 دارایی بر محیط زیست ؛
 دورهدر کل  هاداراییو عملکرد  ها، هزینههارویکرد ارزیابی ریسک 

 عمر آنها.

 یو اقتصاد ی، اجتماعطییمحستیی زهاجنبه ،داریتوسعه پا
اوقات از  )گاهی کندمی وارد سازیتصمیم ندهاییدر فرآرا  هافعالیت

(. از شودمییاد  توسعه پایداردر  187اركان سه گانهکرد یروآن به عنوان 
دار در توسعه پایلحاظ کردن الزامات و پیامدهای تبعات آنجا که 

باشد، مدیریت و عمیق  گستردهبسیار  تواندمی ،ی سازمانهافعالیت
 فرایندتعیین نماید. در این زمینه را سازمان ارشد باید رویکرد کلی 

رویکرد  توسعه یک بهتوسعه پایدار، اقدامات سازمان در زمینه بازنگری 
و یک ورودی  کندکمک میمدیریت دارایی  در نگرکلبلندمدت و 

( و 1-6) ریزیبرنامهژی و راتاسترات هایگروهدی برای موضوعات کلی
  .شودمی( محسوب 2-6در مدیریت دارایی ) سازیتصمیم

محیطی اقتصادی، اجتماعی و زیست بسیاری از تبعات و پیامدهای
. بنابراین ی فیزیکی آن استهاداراییی سازمان مربوط به هافعالیت

 بازتابی از تواندمیان، اغلب سازمیک گزارش مسئولیت اجتماعی 
 باشد.نیز  سازمان آنفیزیکی ی هاداراییمدیریت چگونگی 

با  ۸۹۰۰BS-۱ سند راهنمای می توانید بهاطالعات بیشتر برای کسب 
 . مراجعه کنید 188" سازمان هاراهنمای "مدیریت توسعه پایدار  نام

یت تغییر 6-6-4  مدیر
در  سازمانت وجود دارد که از تغییرات دائمی و موقای طیف گسترده

 برای مثال. باشدمیآنها به نیازمند توجه ی خود هاداراییرابطه با مدیریت 
یا  هاآوریفن پیدایشقوانین و مقررات جدید،  تطابق با ضرورت

دانش از دست رفتن های جدید، از دست دادن کارکنان با تجربه و فرایند
. جمله این تغییرات هستند از ،ی قدیمیهادارایی در ارتباط باآنها 

یا و باید چگونگی اثرگذاری این تغییرات بر اهداف سازمانی ها سازمان
برخی در حالی که . مورد توجه قرار دهندریسک را  تحمل آستانهبر 

یک اتخاذ نیستند. چنین برخی دیگر  امابینی هستند، تغییرات قابل پیش
 .بازتاب خواهد داد را موردمدیریت تغییر، این  دررویکرد مناسب 

                                           
185 ISO 22301:2012, ‘Societal security – Business continuity management systems - Requirements 
186 World Commission on Environment and Development 
187 Triple bottom line approach 
188 BS 8900-1:2013, ‘Managing sustainable development of organizations.  Guide.’ 
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 بایستمی( 6-6ی ارزیابی و مدیریت ریسک )رجوع کنید به هافعالیت
بندی کرده و را شناسایی و اولویت اتتغییر برآمده ازی هاریسک
در نظر داشتن . کنند تعیینآنها  بالقّوهات تأثیربرای کاهش  را یاقدامات
یک دارایی یا  ودنحیاتی بدرجه بر ه ممکن است تغییرات چگوناینکه 

ممکن است یک  زیرا .بسیار مهم استتأثیر بگذارند، سیستم دارایی 
در اثر بروز تغییرات ، است بوده حیاتیغیر یا کم اهمیت دارایی که قبالً 
 شود. برای عملیات کسب و کار مبدل حیاتیبه یک دارایی 

طور به  اً یبقرتی مدیریت دارایی، هافعالیتیا  هادارایی مرتبط باهر تغییر 
درگیر و یا  ،کنندمیی را که در سازمان یا برای سازمان کار کارکنان قطع

تغییر به شدت  انجام یکموفقیت در  شانس. خواهد دادقرار  تأثیرتحت 
چگونگی مستندسازی آن و اطالع رسانی به کسانی است  تأثیرتحت 

. رویکرد ندگیرمیآن قرار  تأثیرتحت  که در این تغییر دخیل هستند و یا
و  اهمیت تغییرمیزان متناسب با  بایستمیمدیریت تغییر اتخاذ شده در 

ممکن و اساسی ، یک تغییر عمده برای مثال .آن باشد بالقّوهات تأثیر
  باشد. مخصوص به خودمدیریت تغییر  یک طرح تدوین مندنیاز است

 ،یایمنی و زیست محیطو عوارض شدید اثرات  با حوادثیبه دلیل وقوع 
 یی صنعتهااز بخش کانون توجه تعدادی دربه شدت مدیریت تغییر 

)که  CCPS)189( شیمیایی فرایند، مرکز ایمنی برای مثالاست.  قرار گرفته
 AIChE)190 (سسه آمریکایی مهندسان شیمیؤی مهابازو ی ازیک

                                           
189 Center for Chemical Process Safety (CCPS) 
190 American Institute of Chemical Engineers (AIChE) 
191 Guidelines for the Management of Change for Process Safety 
192 Asset Performance & Health Monitoring 
193 Potential modes of failure 

کرده  تولیدرا « 191فرایندایمنی  برایمدیریت تغییر  راهنمای»سند است( 
 است.

 192سالمت داراییو عملکرد یش پا 6-6-۵
عملکرد و سالمت دارایی برای یک مدیریت دارایی  اثربخش پایش

گیری شامل اندازه مستحکم خوب ضروری است. یک چارچوب
و  هادارایییی است که به عملکرد و سالمت هاو شاخص هاسنجه

در  . اصطالح "سالمت دارایی"شوندمیمربوط ی دارایی هاسیستم
که وضعیت موجود )یا پیش بینی  شودمییی استفاده هاسنجه ارتباط با

با در نظر  ،رامطلوب  کارکردانجام  در آنیا توانایی  یک دارایی شده(
 .کنندمی پایش 193خرابی بالقّوهوجوه گرفتن 

با اهداف و مرتبط با آنها، اف هداو  هابسیار مهم است که سنجه
باشند و در مورد سو هم (SAMP)استراتژی مدیریت دارایی سازمان 

. این بازخورد یک ورودی و شناخت ایجاد کنندبازخورد  هادارایی
 در مدیریت دارایی است. سازیتصمیم فرایندکلیدی برای 

، سطح جاریعملکرد مطلوب  سطح، استراتژی مدیریت دارایی
معیارهای شفافی . کندمی تعیینرا  هاداراییو وضعیت رسانی خدمت

مورد نیاز  مطلوب،دارایی از سطح  اف عملکردبرای تشخیص انحر
 .تا بتوان ضرورت اقدامات اصالحی مناسب را ارزشیابی کرد است

با . معمواًل معیارهای عملکردی خاص خود را دارند ی داراییهاسیستم
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کمک و  ی داراییهاسیستمشناخت و مدیریت عملکرد  برایاین وجود 
 پایش ، معموالً در مورد آنها کیتصمیمات استراتژیک و تاکتی به اتخاذ
 ضروری است.دارایی  سیستمکل  اندازه به اجزای آنها عملکرد 

طیف ممکن است به ، هادارایی آیندهو  جاریبرای مدیریت عملکرد 
 این طیف شامل پیدا کنیم.ی عملکردی نیاز هاوسیعی از سنجه

ای برعملکرد گذشته )پایش  جهتای( )یا نتیجه 194روپسی هاسنجه
رو ی پیشها( و سنجههاو نقص هابرای حوادث، خرابی مثال

از حوادث  اجتناببینی عملکرد آینده به منظور برای پیش 195ی(فرایند)
یا  196کنشیپیش پایش شکلی از ،وضعیت پایش. می باشد هاو خرابی

وضعیت از نظر  پایش. استی فیزیکی هاداراییبرای  197انهبینپیش
 دیداری هایبازرسی، از هافعالیتاز  سیعطیفی و ،جامعیتمیزان 

. بررسی اثربخشی گیردمیرا در بر مستمر آنالین  پایشتا  ایدوره

 مجموعهبرخوردار است. در یک ای از اهمیت ویژهنیز  پایشی هاهزینه
در  نگهداشتمشارکت هر دو گروه کارکنان عملیات و تولیدی، 

ی هاحالتوجوه یا ری از ، چرا که بسیاضروری است پایشیی هابرنامه
عملیاتی  برداریبهرهو کسانی که از دارایی  کارکنان عملیاتخرابی توسط 

 .شوندمیتشخیص داده کنند، می
اطالعات تولید کند که بر انبوهی داده و مقادیر  تواندمی پایش فرایند

در  موضوعاین به خواهند گذاشت.  تأثیری اطالعاتی سازمان هاسیستم
 (.4-6شده است )رجوع کنید به  اشارهالعات دارایی مبحث اط

 هایا شاخص هاانواع مختلف این سنجهحاکم بر ، اصول 14شکل در 
هم . این نمودار داده شده است نمایشبهبود مستمر  فرایندارتباط آنها با و 

عناصر نظام مدیریت دارایی که هم در ارتباط با و  هادارایی پایش در مورد
 .، کاربرد داردبه آن پرداخته خواهد شد در بخش بعدی

                                           
194 lagging (or outcome) measures 
195 leading (process) measures 
196 proactive 
197 predictive 

 هادارایی نظام مدیریت دارایی

 بازنگری مدیریت بهبود مستمر

 مثال: وضعیت دارایی ال: بلوغ فرایندیمث

های کنونی عدم انطباق
 یا قبلی

مثال: خرابی دارایی یا 

 حوادث دارایی

پایش 
 منفعالنه

پایش 
 فعاالنه

 شاخص عملکرد پیشرو

 شاخص عملکرد پسرو

 ها و نظام مدیریت داراییگیری عملکرد برای دارایی: اندازه ۱4شکل 
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یت دارایی نظام پایش 6-6-6  مدیر
عملکرد نظام بایست می سازمان ،هاداراییعملکرد  پایشعالوه بر 

مورد را نیز  کندمیپشتیبانی  هاداراییکه از آن ( AMS)مدیریت دارایی 
، توانمندسازی سازمان در پایش. هدف کلی از این پایش قرار دهد

اهداف مدیریت دارایی و اثربخشی نظام مدیریت  تحققارزیابی میزان 
 .استدارایی 

 برای(، 14)رجوع کنید به شکل  دارایی سالمتو عملکرد پایش همانند 
 ،و آینده نظام مدیریت دارایی کنونیدر مورد عملکرد  ی روشنایجاد بینش
ف عملکردی مالی و غیر مالی در سطوح مختل هایسنجه سازمان به

تحلیل و روش و  هاسنجهاین  طراحی .خود نیاز داردساختار  چیدمان
و  هاسیاستکه نشان دهد آیا  باشدای گونهبه بایست میارزیابی آنها 

 هایخروجیآیا و  شوندمی دنبالهای نظام مدیریت دارایی فرایند
 در یک راستا هستند یا خیر.ها با نتایج مورد انتظار فرایند

. در شودمیبه مدیریت ارشد ارائه اطالعات  چکیدهطح، در باالترین س
تر سازمان و متناسب با تصمیمات و مسائلی که مدیریت سطوح پایین

و خوب  تجربه .شودمیبیشتر  ،تفصیلی اطالعاتجزئیات  شوندمی
وضعیت دهی گزارشدر  شفاف وجود نظام پاسخدهیمستلزم  ،موفق

  است. بر روی آنهامتناسب و اقدام  هاسنجه

 نمایهنظام مدیریت دارایی، تغییرات در  پایش فراینددادهای برون
قابلیت سازمان در دستیابی به مرتبط با  مقوالتیو سازمان  198ریسک

بازنگری  فراینداین اطالعات در  که کنندمی مشخص اهدافش را 
 .گیرندمورد استفاده قرار می( 7-6-6)مدیریت 

یت، ممیزی  6-6-۷  تضمینو  بازنگری مدیر
 گانهسه خطوط»عنوان  با تضمینیک مدل ها سازمانبسیاری از 

 اذ کرده اند. در این مدل:اتخرا  199«دفاعی

  انجاممسئول است که  عملیاتمدیریت دفاعی،  خطاولین 
های ریسک و فرایندروزمره داخلی و اجرای اثربخش ی هاکنترل

 کنترل است.

                                           
198 Risk profile 
199 The Three Lines of Defense in Effective Risk Management and Control’, Institute of Internal Auditors Position Paper, January 2013.  

https://na.theiia.org/training/templates/Pages/The-Three-Lines-of-Defense-in-Effective-Risk-Management-and-Control.aspx  
200 ISO 19011:2001 ‘Guidelines for auditing management systems’ 

 مدیریت ریسک  اگونگون وظایف و کارکردهای ازدوم دفاعی  خط
 خط پایشیا /و ایجادبه  است کهتشکیل شده  با الزامات تطابقو 

شامل وظایف و  برای مثال و کندمیکمک ی دفاعی هااول کنترل
 پایش و مقررات اجرایی رابا قوانین  تطابقکه است  کارکردهایی

ای مدیریتی هستند که تا اندازه کارکردهای، کارکردها. این کنندمی
اول  خطکه  دهنداطمینان میو  باشندمیاول دفاعی مستقل  طخاز 

 .کندمیکار  مطابق انتظارو شده به درستی طراحی 
  ایجاد برای خط  نیااست.  ممیزی داخلی، یدفاع خطسومین

اثربخشی نظام حکمرانی، مدیریت ریسک و  نسبت بهاطمینان 
ارشد  های داخلی حاکم بر عملکرد بدنه حاکمیتی و مدیریتکنترل

خط . کندمیعمل  سازمان اجراییمستقل از مدیریت سازمان، 
 از جملهو  آنی هافعالیتی سازمان و هاتمام بخش سوم، دفاعی
دستیابی خطوط اول و دوم دفاعی به اهداف مدیریت ریسک  روش

مرتبط با ی هافعالیت هاممیزیاین  دهد.می پوشش را و کنترل
. به طور را نیز دربرخواهد گرفت ی مدیریت دارایی سازمانتوانمند

ممیزی مستقل ممیزی داخلی به یک کمیته واحد معمول یک 
  .دهدمیگزارش 

ی ممیزی دیگری هافعالیتعالوه بر این ممیزی مستقل داخلی، معمواًل 
ی الیه دوم هافعالیتهای مختلف سازمان و در قالب نیز در بخش
های دارای ممیزهایی در حوزهها معمواًل . سازمانشوندمیدفاعی انجام 

ایمنی و بهداشت، محیط زیست، کیفیت و امور فنی هستند که سطح 
و الزامات قانونی و مقرراتی را ارزیابی  تطابق با استانداردهای فنی

ها کارهای انجام شده توسط کارکنان خود سازمان این ممیزی کنند.می
 دهند.ا پوشش میکنندگان سازمان رسپاری شده به تأمینو یا برون

در استاندارد  توانمیاطالعات بیشتر درمورد انجام یک ممیزی خوب را 
ی هاسیستمممیزی  برای خطوط راهنما» با عنوان 19011-ایزو

  یافت. 200«مدیریت
در دارایی های سیستم مدیریت فرایند و اثربخشی وجودتشخیص 

و عملکرد پایش »مرتبط با موضوعات ی هافعالیتبا استفاده از سازمان 

https://na.theiia.org/training/templates/Pages/The-Three-Lines-of-Defense-in-Effective-Risk-Management-and-Control.aspx
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 «مدیریت دارایی نظام پایش»(، ۵-6-6)بخش  «سالمت دارایی
 (10-3-6)بخش « و حوادث عیوب واکنش به»( و 6-6-6)بخش 

 .گیردمیانجام 
توسط مدیریت ارشد  ادواری است کهیک بازنگری  ،بازنگری مدیریت

نظام  یو اثربخش گی، شایستتناسب تداوماز  تا گیردمیصورت سازمان 
های اطمینان حاصل کند. چند مورد از ورودیریت دارایی سازمان، مدی

 :می باشندزیر به شرح بازنگری مدیریت  فراینداصلی 

 ی مدیریت دارایی هافعالیتکه بر  برون سازمانیو  درون تحوالت
 گذارند؛می تأثیر

  مدیریت دارایی ؛عملکرد عملکرد دارایی و 
  مدیریت  مرتبط با 201یاهو فرصت هاریسک هاینمایهتغییر در

 دارایی.
یی در نظام هاتغییرات یا بهبوداعمال منجر به  تواندمیبازنگری مدیریت 

، یبازنگر فراینددر ارشد ان مدیر حضور مشهودمدیریت دارایی شود. 
به مدیریت دارایی و بهبود مستمر آن آنها تعهد  از نمایشکلیدی  بخشی
 است.

 202دارایی گذاریارزشو  سنجیهزینه 6-6-8
و  هاداراییمربوط به این بخش به چگونگی مدیریت اطالعات مالی 

شامل ایجاد و  پردازدمیسازمان توسط  ،ی مدیریت داراییهافعالیت
برای اطالعات مالی  به روز بودنکیفیت و  مناسب بودن اطمینان از

  .باشدمیدهی مالی سازمان چارچوب گزارش
و قوانین  هااز دستورالعملای همجموع توسط هر سازمانی معموالً 

، اداره کندمیکه در آن فعالیت  نظام حقوقیمطابق با  ،حسابداری
در ی حسابداری استانداردها. مانند بسیاری از استانداردها، شودمی

ی هاصرف نظر از دستورالعمل و همه کشورها هماهنگ هستند
مشترکی  عناصر ،از منظر مدیریت دارایی، حسابداری مورد استفاده

 باشند:به شرح زیر میوجود دارند که 

 مورد استفاده گذاریارزش شیوهشامل  -هادارایی گذاریارزش 
های دورهشامل  ،هاگذاریارزش صحتمناسب بودن و  ،سازمان

                                           
201 Profiles of risks and opportunities 
202 Asset Costing and Valuation 

همچنین شامل  فراینداین  و برآوردها. گذاریارزشزمانی 
زی ساهمسویی است که برای به روزرسانی اطالعات و هاشیوه

 .شودمیدارایی با ترازنامه مالی سازمان استفاده  گذاریارزشنتایج 

  ثر ؤمعمر یا مانده عمر  تعیین برایکه  ایشیوه -کاستهال
ضرورت( و و )در صورت نیاز و اجزای آنها منفرد ی هادارایی

 ؛شودمیمحاسبات استهالک استفاده  درستیو  صحتهمچنین 

 برای ارزیابی ستفاده سازمان شیوه مورد ا -ی عملیاتیهاهزینه
ی هااین هزینه تفکیکو  منفرد و تأسیسات هادارایی یهزینه عملیات

و  کارخانه ،کار، انرژی، مواد شیمیایینیروی های به هزینهعملیاتی 
 تجهیزات؛

 برای ارزیابی شیوه مورد استفاده سازمان  -شتی نگهداهاهزینه
 ریزیبرنامهو  بینانهش، پیشده ریزیبرنامه) نگهداشتی هاهزینه

کار، مواد، نیروی های هزینهبه  هااین هزینه تفکیک شامل کهشده( ن
 ؛باشدمی کارخانه و تجهیزات

 برای ارزیابی شیوه مورد استفاده سازمان  -سازینو  یهاهزینه
ی هافعالیتهر یک از هزینه واحد  بر حسبسازی نوی هاهزینه

کار، نیروی های هزینهبه  اهاین هزینه شامل تفکیک کهسازی نو
 ؛شودمینیز  مواد، کارخانه و تجهیزات

  شناسایی مورد استفاده برای  هایفرایند -نوسازیتعهدات دیون و
از ای نوسازی، هیسرماهای آتی سازمان در زمینه هزینه تعهدات

 ؛ نگهداشت همعوق هایکارجمله 

 وهشی -اعتباریی اجتماعی، زیست محیطی، ایمنی و هاهزینه 
ی هاهزینه کّمی کردن و سنجشسازمان برای  مورد استفاده

 .پولی بر حسب واحد و اعتباری ، ایمنیمحیطی اجتماعی، زیست

 گذاریارزشو  سنجیهزینهخوبی در و سوابق یی که تجربه سازمان ها
خود در موارد زیر  نشان دادن توانایی قادر به دارند، معموالً  هادارایی
 :هستند
 که ممکن است  مناسبی گذاریارزشی هاشیوه مالاعو  تشخیص

 ؛شده باشند الزامیمحلی یا مقررات قانونی و های نظام توسط
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 در تمام سطوح ساختار سلسله مراتبی  هادارایی گذاریارزش
از لحاظ  گذاریارزشاین  مؤثردارایی و به روز رسانی  ثبتسامانه 

 ؛مفیدمانده عمر و  دارایی ارزش واحد

  بر  تأسیسات یا و/ منفردی هاداراییی عملیاتی هازینههشناخت
 مربوط به خاصی ها، همراه با هزینهتفکیک فوق الذکر حسب

مصرفی که ممکن است هزینه انرژی کوچکتر تجهیزات  کارخانه یا
 ؛داشته باشند ییباال

 طریق از  سازیهای نوهزینهو  نگهداشتی هاهزینه شناسایی
سطوح  همهبرای  ،دیگر راههر رایی یا سیستم اطالعات مدیریت دا

 ؛مورد نظردارایی تا دارایی از باالی هرم سلسله مراتب هرم 

 شناسایی  و هاداراییسازی آینده سازمان در ارتباط با نوبرنامه  دانستن
 ؛های ناشی از آنریسک

 محیطی ،  زیست ی اجتماعی،هاو ریسک هاهزینه در نظر گرفتن
 مدیریت دارایی. سازیتصمیم یندفرادر  ایمنی و اعتباری

اصول عمومی »سند ملی عالوه بر اطالعات مندرج در 
، 204گزارشگری مالی المللیبینو استانداردهای   203«حسابداری
اطالعات مالی، فنی و عملیاتی مربوط به  رتبط از جملهم اطالعات

ذینفعان مربوطه قرار  دسترسدر  بایست میی مدیریت دارایی هافعالیت
ی هادارایی که وابستگی شدید به ییهادر مورد شرکت موضوع این رد.گی

 کلی بخش قابل توجهی از ارزشدر  هادارایی فیزیکی خود دارند و این
و  ، از اهمیت ویژهسهم و نقش دارندی ساالنه هاترازنامه و هزینه

 .برخوردار است مضاعفی
ای مالی با هصورت پذیری و مقایسه پایایی، مربوط بودن، جامعیت

ی فیزیکی در هاداراییی مالی، فنی و عملیاتی هااطالعات جنبه افزودن
-سازمانممکن است الزم شود که بهبود خواهد یافت.  ،گزارش سالیانه

با  ۵۵001-ایزو استاندارد سازی الزامات شفاف امکان ترکیب ها
گزارشگری  منتخب مانند چارچوب ،منابعسایر  سازی الزامات شفاف

ایاالت متحده(، الزامات  IFRS  ،GAAPمحلی،  GAAP)مانند  مالی
 کنترلهای )در زمینه المللیبین مرتبط یها، چارچوبمقرراتیقانونی و 

                                           
203 Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) 
204 International Financial Reporting Standards (IFRS) 

را مد نظر  (،شرکتی حکمرانی، مدیریت ریسک و / یا الزامات داخلی
 قرار دهند.

 ذینفعانبا تعامل  6-6-9
ی مدیریت هافعالیتند بر نتوامیشناخت نیازها و انتظارات ذینفعانی که 

با تعامل مهم است.  به شدتباشند، فعالیتی  گذارتأثیردارایی سازمان 
 متقابل ی شناسایی، برقراری ارتباط و همکاریهافعالیتذینفعان شامل 

در ای به شکل فزاینده هاسازمانبا آنان است. این موضوع برای برخی 
 برای مثال. باشدمی کاراز کسب و حال تبدیل شدن به یک حوزه رسمی 

مرتبط با خدمات رفاهی عمومی )مانند  صنایعدر برخی این روند 
که مراجع قانونگذاری الزامات و انتظاراتی را در زمینه  صنایع آب و برق(

 .     است به خوبی مشهوداند، ی ذینفع وضع کردههامشاوره با گروه
 :گیردمییر صورت مقاصد ز بابا ذینفعان معمواًل  هاسازمانتعامل 

 برای ذینفعان از  سازمانی هافعالیت هایجنبهاینکه کدام  تعیین
 ؛بیشترین اهمیت برخوردار است

 ؛ذینفعان پذیریمیل ریسک شناخت  

 برای خرید محصوالت و خدمات ذینفعان میزان تمایل  تشخیص
  .سازمان

  ،تراتژیکاس ریزیبرنامههای فرایند ی برایی مهمهاورودی ،هایافتهاین  
اهداف  تعیین و  (SAMP)مدیریت دارایی کاستراتژیطرح تدوین 

به سازمان  دنتوانمی مضاف بر اینکه. شوندمیمحسوب مدیریت دارایی 
ند و در تبیین نو پاسخگویی کمک ک سازیتصمیمهای فرایندبهبود در 

مورد استفاده  های مدیریت داراییطرحسناریوهای مختلف مندرج در 
و ترجیحات ذینفعان، منجر  هاد و با شناخت و انعکاس اولویتنرقرار گی

 ذینفعانی هاآرمان باد که بیشترین نزدیکی را نبه انتخاب سناریوهایی شو
 .دارند

ی مدیریت هافعالیتی فیزیکی و هادارایی در ارتباط باذینفعانی که 
  :تندزیر هسهای گروه، نوعًا شامل اشتراک منافع دارنددارایی سازمان 

 ؛مشتریان اعم از مشتریان راهبردی و مشتریان غیر راهبردی 
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 ؛ارشد سازمان انمدیر 

 ؛هادولت 

 ؛جامعه محلی و همسایگان 

 ؛مالکین سازمان 

 ؛مراجع قانونگذاری 

 ؛کارکنان سازمان 

 ؛ی کارگریهاسازمان  

 /تجهیزات و مواد مورد نیاز سازمان کنندگانتأمینفروشندگان. 
سازمان داشته باشد. بر  کارکردی بر چگونگی اتتأثیر تواندمیهر ذینفعی 
منجر به دستاوردهای مثبت،  تواندمیگذاری بر ذینفعان تأثیراین اساس 

گذاری بر قوانین و مقررات، کوتاه کردن زنجیره تأثیرهمسوسازی اهداف، 
ند از توانمینیز ذینفعان  .و بهبود محصوالت و خدمات شودتأمین 

ات منفی بر سازمان داشته باشند. عرضه تجهیزات أثیرتی گوناگون هاراه
یک مجوز و یا تحمیل اقدامات اصالحی  ابطالمعیوب )زنجیره تأمین(، 

سازمان یافته )مراجع قانونی(، اخالل در عملیات از طریق اقدامات 
ی عملیاتی هاکارگری(، کاهش بودجههای سازمانگروهی )

از  ،برای محصوالت )مشتریان(مالی(، و کاهش تقاضا  کنندگانتأمین)
 جمله چنین مواردی است.

های همکاری بازتابی از برون سازمانی، انذینفعیک از هر  نوع روابط با
بوده و  قابل سنجش ،هاهمکاریآنها با سازمان است. این متقابل 

-با تأمین . کیفیت روابطکرداز آنها برای پایش عملکرد استفاده  توانمی

با سازمان و میزان حمایت  آنان چگونگی تعامل کنندهکنندگان، تعیین 
با اثربخش  تعامل .باشدمی آنها از استراتژی و اهداف مدیریت دارایی

سازمان در مدیریت اثربخش، کارآمد  قابلیت بهسازمانی برونذینفعان 
شناسایی . همچنین ممکن است کندمیکمک  هاداراییاطمینان و قابل

ذینفعان یی از هابین گروه متعارضنتظارات ا و مدیریت نیازها و 
  ضرورت پیدا کند.

خارج از کنترل مستقیم سازمان هستند.  ،بسیاری از این ذینفعان معموالً 
در درون  ی است کهاقدامات تأثیرذینفعان تحت با تعامل  با این حال

این تعامالت با اهداف  دستاوردهایبه منظور همسوسازی و سازمان 
های فرایندند توانمی هاسازمان .شودمیانجام زمان استراتژیک سا

را معرفی و  جدیدی یهاو رویه هاسیاست، دهندکسب و کار را تغییر 
-با چشم هایی را برای همسو کردن رفتار کارکنانمشوق، و تقویت کنند

وضع  ،خود نسبت بهذینفعان در زمینه تغییر تصویر ذهنی سازمان  انداز
برای بهتری و انگیزه چشم انداز، دید این  زان تحققمیارزیابی  .نمایند

سازمان چگونگی ارتباط  کسب و کار و بازتعریفروش در اعمال تغییر 
  .کندمیایجاد  سازمانیبرونبا ذینفعان 
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یت داراییمؤسسه و مراجع منابع   -7  مدیر
، تولید کرده آنان در سفرهای مدیریت دارایی هاسازمانفراد و ا بلوغ سیر کمک بهرا برای  و مراجع منابعمجموعه ای از مدیریت دارایی مؤسسه 

 عبارتند از:این مجموعه اصلی از منابع  . برخیدهدمیادامه  آنتوسعه  بهو 

 مدیریت دارایی 205کالنتصویر 

طراحی  ،ذینفعان اصلیو  کنندگانتأمین سازمان و با مشتریان، دروندر مورد مدیریت دارایی در گفتگوها  شروعکه برای  دیداریبه شدت یک ابزار 
 . هدفباشد، میدهدمیاز جمله یک فیلم کوتاه که ساختار و نکات کلیدی مدیریت دارایی را توضیح  و مدارکاز ای مجموعه شاملاین ابزار است. شده

ارائه تصویری کلی و شهودی  ،هدف، بلکه نیستدارایی  انجام مدیریت تبیین چگونگییا الگویی برای  مدل ارائه ،تصویر کالن مدیریت داراییطراحی از 
 .مرتبط با این مقوله است فنی در کنار موانعموانع فرهنگی  و ترسیماز مدیریت دارایی 

 ید ببینید:توانمی ،ارتباط دارند سند پیکرشناسی مدیریت دارایی با مطالبکه را  این ابزار دیداری زیرمجموعهویر اتصتعدادی از  ،ریز ینترنتیا یدر نشان

https://theiam.org/knowledge/the-big-picture 

 206(SSG)موضوعی تخصصی راهنمای مستندات 

 طراحی اختصار معرفی شدند، به پیکرشناسیدر این سند که مدیریت دارایی  یموضوعحوزه  39سازی محتوای و غنی بسط به منظور مستنداتاین 
در رابطه با آن و سیستم مدیریت دارایی یک هنگام ایجاد، حفظ و بهبود که کنند مشخص میمدیریت دارایی  راهنمای تخصصی موضوعی اسناد .اندشده

 اند. شدهموردی نیز ارائه های لعهو مطاها هر جا که الزم و مناسب بوده است مثالدر این اسناد در نظر گرفته شود.  بایستمی مالحظاتیچه  یموضوعحوزه 

https://theiam.org/knowledge/subject-specific-guidelines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
205 The Big Picture 
206 Subject Specific Guidance (SSG) 

https://theiam.org/knowledge/the-big-picture
https://theiam.org/knowledge/subject-specific-guidelines/
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 مدیریت داراییی هاشایستگیچارچوب 

به اهداف آنها،  ،هاسازمانمورد نیاز کارکنان و  هایشایستگیترکیب دقیق . گیردمیرا در بر  متنوع تخصصیای هشاخهاز ای مدیریت دارایی طیف گسترده
ی مدیریت دارایی که هامندیو توسعه توان ریزیبرنامه از طریق: هاچارچوب شایستگیسند . ، بستگی داردکنندمیبستر و شرایطی که در آن فعالیت و به 

توسعه برای آموزش و  ریزیبرنامهبه افراد در همچنین ؛ کندمی پشتیبانیها سازماننیاز دارند، از  هاخود به آن نیازهای فعلی و آیندهمین تأبرای ها سازمان
 .نمایدمیایجاد  هاحکم برای طراحی آموزشستمای پایهو  کندمیکمک  ای آنهاحرفه

https://theiam.org/knowledge/competences-framework 
 SAM 207+خودارزیابی ابزار

طراحی شده  گانه 39 موضوعات یا ۵۵001 -ایزویا  PAS 55 الزامات در ارتباط با های آنانمندیدر ارزیابی توان هاسازمانکمک به  به منظور این ابزار
 است.

 https://theiam.org/knowledge/ 

 
 بلوغ مدیریت دارایی و راهنمای مقیاس

عمومی برای یک مقیاس منبع این در . پردازدمیآن  ارزیابیتعریف، مقیاس بندی و  چگونگیموضوع بلوغ مدیریت دارایی و  معرفی بهمطالعاتی منبع این 
 تاخصوصی و شامل دهدرا پوشش می "209یا سرآمدی "تعالی مرحله " تا208عدم آشنایی" مرحله از کهایی مطرح شده است مدیریت داربلوغ ارزیابی سطح 

 داشت. انتظار پیکرشناسی/آناتومی مطرح شده در سند موضوع 39برای هر یک از  توانمیکه است و عالئمی 
https://theiam.org/knowledge/asset-management-maturity-scale-and-guidance 

 مؤسسه مدیریت دارایی 210کتاب راهنمایهندبوک یا 
کنند، از چه چیزهایی اجتناب از کجا شروع در مورد اینکه کتابی است  .هستندخود  مدیریت دارایی سفردر مراحل آغازین که  است ییهاسازمان راهنمای

انطباق با الزامات استاندارد گواهینامه و یا  دریافتکه ممکن است برای  نیز ییهاسازمان به کتاب ایناست.  کارانجام راهنمای گام به گام چگونگی  کنند و
 .، کمک خواهد کردمند به آن نباشندیا حتی عالقه نبوده و آماده ۵۵001- ایزو

                                           
207 Self Assessment Methodology ‘Plus’ 
208 Innocence 
209 Excellence 
210 IAM Handbook 

https://theiam.org/knowledge/competences-framework
https://theiam.org/knowledge/
https://theiam.org/knowledge/
https://theiam.org/knowledge/asset-management-maturity-scale-and-guidance
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 جهت مطالعه  بیشترجع مرامنابع و  -8
 (Standards and Publicly Available Specifications) در دسترس عمومهای فنی مشخصهو  استانداردها

 BS 8900-1:2013  خطوط راهنما. .هاسازمان، مدیریت توسعه پایدار 
 BS 8900-2:2013  ،اساس بر . چارچوبی برای ارزیابی سازمان هامدیریت توسعه پایدار های مشخصهBS 8900-1 ها.. مشخصه 
 BSI PAS 55:2008  فیزیکیی هاداراییمدیریت بهینه  هایی برایه: مشخص1 بخش -، مدیریت دارایی 
 BSI PAS 1192-2:2013 ساختمانی با استفاده از مدل سازی های تحویل پروژه/گذاریسرمایهمدیریت اطالعات برای مرحله های ه، مشخص

 اطالعات ساختمان
 BSI PAS 1192-3:2014  ،با استفاده از مدل سازی اطالعات  هاداراییاز عملیاتی بهره برداری مدیریت اطالعات برای مرحله های مشخصه

 ساختمان
 BSI PAS 1192-5:2015  ،دارایی هوشمند دیجیتال و مدیریت های ، محیطاطالعات ساختمان مدل سازیامنیتی های مشخصه 
 EIA-649-A 2004 د اجماع ملی برای مدیریت پیکربندی، استاندار 
 ISO 9000:2008 اصول و واژگان -مدیریت کیفیت های ، سیستم 
 ISO 9001:2008 الزامات -مدیریت کیفیت های ، سیستم 
 ISO 9004:2009  رویکرد مدیریت کیفیت -، مدیریت موفقیت پایدار سازمان 
 ISO 10007:2003 بندیمدیریت پیکر -مدیریت کیفیت های ، سیستم 
 ISO 14001:2004 استفاده یبا راهنما الزامات همراه –مدیریت زیست محیطی های ، سیستم 
 ISO/IEC 15288:2015  ، های چرخه عمر سیستمفرایند -و نرم افزار ها سیستممهندسی 
 ISO 17021:2011  ، مدیریتهای و صدور گواهینامه سیستممسئول ممیزی الزامات نهادهای  -ارزیابی انطباق 
 ISO 17021-5  ، جهت: الزامات صالحیت ۵بخش -ی مدیریتهاسیستمو صدور گواهینامه مسئول ممیزی الزامات نهادهای  -ارزیابی انطباق 

 مدیریت داراییهای ممیزی و صدور گواهینامه سیستم
 ISO 19011:2011  ، ی ی مدیریتهاسیستمخطوط راهنما برای ممیزی 
 ISO 21500:2012 ریت پروژهمدی ی، راهنما 
 ISO 22301:2012  الزامات -کسب وکار تداوممدیریت های سیستم -، امنیت اجتماعی 
 ISO 31000:2009  خطوط راهنمااصول و  -، مدیریت ریسک 
 ISO 31010:2009  ارزیابی ریسک فنون -، مدیریت ریسک 
 ISO 37500:2014 برون سپاری ی، راهنما 
 ISO 55000:2014  فرهنگ واژگان، اصول و تکلیا -، مدیریت دارایی 
 ISO 55001:2014  الزامات -مدیریت های سیستم -، مدیریت دارایی 
 ISO 55002:2014  ۵۵001-ایزو بکارگیریخطوط راهنما جهت  –ی مدیریت هاسیستم -، مدیریت دارایی 
 ISO Guide 73:2009  واژگانفرهنگ  –، مدیریت ریسک 
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 (Global Forum) مجمع جهانی نگهداشت و مدیریت دارایی

• ‘The Asset Management Landscape’, Second Edition, Global Forum On Maintenance & Asset  
Management. ISBN 978-0-9871799-2-0, Published March 2014. 
http://www.gfmam.org/files/ 
ISBN978_0_9871799_2_0_GFMAMLandscape_SecondEdition_English.pdf 

• ‘GFMAM Competency Specification for an ISO 55001 Asset Management System Auditor/Assessor’, 
First Edition, Version 2, ISBN 978-0-9871799-5-1 
http://www.gfmam.org/files/ 
ISBN978_0_9871799_5_1_GFMAM_ISO55001_Auditor_Assessor_Specification_Edition_1_v2_English. pdf 

 

 نشریات سایر

• Asset Management Body of Knowledge (AMBoK), Asset Management Council (Australia) 
http://www.amcouncil.com.au/knowledge/ publications/ambok-publications.html 
- Publication 000: Framework for Asset Management, Second Edition 
- Publication 001: Companion Guide to ISO 55001 

• Asset Management Decision-Making: The SALVO Process, by John Woodhouse (Editor), 
ISBN: 0956393470 

• Asset Management: Whole-life Management of Physical Assets, by Chris Lloyd, ISBN: 9780727736536 

• Association for project management, Body of Knowledge, 6th Edition. ISBN: 978-1-903494-40-0 
https://www.apm.org.uk/BOK6 

• Guidelines for the Management of Change for Process Safety, CCPS (Center for Chemical Process Safety) 
ISBN: 978-0-470-04309-7 

• International Case Studies in Asset Management, by Chris Lloyd, ISBN: 0000727757393 

• International Infrastructure Management Manual, 5th Edition 2015, produced by New Zealand Asset 
Management Support (NAMS) and the Institute of Public Works Engineering Australia (IPWEA) 
http://www.nams.org.nz/pages/6/manuals--- guidelines.htm 
http://www.ipwea.org/publications/bookshop/ ipweabookshop/iimm 

• ‘Living Asset Management’, by J.R. Lafraia, John Hardwick, Madeleine Berenyi, Deryk Anderson, 
2013. ISBN: 9781922107251 

• Strategic Asset Management: The Quest for Utility Excellence, by Clive Deadman, 
ISBN: 9781848763661 

• The New Asset Management Handbook, Reliability Web, Ft Myers, 2014, 
ISBN 978-1-939740-51-9 

• ‘Understanding Michael Porter: The Essential Guide to Competition and Strategy’, 
Joan Magretta, ISBN: 9781422160596 

• ‘The Three Lines of Defense in Effective Risk Management and Control’, 
The Institute of Internal Auditors Position Paper, January 2013. 
https://na.theiia.org/training/templates/Pages/The-Three-Lines-of-Defense-in-Effective-Risk-Managementand- 
Control.aspx 
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 واژه نامه -9
در خود متن ها و واژه. بعضی از اصطالحات شودمیاصطالحات استفاده شده در سند پیکرشناسی مدیریت دارایی را شامل نها و واژهاین واژه نامه همه 

 توضیح داده شده است.
به درک  ۵۵۰۰۰-رایی است. هر جا که تعاریف و نکات مطرح شده در استاندارد ایزوحاوی تعاریفی برای برخی اصطالحات مدیریت دا ۵۵۰۰۰-ایزو

یکرشناسی آمده، ارائه شده پآنچه در سند  فراتر از حاتیده است )مواردی که توضیکرده است، از آنها در این واژه نامه استفاده شبهتر موضوع کمک می
 است(.

نامه به صورت جداگانه تعریف به صورت پررنگ نمایش داده شده، خود در جای دیگری از این واژهاژه، یک واصطالحات و واژه هایی که در متن تعریف 
 اند.شده

 منبع تعریف معادل فارسی واژه انگلیسی ردیف

۱ asset سازمانیا بالفعل برای یک  بالقّوهمورد، شیء یا موجودیتی که دارای ارزش  دارایی 
 باشد.

 :هاتهنک
ملموس یا ناملموس، مالی یا غیر مالی باشد و  ندتوامی( ارزش 1)

و دیون و تعهدات را دربربگبرد. در مراحل  هاریسکمالحظات مرتبط با 
 مثبت یا منفی باشد. تواندمی، ارزش عمر دارایی دوره گوناگون

ها و امالک متعلق ی فیزیکی معموالا به تجهیزات، موجودیهادارایی( 2)
ی هاداراییی فیزیکی در مقابل هادارایی .شودمیبه سازمان اطالق 

ها، نامهفیزیکی مانند اجارهیی غیرهاداراییكه  شوندمیناملموس مطرح 
، مجوزها، برداریبهرههای ی دیجیتال، پروانههاداراییتجاری،  هاینشان

 ها هستند.حقوق مالکیت معنوی، شهرت در بازار و توافقنامه

به  تواندمینیز  سیستم داراییتحت عنوان  هایدارایبندی از ( یک گروه3)
 عنوان یک دارایی در نظر گرفته شود.

ISO 
55000:2014 

(3.2.1) 

۲ asset life فاصله زمانی بین ایجاد دارایی و پایان عمر آن عمر دارایی ISO 
55000:2014 

(3.2.2) 

۳ asset 
management 

 .هاداراییق ارزش به وسیله برای تحق سازمانفعالیت هماهنگ  مدیریت دارایی
 ها:نکته

-ریسکها، ای مابین هزینه( به طور معمول تحقق ارزش شامل موازنه1)

 است. عملکردها و منافع ، فرصتها
ممکن است معانی  برای مثال( واژه "فعالیت" معانی گسترده ای دارد. 2) 

 ها را شامل شود.و پیاده سازی طرحها رویکرد، طرح ریزی، طرح
نیز اشاره  نظام مدیریت داراییبه بکارگیری عناصر  تواندمی( فعالیت 3)

 داشته باشد.

ISO 
55000:2014 

(3.3.1) 
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۴ asset 
management 

plan 

  طرح
 مدیریت دارایی

های مورد ، منابع و زمانبندیهافعالیتسندی حاوی اطالعات مستند که 
 اهدافرای دستیابی به ، بهادارایینیاز یک دارایی منفرد یا یک گروه از 

 .کندمیرا تبیین  سازمانمدیریت دارایی 
 :هاهنکت

، طبقه/رده نوع داراییاساس  ممکن است بر هادارایی( گروه بندی 1)
 صورت گیرد. سبد دارایییا  سیستم داراییدارایی، 

 طرح استراتژیک مدیریت داراییطرح مدیریت دارایی از یک ( 2)
 .شودمی استنتاج

طرح استراتژیک رح مدیریت دارایی ممکن است بخشی از ( یک ط3)
 یا یک طرح فرعی و جانبی آن باشد. مدیریت دارایی

ISO 
55000:2014 

(3.3.3) 

۵ asset 
management 

system 

 نظام
 مدیریت دارایی

خط است که کارکرد آن استقرار  مدیریت دارایینظامی مدیریتی برای 
 مدیریت دارایی است. اهدافو تعیین  مشی مدیریت دارایی

های مدیریت نظام مدیریت دارایی یکی از اجزاء یا زیر مجموعه نکته:
 .شودمیدارایی محسوب 

ISO 
55000:2014 

(3.4.3) 

۶ asset 
management 

strategy 
 

(also refer to 
definition for 

the SAMP) 

 استراتژی
 مدیریت دارایی

 
نیز  SAMP)به تعریف 

 مراجعه کنید(

، که برگرفته از طرح هاداراییمدیریت  بهرد بلندمدت بهینه نسبت رویک
با آنها استراتژیک سازمان و خط مشی مدیریت دارایی است و سازگار 

 است.
 ها:نکته

( استراتژی مدیریت دارایی اهداف طرح استراتژیک سازمان و خط 1)
 مدت برایمشی مدیریت دارایی را به یک طرح اقدام سطح باال و بلند

های( دارایی، سبدهای دارایی و/یا نظام مدیریت )و/یا سیستم هادارایی
 .كندمیدارایی تبدیل 

و اهداف  هاداراییبرای مدت های اقدام سطح باال و بلند( طرح2)
های استراتژی مدیریت دارایی محسوب مدیریت دارایی، معموالا خروجی

خاص وین طرح )های( . این عناصر در كنار هم، پایه و اساس تدشوندمی
 دهند.مدیریت دارایی را تشکیل میو تفصیلی 

PAS 55-1:2008 
(3.9) 

۷ asset 
portfolio 

نظام مدیریت که در محدوده پوشش هستند  ییهادارایی مجموعه سبد دارایی
 قرار دارند. دارایی

 :هاهنکت
معموالا برای اهداف كنترلی مدیریتی ایجاد و  دارایی ( یک سبد1)

فیزیکی ممکن است بر  هایافزار. سبدهای سختشودمیص داده تخصی
كارخانه، تجهیزات، ابزار، زمین( تعریف شوند.  برای مثالاساس رسته )

 زیرساختسبدهای نرم افزار ممکن است بر اساس نرم افزار، ناشر یا 
 رایانه، ِسرِور، كامپیوتر اصلی( تعریف شوند. برای مثالمربوطه )

. باشدچندین سبد دارایی دربرگیرنده  تواندمییت دارایی ( یک نظام مدیر2)
در مواردی كه نظام مدیریت دارایی با چندین سبد دارایی و تعداد زیادی 

ISO 55000:2014 
(3.2.5) 
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ی مدیریت دارایی بین سبدها و هافعالیتدارد،  سر و كارسیستم دارایی 
 باید هماهنگ شوند. هاسیستم

۸ asset system مرتبط هستند. که با هم تعامل دارند یا به هم هاداراییمجموعه ای از  دارایی سیستم ISO 55000:2014 
(3.2.6) 

۹ asset type های مشترکی هستند که آنها که دارای مشخصه هادارایییک گروه بندی از  نوع دارایی
 .کندمیمتمایز  هاداراییرا به عنوان یک گروه یا طبقه خاص، از دیگر 

ی هاداراییی اطالعاتی، هاداراییی فیزیکی، هادارایی: رای مثالب
ی هاداراییی توانمندساز، هادارایی، حیاتیی هاداراییناملموس، 

ی هادارایی، (ICT)ی فناوری اطالعات و ارتباطات هاداراییخطی، 
 ی منقول.هاداراییزیرساختی، 

ISO 55000:2014 
(3.2.7) 

۱۰ capability مدیریت دارایی< میزان ظرفیت و قابلیت یک موجود )سیستم، شخص  توانمندی<
 خود. اهداف( برای دستیابی به سازمانیا 

 :نکته 
و  هاشایستگیها، منابع، فرایندشامل  مدیریت داراییهای توانمندی

های مدیریت طرحاثربخش و كارآمد اجرای  ها برای ایجاد وفناوری
 باشد.آنها می متداومارایی و بهبود د دوره عمرهای و فعالیت دارایی

ISO 55000:2014 
(3.1.2) 

۱۱ competence ها برای دستیابی به نتایج مورد نظر.قابلیت بکارگیری دانش و مهارت شایستگی ISO 55000:2014 
(3.1.3) 

۱۲ critical asset  جه بر تحقق گذاری قابل توتأثیردارای ظرفیت  بالقّوهکه به صورت  دارایی حیاتیدارایی
 باشد. اهداف سازمان

 :هاهنکت
 حیاتیایمنی، زیست محیطی یا عملکردی  منظرمی توانند از  هادارایی( 1)

بودن آنها در ارتباط با الزامات حقوقی،  حیاتیباشند و یا ممکن است 
 نظارتی، یا قانونی باشد.

ئه خدمات شود كه برای ارا گفتهیی هاداراییبه  تواندمی حیاتی دارایی( 2)
 مهم و ضروری هستند. حیاتی ،به مشتریان

منفرد از نظر ی هاداراییرا می توان به همان شیوه  داراییهای سیستم( 3)
 بودن مشخص كرد. حیاتی

ISO 55000:2014 
(3.2.8) 

۱۳ effectiveness ریزیریزی شده و دستیابی به نتایج برنامهی برنامههافعالیتمیزان تحقق  اثربخشی-

 ه. شد
ISO 55000:2014 

(3.1.7) 

۱۴ FMEA : 
Failure Mode and 
Effects Analysis 

تجزیه و تحلیل وجوه 
 و آثار خرابی

و  فرایندیک دارایی یا  بالقّوههای رویکردی گام به گام برای شناسایی خرابی
 ها.تجزیه و تحلیل پیامدهای آن خرابی

ISO 55000:2014 
(3.2.6) 

۱۵ GAAP : 
Generally Accepted 

Accounting 
Principles 

اصول عمومی 
 حسابداری

های گزارشگری ها، استانداردها و رویهنامهپیمانای از قوانین، مجموعه
اطالعات مالی، که توسط هیأت استانداردهای حسابداری مالی ایاالت 

 وضع شده است. (FASB) متحده
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۱۶ IFRS : 
International 

Financial Reporting 
Standards 

 استانداردهای
بین المللی  

 گزارشگری مالی

های بین المللی توسط هیأت استانداردوضع شده  خطوط راهنما و قوانین
-توانند در تهیه صورتمیها و سازمانها که شرکت ، (IASB)حسابداری 

-المللی به سرمایههای مالی از آنها پیروی کنند. تدوین استانداردهای بین

دهد صورتهای مالی پشتیبانی ها امکان میو دولت هاسازمانگذاران، 
-کلیه شرکت 200۵را با یکدیگر مقایسه کنند. از سال  IFRSشده توسط 

 اند.شده IFRSهای موجود در فهرست اتحادیه اروپا ملزم به استفاده از 

http://www.ifrs.org 

۱۷ incident که منجر به خسارت یا ریزی نشده حادثه یا رخدادی غیرمنتظره/برنامه حادثه
 های دیگر شود.زیان

ISO 55000:2014 
(3.1.8) 

۱۸ level of 
service 

 سطح 
 خدمت رسانی

ها و کننده وضعیت خروجیپارامترها، یا ترکیبی از پارامترها، که منعکس
محیطی و اقتصادی محصوالت دستاوردهای اجتماعی، سیاسی، زیست

 باشد.و خدمات سازمان می
 :نکته
شامل پارامترهای ایمنی، رضایتمندی مشتری،  تواندمیب پارامترها تركی

محیطی، هزینه پذیری، زیستكیفیت، كمیت، ظرفیت، پایایی، مسئولیت
 باشد. پذیریو دسترس

ISO 55000:2014 
(3.3.6) 

۱۹ management 
system 

ای ایجاد بر سازمانیک در م پیوسته یا متعامل ه ای از عناصر بهمجموعه نظام مدیریت
 هایی جهت دستیابی به آن اهداف.فرایندو استقرار  اهدافو  هاسیاست

 :هاهنکت
 یک یا چند شاخه مدیریتی را دربر بگیرد. تواندمی( یک نظام مدیریت 1)
-ها، برنامهها و مسئولیت( عناصر نظام مدیریت شامل ساختار، نقش2) 

 ها، عملیات و غیره هستند.
شامل كل سازمان،  تواندمیام مدیریتی ( دامنه پوشش یک نظ3)

ها و واحدهای كاركردهای خاص و از قبل تعیین شده در سازمان، بخش
خاص و و از قبل تعیین شده در سازمان و یا یک یا چند كاركرد مشخص 

 باشد.ها سازماندر بین گروهی از 

ISO 55000:2014 
(3.4.2) 

۲۰ monitoring یا فعالیت. فرایندیستم، تعیین وضعیت موجود یک س پایش 
 :ه هاتنک

( برای تعیین وضعیت، ممکن است نیاز به وارسی، نظارت یا مشاهده 1)
 اساسی باشد.

( برای مقاصد مدیریت دارایی، پایش ممکن است به تعیین وضعیت 2)
موجود یک دارایی نیز اشاره داشته باشد. به این كار معموالا  "پایش 

 .شودمیته وضعیت" یا "پایش عملکرد" گف

ISO 55000:2014 
(3.1.9) 

۲۱ objective ای که قرار است حاصل شود.نتیجه هدف 
 :هاهتنک

 استراتژیک، تاكتیکی یا عملیاتی باشد. تواندمی( یک هدف 1)

ISO 55000:2014 
(3.1.12) 
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)از جمله  های گوناگون مدیریتیحوزهتوانند مربوط به ( اهداف می2)
توانند در و میاهداف مالی، سالمت و ایمنی، زیست محیطی( باشند 

سطوح مختلف استفاده شوند )مانند سطح  استراتژیک، سازمانی، 
 (.فرایندای، محصول و پروژه

به طرق دیگری بیان شود، مثالا به عنوان یک  تواندمی( یک هدف 3)
، یک مقصود، یک معیار عملیاتی، یک هدف انتظاردستاورد مورد 

با معنای مشابه )مثل منظور،  مدیریت دارایی یا با استفاده از كلمات دیگر
 مقصود یا نشانه(.

، اهداف مدیریت دارایی ی مدیریت داراییهاسیستم( در فضای 4)
مدیریت  مشیخطو  سازمان کالن اهداف و سازگار با  سازمانتوسط 

 .شوندمی، تعیین پذیرسنجش دارایی، برای دستیابی به نتایج مشخص

۲۲ optimize دستیابی به بهترین ارزش، با استفاده از یک شیوه کّمی یا کیفی مناسب، با  سازیبهینه
ها و ریسک پذیرفته در نظر گرفتن عوامل متعارض مانند عملکرد، هزینه

 ناپذیر. مذاکرههای شده، تحت قیود و محدودیت

PAS 55-1:2008 
(3.23) 

۲۳ organizational 
(strategic) 

plan 

مانی طرح ساز
 )استراتژیک(

های الزم برای دستیابی به ای که برنامهاطالعات مدون و مستند شده
 کنند.اهداف سازمانی را مشخص و تیین می

 :هاهنکت
 .كندمیاستفاده  طرح سازمانیاز اصطالح  ۵۵۰۰۰( ایزو 1)
(2 )PAS 55  از اصطالح طرح استراتژیک سازمانی (OSP ) استفاده

 .كندمی
جاهایی در  OSP  اصطالحاز طالحات به یک معنا هستند. ( این اص3)

مدیریت  و سایر مستندات تولید شده توسط مؤسسه پیکرسناسی سنداز 
 شده است.استفاده   دارایی

ISO 55000:2014 
(3.1.15) 

۲۴ organizational 
objective 

اهداف )کالن( 
 سازمانی

 .کندمیتعیین را  سازمانی یک هافعالیتکلی که زمینه و جهت  هدف
در سطوح ریزی ی برنامههافعالیتاهداف سازمانی از طریق  نکته:

 .شوندمیتعیین  ،راهبردی سازمان

ISO 55000:2014 
(3.1.14) 

۲۵ outsource بیرونی بخشی از وظایف یا  سازمانایجاد تمهیدات الزم برای اینکه یک  برون سپاری
 های سازمان را انجام دهد.فرایند
 نکته:

قرار  نظام مدیریت داراییسازمان بیرونی در خارج از دامنه پوشش  یک
، به بیرونی برونسپاری شده به آن سازمان فرایند، هرچند وظیفه یا دارد

یا وظیفه بر نظام مدیریت دارایی،  فرایندی آن هافعالیتواسطه تأثیرگذاری 
 .داشته باشدنظام قرار این  دامنه پوششدر 

ISO 55000:2014 
(3.1.16) 

۲۶ performance گیرینتیجه قابل اندازه عملکرد 
 :هاهنکت

 هم به دستاوردهای كّمی و هم كیفی مربوط باشد. تواندمی( عملکرد 1)

ISO 55000:2014 
(3.1.17) 



The IAM’s Anatomy of Asset Management                                               Farsi Version 1  April 2020 

۹6                                                                © Copyright The Institute of Asset Management 2020. All rights reserved.  

ها، محصوالت )شامل فرایند، هافعالیتبه مدیریت  تواندمی( عملکرد 2)
 ربوط باشد.مها سازمانیا  هاسیستمخدمات(، 

در  هاداراییبه  قابلیت  تواندمی، عملکرد اییمدیریت دار  از دیدگاه( 3)
 مرتبط شود. اهدافتحقق الزامات یا 

۲۷ policy که بطور رسمی توسط مدیریت ارشد  سازمانگیری یک و جهت مقاصد سیاست
 آن بیان شده است.

ISO 55000:2014 
(3.1.18) 

۲۸ process 
safety 

های مهندسی و مدیریتی است که بر ای از مهارت، آمیزهرایندفایمنی  فرایندایمنی 
-بار، بویژه انفجارها، آتشپیشگیری از بروز حوادث و سوانح فاجعه

های ها و انتشار سموم در جریان استفاده از مواد شیمیایی و فرآوردهسوزی
 نفتی متمرکز است.

Centre for 
Chemical Process 
Safety (American 

Institute of 
Chemical 

Engineers) 

۲۹ project دو تعریف رایج و متداول برای پروژه وجود دارد: پروژه 
ی هماهنگ و هافعالیتای از ی منحصر به فرد متشکل از مجموعهفرایند

کنترل شده با تاریخ شروع و پایان مشخص، برای دستیابی به هدفی معین 
هایی قیود و محدودیتو در انطباق با الزاماتی خاص، و در چارچوب 

 مرتبط با زمان، هزینه و منابع.

ISO 10006:2003 
(3.5) 

 Project تالشی موقت برای تولید یک محصول یا خدمت منحصر به فرد.
Management 

Institute (PM Body 
of Knowledge, 

Section 1.2) 

۳۰ Property, 
Plant and 

Equipment 

اموال، کارخانه و 
 تجهیزات

، "اموال، (IAS 16) ۱6المللی حسابداری شماره ق استاندارد بینمطاب
ی ملموس تحت مالکیت یک واحد هاداراییکارخانه و تجهیزات" شامل 

است که برای تولید یا عرضه کاال یا خدمات، جهت واگذاری به دیگران، 
که انتظار می رود استفاده از آنها محدود به یک  گیردمیمورد استفاده قرار 

ره نباشد. بسته به چارچوب گزارشگری مالی مورد استفاده، ممکن است دو
 تعریف دیگری از " اموال، کارخانه و تجهیزات" مناسب باشد.

International 
Accounting 
Standard 16 

(IAS16) 

۳۱ risk اهدافعدم قطعیت بر  تأثیر ریسک. 
 :هانکته

 ورد انتظار است.، انحراف مثبت و/ یا منفی از هدف متأثیر( یک 1)
های گوناگون باشند )از جمله اهداف رشتهتوانند مربوط به ( اهداف می2)

توانند در سطوح مختلف مالی، سالمت و ایمنی و زیست محیطی( و می
ای، کاربرد داشته باشند )مانند سطح استراتژیک، سازمانی، پروژه

 (.فرایندمحصول و 
)همانطور که در  بالقّوه" ( ریسک اغلب با ارجاع به "رویدادهای3)

تعریف شده است( و  3.5.1.3بند   ISO Guide 73: 2009راهنمای 

ISO Guide 73:2009 
(1.1) 
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بند   ISO Guide 73: 2009"پیامدها" )همانطور که در راهنمای 
 . شودمیتعریف شده است( یا ترکیبی از این دو توصیف  3.6.1.3

( ریسک اغلب بر حسب ترکیبی از پیامدهای یک رویداد )از جمله 4)
 :ISO Guide 73تغییر شرایط( و "احتمال" وقوع مربوط به آن )راهنمای 

 .شودمی( تبیین 3.6.1.1، بند  2009
( عدم قطعیت به حالت کمبود اطالعات مرتبط )حتی به صورت ۵)

بخشی(، شناخت یا دانش ناقص درباره یک رویداد و پیامدها و احتمال 
 .شودمیوقوع آن رویداد، اطالق 

۳۲ stakeholder بر تصمیمات یا  تواندمیکه  شودمیبه شخص یا سازمانی گفته  ذینفع
قرار گیرد، و یا حتی  تأثیرگذار باشد و یا تحت تأثیری یک سازمان هافعالیت

 .گیردمیقرار  تأثیراحساس کند که تحت 
 نکته:

 د کرد." نیز یامندعالقهاز "ذینفع" می توان تحت عنوان "طرف 

ISO 55000:2014 
(3.1.22) 

۳۳ strategic 
asset 

management 
plan (SAMP) 

 
(also refer 

to definition 
for asset 

management 
strategy) 

طرح استراتژیک 
 مدیریت دارایی

 
)به تعریف  استراتژی 

نیز مدیریت دارایی 
 مراجعه کنید(

دیل یا ترجمه سندی حاوی اطالعات مدون و مستند، که چگونگی تب
های طرح، رویکرد تدوین اهداف مدیریت داراییبه  اهداف سازمانی
در حمایت از دستیابی به نظام مدیریت دارایی و نقش  ،مدیریت دارایی

 .کندمیاهداف مدیریت دارایی را تبیین 
 :هانکته

 طرح )استراتژیک( سازمانی از( طرح استراتژیک مدیریت دارایی 1)
 .شودمی استنتاج

( طرح استراتژیک مدیریت دارایی ممکن است بخشی از طرح 2)
طرح  زیرمجموعهفرعی و جانبی های طرح ی ازاستراتژیک سازمانی یا یک

 استراتژیک سازمانی باشد.

ISO 55000:2014 
(3.3.2) 

۳۴ Sustainable ها ها و ریسکدستیابی یا محافظت از یک توازن بهینه بین عملکرد، هزینه پایدار
چرخه عمر دارایی، ضمن اجتناب از اثرات بلندمدت منفی ناشی از در 

 تصمیمات کوتاه مدت، بر سازمان.

PAS 55-1:2008 
(3.32) 

۳۵ value chain دهد تا برای مشتریان یی که یک سازمان انجام میهافعالیت"مجموعه  زنجیره ارزش
 خود ارزش خلق کند"

Porter, Michael E., 
“Competitive 
Advantage: 

Creating and 
Sustaining Superior 

Performance“. 
1985 
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 ۵۵۰۰۱:  ۲۰۱۴گانه با بندهای استاندارد ایزو  ۳۹انطباق موضوعات  ضمیمه الف: - ۱۰
 

وه 
گر

ی
وع

ض
مو

عنوان موضوع

خط مشی مدیریت دارایی

اهداف و استراتژی مدیریت دارایی

تجزیه و تحلیل تقاضا

برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی مدیریت دارایی

تصمیم سازی در سرمایه گذاری مالی

تصمیم سازی در عملیات و نگهداشت

تحقق ارزش چرخه عمر

استراتژی مدیریت منابع

استراتژی توقف و وقفه

مقررات و استانداردهای فنی

ایجاد یا اکتساب دارایی

مهندسی سیستم ها

مدیریت پیکربندی

عرضه خدمات نگهداشت

مهندسی پایایی

بهره برداری عملیاتی از دارایی

مدیریت منابع

مدیریت توقف و  وقفه

واکنش به عیوب و حوادث

ازکاراندازی و کنارگذاری دارایی

استراتژی اطالعات دارایی

استانداردهای اطالعات دارایی

سیستم های اطالعات دارایی

مدیریت داده ها و اطالعات

مدیریت تدارکات و زنجیره تأمین

رهبری مدیریت دارایی

ساختار سازمانی

فرهنگ سازمانی

مدیریت شایستگی

ارزیابی و مدیریت ریسک

برنامه ریزی اقتضایی و تحلیل تاب آوری

توسعه پایدار

مدیریت تغییر

پایش عملکرد و سالمت دارایی

پایش نظام مدیریت دارایی

بازنگری مدیریت، ممیزی و تضمین

هزینه سنجی و ارزش گذاری دارایی

تعامل با ذینفعان

ع
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۹

۱0
۱۱

۱2
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۱4
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 211مؤسسه مدیریت دارایی

و پایگاه دانشی مدیریت دارایی شته رگسترش  و به توسعه ما هایتالش .یک انجمن علمی است در عین حالتخصصی و  نهادمؤسسه مدیریت دارایی یک 
 .شده است داده تخصیصباالی عملی سطح و استانداردهای  های شخصیمندیآن و همچنین تشویق، توانمندسازی و شناسایی دانش و توان

 :که انداز مؤسسه این استچشم

 ".در حوزه مدیریت دارایی شناخته شود حرفه ای و عنوان نهاد پیشرو، بین المللی به"

ما، یعنی جایی که اهداف، های رسمی استراتژیک و جز در هنگام بازنگری اندشدهتعریف ما های "ماندگار" زیر به عنوان اولویت کلیدیهای اولویت
 کنند:تغییر نمی، شوندمیهای کاری ساالنه ما تدوین مقاصد، بودجه و طرح

 وفقم هایتجربهانتشار دانش موجود و  /ساماندهی( جمع آوری/ 1

 موفق یهاتجربهدانش و  بسط( تولید و 2

 های عمومی و انتظارات ذینفعانگذاری بر سیاستتأثیر( 3

 ن دستاوردهایا ییشناسا یبرا ساختاریافته الگوهایترویج کنندگان آنها و نیا تأمی ییمالک دارا یهاسازمان عملکرد یو تعالها یمندتوان ی( ارتقا4

 این دستاوردها ییبرای شناسا ساختاریافتهالگوهای  جیتروافراد و  ایهدانش و شایستگی ی( ارتقا۵

 اعضای مؤسسهعامل و شبکه سازی و سایر خدمات ارزشمند ی تهافرصت، اعضاشده توسط  آثار منتشر عرضه( 6

 شهرت و اعتبار مؤسسه مدیریت دارایی و این حرفه ارتقای( 7

 و پشتیبانی از آنها ( همکاری با سایر نهادهای دارای اهداف مشابه8

 و پایدار  شایستهو حفظ یک سازمان  توسعه( 9

خوب های تجربههمگرایی در این رشته، تقدیر از  پیجوییو مشارکت،  همیاریکنند عبارتند از: که ما را در پیگیری این اهداف هدایت می کلیدی رفتارهای
 /https://theiam.org/about-us/vision-strategy             مدیریت دارایی.پذیرش  الهام بخشی در زمینهدر هر کجا که دیده شود، و موفق 

ها و موزش، نشریات، آرویدادهااز  و یادگیری آموزیدرسبه منظور  با یکدیگر،تعامل مشارکت و  ترغیب اعضا بهمؤسسه،  کلیدیی هافعالیتیکی از 
کنند و مؤسسه  ریزیو برنامه یادگیری خود را متناسب با نیازهایشان هدایت فرایندتوانند باشد. اعضا میای رسمی میتوسعه حرفهجریان  ، در کنارهابحث

 .کندمیتولید برای آنها را منابع مناسب نیز در جهت پشتیبانی از این کار، مدیریت دارایی  
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