
 ، اًتخاب ٍ استقشاس  هٌْذسی ًیاصسٌجی 
 ساصهاىدس تعویشات  ًٍشم افضاس ًگْذاسی 

         CMMS 
 ضشکت پاالیص گاص تیذ تلٌذ

  
ضشکت خذهات هٌْذسی : هطاٍس

 سسا تذتیش پاسس
1 

 تٌام ایضد هٌّاى 



 هٌْذػی ًیاصػٌجی ، اًتخاب ٍ اػتقشاس 
 ًشم افضاس ًگْذاسی ٍتعویشات دس ػاصهاى

 

 2صفحِ 

 هعشفی پاالیطگاُ گاص تیذ تلٌذ

کیلَهتشی ؿوال آغاجاسی  18کیلَهتشی غشب تْثْاى،  32پااليـگاُ گاص تیذتلٌذ دس 
 .ؿذُ اػت کیلَهتشی جٌَب ؿشقی هیاًکَُ دس اػتاى خَصػتاى ٍاقع  35ٍ 

تشای mmscfd 240ظشفیت ٍاحذ تصفیِ گاص تا  5ؿاهل طشاحی ايي پااليـگاُ 
هَسد تْشُ  1349آغاص ٍ دس آرس هاُ  1347ٍاحذ دس ػال  9ّش ٍاحذ ٍ قاتل تَػعِ تا 

 تشداسی قشاس گشفت 



 هٌْذػی ًیاصػٌجی ، اًتخاب ٍ اػتقشاس 
 ًشم افضاس ًگْذاسی ٍتعویشات دس ػاصهاى

 

 3صفحِ 

 پشٍطُ هٌْذسی ًشم افضاس ًتاّذاف 

 فعالیتْای ًگْذاسی ٍ تعویشات ػاصهاىتشسػی 1.

 تش فعالیتْای ًت ػاصهاىًت هثتٌی ؿٌاػائی ًیاصهٌذيْای ًشم افضاس 2.

 ػاصهاى هثتٌی تش اػتقشاس ًشم افضاس ًتهذيشيت ًت تحلیل ػیؼتن 3.

 ؿٌاػائی ٍ اسصياتی  ًشم افضاسّای ًگْذاسی ٍ تعویشات هَجَد دس کـَس4.

 تذٍيي اػتشاتظی اػتقشاس ًشم افضاس ًت تشای فعالیتْای ًت ػاصهاى5.

 



 هٌْذػی ًیاصػٌجی ، اًتخاب ٍ اػتقشاس 
 ًشم افضاس ًگْذاسی ٍتعویشات دس ػاصهاى

 

 4صفحِ 

 فاصّای اجشائی پشٍطُ هٌْذسی ًشم افضاس ًت

 فشآيٌذ فعالیتْای ًگْذاسی ٍ تعویشات ػاصهاىؿٌاخت : فاص يک 

 تعویشاتتْثَد ػیؼتن هذيشيت ًگْذاسی ٍ : فاص دٍ 

 هویضی فٌاٍسی اطالعات ػاصهاى : فاص ػِ 

 ًگْذاسی ٍ تعویشات ًشم افضاس تحلیل ػیؼتن ٍ ًیاصهٌذيْای : فاص چْاس 

 ؿٌاػائی ٍ ساٌّوائی دس اًتخاب ًشم افضاس ًت: فاص پٌج 



 هٌْذػی ًیاصػٌجی ، اًتخاب ٍ اػتقشاس 
 ًشم افضاس ًگْذاسی ٍتعویشات دس ػاصهاى

 

 5صفحِ 

 ًت ساصهاىضٌاخت فشآیٌذ فعالیتْای : فاص یک 

 تاصديذ اص تجْیضات1.

 هویضی ًگْذاسی ٍ تعویشات2.

 تشسػی سٍؽ اجشائی ، دػتَسالعول ّا ٍ فشم ّای ػیؼتن ًت3.

 گضاسؽ ٍضعیت ًگْذاسی ٍ تعویشات ػاصهاى4.

 



 هٌْذػی ًیاصػٌجی ، اًتخاب ٍ اػتقشاس 
 ًشم افضاس ًگْذاسی ٍتعویشات دس ػاصهاى
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هویضی ًگْذاسی ٍ تعویشات تشای ضٌاخت ٍضعیت 
 ًت ساصهاى دس ضشایط فعلی ٍ تشآٍسد چالطْای آى

 استفادُ اص دٍ تکٌیک اسصیاتی ًگْذاسی ٍ تعویشات ساصهاى
 ًظش ػٌجی اص پشػٌل ًت ػاصهاى 

 تَػط پشػـٌاهِ طشح سيضی ؿذُ دس چْاس حَصُ اصلی ًت  

 
اسصياتی ٍضعیت ًت ػاصهاى تَػط هویضاى خثشُ دس صهیٌِ ًت 

 تَػط چک لیؼت هویضی ًگْذاسی ٍتعویشات ػاصهاى



  هٌْذػی ًیاصػٌجی ، اًتخاب ٍ اػتقشاس
 ًشم افضاس ًگْذاسی ٍتعویشات دس ػاصهاى

 

 7صفحِ 
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  کامال مخالفم مخالفم تا حدي موافقم  موافقم" کامال

هٌاسة تَدى ٍضعیت هْاست ٍ تخصص ًیشٍی اًساًی  

  ٍ استثاطات ساصهاًی

  ًظش سٌجی اص پشسٌل ًت ساصهاى
 



  هٌْذػی ًیاصػٌجی ، اًتخاب ٍ اػتقشاس
 ًشم افضاس ًگْذاسی ٍتعویشات دس ػاصهاى
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   کامال مخالفم مخالفم تا حدي موافقم  موافقم" کامال

    هٌاسة تَدى ٍضعیت تاهیي قطعات ٍ اتضاسآالت

  ًظش سٌجی اص پشسٌل ًت ساصهاى
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 ًشم افضاس ًگْذاسی ٍتعویشات دس ػاصهاى
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   کامال مخالفم مخالفم تا حدي موافقم  موافقم" کامال

 هٌاسة تَدى ٍضعیت هستٌذات ،سٍش ّا ٍ فشایٌذ کاس

  

  ًظش سٌجی اص پشسٌل ًت ساصهاى
 



  هٌْذػی ًیاصػٌجی ، اًتخاب ٍ اػتقشاس
 ًشم افضاس ًگْذاسی ٍتعویشات دس ػاصهاى
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   کامال مخالفم مخالفم تا حدي موافقم  موافقم" کامال

  هٌاسة تَدى ٍضعیت تشٍى سپاسی فعالیتْا

  ًظش سٌجی اص پشسٌل ًت ساصهاى
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 ًشم افضاس ًگْذاسی ٍتعویشات دس ػاصهاى
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 ًگْذاسی ٍتعویشاتّذف هویضی 

 ػٌجؾ ًیاصّای ػاصهاى تشای اػتقشاسػیؼتن ًگْذاسيَ تعویشات 1)
 ًتؿٌاػايی هـکالت ٍ تعییي فشصتْای تْثَد دس کلیة هشاحل فعالیتْای 2)
 ؿٌاػائی کفايت سٍؿْا ٍ فعالیتْای الصهِ جْت تحقق اّذاف ػاصهاى3)
 ؿٌاػائی اجشای هٌاػة سٍؿْا ٍ فعالیتْای ػیؼتن ًت دس ػاصهاى4)

 تْثَد هذاٍم ػیؼتن ًت 5)
 تعشيف تشًاهِ اًجام اقذاهات اصالحی 6)
 ػاصهاىاهکاى ػیاػت گزاسيْای جذيذ دس فعالیتْای ًت 7)
 ؿٌاػائی ًیاصهٌذيْای ًشم افضاس ًت ػاصهاى 8)
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 ًشم افضاس ًگْذاسی ٍتعویشات دس ػاصهاى
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 هویضی ًگْذاسی ٍتعویشات تَسط هویضیي ًت

پاػخ گَی ػَاالت ٍ اتْاهات ها اص ػاصهاى ٍ ًت ٍ تعویشات  هویضی ًگْذاسی 
 تش هثٌای ٍاقعیتْای فعلی ػاصهاى هی تاؿذ

 
 ػَال 120تشاػاع چک لیؼت آديت ًت تا طشح  
تا تَجِ تِ داًؾ ًت تشٍص دسدًیا  
 هتثحش دس ًت( هویض) تَػط آديتَس  
هثتٌی تش تجضيِ ٍ تحلیل اطالعات  
تا خشٍجی تعشيف اقذاهات اصالحی 

 



 هٌْذػی ًیاصػٌجی ، اًتخاب ٍ اػتقشاس 
 ًشم افضاس ًگْذاسی ٍتعویشات دس ػاصهاى
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 هویضی ًگْذاسی ٍتعویشات تَسط هویضیي ًت



 هٌْذػی ًیاصػٌجی ، اًتخاب ٍ اػتقشاس 
 ًشم افضاس ًگْذاسی ٍتعویشات دس ػاصهاى

 

 14صفحِ 

تْثَد سیستن هذیشیت ًگْذاسی ٍ  : فاص دٍ 
 تعویشات

 تعشيف اقذاهات اصالحی پیـٌْادی 1.

 تْیِ فشهت تجضيِ ٍ تحلیل خشاتی ّای تجْیضات 2.

 تْثَد فشم ّای اجشائی هَجَد ػاصهاى تا حذ اهکاى 3.

 تعشيف ؿاخص ّای عولکشدی هَسد ًیاص فشآيٌذ ًگْذاسی ٍ تعویشات 4.

 



 هٌْذػی ًیاصػٌجی ، اًتخاب ٍ اػتقشاس 
 ًشم افضاس ًگْذاسی ٍتعویشات دس ػاصهاى

 

 15صفحِ 

 

Maintenance Process Key Performance Indicators

                                 KPI     

MP-KPI

MR-KPI

KPI

Maintenance Results Key Performance Indicators
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 ًشم افضاس ًگْذاسی ٍتعویشات دس ػاصهاى

 

 16صفحِ 

 هویضی فٌاٍسی اطالعات ساصهاى : فاص سِ 

تشسػی ًشم افضاسّای هَجَد دس ػاصهاى ٍ هـخص کشدى ًحَُ تشقشاسی 1.
 استثاط تا آًْا ؿاهل تشسػی دادُ ّا ، صتاى تشًاهِ ًَيؼی ، هعواسی ًشم افضاس 

 افضاسّای هَجَد دس ػاصهاى تشسػی ٍضعیت ػخت 2.

 ّا ٍ صيشػاختاس استثاطی ػاصهاى تشسػی ٍضعیت هَجَد ؿثکِ 3.

 ITتشسػی ٍضعیت ًیشٍی اًؼاًی ٍ هیضاى تَاًايی آًْا جْت اػتفادُ اص 4.

 



 هٌْذػی ًیاصػٌجی ، اًتخاب ٍ اػتقشاس 
 ًشم افضاس ًگْذاسی ٍتعویشات دس ػاصهاى

 

 17صفحِ 

 هویضی فٌاٍسی اطالعات ساصهاى : فاص سِ 

 



 هٌْذػی ًیاصػٌجی ، اًتخاب ٍ اػتقشاس 
 ًشم افضاس ًگْذاسی ٍتعویشات دس ػاصهاى

 

 18صفحِ 

 تحلیل سیستن ٍ ًیاصهٌذیْای ًشم افضاس ًت : فاص چْاس 

 ػاصهاىؿٌاخت ،تحلیل ٍ هذلؼاصی فشآيٌذ ًگْذاسی ٍ تعویشات هَجَد 
     ٍ تْیِ استثاط تیي کاسّا ٍ هٌاتع اطالعااتی دس قالاة هاتشيؼاْای اػاتاًذاسد

اطویٌاى اص ايٌکِ کلیِ کاسّا ٍ فعالیتْای هَجاَد دسًظاش گشفتاِ ؿاذُ اًاذ ٍ      
 استثاط آًْا تا هٌاتع اطالعاتی هـخص اػت 

 تحلیل ػیؼتن اطالعات پايِ ًگْذاسی ٍ تعویشات ٍ تعشيف يکپاسچِ ػاصی آى
 تا ػايش ػیؼتوْا

 



 هٌْذػی ًیاصػٌجی ، اًتخاب ٍ اػتقشاس 
 ًشم افضاس ًگْذاسی ٍتعویشات دس ػاصهاى

 

 19صفحِ 

 تحلیل سیستن ٍ ًیاصهٌذیْای ًشم افضاس ًت : فاص چْاس 

 ًیاصهٌذيْای کلیذی ٍ پايِ ػیؼتن هذيشيت ًگْذاسی ٍ تعویشات تشای تعشيف
دسخت تجْیض ، ًت اضطشاسی ، ًت پیـاگیشاًِ ، کاذ گازاسی ،    ) ًشم افضاس ًت 

 (ٍضعیت قطعات هَجَد ، دسخَاػت کاس ، پشػٌل ًت ٍ غیشُ 

  تعییي ٍ هـخص ػاصی ًیاصهٌذيْای ػخت افضاس ٍ  ًشم افضاسی تْیِ گاضاسؽ
ًگْاذاسی ٍ  ( Proposal CMMS)جاهع اص ًیاصهٌذی ّای ًاشم افاضاسی   

تعییي اػتشاتظی ػاصهاى تشای ًَؿتي ًشم افضاس ، خشيذ ًشم ) تعویشات ػاصهاى 
 (افضاس ٍ يا تلفیقی اص ّش دٍ 

 



 هٌْذػی ًیاصػٌجی ، اًتخاب ٍ اػتقشاس 
 ًشم افضاس ًگْذاسی ٍتعویشات دس ػاصهاى
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 ًوَداس هذیشیت هستٌذات ًگْذاسی ٍ تعویشات

 



 هٌْذػی ًیاصػٌجی ، اًتخاب ٍ اػتقشاس 
 ًشم افضاس ًگْذاسی ٍتعویشات دس ػاصهاى
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 فشآیٌذّا سیستوی ًشم افضاس ًگْذاسی ٍ تعویشات

 



 هٌْذػی ًیاصػٌجی ، اًتخاب ٍ اػتقشاس 
 ًشم افضاس ًگْذاسی ٍتعویشات دس ػاصهاى

 

 22صفحِ 

 



 هٌْذػی ًیاصػٌجی ، اًتخاب ٍ اػتقشاس 
 ًشم افضاس ًگْذاسی ٍتعویشات دس ػاصهاى
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 Proposal CMMSّای ًشم افضاسی ًیاصهٌذی 

 



 هٌْذػی ًیاصػٌجی ، اًتخاب ٍ اػتقشاس 
 ًشم افضاس ًگْذاسی ٍتعویشات دس ػاصهاى
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 جایگاُ ًشم افضاس ًت دس هذیشیت داسائی ّا

 



 هٌْذػی ًیاصػٌجی ، اًتخاب ٍ اػتقشاس 
 ًشم افضاس ًگْذاسی ٍتعویشات دس ػاصهاى
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 جایگاُ ًشم افضاس ًت دس هذیشیت داسائی ّا
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 ًشم افضاس ًگْذاسی ٍتعویشات دس ػاصهاى
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 ًتًیاصهٌذیْای عوَهی دس ًشم افضاس ّای 

 دسخَاػت تعویشات ٍ گضاسؽ تعویشات  فشآيٌذ 1.

 دػتَس کاس داخلی  فشآيٌذ 2.

 (ًت تشًاهِ سيضی ؿذُ)فشآيٌذ تشًاهِ سيضی تعویشات 3.

 (ًت تشًاهِ سيضی ؿذُ)فشآيٌذ تشًاهِ سيضی تاصديذّا 4.

 (اٍسّال ) فشآيٌذ تعویشات اػاػی تجْیضات 5.

 فشآيٌذ تحَيل ٍ تحَل ايؼتگاّْا ٍ پشٍطُ ّا 6.

 دسخَاػت کاال فشآيٌذ 7.
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 فشآیٌذ ًگْذاسی ٍ تعویشات
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 ًشم افضاس ًگْذاسی ٍتعویشات دس ػاصهاى
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 ًتًشم افضاس اًتخاب ضٌاسائی ٍ : فاص پٌج 

 ؿٌاػائی اٍلیِ ؿشکتْای اسائِ دٌّذُ ًشم افضاس ًت دس ايشاى1.

 تْیِ ػیؼتن ستثِ تٌذی ٍ ؿٌاػائی ًشم افضاس ّای ًت دس تاصاس ايشاى2.

 اسصياتی اٍلیِ ٍ ػٌجؾ ٍضعیت ًشم افضاسّای ًت تاصاس 3.

 اٍلَيتْای اًتخاتی تشای ًشم افضاس ًگْذاسی ٍ تعویشاتتعییي 4.

 خَاػتْا ٍ ًیاصهٌذيْای ًشم افضاس ًت تِ ؿشکت اسائِ دٌّذُ ًشم افضاستَجیِ 5.
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 ًشم افضاس ًگْذاسی ٍتعویشات دس ػاصهاى
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 گام ّای اجشائی فاص پٌجن تشای ضٌاخت ٍ اًتخاب

 

تهيه و ارسش گذاري 
 CMMSنياسمنذي هاي 
 ساسمان

نتتتز  ( مميتتتشي )آديتتت  
افشارهاي موجود در صتنت   
نز  افشار کشتور و مميتشي   
تتتوان ميمتتا و اجزايتتا   

 شزک  ها

انتخاب راهکتار ههينته هتز    
، ستاسمان  اساس نياسمنذي 

قاهيي  توانائا شزک  ها و 
 افشارهاي موجودهاي  نز  
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 ًشم افضاس ًگْذاسی ٍتعویشات دس ػاصهاى
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 ًقص سیستن ّای ًشم افضاسی دس ساصهاًْا

 

سیستوْای 
 ًشم افضاسی

ثثت ٍ 
ًگْذاسی 
 اطالعات

اًجام هحاػثات  
ٍ اسائِ گضاسؿْا 
ٍ تحلیلْای  

 هَسد ًیاص

فشاّن ػاصی 
اهکاى ًظاست 
اطالعاتی تش 

 سًٍذ اجشای اهَس

اجشای 
فشآیٌذّای 
 کاسی

افضایص 
 کاسایی

افضایص 
 اثشتخطی

افضایص 
 تْشُ ٍسی
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چِ ساصهاى ها هَسد ًیاص صٌعت  CMMSًشم افضاس 
 تاضذ؟تایذ داضتِ ( اهکاًات کاسکشدی)اهکاًاتی 

 
اص طشیق   )تعویشات ساصهاى _تعذ اص ضٌاخت ٍضعیت ًگْذاسی

ٍ تا تَجِ تِ اهکاًاتی کِ فٌقوٍسی اطالعقات   ( اجشای آدیت ًت
دس اختیاس ها گزاضتِ اسقت، اهکاًقات هقَسد ًیقاص ًقشم افقضاس       

CMMS ضشکت پاالیص گاص تیذتلٌذ هطخص ضذًذ . 
 .  گفتِ هی ضَد Requirement Listیا  RLایي لیست تِ 
 RLًیاصهٌقذی دس قالقة    250ایي اساس لیستی هثتٌی تقش  تش 

 . هثتٌی تش ضشایط ضشکت پاالیص گاص تیذتلٌذ تذٍیي گشدیذ
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چِ ساصهاى ها هَسد ًیاص صٌعت  CMMSًشم افضاس 
 تاضذ؟تایذ داضتِ ( اهکاًات کاسکشدی)اهکاًاتی 

 : ًیاصهٌذی دس قالة گشٍُ ّای ریل طثقِ تٌذی ضذًذ  250ایي  

 

ضیفتْای کاسی، تخصص ّا ٍ )ساختاسساصهاًی ٍ اطالعات پشسٌلی 1.
)... 

تش اساس )هذیشیت کاستشاى ٍ سطَح دستشسی تِ اهکاًات ًشم افضاس2.
 ...(تجْیضات، هکاى ٍ 

 هذیشیت اطالعات پیواًکاساى ٍ تأهیي کٌٌذگاى3.

 ٍ تأهیي کاال( ضاهل اًثاسّای هحلی ٍ اًثاس هشکضی)اًثاس 4.

هذیشیت اطالعات هشتَط تِ هکاى ٍ هحل استقشاس تجْیضات 5.
(Layout) 
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هَسد ًیاص صٌعت ساصهاى ها چِ  CMMSًشم افضاس 
 تایذ داضتِ تاضذ؟( اهکاًات کاسکشدی)اهکاًاتی 

 (Document Management)هستٌذات هذیشیت 6.

 هذیشیت اطالعات تأسیسات  7.

استاًذاسدساصی اطالعات )هذیشیت اطالعات تجْیضات 8.
 (خاًَادُ تجْیضات/تجْیضات

 (گشٍُ تجْیض/تشای تجْیضات)تجضیِ ٍ تحلیل خشاتی ٍ علل آى 9.
 (خاًَادُ ای اص تجْیضات)آًالیض حاالت خشاتی ّش تجْیض 10.
 استاًذاسدساصی دستَس کاسّای ًگْذاسی ٍ تعویشات11.

 گیشیکالیثشاسیَى اتضاسّا ٍ تجْیضات اًذاصُ 12.
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هَسد ًیاص صٌعت ساصهاى ها چِ  CMMSًشم افضاس 
 تایذ داضتِ تاضذ؟( اهکاًات کاسکشدی)اهکاًاتی 

 ًت هَسدی13.

 ...(ٍ PM ،PdM ،Overhaul)ًت تشًاهِ سیضی ضذُ 14.

 (WorkOrder)اجشای دستَس کاس 15.

 هالی ٍ تَدج16ِ.

ضاخص ّای کٌتشل فشآیٌذ )گضاسش ّای علوی ٍ ضاخص ّای علوی 17.
 (ًت، ضاخص ّای کٌتشل اثشتخطی ًت

 گضاسش ساص18.

 هَتَس گشدش کاس19.

 



 هٌْذػی ًیاصػٌجی ، اًتخاب ٍ اػتقشاس 
 ًشم افضاس ًگْذاسی ٍتعویشات دس ػاصهاى

 

 35صفحِ 

هَسد ًیاص صٌعت ساصهاى ها چِ  CMMSًشم افضاس 
 تایذ داضتِ تاضذ؟( کیفی ًشم افضاساهکاًات )اهکاًاتی 

 صتاى پیادُ ساصی ًشم افضاس ٍ استاًذاسد کذًَیسی 

 تاًک اطالعاتی ٍ سٍش طشاحی تاًک اطالعاتی اص لحاظ عولکشد تش سٍی
 حجن دادُ هَسد ًیاص ساصهاى

 هعواسی تَسعِ ًشم افضاس(RUP, MSF, XP,SOA,OOP  ٍ)... 

 صتاى کاستشی ًشم افضاس(Multi Language) 
 تشداسی ُ  ...(ٍ  PAD، تحت RFIDتاسکذ خَاى، تحت ٍب، )هذل تْش

 هستقل اص سیستن عاهل، سیستن عاهل سشٍس، سیستن )سیستن عاهل
 (عاهل کاستش

طشاحی ٍاسط کاستش(Interface )دستشسی تِ اهکاًات ًشم افضاس ٍ 
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 ًشم افضاس ًتاًتخاب ٍ تکٌیکْا ٍ اتضاسّای ضٌاسائی 

 طشاحی چک لیؼت هویضی ًشم افضاس ًت1.

 ٍتعویشاتهویضيي خثشُ دس ًشم افضاس ٍ ػیؼتن هذيشيت ًگْذاسی 2.

 اًجام هویضی دس هحل ؿشکت ّای ًشم افضاس ًَيغ3.

 تشاػاع سٍؽ فاصی 4.

 گیشیتصوین فٌَى 5.
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 ًتایج اسصیاتی ضشکتْای ًشم افضاسی دس صهیٌِ ًت

دس  کاسیساتقِ  
 صٌعت ًفت ٍ گاص

 ًذاسد داسد ًذاسد داسد ًذاسد داسد داسد ًذاسد داسد ًذاسد

ساتقِ ضشکت ّا 
 (سال)

- 
ستثِ 
 داسد

ستثِ 
 ًذاسد

ستثِ 
 داسد

ستثِ 
 ًذاسد

ػال 23
ستثِ 
 داسد

ػال 17
ستثِ 
 داسد

ػال 9
ستثِ 
 داسد

ػال 13
ستثِ 
 داسد

ػال 12
ستثِ 
 داسد

اخز  اهتیاصجوع 
 ضذُ 

253 279 315 387 415 459 520 661 674 698 

ضشکتْای ًشم  ًام
 افضاسی هویضی ضذُ

M L H G F E D C B A 



 هٌْذػی ًیاصػٌجی ، اًتخاب ٍ اػتقشاس 
 ًشم افضاس ًگْذاسی ٍتعویشات دس ػاصهاى

 

 39صفحِ 

هطخص ضذى ضشکت 
هٌتخة ٍ تذٍیي ساّکاس 

 تأهیي ًشم افضاس

اًتخاب  
 ًشم افضاس

هقايؼِ اهتیاص 
ًشم افضاس 
 ؿشکتْا

تَاًائی ّا ٍ 
ػاتقِ کاسی 

 ؿشکت

هذت صهاى 
 اجشا

 قیوت
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 عذم طشاحی ػیؼتن هذيشيت ًگْذاسی ٍ تعویشات هتٌاػة تا ػاصهاى1.

 عذم تعشيف فشآيٌذ ػیؼتن هذيشيت ًگْذاسی ٍ تعویشات2.

تشآٍسد ) ًثَد ػیؼتن آهَصؽ کاسآهذ دس فعالیتْای ًگْذاسی ٍ تعویشات 3.
ًیاص ّای اػتاًذاسد آهَصؿی ًت ، تعشيف سػتِ ّای ًت ، تشًاهِ  

 ...(آهَصؿی استقاء هْاستْای پشػٌل ًت ، اسصياتی اثشتخـی آهَصؽ ّا ٍ 

 عذم آؿٌائی پشػٌل ًت تا هثاحث ػیؼتوی ٍ فشآيٌذگشائی4.

 عذم تجضيِ ٍ تحلیل خشاتی ّای تجْیضات  5.
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 چشا ساصهاًْا هَاجِ تا چالص ّای ًت ّستٌذ؟
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 ًثَد ػیؼتن تحلیل آهاسی ٍ آًالیضٍس دادُ ّا دس ٍاحذ ًت6.

 تفکیک ٍاحذ تشًاهِ سيضی ًت اص ٍاحذ تعویشات دس اکثش ػاصهاًْا7.

عذم اػتاًذاسد ػاصی فعالیتْای ًگْذاسی ٍ تعویشات تجْیضات دس  8.
 قالة دػتَسالعول ّا ٍ سٍؽ ّای اجشائی تعویش تجْیضات

 اػتفادُ اص ًشم افضاس ّای ًت غیش تخصصی تا فعالیتْای ًت9.
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 چشا ساصهاًْا هَاجِ تا چالص ّای ًت ّستٌذ؟
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 تغییشات ٍ چشخؾ صياد ًیشٍی اًؼاًی دس ػاصهاى10.

 ًاسضايتی ؿغلی پشػٌل اص ػاصهاى 11.

 ًثَد اتضاسّای کوکی دس فعالیتْای ًگْذاسی ٍ تعویشات12.

 عذم اػتفادُ اص ػیؼتن هذيشيت اتضاس ًت13.

 عذم ًیاص ػٌجی ػطح هَسد ًیاص ًت ػاصهاى14.
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 چشا ساصهاًْا هَاجِ تا چالص ّای ًت ّستٌذ؟
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 چگًَِ چالطْا ٍ هطکالت سا سفع ًواییذ

 

 (ضٌاخت ٍضعیت ساسهاى)هویشی ًگْذاری ٍ تعویزات 

 طزاحی سیستن هذیزیت ًگْذاری ٍ تعویزات

 تذٍیي هستٌذات رٍش اجزائی ٍ دستَرالعول ّا

 پیادُ ساسی سیستن ًگْذاری ٍ تعویزات

 هذیزیت ًت با ضاخص ّای عولکزدی ًت

 استاًذارد ساسی سیستن ًت

 تذٍیي سیستن آهَسضی ًت هبتٌی بز ًیاس سطح ًت ٍ پزسٌل 
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طزاحی سیستن 
هذیزیت ًگْذاری 
 ٍتعویزات ساسهاى

پیادُ ساسی ضاخص 
ّا بزای سٌجص اثز 

 بخطی سیستن ًت

تحلیل سیستوی 
ًگْذاری ٍ تعویزات 

 بزای ًزم افشار ًت

استقزار ًزم افشار ًت 
ِ ًَیسی یا )  بزًاه

(خزیذ ًزم افزاس ًت  

44 

 گام ّای اجشائی ًت تا ًشم افضاس

 شش ماه 

 سه ماه 

 چهار ماه 

 شش ماه 
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 ٍرٍدیْای فزآیٌذ 
هطتزی ، فزآیٌذّای )

(دیگز ، تاهیي کٌٌذگاى  

 خزٍجیْای فزآیٌذ 
بِ هطتزی ، فزآیٌذّای )

(دیگز ، تاهیي کٌٌذگاى  

  فرآیند
سیز فزآیٌذّا ٍسیستن )

(ّا ٍ فعالیتْای اجزای   
 هٌابع ٍ اهکاًات 

تجْیشات ، اهکاًات ، )
(سخت افشار، ًزم افشار  

 ضاخصْای پایص
ضاخص ّای عولکزدی  )

(،ّذف گذاری ٍ پایص  

 رٍش ّای اجزائی
رٍش اجزا ، : هستٌذات )

(دستَرالعول ٍ فزم ّا  

 ًیزٍی اًساًی 
ًقص افزاد ، هْارتْا ٍ )

(آهَسش ، هالک فزآیٌذ  
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 تا سپاس ٍ احتشام


