
 
 

 
 

 استراتژی .1

)منظور فقط مدیریت دارایی های فیزیکی نگرش و اهداف سازمان    ت،یمأمور  ،ی سازمان درباره استراتژ  ی ها  در تمام قسمت .1.1

 اند.  موضوعات را درک نموده نیگفتگو شده و همه ا یبه خوبنیست( 

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

نفعان سازمان   ی است و با انتظارات ذ مفید  کل سازمان    ی که برا  شود یدر گروهمان م  یی ما موجب رفتارها  یاهداف سازمان .1.2

 .مطابقت دارد

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

 شود. یبه کار گرفته م سکیر تیریها، و مد  ی ریگ  میها، تصم تیاولو نییتع ی نفعان برا ی ذ ازیاهداف سازمان و ن .1.3

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 قو عمی

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

 یدر راستا   کرده است که کامالً  جادی را ا   یکیزیف  ییدارا  تیریمد  ییاجرا  یها، اهداف و نقشه ها  ی استراتژ  ،یسازمان ما خط مش  .1.4

 . کندیم یبانی کسب و کار سازمان است و از آنها پشت یاهداف و استراتژ

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

 .کندیم ییمرتبط هستند شناسا  ییدارا تیریمد  ستمیرا که با  س ی نفعان ی سازمان ذ .1.5

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اقدامات مستمر اغلب/ 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

گزارش    ی و برا  شودیم  یمال  ریو غ  یمال  ی ها  ازیکه شامل ن  میکنیو ثبت م  به دست می آوریمنفعان را    ی ها و انتظارات  ذ  ازیما ن .1.6

 .ردیگ یمورد استفاده قرار م یو خارج یداخل ی ها

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

شوند    یم  دییارشد تا  رانیتوسط مد  شوند،یثبت م  ییدارا  تیریمد  ی ها، اهداف و برنامه ها  ی ها، استراتژ   استیدر سازمان ما س .1.7

 شوند. ینفعان مربوطه منتقل م ی مناسب به ذارتباطی  ی هاها و شبکه و با کانال 

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 



 
 

 
 

شوند و با اهداف و    یم  دهیاهداف سازمان د  بانی به عنوان پشت  د،یجد  یسازمان  ی و ابتکارهامدیریتی و سیستمی    ی پروژه ها .1.8

 سازمان مطابقت دارند.  ییدارا تیریمد ی ها  ی استراتژ

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

ها و اهداف و برنامه    ی و استراتژ  میکن  یم  ینیب  شیپ  ندهیو منابع سازمان را در آ  ییمربوط به دارا  ی ها  ازیما به صورت منظم ن .1.9

 . میده یم قیرا با آن ها تطب ییدارا تیریمد ی ها

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

 از یاز ن  مانیها  ینیب  شیسازمان، پ  یکیزیف  یی دارا  یخط مش  یرا بر مبنا  ییدارا  تیریمد  ی ها   ی ما اهداف و استراتژ .1.10

 . می کن  یم نییها تع ییبودن و سالمت دارا یبحران  مان،یها ییمربوط به دارا ندهیآ ی ها

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

اورهال کردن، ارتقا    رات،یو تعم  ی نگهدار  ،ی بهره بردار  ت،یمالک  ی ها  ی ما شامل استراتژ  یی دارا  تیریمد  ی ها  ی استراتژ .1.11

ها    ییدارا  تیریاست که از عملکرد سازمان از مد  انهیواقع گرا  یاست و شامل اهداف  زیو از رده خارج کردن تجه  ی دادن، نوساز

 . ردیگ ینشات م

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

 ینگهدار  ،یبردار  ت،بهرهی مالک  ی را برا  یقیدق   ی برنامه ها  ز،یبه اهداف سازمان و انتظارات از عملکرد تجه  یابیدست  ی برا .1.12

قرار   ییدارا  تیریمد   ی ها  ی اهداف و استرتژ  ی برنامه ها در راستا  نی. امی توسعه داده ا  زتیو از رده خارج کردن تجه   راتیو تعم

 دارند. 

های به ندرت /گام  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

انجام دهد، با کدام بودجه و   یرا تا چه زمان  ی چه کار   یاست شامل : چه کس  یقیما شامل اطالعات دق  ی برنامه ها .1.13

 . ودش دهیسنج  دیبرنامه ها چگونه با نیدر ا شرفتی پ زانیمنابع، و م

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

است و   افتهیتوسعه    ییدارا  تیریمد  ی برنامه ها  ی ریکنترل و به کارگ  ی برا  ازیمورد ن  ی ها  ند یدر سازمان ما تمام فرا .1.14

 شوند. یم ی ها با هدف بهبود به طور منظم ثبت و بازنگر ندیفرا نیا



 
 

 
 

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

 .میرسانیو بودجه به انجام م ی از زمانبند یسازمان را با انحراف کم ییدارا تیریما معموال اهداف مد .1.15

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

. برآورد منابع ما شودیبلند مدت استفاده م  ی ز یاز برنامه ر   ازیو منابع مورد ن  ییدارا  تیریمد  ی جهت توسعه برنامه ها .1.16

 .رندیگ یرا در بر م ندهیسال آ 5تا  3نوعاً 

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

نفعان و منابع در دسترس   ی انتظارات ذ  ،ی تجار   نهی ما مناسب زم  یسازمان  ییدارا  تیریمد  ی و برنامه ها  ی استراتژ .1.17

 ما است.   یکنون

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

به وضوح   یتیریمدهای    ستم یسسایر  و وجه مشترک با    ییاجرا  تیقابل  از نظر مرز ها،  ییدارا  تیری مد  ستمیحوزه س .1.18

 . سازمان قرار دارد ییدارا تیریها و اهداف مد ی ها، استراتژ استیس  ی ثبت شده است و در راستا

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

 تیریمد  کردیشده که شامل رو  کپارچهیسازمان ما    کسب و کار  ی ها  ندیبا فرا   ما کامالً  ییدارا  تیریمد  ی ها   ستمیس .1.19

 . شودیم ز یسازمان ن سکیر

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قبول قابل 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

مربوطه در    ی به اهداف سازمان به تمام قسمت ها  یابیو نقش آن در دست  ییدارا تیریبه الزامات مد  یابیدست   تیاهم .1.20

 .شودیم یاطالع رسان و منظم  کیستماتی سازمان به طور س

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

  



 
 

 
 

 

 

  منابع انسانی  .2

 یساز   ادهیپ  تیدهند معموالً با موفق  یم  رییبهبود( که روش انجام کارها را در سازمان تغ  ی ها )و پروژه   دیجد  یکار  ی ها   ستمیس .2.1

 شوند. یم

به ندرت /گام های  وجهنمیدانم/ به هیچ 

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

اندک    اریبس)تضاد منافع(    انشانیم  ی کار   ی ر یو اختالف و درگ  کنند  یکار م   یخوببه  گریکدیمختلف سازمان با    ی ها   قسمت .2.2

 است.

ندرت /گام های به  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

درون  نی(، و همچن ی و مهندس راتیو تعم ی نگهدار  ،ی بردار که الزم است باهم کار کنند )مانند بهره ییها گروه انیارتباطات م .2.3

 ران خوب است. کارمندان و کارگ ت،یر یمد انیها م گروه

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

و   ی قو  ی ریتأث  ی ما دارا  یشوند. فرهنگ سازمان  یقرار گرفته و به کار گرفته م  تیر یمد  قیبهبود مورد تشو  ی ما برا   شنهاداتیپ .2.4

 مثبت است.  

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

و توسط فرهنگ   کندیم  ت یو تقو  قیمثبت را تشو  راتییی که تغ  میدار  ی شده و نظام مند  ت یتثب  مدیریت فرهنگ  ستمیما س .2.5

 شود. یم  یبانیسازمان پشت 

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

 .کنند یدادن خوب عمل م زهیو در انگ  شوند یم یو توانا تلق ستهیما شا تیریکارمندان و مد .2.6

به ندرت /گام های  نم/ به هیچ وجهنمیدا

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

  قیتوانا، و ال  زه،یدر سازمان ما با انگ  راتیو تعم  ی و نگهدار  ، فنی، بهره برداری اتی( عمل پیمانکاری -ی )قرارداد  یکار ساعت   ی روین .2.7

 شوند. یم یتلق



 
 

 
 

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

 ی چه م  یمکتوب بوده و کامالً روشن است که چه کس   راتیو تعم  ی و نگهدار  اتیعملغنی،  کارکنان    ی ها  تی و مسئول   فیوظا .2.8

 دارد. یت یکند و چه مسئول 

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

مدیریت    ا یها    ییکه کارشان بر عملکرد دارا   ی افراد  کندیم  نیکه تضم  م یها دار  تیبرنامه موثر و جامع  توسعه صالح  کیما   .2.9

 . هستند فشانیوظا ی الزم برا  ی ها تیصالح ی دارا گذاردیم ریتاث مدیریت دارایی ها ی ها ستمیس ای دارایی ها

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

حدودی/ اقدامات تا 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

را    ییها  سازمان چند مهارته بوده و قادر هستند مهارت  و فنی  یو مهندس  راتیو تعم   ی نگهدار بهره برداری،  پرسنل   .2.10

 .  رندیدارند به کار گ یستگ یکه در آن شا

های  به ندرت /گام نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

تحت   تی فعال  جیما مسئول کار خودشان بوده، در مورد نتا  راتیو تعم  ی و نگهدار  اتیعمل فنی، مهندسی،    کارکنان .2.11

 شان ی از قدرت قضاوت شخص   ها  ی ریگ  میکه در تصم  کند  ی م  قیسازمان معموالً آنها را تشو  نی کنترلشان پاسخگو هستند. همچن

 استفاده کنند. 

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

آن   ی برنامه ها  ی و اجرا  ییدارا  تیریمد  ی ها  ستمیس  عمکردو    تیو تعهد را در رابطه با تثب  ی رهبر  ،ارشد  تیریمد .2.12

 . گذاردیم  انیتعهد را با کل سازمان در م نیدهد، و ا  ینشان م

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

رین کامالً/ در حد بهت

 های جهان 

 

 ت ی صالح  ی و دارا  ستهیکرده اند، افراد شا  نییرا تع  ییدارا  تیری مربوط به مد  اراتی ها و اخت  تیارشد ما مسئول   رانیمد .2.13

 .شودی در سازمان گفتگو م یها به خوب ت یمنظور در نظر گرفته اند، و درباره مسئول نیا ی را برا

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

حدودی/ اقدامات تا 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

 .اثر خواهد گذاشت ییدارا تیریسازمان به اهداف مد دنیعملکردمان چگونه در رس میدانیما م .2.14



 
 

 
 

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اقدامات مستمر اغلب/ 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

کرده    نیی را به طور نظام مند تع  ییدارا  تیر یمد  ی ها   ستمیها و س  یینفعان در رابطه با دارا  ی ذ  ی ما الزامات ارتباط .2.15

 .میا

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

مستمر اغلب/ اقدامات 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

کار    ی رو یاز ن  ییبا حضور اعضا  یشامل بحث گروه   ی و نگهدار  ریتعم   ی ها   کی توسعه تاکت  ی ما برا  افتهیساختار  کردیرو .2.16

 .باشدی( مو... قطعات نی تام ،ی )مهندسیو با کمک منابع فن راتیو تعم ی از نگهدار یو سرپرست

ندرت /گام های به  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

  ی انجام م   گریکدی  ی را با همکار  زاتیتجه  یراتینگهداشت و تعم  ی ها  تی و نگهداشت ما، فعال  ی بهره بردار  ی گروه ها  .2.17

 . دهند

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

  رات یتعم  ای  ،یبازرس  مات،ی تنظ  ،ی کردن، روغن کار  زیچون تم  یفیما ممکن است وظا  و کاربران تجهیزات  اوپراتورها .2.18

 را بر عهده داشته باشند.  ی دیتول  زاتیسبک تجه

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

  و  یراتیتعم  فیانجام تمام وظا   ی حاصل شود برا  نانیاند تا اطم  دهیو نگهداشت ما آموزش د  ی بهره بردار  ی ها  روین .2.19

 . دارند تیصالح شودی محول م شانیکه به ا ی بهره بردار

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

دارند و در    تیاحساس مالک  اختیار دارند، و دارایی های فیزیکی که در    زاتیما نسبت به تجه  ی بهره بردار  ی روهاین .2.20

 . ندینب  یبیآس زیهنگام کار مراقب هستند تا تجه

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

  



 
 

 
 

 

 

 مدیریت کار .3

 ن ی شود. ا  یم  ی زیر  از انجام کار برنامه  شیساعت پ  24حداقل    راتیو تعم  ی نگهدار  ی ها  تیفعال  ،ی به جز در موارد اضطرار .3.1

الزامات    زات،یمواد، ابزار، تجه  ،یدکی نبود قطعات    لیبه دل  ینیب  شیقابل پ  راتیاز عدم رخداد تأخ  نانیجهت اطم  ها  ی زیر  برنامه

 . ردیگ  یدر هنگام انجام کار صورت م طالعاتا ای دیتول ی ها  ی زمانبند  ،یمنیا

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

 یها  نت، دستورالعمل زاتیمواد، ابزارآالت، تجه ،یدکی قطعات  ی ما به ندرت به علت انتظار برا راتیو تعم ی کار پرسنل نگهدار  .3.2

 شود.  یدچار وقفه م دیدستگاه و خواباندن تول  لیتحو ی برا دیدر بخش تول ریتاًخ ای یکار، اطالعات فن

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

 ی م   ی زمانبند  شی ها  تی، آن را بر اساس اولوهای فنی، مهندسی، تعمیراتی و بهره برداری کار  ی برا  ی زیر  انجام برنامهپس از   .3.3

 .می کن

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

.  شوند   یانجام م  ستم یس  ی ازهایمتناسب با ن  ی به موقع و براساس زمانبند  و مهندسی و بازرسی  راتیو تعم  ی نگهدار  ی ها  تیفعال .3.4

شده است،    ی زمانبند  شانیکه اجرا  یا   ( در همان هفتهon condition)  ییو اقتضا  رانهیشگیپ   راتیو تعم  ی نگهدار  ی ها   تیفعال

 .یشوندم لیتکم

ندرت /گام های به  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

(،  CMMS)   راتی و تعم  ی نگهدار   ی وتر یکامپ  تیریمد  یها  ستمی ساز جمله  و الزم )   ی ما اطالعات، ابزارها و منابع ضرور  فنیگروه   .3.5

  ت ی مؤثر فعال   ی و زمانبند  ی زیر  ( را جهت برنامهراتیو تعم  ی و واحد نگهدار  اتیواحد عمل  انیارتباط م   ،یدکیانبار مواد و قطعات  

 . کند یو کامل استفاده م حی به طور صح اداراست و از آنه شیها

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

اطالعات الزم در مورد کار انجام شده )شامل مدت   مرتبط، گروه  و مهندسی  )نت(   راتیو تعم   ی نگهدار  ی پس از اتمام کارها .3.6

 .   دینما یکار( را ثبت م اتیمورد استفاده و جزئ یدکیزمان کار، مواد و قطعات 



 
 

 
 

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

قرار   لیمورد تحل  ت،یوجود داشته باشد، امکان انجام بهتر فعال   یمشکالت  راتیو تعم  ی نگهدار  فنی و  ی ها  تی که در فعال   یزمان .3.7

 (. ی فنی ها  تی)بهبود مستمر نحوه انجام فعال ردیانجام گ  ی تر حیتا دفعه بعد کار به نحو صح ردیگ یم

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

حدودی/ اقدامات تا 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

  ن یتدو  ازیمورد ن  ی ها  جهت بهبود  ییها  شده و برنامه  ین یب  شیپ  ندهیآ   ییاجرا  ی و کارها  یاتیعمل  ی ها   تیفعال   ی ها  ی ازمندین .3.8

 الزم اجرا شوند.  ی به همراه بهبودها از،یتا در هنگام ن گردد، یم

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

 یا   پروژه  ی و کارها  ی اساس  راتی(، تعمshutdown)   سیسرو  ایو    دیحساس و مهم مانند توقف کامل تول  ی وکارها   ها   تیفعال .3.9

 شوند.  یطبق برنامه اجرا م باًیو کارها تقر ها تیو معموالً فعال شوند یم ی زیر از قبل برنامه یبه خوبمهندسی یا فنی 

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

و هنگام شروع و در کل    شوند   یم  ل یو بودجه شان تکم  ی بزرگ در سازمان ما مطابق با زمانبند  ی ها  پروژهکارها و   .3.10

 شوند. می  یخود دچار مشکالت کم ی طول زمان اجرا

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

 کامالً/ در حد بهترین

 های جهان 

 

  



 
 

 
 

 

 

 مراقبت های پایه و تکنیک های نگهداشت .4

  ن یدر ح  ی اضطرار  کار فنیبه انجام    ازمندین  ی اقدام است و در موارد معدود  شیو  پ  نانهیب  ش یپ  فعالیت های فنیتمرکز ما بر   .4.1

 .  میانجام کار هست 

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قبول قابل 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

مخرب    ریغ   ی ها  روغن، تست   زیآنال  ، یارتعاشات، گرمانگار  زی)مانند آنال  نانهی ب  شیو نت پ  تی وضع  شیمختلف پا ی ها  ما از روش .4.2

 است.  ستمی بالقوه س ی ها یمورد استفاده متناسب با خراب ی ها و روش می کن ی( استفاده م رهیو غ

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

  رات یبه تعم  ازیو به ندرت ن  شود  یدر مرتبه اول انجام م   تیبه صورت کامل و با موفق  ریالزم باشد،  تعم  ریکه انجام تعم  یدر زمان .4.3

 .دیآ  یم شیرفع همان مشکل پ ی برا ی کار  متعدد و دوباره

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 جهان های 

 

از کارکردشان )در    نانیجهت اطم)مثل فیوزها، استندبای ها، تجهیزات ایمنی و ...(  محافظ    تجهیزاتو    پشتیبان  ی ها   ستمیس .4.4

 . رندیگ یمنظم قرار م یو بازرس شی(، مورد آزماازیزمان ن

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اقدامات مستمر اغلب/ 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

 حاصل گردد.   نانیتا از کارکرد مؤثرشان اطم  شوند  یم  می( و تنظازی)در صورت ن  ی کار  روغن  ،ی زکاریبه طور منظم تم  زاتیتجه .4.5

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

مستمر اغلب/ اقدامات 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

  رخ دهد( به عنوان مناسب   یکه  خراب  یتا زمان  یخاص  یراتیو تعم  ی )استفاده از دستگاه بدون نگهدار"  یکارکرد تا خراب"اگر   .4.6

چگونه   یکه در زمان رخداد خراب  دهیگرد  نیتدو  زین  ی برنامه کار   کیشده، در کنارش    نییتع   ها  یخراب  یبرخ  یبرا   کیتاکت  نیتر

 . ردیگ یمورد استفاده قرار م یرخداد خراب ی ها برنامه در زمان نینمود؛ و ا تیریآن را مد

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

در  ایندرت هنگام شروع به کار مجدد دستگاه ها )و  به ات،یتوقف عمل ایو  ستم،یبزرگ در س راتیتعم ،یاساس ترایپس از تعم .4.7

 وجود دارد.  ریبه تعم ازین ایرخ داده و  یپس از آن( خراب یمدت کوتاه



 
 

 
 

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

مستمر اغلب/ اقدامات 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

 ر یغ  ی ها  یموثر بوده و خراب  ردیگ  یمورد استفاده قرار م  راتیو تعم  ی نگهدار   ی ها  کی و توسعه تاکت  جادیا  یکه برا  یستمیس .4.8

ساالنه( جهت صورت منظم )مثال    ( بهییاقتضا  رانه،ی شگی)پ  راتیو تعم  ی نگهدار  ی ها  کیدهند. تاکت  یندرت رخ م  منتظره به

 .   وندش یم ی بازنگر رشانیدقت و سطح تاث یبررس

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

را    شودیسازمان ما به کار برده م  ی را که برا مقررات و دستورالعمل های مرتبط با دارایی های فیزیکی  ما به طور مداوم تمام   .4.9

 . میکنیحاصل م نانیاطم شوندیم یمربوطه اطالع رسان ی در زمان مناسب به دپارتمان ها نکهیو از ا م،یکنیم شیپا

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 ابل قبول ق

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

که در مورد کسب و   به ویژه در مباحث ایمنی و زیست محیطی  ی اجبار  ی ما به طور کامل تمام مقررات و استانداردها .4.10

 .میکنیم تیرا رعا شودی کار ما اعمال م

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

حدودی/ اقدامات تا 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

  



 
 

 
 

 

 

 و ریسک مدیریت عملکرد .5

بر بهبود عملکرد کل سازمان است، نه بر بهبود   و شاخص های مرتبط با دارایی های فیزیکی  عملکرد  یابیارزش  ستمیتمرکز س .5.1

 است. مورد سنجش شده ی عدد ها

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

  ماً یمستق  ایتابلو اعالنات،    ی اطالعات رو  ایو    ران،یبا ناظران ارشد و مد  ی جلسات  ی( طی فعل  یما )شامل روند ها  یعملکرد فعل .5.2

 . ردیگ یو بحث  قرار م ی موارد با ما مورد بازنگر نی گزارشات(،  گزارش شده و ا ایخبرنامه  ل،یمی)توسط ا

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

ما بر سنجش عملکرد گروهمان و   ی که چگونه کار فرد   میدان  یمؤثر بوده و م  یعملکرد و کارائ  ی ها  شاخص  نینظر ما در تدو .5.3

 است.   رگذاریسازمان تأث

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

 عملکرد ما معلوم و مشخص است. شاخص های  و اهداف با  ییدارا تیریمد ی سازمان، استراتژ ی استراتژ انیارتباط م .5.4

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

که با   شوند  ینم  ییکل سازمان سودمند هستند و موجب رفتارها  ی که برا  شوند  یم  ییعملکرد، موجب رفتارها  یابیارزش  ندیفرا .5.5

 سازمان در تضاد باشند.   یاهداف کل

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

(، رانهیشگ یدر مقابل نت پ  ی اضطرار  راتیو تعم  ی )مثالً درصد نگهدار  ی کار  ی ندهایفرا  تیفیک  یابیعملکرد هم شامل ارز  یابیارزش .5.6

 .باشد یم ندهایفرا نیاو دستاوردهای   جیو هم نتا

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

مستمر اغلب/ اقدامات 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

 . ردیگ یدر بر م میبه آنها برس دیگروهمان را که با انهیگرا عملکرد ما اهداف واقع یابیارزش ندیفرا .5.7



 
 

 
 

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

بهترین کامالً/ در حد 

 های جهان 

 

  یی بر کارا  یمنف  ریتأث  چیه  شانیکه به اهداف عملکردشان برسند، عمل ا  کنند  یموجود در سازمان تالش م  ی ها   گروه  ریسا  یوقت .5.8

 گروه ما ندارد.

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

 دهند   یانجام م  یکه کار مشابهدر کشور یا خارج کشور  ها    سازمان  ری سا  ای  مانیبا رقبا  سهیکه عملکردمان در مقا  میدان  یم .5.9

 چگونه است.

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

کاهش    ی را برا   ییو برنامه ها  میزن  یمحک م  یکالس جهان  ی با سازمان ها  سهی ما به طور منظم خودمان را در مقا  .5.10

 . می کن یم  نیاختالفات تدو

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

 ییدارا  تیریمد  ستمیو س  ییدارا  تیریمد  یارتباط و اثر بخش   ت،یکفا  ،یسازمان ما به طور مداوم در حال بهبود سازگار .5.11

 سازمان است.

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

تش را بر  رارا تحت نظر دارند و به صورت منظم اث  ییدارا  رتیمد  ی ها   ستمیارشد به طور مداوم عملکرد س  رانیمد .5.12

 . دهند  یقرار م یمورد بررس زیو عملکرد تجه ییدارا تیریمد

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قبول قابل 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

مورد   جی به نتا  یابیتا از دست  شودی و کنترل م  ی در سازمان بررس  یی دارا  تیریبرنامه مد  ی ر یبه کارگ  ی ما برا   ی ها  ندیفرا .5.13

 .حاصل شود نانیانتظار اطم

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

اقدامات تا حدودی/ 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

به اهداف   یابیامر بر دست  نی. اکندیم  یابیبرنامه ها هستند ارز  رییتغ  یرا که ناش  ییها  سکیسازمان به طور منظم ر .5.14

 .گذارد ی اثر م راتییها قبل از انجام تغ سکی ر تیریسازمان و مد ییدارا تیریمد



 
 

 
 

به ندرت /گام های  میدانم/ به هیچ وجهن

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

  تیریبه اهداف مد  یابیتواند در دست  یکند، که م  یشده را کنترل م  ی زیبرنامه ر  راتییسازمان ما به طورمنظم تغ .5.15

 . ناسازگار را کاهش دهد امدیبگذارد و هرگونه پ ریسازمان تأث ییدارا

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

 ی م   جادی و نگهداشت ا  ییدارا   تیریمد  ی ها  ت یفعال  ی را که به واسطه برون سپار  یسکیسازمان ما به طور منظم هر ر .5.16

 .دهد یرا انجام م  یاساس اقدامات مقتض نیکند و بر ا یو ثبت م یابیشود را ارز

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

و    نییدر سازمان ما تع  مدیریت دارایی  ستمیبا س  ی برون سپار  ی ها و پروسه ها  ت یفعال   یگپارچگیکنترل و    یچگونگ .5.17

 .کند یحاصل م نانی شود اطم یم شیشده پا  ی برون سپار ی ها تیعملکرد فعال نکهیشود. سازمان از ا یثبت م

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

 یها  ازیبا ن  مدیریت دارایی   ستمیتا از مطابقت س  دهدیانجام م  یخل سازماناد  ی ها  یابیسازمان ما به طور منظم ارز .5.18

 .حاصل کند نانیاطم ستمی موثر س ی ریو به کارگ ی ساز ادهیو از پ  ISO55001سازمان، الزامات 

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

به اقدامات   ازیشود و ن  یم  شیپا  انهیما بصورت کنش گرا  ییدارا  تیریمد  ستمیو س   ییدارا  تیریعدم انطباقات در مد .5.19

 .شود یم یابیارز یو اصالح رانهیشگیپ

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

تا از عدم تکرار    م،یکن   یو ثبت م  یابیرا ارز  ی به انجام اقدامات مقتض  ازیعدم انطباق، ن  ایحادثه    کی در صورت وقوع   .5.20

 . میحاصل کن  نانیاطم  گرید ییآن در جا

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

  



 
 

 
 

 

 

  پشتیبانی و مدیریت اطالعاتسیستم های  .6

شوند استفاده   شیپا  ای  رهیذخ  دیبا  یاطالعات   ایچه داده    نکهیا  نیی تع  ی روش ساختارمند و مستند شده برا  کیسازمان ما از   .6.1

 . کند یبان یپشت ییدارا تیریمد ستمی س ی ها  ازیو ن ییتا به طور موثر از انتظارات عملکرد دارا کندیم

ندرت /گام های به  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

و   هیشوند، چطور تجز  یبررس  دیشده با  ی از اطالعات جمع آور  کیکدام    ی ریو اندازه گ  ش یپا  ندیفرا  یکه ط  داندیسازمان م .6.2

 .شوند ی و نگهدار یابیارز ل،یتحل

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

به اهداف سازمان    یدسترس   ی و برا  یی دارا  تیریمد  ستمیس  ،ییدارا  تیریمد   سنجش اثربخشی  ی را که برا  یاطالعات  داده ها و  ما .6.3

 .میهستند ثبت کرده ا ی ضرور

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

 . رس افراد مربوطه قرار دارنددر دست یبه راحت ازیهستند و در صورت ن قیو دق ی ما کاربرد ی ها  ستمیاطالعات ثبت شده در س .6.4

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

 . میدر دست اجرا دار  یمناسب   ی ندهایبه روز شود ، فرا  دیکه با ی و ابالغ هر سند  دیی، تأ  ی، بررس   ی ، قالب بند ییشناسا  ی ما برا .6.5

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

که الزم باشد    ی، کنترل شده، در دسترس و مناسب استفاده در هر زمان و مکان  ییدارا  تی ریمد  ستمیاطالعات ثبت شده در س .6.6

 . هستند

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

  ی بردار و نت سودمند تلق  بهره  ی ( براCMMS  راتیو تعم  ینگهدار  ی وتریکامپ  تیریمد  ستمی ما )مانند س  یاطالعات  ی ها   ستمیس .6.7

است که صرف استفاده   یو تالش  نهیاز هز  شیب  گردد،  ی متوجه ما م   ها  ستمی س  نیکه به واسطه استفاده از ا  ی . منافعگردند  یم

 .گردد  یم شانیو نگهدار



 
 

 
 

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

حدودی/ اقدامات تا 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

  ی انجام بهبودها مورد استفاده قرار م   یشده و برا  دیاست تول  ح یبه موقع و صح  مانیاطالعات  ستمیشده توسط س  دیتول   ی گزارشها .6.8

 . ردیگ

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

حدودی/ اقدامات تا 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

زحمت و   یاطالعات، کاهش کل  یبه ورود دست  ازیجهت کاهش خطا، کاهش ن  یتیریمد  یها  ستمیموجود در س  ی ها  پروسه .6.9

 اند.   شده  ی ساز  نهیبه ند،یفرا یکل ی ارتقا

گام های /به ندرت  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

مورد استفاده    رات،یو تعم ی و نگهدار  اتیعمل  جیو نتا  ندهایو بهبود فرا  لیجهت بازخورد و تحل  یاطالعات  ی ها   ستمیس .6.10

 . رندیگ یقرار م

گام های /به ندرت  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

به صرفه باشد    ی هر جا که از نظر اقتصاد  رات،یو تعم  ی و نگهدار  بهره برداری، امورفنی و مهندسی،مربوط به    ی ها  داده .6.11

 .گردند یم یالعاتاط یها  ستمیشده و وارد س ی آور به صورت خودکار جمع

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

 ی ازیو ن  کند  یم  نیها را تأم  گروه  نیا  ی ازهای، تمام نامور فنیو    اتیعمل  تیریمد  ی اطالعات مورد استفاده برا  ستمیس .6.12

 .  ستین  رهیو غ یاطالعات یها ، بانک ی وتریاطالعات مانند صفحات گسترده کامپ  تیریمد گرید ی به استفاده از روشها

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

و    دیخر  ،ی انباردار  ،ی )مانند حسابدار  ها  ستمیس  ریبا سا  از،ی، به فراخور ننگهداشتو    اتیاطالعات عمل  ی ها  ستمیس .6.13

 .ستین ستمیاطالعات به چند س  یبه ورود دست ی ازیو ن دهیو مرتبط گرد قی( تلف رهیغ

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اقدامات مستمر اغلب/ 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

 ستم یو مؤثر از س  حیصورت صح  تا به  اند  دهیآموزش د  تیبردار و نت به حد کفا  بهرهفنی، مهندسی، تدارکات،  کارکنان   .6.14

 .ندیاستفاده نما شانیها تی محوله و مسئول  ف یوظا ی برا ازیمورد ن یاطالعات ی ها



 
 

 
 

ندرت /گام های به  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

  دیکمک به کجا با  افتیدر  ی که برا  میدان  یبه هنگام و مؤثر است. م   یاطالعات  یها   ستمیاز س  یبانیپشت   ی ها  کمک .6.15

 . می کن یم افتی در ی دیمف  ی ها پاسخ یهنگام  نیمراجعه نمود و در چن

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

  ی م   ی مناسب جمع آور  ی در فرمت ها  ی و مدلساز  نانیاطم  تیها و قابل  نهیهز  ی بررس  ی را برا  ازیما اطالعات مورد ن  .6.16

 مربوطه( نانیاطم تی قابل ی استاندارد ها ر یسا ای ISO 14224) طبق  می کن

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

از اطالعات مربوط به بهره   یمختلف   ی ها  فی تا ط  میکن  یاستفاده م  IIoT  یصنعت  ایاش  نترنتیما به طور گسترده از ا .6.17

 ت ی ریبهبود مد  ی ها و فرصت ها  سکی ر  ییشناسا  ی داده ها برا  نی. امیکن  ی را جمع آور  ستیز  طیو مح  ز،یسالمت تجه  ،ی بردار

 .شوند یبه کار گرفته م مانیها ییدارا

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

لب/ اقدامات مستمر اغ

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

و نت با استفاده از هوش   اتیعمل   یها  داده  لیتحل   ی شده برا  یتخصص  یها  برنامه  ایخبره و هوشمند    ی ها   ستمیس .6.18

 .ندینما یکمک م ی ریگ میتصم ندیشوند تا به فرا یبه کار گرفته م نی ماش ی ریادگ یو  یمصنوع

به ندرت /گام های  وجهنمیدانم/ به هیچ 

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

آنالLCC,  یدکیقطعات    ی ساز  نهی, بهRCA, RCMمانند    ییدارا  ت یریمد  ی اصل  ی ها  ی ریگ  میها و تصم  زیآنال .6.19  ز ی, 

 .شود ی( مناسب انجام مAPM)  یتخصص  ی نرم افزار ی با استفاده از بسته ها زیبحران و سالمت تجه

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

 .شده است کپارچهیما  ERP ا ی EAM/CMMS  ی ها  ستمی( ما کامال با سAPM)  یتخصص  ی نرم افزار ی بسته ها  .6.20

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

  



 
 

 
 

 

 مدیریت قطعات و مواد .7

را دارند. )عدم   راتیو تعم  ی نگهدار  ی برا   ازیمورد ن  یدکیقطعات    ا یکه مواد    کنند  یاعالم م  تعمیراتیقطعات و مواد    ی انبارها .7.1

 مورد است.( ستیدر ب کیدر انبار کمتر از   ازیمواد مورد ن ای یدک یوجود قطعات 

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

بهترین کامالً/ در حد 

 های جهان 

 

 .افتی باشند  دیکه با ییدر جا  توان یرا م ازیمورد ن یدکیشده است و مواد و قطعات  دهیو منظم چ یانبار به خوب .7.2

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

 است. حیقطعات و مواد درون انبار کامل و صح قی اطالعات مربوط به تعداد و مکان دق .7.3

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

)مثالً سازنده و   حیبا در دست داشتن اطالعات صح  راتیتعم  ی برا  ازیقطعات و مواد مورد ن  ی و موجود  قیکردن مکان دق  دایپ .7.4

 . باشد یشرح قطعه( نسبتاً ساده م ایو  یدکیقطعه  ال یشماره سر

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

رین کامالً/ در حد بهت

 های جهان 

 

که منسوخ   ی و موارد  رندیگ   یقرار م  ی مورد بازنگر  شوند  یم  ی که در انبار نگهدار  ی به طور منظم )مثالً ساالنه( قطعات و مواد .7.5

 . شوند یاز انبارها حذف م ستی به آنها ن یاجیاحت گرید ایو  دهیگرد

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

اقدامات تا حدودی/ 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

انبار برا  یکم  راتی(، قطعات و مواد تعمرهیبزرگ، جعبه دنده و غ  ی حساس )موتورها   یدکیبه جز لوازم   .7.6  یمدت طوالن  ی در 

 . خورند یشده و خاک م ی نگهدار

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

  بیدچار آس   ی دوره انباردار  یمطلوب بوده و ط  طیدر شرا  ازیهنگام ن   شوند،  یم  ی که در انبار نگهدار  راتیمواد و قطعات تعم  .7.7

 .   شوند ی( نمرهیبا غبار و غ یآلودگ  ،یخوردگ  ،ی )شکستگ

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 



 
 

 
 

  انتظار  توان  یدارد. م  ازین  یساده بوده، زمان کم  ازیدر زمان ن  م،یکن  ینم  یکه معموالً در انبار نگهدار  یمواد و قطعات  دیخر  ندیفرا .7.8

 به سرعت به اطالع برسد.   دنشانیرس  نیداشت که قطعات به سرعت برسند، و همچن

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

و   شوند  یم  تیری مد  ی ( به صورت مؤثررهیها و غ   شده، جعبه دنده  یاساس  ریتعم  ی )موتورها  ریقابل تعم  ی ها  قطعات و مجموعه .7.9

 در دسترس است. یدکیو به عنوان  افتهیاتمام  رشانیتعم یکه چه زمان دیفهم توان یم

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

بهترین کامالً/ در حد 

 های جهان 

 

 ی( نمودارهادی، خر  برگشتی ها، تعمیر پذیری و    استوک قطعاتمواد )مسائل مربوط به    تیریمد  ی ندها یفرآ  ی ما برا .7.10

 .شوند یم ی ساز نهیبه حداکثر ارزش به یابیدست ی و برا یکه به طور مرتب بررس می دار  ندیفرا انیجر

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

حدودی/ اقدامات تا 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

  



 
 

 
 

 

 

  نگهداشت مبتنی بر قابلیت اطمینان .8

  نان یاطم  تیبر قابل  یمبتن  راتیو تعم  ی )مثالً نگهدار   افتهیساختار    کردی رو  کیدر سازمان ما بر اساس    نگهداشت  ی ها  کیتاکت .8.1

RCM  ی شکست را پوشش م  ی آمدها   یو پ  رات یحاالت، تأث  ز،ی تجه   ی ها الزامات کارکرد   برنامه  نی. ااند  افتهیو توسعه    جادی( ا 

 دهند. 

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

 ییها  کیو تاکت  رندیگ  یقرار م  یابیمورد ارز  نهیو هز  یمن یا  ،یسالمت  ط،ی بر مح  راتیاز نظر تأث  یاحتمال  ی ها شکست  ی امدها یپ .8.2

 .شوند یم ن یو مقرون به صرفه بودن تدو یفن ی امکان سنج ی برا

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

،   ستمیس  ای  زیباشد، تجه  یقابل توجه  ی امدها یپ  ی و شکست دارا  میکن  دا یپ  یمناسب   راتیو تعم  ی نگهدار  کی تاکت  میاگر نتوان .8.3

تا عواقب شکست را به سطح   ردیگ  یقرار م  یو بازطراح  ی مورد بازنگر   یدک یآموزش و قطعات    ،ی نت و بهره بردار  ی ها  ندیفرا

 .و قابل کنترل برساند هنیبه

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

به صورت فعاالنه و عمیق برای طرح های توسعه خود در سازمان بهره می بریم و حتی تجهیزاتی که قرار   RCMما از رویکرد   .8.4

 است در آینده نزدیک نصب شوند را نیز با این متد تحلیل می کنیم. 

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

در زمان طراحی و مهندسی یک کارخانه جدید یا یک خط یا یک شبکه جدید یا یک واحد جدید از ابزارهایی استفاده می کنیم  .8.5

که ما را مطمئن می سازد در آینده، دارایی های فیزیکی سازمان سطح بهینه از قابلیت اطمینان، ریسک، هزینه و عملکرد را در 

 ی چرخه عمرشان خواهند داشت.ط

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

  



 
 

 
 

 

 توسعه قابلیت اطمینان و بهینه سازی .9

تجهیز را بررسی می کنیم برای اینکه تاریخچه خرابی های مشابه هنگامی که یک خطا یا خرابی پیدا می شود، ما تمام سوابق   .9.1

 یا مرتبط پیدا شود و مطابق آن رویه های خود را اجرا کنیم. 

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

و ...( در   FMEA  ،RCA،  FMECA  ،RCFAی ساختاریافته و سیستماتیک برای تحلیل ریشه ای خرابی ها )مثل  ما از روش ها  .9.2

 خرابی های تکرارشونده یا مهم استفده می کنیم. ما یافته های خود از خرابی و داده های خرابی را نگهداری می کنیم. 

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

مات تا حدودی/ اقدا

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

پرسنل بهره برداری، فنی، نگهداشت و مهندسی ما در رویکردهای ساختاریافته تیمی برای تحلیل خرابی آموزش دیده اند و  .9.3

 مشارکت فعاالنه و با انگیزه دارند.

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

ما به طور منظم و مشخص برنامه های نگهداشتی که توسط پرسنل فنی انجام می شود را بازبینی می کنیم و این کار از طریق   .9.4

)آنالیز فعالیت   MTA)بهینه سازی نگهداشت پیشکنشی( یا  PMOروش های ساختار یافته ای متناسب با اهمیت تجهیز مثل 

 )بازنگری اقدامات فعلی( انجام می شود. CPRهای نگهداشت( یا 

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

برای تکمیل آن استفاده می    RCMختلف خرابی و متدهای مدلسازی قابلیت اطمینان در حین آنالیز های  ما از تحلیل های م  .9.5

 شده است. RCMکنیم و این کار باعث بهبود قابل توجه خروجی و اثربخشی 

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

 

  



 
 

 
 

 

  مدیریت دارایی ها مبتنی بر شواهد و داده .10

 ما برای اتخاذ تصمیمات در حوزه دارایی های فیزیکی از متدهای مبتنی بر داده و بهینه سازی بهره می بریم. .10.1

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اقدامات مستمر اغلب/ 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

در زمان تصمیم برای خرید تجهیز جدید، اسقاط یک تجهیز، تعمیر جزئی یا تعمیر اساسی یک تجهیز، جایگزینی  .10.2

ی و تجهیز موجود با مشابه آن، ارتقا تکنولوژی یا ظرفیت یک تجهیز موجود، پیدا کردن عمر فنی یا عمر اقتصادی یک دارای

از یک متد ساختاریافته برای تحلیل اقتصادی در کل چرخه عمر تجهیز بر مبنای شرایط سازمان و دارایی  موارد مشابه، ما 

   استفاده می کنیم و تصمیم بهینه را انتخاب می کنیم.

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 عمیقو 

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

ما داده های خرابی را برای پیدا کردن الگوی آماری خرابی تحلیل می کنیم. این تحلیل با استفاده از ابزارهای آماری   .10.3

بازرسی،  و با لحاظ کردن پیامدهای خراب است که منجر به انتخاب حالت بهینه در بسیاری از اقدامات ما مثل تعمیر، تعویض،  

   تست می شود و بازه های زمانی آن را بهینه می کند.

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

برای تصمیم گیری   .10.4 اطمینان  قابلیت  یا مدلسازی  از متدهای شبیه سازی  بهینه در حوزه قطعات یدکی حیاتی،  ما 

 تجهیزات جایگزین یا موازی، تعداد ناوگان دارایی های متحرک و نیازهای ابزارهای فنی استفاده می کنیم. 

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

برای سیستم ها و دارایی های پیچیده و حیاتی ما از ابزارهای بهینه سازی پایش وضعیت و مانیتورینگ استفاده می   .10.5

کنیم. به گونه ای که داده های مورد نیاز با سنسورهای مختلف و اینترنت اشیا با هم یکپارچه شده اند و ما را برای اخذ بهترین  

 کی سازمانمان کمک می کنند.تصمیم برای مدیریت دارایی های فیزی

به ندرت /گام های  نمیدانم/ به هیچ وجه

 اولیه 

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول 

اغلب/ اقدامات مستمر 

 و عمیق

کامالً/ در حد بهترین 

 های جهان 

 

 


