
  جایزه مدیریت دارایی های فیزیکی هفتمین    
PAMAWARD 2022

 فرصتی تازه برای دیده شدن تالش هایتان
در خلق ارزش از دارایی های فیزیکی

نیرو (برق، آب و خدمات رسانی شهری 
نظامنامه مدل  اساس  بر  توانیر  زیرمجموعه  شرکت های   ارزیابی 

مدیریت دارایی های فیزیکی ابالغ شده سال 99

 ارزیابی صنعت نیرو (ویژه آبفا) بر اساس تجارب موفق ایران و جهان

 نفت، گاز، پتروشیمی
  ارزیابی بر اساس نظامنامه مدیریت دارایی های فیزیکی و سند

 صنعت (خودرو، فلزات، معادن، ساختمان، حمل و نقل و
 ارزیابی بر اساس مدل تعالی

ارزیابی تطبیقی با تجارب موفق ایران و جهان

(

ارزیابی بر اساس تطبیق مدل های تعالی و ایزو 55000

IAM

...(
UPTIME 3

PAMAWARDمخاطبین مراسم اهدای
 تندیس ها و تقدیرنامه ها

  در تاریخ 28 دی 1401

 در هفدهمین همایش بین المللی
 مدیریت دارایی های فیزیکی



تاکنون چه سازمان هایی در                           شرکت کرده اند؟

مدیریت دارایی های فیزیکی چیست؟

PAMAWARD

توزیع برق خراسان شمالی

توزیع برق خراسان رضوی

توزیع برق مشهد

پتروشیمی کارون

پتروشیمی تبریز

آب و فاضالب مشهد

گاز استان سمنان

پاالیشگاه گاز بیدبلند

کرمان موتور

پاالیشگاه چهارم گاز پارس جنوبی

همراه اول

تام ایران خودرو

نیروگاه قم

پلیمر آریاساسول

شرکت نفت فالت قاره ایران

پتروشیمی نوری

چاه پیمای مهران

توسعه منابع آب و نیروی ایران

پردازش الکترونیک راشد سامانه

سازمان بنادر و دریانوردی (بندر امام

نفت و گاز پارس

آبفای منطقه یک تهران

شرکت ملی گاز

پتروشیمی اروند

شرکت مبین انرژی خلیج فارس

شرکت ساخت و بهره برداری اویکو

شرکت پاالیشگاه نفت تهران

شرکت برق منطقه ای خراسان

شرکت توزیع نیروی اهواز (

ارزش تحقق  برای  فعالیت های هماهنگ سازمان  از  فیزیکی، مجموعه های  دارایی های   مدیریت 

 دارایی ها است. در حالی که تحقق ارزش دارایی ها نیز به معنی متوازن کردن هزینه ها، ریسک ها،

 بهره ها و مزایای عملکرد می باشد. مدیریت دارایی های فیزیکی، جایگزین سیستم های نگهداری و

 تعمیرات سنتی در صنایع دارایی محور (تجهیزمحور) شده است و در تمام جهان گسترش یافته و

.سازمان ها از مزایای آن بهره می برند
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PAMAWARD مزایای حضور در

 دریافت گزارش تفکیک شده در جنبه های مختلف از جمله مدیریت قطعات یدکی، استراتژی و منابع انسانی در
مدیریت دارایی های فیزیکی، جنبه های تعالی، مدیریت کار و عملکرد، نرم افزارهای سازمان و سایر جنبه های دیگر

دریافت گزارش توصیه های بهبود مدیریت دارایی های فیزیکی

 امکان مقایسه وضعیت مدیریت دارایی های فیزیکی با سازمان های مشابه داخلی و خارجی در قالب نمودار راداری
ارائه  شده در گزارش

تأکید بر اهمیت تالش های بخش های فنی سازمان به ویژه در نگهداری و تعمیرات، بهره برداری و مهندسی

 رصد سالیانه میزان پیشرفت مدیریت دارایی های فیزیکی در سازمان با حضور مستمر در جایزه

حضور رایگان 2 نفر نماینده سازمان در همایش ساالنه مدیریت دارایی های فیزیکی

ارزیابی با نتایج  دریافت تندیس و تقدیرنامه متناسب 

PAMAWARDامکان ارسال گزارش به سازمان های باالدستی و تدوین نقشه راه از گزارش

)یک روز آموزش مدیریت دارایی های فیزیکی برای سازمان (یکسال مهلت دارد
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؟iPAMSچرا

نرم افزار ارزیابی هوشمند
مدیریت دارایی های فیزیکی

iPAMS

 جایزه مدیریت دارایی های فیزیکی با مجوز سازمان ملی بهره وری در سال 1400 تصمیم به ایجاد
 نرم افزار ارزیابی هوشمند مدیریت دارایی های فیزیکی (        ) گرفت که سازمان های دارایی محور
 (صنایع فرایندی و نفت و گاز ، توزیع و انتقال، تولید، صنایع بزرگ غیرفرایندی، صنایع متوسط،

صنایع کوچک) قادر باشند در بخش های مختلف خود را ارزیابی کنند و مشاوره دریافت نمایند

iPAMS
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iPAMS

 یک مشاور آنالین است که
گسترده ای خدمات   دامنه 
از بین آن ها  دارد و سازمان 
 انتخاب می کند (خودارزیابی،
مشاور کنار  در   خودارزیابی 
 خبره، ارزیابی شخص ثالث و
حضوری توسط مشاوره خبره
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iPAMS

باالدستی، سازمان های   برای 
سازمان های و   هلدینگ ها 
را بستری  تخصصی،   مادر 
 فراهم می کند تا قادر باشند
 زیرمجموعه های خود را با هم

.مقایسه کنند

iPAMS

در سازمان  موجود   وضعیت 
در و  مختلف   بخش های 
 مقایسه با سایر سازمان های
بهترین های و  ایرانی   مشابه 
 ایران را از طریق نمودار های
نشان (عنکبوتی)  راداری 

.می دهد

iPAMS

را شما  سازمان  بهبود   روند 
نمودار، با  و  می کند   ذخیره 
 روند تعالی سازمان را در طی

.زمان نشان می دهد

iPAMS

پرسشنامه از  را  سازمان ها 
  های کاغذی بی نیاز می کند و
 ایده ها و توصیه های بهبود را
هر وضعیت  با   متناسب 
 سازمان، به سرعت (آنالین و
پیشنهاد کاربر  به   بالفاصله) 

.می دهد
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 ارزیابی مدیریت
 دارایی های فیزیکی بر
اساس مدل آپتایم 2

1
 ارزیابی مدیریت

 دارایی های فیزیکی بر
اساس مدل آپتایم 3

2

 ارزیابی مدیریت
   دارایی های فیزیکی بر

iAM اساس مدل

3

 ارزیابی سیستم
 مدیریت دارایی های
 فیزیکی بر اساس

استاندارد ایزو 55000
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 ارزیابی مدیریت
 تعمیرات اساسی و
 پروژه های توقف بر

اساس مدل تام لناهان
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 ارزیابی نظام آراستگی
محیط کار

6
 ارزیابی فرهنگ
کارکنان فنی

7
 ارزیابی مدیریت

یکپارچگی تجهیزات
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 ارزیابی مدیریت
انبار قطعات یدکی

9

 ارزیابی آمادگی
 سازمانی برای انقالب

صنعتی چهارم

10

iPAMS
     چه ارزیابی هایی دارد؟
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 اطالعات دبیرخانه

شماره تماس دبیرخانه

شماره فکس دبیرخانه

سایت دبیرخانه

ایمیل دبیرخانه

لینکدین دبیرخانه

اینستاگرام دبیرخانه

آدرس دبیرخانه

: کد پستی

تهران، بلوار کریم خان زند، خیابان خردمند جنوبی، پالک 70

www.pamaward.ir

info@pamaward.com

www.linkedin.com/company/pamaward

@Pamaward

1584775837

PAMAWARD

021-88303671 / 021-88301689

:

:

021-88349825

:

:

:

:

:

،ساختمان افسر، طبقه پنجم، واحد 10

PAMAWARD معرفی ارکان

 James Reyes Picknell دکتر علی زواشکیانی دکتر علینقی مشایخی

UPTIME  چهره ماندگار مدیریت
 ایران و رئیس جایزه

 رهبر جوان برگزیده اجالس
 داووس و ناظر علمی جایزه

نویسنده کتاب
و مشاوره علمی جایزه


