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 مقدمه 
با ظهور عصر انقلاب صنعتی چهارم در جهان، تغییر پارادایم مهم دیگر آغاز شده است. جهان به سمت خلق ارزش بیشتر از 

های چاپ ها، تکنولوژیها با محوریت دیجیتال شدن، تحلیل دادهافزاییها و همرود. رقابتها و منابع محدود خود پیش میدارایی

ام چرخه های فیزیکی در تمدیگر، در حال تغییر بنیادین هستند. در عصر انقلاب صنعتی چهارم، نقش داراییسه بعدی و بسیاری 

-کهجات، شبها، کارخانهها، راههایی که باید منبع تولید ارزش باشند. ساختماناست. داراییعمر آنها بسیار مهم و تأثیرگذار شده

زینه هاند و اکنون باید به ثبات و پایداری با کمترینشدههای صنعتی ایجادانقلاب های برق و آب، معادن و بسیاری دیگر در طی

 باشند تا فضا برای بروز انقلاب چهارم مهیا شود.در نگهداشت رسیده

های فیزیکی در طی چرخه عمر آنهاست، از زمان احساس نیاز به های فیزیکی به دنبال خلق ارزش از داراییمدیریت دارایی

سازمان هایی که سرمایۀ صرف  -محور )تجهیز محوردر ایران سازمان های داراییی تا زمان بهرهبرداری و سپس وارهایی. دارای

شده برای تجهیزات و دارایی های فیزیکی آنها، بخش عمده ای از سرمایه آنها محسوب می شود( بسیاری به سمت مدیریت 

های در این راه به موفقیت هایی نیز نائل شدند. از طرفی بسیاری دیگر از سازمانهای فیزیکی حرکت خود را آغاز نمودند و دارایی

 .های فیزیکی هستندهای خود در زمینه مدیریت داراییدهی به تلاشایرانی، به دنبال یک الگو برای جهت

نهادن در این مسیر نمودند. ها برای قدمهای گذشته توان بیشتری را صرف ترغیب سازماناساتید، مسئولان و مدیران در سال

شک یکی از ابزارهای مقبول و کاربردی که هم بتواند الگوسازی کند و هم بتواند دیگران را به عمل ترغیب نماید، طراحی یک بی

 .ها استسیستم انگیزشی مبتنی بر معرفی بهترین

به کار نمود )برای اطلاعات بیشتر به آغاز  1336از سال  PAMAWARDهای فیزیکی بر همین اساس جایزه مدیریت دارایی

 هایبرداری رسید. در طی سالسایت جایزه مراجعه فرمایید( و نظامنامه جایزه مدیریت دارایی های فیزیکی تدوین و به بهره

ر دگذشته نظامنامه با استفاده از نظرات ارزشمند صاحبنظران این حوزه بهبود یافت و اینک نسخه به روز شده این نظامنامه 

 مندان و ذینفعان قرار دارد.دسترس علاقه

شود برگزار می 13116331137به شماره ملی  "های فیزیکی پژهانسرامد جایزه مدیریت دارایی"این جایزه توسط شرکت با نام  

 وری ایران است. و دارای مجوز از سازمان ملی بهره

 ر ادامه ذکر شده است:های فیزیکی داز جمله مهمترین اهداف جایزه مدیریت دارایی

 رشد و ارتقای سطح مدیریت یک سازمان در تمامی ابعاد مرتبط با دارایی های فیزیکی 
  کسب رضایتمندی کلیه ذینفعان سازمان در محدوده مدیریت دارایی های فیزیکی 
 تضمین موفقیت بلندمدت سازمان از طریق رشد پایدار 
 ایجاد فضایی برای تبادل تجربیات موفق 
  های قابل بهبود خودبرای اجرای خودارزیابی و شناخت نقاط قوت و زمینه ارکان سازمانتشویق 
 های ایرانیایجاد فضای رقابتی برای تعالی سازمان 
 سازی الگوهای موفق در نگهداری و تعمیرات برای صنایعبرجسته 



 

 

 

 

 بخشی به پرسنل مرتبط با دارایی های فیزیکیانگیزه 
 گیری و آموزش پرسنلها برای یادتشویق سازمان 

 

 هدف نظامنامه .1
است که در آن همه  PAMAWARDهای فیزیکی جایزه مدیریت داراییهدف از این نظامنامه، تدوین یک سند جامع برای 

های جایزه را به روشنی تعریف نامه همه بخشها و اصول مرتبط تشریح شود و همه ذینفعان از آن مطلع باشند. این نظامرویه

 .همه ارکان جایزه به آن پایبند هستندکند و می

 دامنه کاربرد نظامنامه .2
محور و نمایندگان های داراییهایی که به سازماندر تمام فعالیت PAMAWARDهای فیزیکی نظامنامه جایزه مدیریت دارایی

 ها، فرایندهای مربوط بهکان و کمیتهها شامل مدل ارزیابی، ارالاجرا است. این فعالیتآن و ارتباط آنها با جایزه مرتبط است، لازم

 های مرتبط به جایزه است.های مدیریتی و سایر بخشآموزش و انتخاب ارزیابان، تأییدهای کیفی، سیستم

 نامه است.خارج از محدوده این نظام PAMAWARDهای فیزیکی جایزه مدیریت داراییاسناد استراتژیک و اسناد بازاریابی 

 تعاریف و واژگان .3

 PAMAWARDه مدیریت دارایی های فیزیکی جایز .3.1

ای از افراد و ( مجموعهPhysical Asset Management Award) PAMAWARDهای فیزیکی داراییجایزه مدیریت 

 شود.ذکر می "جایزه"کنند و در این نظامنامه به اختصار ها است که برای تحقق مأموریت خود فعالیت میسیستم

  مدیریت دارایی های فیزیکی .3.2

-ای از اقدامات پیوسته برای تحقق ارزش از دارایی( مجموعهPhysical Asset Managementهای فیزیکی )داراییمدیریت 

 های فیزیکی در طی چرخه عمر آنها با کمترین ریسک و هزینه است.

 های فیزیکی دارایی .3.3

 .برای شرکت هستندتجهیزات، تأسیسات و اموال در تملک شرکت ها که واجد ارزش واقعی یا بالقوه 



 

 

 

 

 های فیزیکی سیستم دارایی .3.3

 .های فیزیکی که دارای تأثیر متقابل یا به هم مرتبط هستندای از داراییمجموعه

 های فیزیکی سیستم مدیریت دارایی .3.5

مرتبط کند و به هم های فیزیکی خود استفاده میای از ابزارها و متدهایی که سازمان برای اعمال مدیریت بر داراییمجموعه

 .هستند

 های فیزیکی ارزیابی مدیریت دارایی .3.6

 های فیزیکیهای حضوری و مجازی برای بررسی وضعیت موجود مدیریت داراییها و مصاحبهای از پرسشنامهکارگیری مجموعهبه

 در یک سازمان است. 

 محورسازمان دارایی .3.7
آلات، ساختمان و ...( بخش مهمی از تحقق ماموریت ماشینهای فیزیکی )تجهیزات، ادوات، هایی است که داراییمنظور سازمان

، سازی، معادندهد از جمله صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، نیرو، توزیع برق، آب و فاضلاب، خودروسازی، راهآنها را تشکیل می

 های تجاری بزرگ، صنایع دارویی و غذایی و ...ها، مجتمعآهن، هتلصنایع فلزی، هواپیمایی، راه

 های فیزیکی مدل ارزیابی مدیریت دارایی .3.3

 دهد. های فیزیکی را ارائه میدانشی برای ارزیابی مدیریت داراییای از اصول که منطق و پایهمجموعه

 معیار و زیر معیار .3.3

 توانند شامل زیر معیارها باشند.نکات قابل اندازه گیری برای تشخیص درجه نزدیکی به اهداف است. معیارها می

 های بنیادینارزش .3
های فیزیکی بایستی بر اساس مدل ارزیابی های دارایی محور برای نشان دادن تعهد خود به تعالی در مدیریت داراییسازمان

ها عبارتند از مواردی که در های فیزیکی نشان دهد. این ارزشهای بنیادین مدیریت داراییجایزه، تعهد موثر خود را به ارزش

 شود.ادامه ذکر می



 

 

 

 

 رهبری .3.1
ای روشن و شفاف بیان های سازمان را به گونهگیری سازمان را مشخص و ارزشهای دارایی محور باید جهتنظام راهبری سازمان

های دستیابی به موقعیت برتر کیفیتی را توسعه دهد و در زمینۀ ایجاد و حفظ ها، ساختارها و روشها، نظامکند. همچنین طرح

 ی فیزیکی در سازمان بکوشد.هافرهنگ مدیریت دارایی

 تولید پایدار .3.2
سازمان های دارایی محور بنا به ماموریت خود برای تولید محصول یا خدمت ایجاد می شوند. آنها باید مدیریت دارایی های 

عیین شده تفیزیکی خود را برای تولید پایدار به سطح تعالی هدایت کنند. تولید پایدار یعنی تولیدی بر اساس برنامه ای از پیش 

 های ذینفعان.زیست با سطح دسترسی و قابلیت اطمینان متناسب با تعهدات و خواستهدار محیطو دوست

 بر مبنای شواهد مدیریت دارایی .3.3
ها های زیادی را در خود دارند که می بایست جمع آوری و تحلیل شوند. در مدیریت داراییهای دارایی محور دادههمه سازمان

های آماری یا دانش ضمنی به دست اند تا خروجی دقیقی از داده( نظریه و کاربرد با هم ترکیب شده1EBAMهد )بر مبنای شوا

 ها را پاکسازی، پردازش وشود که دادههای آماری و ریاضیاتی میترین تکنیکآید، آن هم از طریق فرایندی که شامل پیشرفته

ای هتوانند شیوهبرداری و نگهداشت میاز نحوۀ استفاده از آنها، مدیران بهره ها و آگاهیکنند. با دسترسی به دادهتحلیل می

های جوییها، صرفههای مدیریت داراییدر تصمیم EBAMکارگیری اصول استاندارد نگهداشت خود را بهبود ببخشند. به

 هایی شامل اینبالغ شود. چنین تصمیمها میلیون دلار آورد که ممکن است سالانه به دههنگفتی برای سازمان به ارمغان می

قیمت، محاسبۀ بسامد بهینۀ بازرسی برای تجهیزات حفاظتی، تعیین های گرانشود: یافتن عمر بهینۀ اسقاط داراییموارد می

قیمت به مقدار مناسب، تعیین سیاست برای ترین فاصلۀ تعویض برای تجهیزات حیاتی، خرید قطعات یدکی گراناقتصادی

 گیری بهینه برای نگهداشت اقتضایی.گیری دربارۀ تعمیر با تعویض و بالاخره تصمیمتصمیم

 تاب آوری و کسب نتایج پایدار .3.3
ن ها را دگرگورود و تغییرات محیطی و درونی بسیاری برنامهها همواره به یک مسیر پیش نمیوکار برای سازمانشرایط کسب

ها را پیش بینی و مدیریت کند. پیامد این مدیریت باید اثبات کند باشد ریسک کند. برای سازمان بسیار مهم است که قادرمی

 سازمان در شرایط مختلف تاب آوری لازم را به دست آورده است و نتایج مطلوب بدست آمده موقتی نیستند.

 های نگهداشت کاهش هزینه .3.5
آید. دست میطورمستقیم از درآمدها بهکنند، بهف میامروزه، پولی را که مدیران نگهداشت و بهره برداری و فنی و مهندسی مصر

هایی که اکنون، همین داراییتوانستند سوددهی بیشتری داشته باشند. اما همها میاگر این پول لازم نبود که هزینه شود، شرکت

دهد. یکی از های مالی شرکت نشان میکنند که صورتحسابمستلزم نگهداشت هستند، بخش عمدۀ درآمدی را ایجاد می
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ها است که آنها را به سمت کاهش هزینه های نگهداشت ای از رویههای دارایی محور، داشتن مجموعههای مهم برای سازمانارزش

دارایی در طول زمان سوق دهد. هر چند که این ارزش ممکن است در بعضی مواقع همپوشانی با سایر اصول و مفاهیم ایجاد 

 ها باید نقطه بهینه را ایجاد نمایند.ای فیزیکی سازمانکند اما مدیریت دارایی ه

 وریها و افزایش بهرهتوسعه قابلیت .3.6
« هایکارگروه»خواهد بود و چنین است در حالیکه « قابلیت اطمینان»و « پذیریانعطاف»ارزش مدیریت دارایی های فیزیکی در 

عنوان ها مدیریت نگهداشت را بهاین امر محقق شود. دانشگاه اند و ممکن است یک نسل به طول بیانجامد تاواقعی هنوز کمیاب

های دارایی اند و این روند ادامه دارد. این یک ارزش اساسی برای سازماناند و به آموزش آن پرداختهیک تخصص مجزا پذیرفته

ت نمایند و دانش آشکار سازمان های پنهان و آشکار سازمان خود را با ابزارهایی مثل مدیریت دانش تقویمحور است که قابلیت

 را با هدف انعطاف پذیری توسعه دهند.

 محیطیکاهش حوادث ایمنی و زیست .3.7

 روزها و تقاضاهایی که اغلب برخاسته از قوانین و مقررات  هستند، آن هم در جوامعی که دعاوی حقوق روزبهبا الزامات، درخواست

های یطی و حتی مجوزهای ما برای فعالیت در برخی صنایع، به داراییمحهای زیستدر حال افزایش است، امنیت، نگرانی

 اطمینان سازمان بستگی دارد.قابل

 مدیریت اثربخش تغییر .3.3

های مدیریت دارایی های فیزیکی در طول زمان به صورت ماهیت غیر قابل کتمان جهان امروز تغییر است. شیوه ها و فعالیت

حور باید توسعه یابد و هر گام از توسعه مستلزم مدیریت تغییر است. مدیریت ریسک های های دارایی مگام به گام در سازمان

ناشی از تغییر، مدیریت رفتار منابع انسانی در زمان تغییر، مدیریت تاب آوری دارایی های فیزیکی در زمان تغییر و مدیریت 

 منافع ذینفعان در هر تغییر بخشی از ارزش ها و مفاهیم بنیادین است.

 12.1شود( به پیوست ها تشریح میهای ده گانه مدل جایزه )که در ادامه این جنبهها و جنبهبرای درک ارتباط بین این ارزش

 مراجعه فرمایید.

  



 

 

 

 

 فرایندهای اصلی جایزه .5

 فرایند ثبت نام و ارزیابی .5.1

 اطلاع رسانی .5.1.1
 شود:در تاریخ تعیین شده توسط کمیته راهبری از طرق زیر آغاز دوره جدید جایزه اطلاع رسانی میدر این مرحله هر سال 

  سایت رسمی جایزهPAMAWARD.ir 

 ارسال فکس/پیامک/ایمیل به بانک اطلاعاتی صنایع 

 های اجتماعی متعلق به جایزهشبکه 

 های دارایی محورثبت نام سازمان .5.1.2
ضور در جایزه، درخواست خود را از طریق تکمیل فرم ثبت نام به دبیرخانه جایزه )آدرس های دارایی محور متقاضی حسازمان

این نظام نامه نیز درج شده  12.2کنند. این فرم در سایت جایزه قرار دارد. همچنین این فرم در پیوستدر سایت جایزه( اعلام می

 است.

 پاسخ دبیرخانه جایزهمکاتبه و  .5.1.3
های فیزیکی بعد از دریافت فرم ثبت نام، از طریق راه تماس ذکر شده توسط متقاضی، اقدام به دبیرخانه جایزه مدیریت دارایی

ها ه)تعرف شود.کند و بعد از پرداخت از طرف متقاضی مرحله بعدی انجام میارسال پرسشنامه خودارزیابی و فاکتورهای مالی می

 شود.(رسمی جایزه به روز می در سایت

 خودارزیابی و ارسال نتایج .5.1.3
های خودارزیابی را به تعداد و کیفیت خواسته شده در مکاتبات دبیرخانه سازمان متقاضی بعد از طی مراحل مالی، پرسشنامه

قرار دارد و از طریق سایت جایزه نیز قابل  12.3کند. نمونه این پرسشنامه در پیوستجایزه تکمیل کرده و به دبیرخانه ارسال می

 دانلود است.

 نماید.کند و در قالب یک گزارش ذخیره میدبیرخانه نتایج خودرارزیابی دریافت شده را جمع بندی می

 



 

 

 

 

 تعیین تیم ارزیابی .5.1.5
ابی کند. این افراد باید قرارداد ارزیو کمک ارزیاب را تعیین میکمیته اجرایی با هماهنگی کمیته داوران تیم ارزیابان شامل ارزیاب 

 این نظامنامه درج شده است. 12.3و تعهد نامه رازداری را امضا نمایند. نمونه این مدارک در پیوست 

 این نظام نامه برخوردار باشند.11ارزیاب ها باید از شرایط ذکر شده در بخش 

 

 زمانبندی و هماهنگی ارزیابی  .5.1.6
کند. های مصاحبه را هماهنگ میدر این مرحله دبیرخانه جایزه با هماهنگی تیم ارزیابی و سازمان متقاضی تاریخ ها و ساعت

ها دهد. این هزینهو اقامت نیز خواهد کرد و به ارزیابان اطلاع می همچنین دبیرخانه جایزه اقدام به هماهنگی نحوه ایاب و ذهاب

 به عهده سازمان متقاضی است.

 دهد:همچنین دبیرخانه در این مرحله اقدامات ذیل را نیز انجام می

 تحویل گزارش خود ارزیابی به ارزیابان 

 تحویل فرم ثبت نام به ارزیابان 

 ارزیابانافزار جایزه برای ایجاد دسترسی به نرم 

 تحویل پاورپوینت مخصوص برای جلسه افتتاحیه در سازمان متقاضی 

 تحویل بج جایزه به ارزیابان 

 توصیه به پوشش رسمی در هنگام ارزیابی 

 اجرای ارزیابی .5.1.7
 های زیر است:شود که این مرحله خود شامل بخشدر این مرحله ارزیابی سازمان متقاضی توسط تیم ارزیابی انجام می

 یابان در محل کارفرما بر اساس زمانبندی توافق شدهحضور ارز 

  شروع فرایند ارزیابی با جلسه افتتاحیه )حضور مدیران ارشد سازمان متقاضی و تیم ارزیابی با هدف معارفه و ارائه

 پاورپوینت مخصوص جلسه افتتاحیه(

 ارزیابی ها توسط تیم ارزیابی و جمع آوری اطلاعات و ثبت شواهد توسط تیمانجام مصاحبه 



 

 

 

 

  تعیین زمان برای دریافت اطلاعات تکمیلی در صورتی که این اطلاعات در زمان ارزیابی در دسترس نباشد و ارسال آن

 به بعد موکول شود.

  پاسخ تیم ارزیابی به سوالات پرسشنامه ارزیابی، علاوه بر تجربه و تخصص ارزیابان که منجر به ارائه نظر یکسان در

 کنند.این نظام نامه نیز استفاده می 12.3ارزیابان از منطق ارزیابی در پیوست شود، ها میارزیابی

 )دریافت اطلاعات تکمیلی )نهایتاً یک هفته بعد از ارزیابی 

  تیم ارزیابی به سازمان ارزیابی حداکثر سه روز کاری بعد از اتمام ارزیابی دبیرخانه اقدام به ارسال فرم رضایتمندی از

 قابل مشاهده است. 12.6کند. نمونه این فرم در پیوست شده می

 تدوین گزارش ارزیابی .5.1.3
یته دهند. کممیحداکثر سه هفته بعد از ارزیابی، ارزیابان گزارش ارزیابی و امتیازات را به کمیته اجرایی و کمیته علمی ارجاع 

 های زیر باشد:کند. گزارش باید شامل بخشها را بررسی میعلمی گزارش

 معرفی جایزه 

 معرفی سازمان متقاضی 

 خلاصه مدیریتی 

 فرایند ارزیابی 

  وضعیت بهینه 

 وضعیت موجود 

 تحلیل شکاف و توصیه 

 امتیازات ارزیابی 

 جمع بندی 

کند. در صورت نیاز برای اصلاحات مورد نظر به ارزیابی می12.5وست  ها را بر اساس چک لیست پیکمیته علمی همه گزارش

 دهد.سرارزیاب ارجاع می



 

 

 

 

 اطلاع رسانی و برگزاری مراسم .5.1.3
ی که زمان متقاضدر این مرحله بعد از تصویب و تایید کمیته علمی، طی یک نامه رسمی خلاصه نتایج و امتیازات کتباً به سا

شود و با هماهنگی کمیته اجرایی تاریخ برگزاری مراسم با حضور همه ذینفعان جایزه تعیین شده و در این ارزیابی شده اعلام می

 شود.تاریخ نماینده سازمان متقاض نیز دعوت می

ه ارسال کند تا در کمیته مربوطه در صورت اعتراض سازمان متقاضی، این سازمان باید فرم مربوطه را تکمیل نماید و به جایز

 قابل مشاهده است.  12.7بررسی شود و نتیجه و اصلاحات احتمالی اعمال گردد. نمونه فرم ثبت اعتراض در پیوست 

 گیریدارسال گزارش کامل و بازخور .5.1.11
های ه به سازمان متقاضی و ارزیابی شده ارسال می شود و طی دورهگزارش کامل و مصوب توسط کمیته مربوط در این مرحله

 شود تا اثربخشی فرایند انجام شده چک شود.یکساله از طرف جایزه با آن سازمان تماس گرفته می

 خود تواند از لوگو و عنوان جایزه دریافتی خود در منابع اطلاع رسانیبنا به شرایط و امتیازات سازمان متقاضی، سازمان می

 این نظامنامه قابل مشاهده است. 12.3استفاده کند. شرایط به کارگیری لوگو در پیوست 

 مدل ارزیابی .6

 معرفی مدل .6.1
 شده است:شان دادهن .Error! Reference source not foundهای فیزیکی جایزه در مدل ارزیابی مدیریت دارایی

 مدیریت عملکرد

EBAM 

 بهبود مستمر
 قابلیت اطمینان

 هایسیستم

 اطالعاتی 

 

مدیریت 
 کار

ههای پایمراقبت  

مدیریت مواد و 
 قطعات

 استراتژی کارکنان و تیم ها
 

 تعالی

 الزامات

 رهبری

1شکل   



 

 

 

 

 

ا ههای فیزیکی در چرخه عمر بر اساس اولویتهای مختلف در پیاده سازی مدیریت داراییهای سازمانها و برنامهدر عمل سیاست

شود. اما تعیین نقطه شروع کار و تدوین برنامه عملی پیگیری رشد در مسیر تعالی های بالادستی سازمان مشخص میو استراتژی

 هایشود. مدل جایزه مدیریت داراییهای فیزیکی انجام میتعالی مدیریت دارایی فیزیکی به کمک مدل هایمدیریت دارایی

یریت ترین مشاوران مدهای فیزیکی گروهی از با تجربهها تجربه مشاوره مدیریت نگهداشت و مدیریت داراییفیزیکی حاصل سال

دیکسون کمپل،  همکاری پروفسور جاردین از دانشگاه تورنتو و  ، به سرپرستی آقای جان IBMهای فیزیکی در شرکت دارایی

های فیزیکی است که فرایند صحه گذاری آن در قالب جایزه مدیریت دارایی 55111و استاندارد ایزو  IAMهمچنین موسسه 

ری، الزامات و انتخاب های فیزیکی در سه بخش رهبدر مدل جایزه،  بلوغ مدیریت دارایییابد. انجام شده و مستمراً بهبود می

شوند؛ که به صورت کلی ده جنبه ها خود به چند جنبه تقسیم میتعالی مورد بررسی قرار گرفته است. هر کدام از این بخش

 اصلی مدل تعالی جایزه را می سازند.

 

 Error! Referenceهای فیزیکی را در جنبه های ده گانه) مدل جایزه، جایگاه بلوغ سازمان در مدیریت چرخه عمر دارایی
source not found.  ( و در پنج سطح ناآگاهی، آگاهی، درک، شایستگی و تعالی ) کند. بر اساس این ( تعیین می1شکل

 های همکار و دیگرموفق سازمان توان فاصله سازمان را از شرایط بهینه مشخص نمود. سپس با مطالعه شیوهبندی میتقسیم

ای هصنایع، راهکارهای سازمان را در رسیدن به شرایط مطلوب مشخص کرد. برای توضیح بیشتر، در سطوح پایین بلوغ فعالیت

هداشت ها نگشود. در این سازمانها به عنوان یک هزینه اضافه نگاه میسازمان بیشتر از جنس واکنشی بوده و  به مدیریت دارایی

کنشی  در مراحل ابتدایی است. در بیشتر حالت تعمیرات دارد و سازوکارهای لازم برای پیاده سازی مدیریت نگهداشت پیش

ها به بلوغ کامل رسیده مقابل در سطح شایستگی و بالاتر از آن در سطح تعالی، سازمان دیگر در مدیریت چرخه عمر دارایی

ساز با افزارهای تصمیمای برای پایش وضعیت تجهیزات در اختیار است. نرم(. در این شرایط امکانات گسترده1شکل است)

ای هها را در اختیار مدیران داراییترین انتخابهای محاسباتی بهینهآوری شده و الگوریتمگیری از اطلاعات گسترده جمعبهره

ها در کل چرخه عمر به یک اصل تبدیل شده کنشی  و مدیریت قابلیت اطمینان داراییکار پیشدهند. فرهنگ فیزیکی قرار می

 ها است.ها، فرایندها و فناوریو سازمان به صورت پیوسته در جستجوی بهبود فعالیت
 



 

 

 

 

 
 1شکل 

ت و انتخاب تعالی  قرار دارند، تشکیل شده است. در اشاره شد که مدل تعالی جایزه از ده جنبه که در سه سطح رهبری، الزاما

ا و ههای فیزیکی به دو موضوع تعالی در تدوین و توسعه سیاستسطح رهبری با هدف بسترسازی ایجاد سیستم مدیریت دارایی

 شود.های کاری پرداخته میها و نیز توانمندسازی کارکنان و تشکیل گروههای مدیریت داراییاستراتژی

ها پرداخته شده است. در این سطح  پنج جنبه به شرح خش میانی مدل به الزامات ایجاد یک نظام پایدار مدیریت داراییدر ب 

 ذیل اشاره شده است.

 بندی و سپس اجرا و گزارشریزی و زمانمدیریت جریان کار: ایجاد فرایند کار از مرحله اعلام نیاز تا برنامه -

سازی فرایندهای خرید قطعات یدکی و های لازم برای بهینهتر اطلاعاتی و فرایندمدیریت مواد و قطعات: ایجاد بس -

 مدیریت موجودی تجهیزات و کالاهای نگهداشت

 برداری و ایجاد نظام آراستگیهای نگهداشت پیشگیرانه، نگهداشت در حوزه بهرههای پایه: مشخص شدن برنامهمراقبت -

 افزارهاها و نرمبرداری از اطلاعات دارایی، پردازش و بهرهآوریهای اطلاعاتی: تعالی در جمعسیستم -

 های عملکردی از سطح تجهیز تا سطح مدیریت کلان سازمانمدیریت عملکرد: تدوین نظام شاخص -

های ییسازی مدیریت داراها سازمان به تعالی در پیادههایی قرار دارد که به پشتوانه بلوغ در آندر بالاترین سطح هرم آپتایم جنبه

 یابد. فیزیکی دست می



 

 

 

 

های قابلیت اطمینان دارایی به ویژه نگهداشت مدیریت قابلیت اطمینان: بلوغ سازمان در اجرا و پیاده سازی تحلیل -

 ( RCMمبتنی بر قابلیت اطمینان )

 های پیگیری بهبود مستمر در تمام جوانب ها و فرایندبهبود مستمر: بلوغ در پیاده سازی چرخه -

 (EBAMها بر پایه شواهد )دارایی مدیریت -

 شود.های ده گانه مدل جایزه )در سه سطح رهبری، الزامات و تعالی( پرداخته میدر ادامه به توضیح هر کدام از جنبه

 رهبری

 وانتهای فیزیکی را به یک سفر تشبیه کرد. البته در سفر پایان مشخصی نمیتوان حرکت به سمت تعالی در مدیریت داراییمی

ای همتصور بود،  اما  همچون هر سفر دیگری رهبری یک امر حیاتی برای موفقیت است. عناصر اصلی در رهبری مدیریت دارایی

 شود.فیزیکی به صورت خلاصه می

 های فیزیکی و منابع انسانی و مالی موجودشناخت مراحل پیاده سازی مدیریت دارایی -

 یت ضروری و حیاتی است تعهد و پشتیبانی مدیران ارشد که برای موفق -

هایی که بیشترین تاثیر را در موفقیت خواهند های واقعی و فعالیتشناخت دقیق از شرایط موجود سازمان، اولویت -

 داشت.

های سازمان باید بتوانند دیگران را در این تلاش در درگیر و همراه کردن تمام سطوح سازمان. رهبران مدیریت دارایی -

ان برداری از کارکنموانع را برطرف سازند، الگوی دیگران باشند و فرصت ظهور استعدادها و بهره مسیر راهنمایی کنند،

 مشتاق را فراهم سازند.

ای هها قرار گرفته اند. در ادامه به توضیح این دو مفهوم در مدیریت داراییدر سطح رهبری دو جنبه استراتژی و کارکنان و تیم

 شود.فیزیکی پرداخته می

 تژیاسترا

های فیزیکی به این موضوع پرداخته شد. در بخش قبل در خصوص اهمیت تدوین استراتژی و ارتباط پیشرفت در مدیریت دارایی

های های استراتژیک سازمانترین فعالیتهای فیزیکی به عنوان یکی از اصلیشود که مدیریت داراییدر این فرصت یادآوری می

ها، در تعامل با اهداف و راهبرهای های چرخه عمر داراییها و برنامهخط مشی، استراتژی دارایی محور، نیازمند مشخص کردن

وان تهای فیزیکی میها در پیاده سازی مدیریت داراییها است. از مهمترین اهداف استراتژیک سازماناصلی سازمان و دیگر بخش

 به این موارد اشاره کرد.

 های فیزیکی،راییپذیری به دابیشینه کردن زمان دسترس -



 

 

 

 

 کاهش هزینه به ازای واحد خدمات/تولید )کاهش متوسط هزینه نگهداشت(،  -

درصدی میزان سرمایه در  25بهینه سازی حجم قطعات و سرمایه موجود در انبار قطعات یدکی، )برای مثال، کاهش  -

 دهی(درصدی سرویس 35انبار با حفظ سطح 

 تر از تقاضاهای اضطراری و تخمین دقیقنه، حذف فعالیتگویاهای پیشگیرانه و پیشافزایش فعالیت -

شدۀ فعلی به وضعیت مطلوب است. های فیزیکی در واقع نقشه راهی جهت رسیدن از وضعیت شناختهاستراتژی مدیریت دارایی

ان داخلی و خارجی کند، الزامات ذینفعهای فیزیکی را مشخص میهای مدیریت داراییها و برنامهاما در نهایت آنچه استراتژی

 های کلی سازمان است.سازمان و اهداف و استراتژی

 ای ذیل پیروی کرد:توان از الگوی هشت مرحلههای فیزیکی میو برنامه های مدیریت دارایی  در تدوین استراتژی

 های فیزیکی هستند.شناسایی موضوعات اصلی سازمان که در ارتباط با مدیریت دارایی (1

 های شناسایی شده.گیری سازمان در مواجه با موضوعات و چالشاهداف مشخص و قابل اندازهتعیین یا مرور  (2

 های فیزیکی، در  جهت برآورد اهداف سازمانی.تعریف چشم انداز کلی و اهداف عینی مدیریت دارایی (3

 های فیزیکی.های پشتیبان برای پیگیری اهداف مشخص شده در مدیریت داراییتوسعه استراتژی (3

ها هستند؛ های مدیریت داراییکننده پیاده سازی استراتژیها و راهکارهایی که تسهیلها، روشص کردن برنامهمشخ (5

 ها بر اساس آنالیز حساسیت وهای فیزیکی شامل جزئیاتی نظیر رده بندی داراییبرنامه استراتژیک مدیریت دارایی

های های بهره برداری و برنامهید و یا طراحی، ویژگیهای مدیریت ریسک، ملاحظات کیفی و کمی خرسلامت، برنامه

 نگهداشت و نوسازی دارایی خواهد بود.

 .های فیزیکیهای عملکردی برای فرایندهای پشتیبان مدیریت داراییتعریف و پیاده سازی شاخص (6

 های فیزیکی.محاسبه، نمایش و اطلاع رسانی نتایج به دست آمده از پیاده سازی مدیریت دارایی (7

گیری از یک سیستم مدیریتی برای اجرای برنامه های مشخص شده. انتخاب مدل  و سیستم مدیریتی بر اساس بهره (3

 شود. شرایط، تجارب و راهبردهای مدیریتی سازمان انجام می

اجرای  های پرکاربرد در[( یکی از سیستمPDCAریزی، اجرا، چک و اقدام ]به طور نمونه، استفاده از چرخه دمینگ )برنامه

مراجع راهنمای پیاده سازی سیستم   ISO 55000و  PAS 55های فیزیکی است. دو استاندارد های حوزه مدیریت داراییبرنامه

ر های فیزیکی بهای سیستم مدیریت داراییهای فیزیکی بر اساس چرخه دمینگ هستند. در خصوص ویژگیمدیریت دارایی

 این نظامنامه توضیحات اجمالی ارائه شده است. ، در ادامه 55111اساس استاندارد ایزو 

 هاکارکنان و تیم



 

 

 

 

جام شود و چگونگی انها )آنچه انجام میها )مالی، فکری و فیزیکی(، فرایندهر کسب و کاری از سه جزء تشکیل شده است. دارایی

ز آن کنند، بخشی اوارد کسب و کار میآن( و کارکنان. به تعبیری کسب و کار و سازمان تعمیم کارکنان است. هر آنچه کارکنان 

 کند. حتی به صورت خاص، در ادبیات مدیریتشود. با تغییر کارکنان، حتی یک نفر، کل کسب و کار تغییر میکسب و کار می

ا، توجه هسازمان یاد شده است. برای بلوغ در جنبه کارکنان و تیم های فیزیکی از منابع انسانی به عنوان مهمترین داراییدارایی

 های کارکنان ، توسعه ساختارهای حکمرانیبه توسعه فرهنگ سازمانی، انگیزه بخشی و مدیریت تغییرات آن، توسعه شایستگی

و منطبق بر شرایط فرهنگ کاری سازمان از  سازی نظام ارزیابی عملکرد و پاداش پویاچابک، چند مهارتی بودن افراد و پیاده

ای هبه صورت خلاصه به نقش سطوح اصلی مدیریت ارشد، مدیران میانی و سرپرستان و تکنسین ای برخوردار است.اهمیت ویژه

 شود.اشاره می سازی مدیریت داراییعملیاتی در موفقیت پیاده

 لتوان به موارد ذیهای فیزیکی، میاز داراییاز مهمترین وظایف مدیران ارشد سازمان برای اثرگذاری در تولید بیشترین ارزش 

 اشاره کرد:

 های فیزیکیایجاد و اطلاع رسانی چشم انداز سازمان در آینده مدیریت دارایی -

 های فیزیکیتوسعه استراتژی مدیریت دارایی -

 های بنیادین سازمان که سازمان و کارکنان به آن پایبند باشند.ایجاد ارزش -

 های فیزیکیمشارکت در طراحی و توسعه سیستم مدیریت دارایی -

 های فیزیکیختار سازمانی پیاده سازی مدیریت داراییایجاد سا -

 های فیزیکی اختصاص وظایف روشن به فعالان حوزه مدیریت دارایی -

 های پذیرفته شده در سازمانتعیین استانداردها و شاخص -

 تشریح دقیق و روشن اهداف، تصمیمات و دیگر موضوعات برای مدیران میانی و سایر کارکنان -

های مرتبط با مراحل مختلف های اثرگذاری مدیران میانی سازمان، به ویژه مدیران حوزهمترین موارد و روشبه صورت مشابه مه

 برداری و نگهداشت، در مدیریت دارایی به شرح ذیل است.ریزی، تدارکات، مهندسی، بهرهها همچون برنامهچرخه عمر دارایی

 های فیزیکیسازی سیستم مدیریت داراییپیاده -

 های مشخص شدهها در تطابق با ارزشبرنامهاجرای  -

 های بالقوههای تحت مدیریت برای رسیدن به توانمندییاری رسانی به مجموعه -

 اختصاص وظایف روشن و قابل رصد به مجموعه افراد تحت مدیریت -

 های فیزیکیدستیابی به اهداف و استانداردهای مشخص شده در مدیریت دارایی -



 

 

 

 

 های فیزیکیهای مدیریت دارایییاده سازی برنامهرفع موانع موفقیت در پ -

 ها و راهبردهای اجرا برای کارشناسان، سرپرستان و تکنسین های عملیاتیمشخص کردن برنامه -

 .کندهای ذیل جلوه میهای فیزیکی در مجموعه فعالیتدر سطح کارشناسان و سرپرستان عملیاتی سازمان مدیریت دارایی

 بندی انجام شدهساس زمانها  بر ااجرای برنامه -

 هاهمفکری و همیاری در شناسایی و رفع موانع اجرای موفق برنامه -

 RCM( و RCA)  ایهای علل ریشههای بهبود مستمر همچون تحلیلهای حل مشکلات و تحلیلمشارکت در برنامه -

 های جدیدتلاش برای توانمندی بیشتر و فراگیری صلاحیت  -

 سطح الزامات

های خود قرار دارند مشترک است، توجه و از بلوغ در مدیریت مجموعه دارایی هایی که در سطح مطلوبیسازمان آنچه در تمام

های اطلاعاتی و مدیریت های پایه، سیستمقطعات یدکی، مراقبت گذاری در پنج حوزه مدیریت کار، مدیریت مواد وسرمایه

 عملکرد است. 

 مدیریت کار

، به شیوه درست، و در زمان درست است. در جنبه مدیریت کار مجموعه فرایندهای لازم برای مدیریت کار انجام کار درست

ل شکگیرد. اولین گام شناسایی کار است)ریزی، زمانبندی و اجرای وظایف و ارائه خدمات در سازمان  مورد توجه قرار میبرنامه

شود. به طور مثال، اعلام ر اساس اطلاعات ورودی و یا موجود در سازمان یک فعالیت به خصوص شناسایی می(. در این مرحله ب2

یک خرابی در سطح شرکت و یا رسیدن موعد یک فعالیت پیشگیرانه، شروع مرحله شناسایی است. پس از این مرحله نوبت به 

جام شود، منابع لازم برای آن، و مدت زمانی مطلوب انجام آن تعیین ریزی دقیق آنچه باید انرسد. در طی برنامهریزی میبرنامه

های موجود در رسد. در زمانبندی زمان مطلوب انجام کار بر اساس ظرفیتبندی میریزی نوبت به زمانگردد. پس از برنامهمی

های نگهداشت مطلوب است. اما های هفتگی برای فعالیتگردد. به صورت تجربی زمانبندی در بازههای مشخص تعیین میبازه

 های زمانبندی متغیر خواهد بود. در حوزه ساخت با توجه به حجم پروژه بازه

ر انجام تشود. در این مرحله زمانبندی دقیقها در قالب دستورکار به سرپرستان عملیاتی ارجاع داده میپس از زمانبندی، فعالیت

اساس رعایت اصول ایمنی و کیفیت و دقت اجرای کار خواهد بود. در پایان نیز شود. گام بعدی اجرای کار بر کار مشخص می

وند. شگزارش کامل از شرایط انجام کار، منابع صرف شده و نکات خاص کار برای افزایش دقت، یادگیری و بازخورد از کار، ثبت می

که بنا بر شرایط ویژه، به هیچ وجه امکان  تنها استثنا در این چرخه شرایط وقوع کارهای اضطراری است. در خصوص کارهایی

های عملیاتی ارجاع ریزی وجود ندارد، کار به صورت اضطراری و به صورت مستقیم پس از شناسایی به گروهصرف زمان برنامه

 های فیزیکی کاهش هر چه بیشتر احتمال وقوعداده می شود. یکی از مهمترین اهداف عملیاتی پیاده سازی مدیریت دارایی

 چنین شرایطی است.



 

 

 

 

 

 . فرایند کلی مدیریت کار2شکل 

 های پایهمراقبت

ها هایی است که برای حفظ سلامت، کارکرد و ایمنی آن در طول چرخه عمر دارایی، مجموعه فعالیتهای پایهمنظور از مراقبت

ود. شبرداری، نگهداشت و اصلاح صرف میها در چرخه بهرهر داراییگردد. اشاره شد که بیشترین زمان از عمتدوین و عملیاتی می

های مراقبتی و بازرسی است. هرچند پیش ای از فعالیتحفظ سلامت تجهیز در این دوره خاص منوط به اجرای مجموعه گسترده

ست. مجموعه اقداماتی نظیر اندازی صحیح و ایمن تجهیز نیز در حفظ سلامت آن حیاتی ااز این دوره شرایط حمل، نصب و راه

 شود.ای از تجهیزات توصیه میهای پایهموارد ذیل برای مراقبت

 های سازماناندازی تجهیز بر اساس دستورالعملنظارت بر کیفیت و انطباق شرایط انتقال، نصب و راه -

ید مداوم و گزارش شرایط های فیزیکی؛ همچون بازدهای حوزه مدیریت داراییبرداران در اجرای برنامهمشارکت بهره -

ها و مواردی از این دست که در ها، حفظ نظام آراستگی داراییتجهیزات، چک عملکرد و پایش وضعیت کلی دارایی

 ها به آنها پرداخته شده است. بردرای در چرخه عمر داراییتوضیح مرحله بهره

مواردی چون تعمیر و یا تعویض  تجهیز؛ شاملای ( دورهPMریزی شده )های نگهداشت برنامهاجرای مجموع فعالیت  -

 ای قطعات دوره

های های پایش وضعیت روغن، تست لرزش، اجرای تستهای نگهداشت پیشگویانه همچون اجرای برنامهاجرای برنامه -

 ترموویژن و آلتراسونیک 

جهیزات بر اساس الزامات ( محیط کار و تجهیزات و توجه به حفظ آراستگی و نظافت ت5Sپیاده سازی نظام آراستگی ) -

5S 

   های اطلاعاتیسیستم

های بلوغ ای از مدلبه جهت اهمیت روز افزون، در ادبیات مدیریت فناوری اطلاعات برای تعالی مدیریت داده و اطلاعات، مجموعه

یت داده، حکمرانی های تدوین استراتژی و اهداف مدیرها توجه به بلوغ در جنبهتخصصی ارائه شده است. وجه غالب این مدل



 

 

 

 

برداری از داده و فرایندهای پشتیبان مانند مدیریت های مدیریت یکپارچه داده، بهرهداده، کیفیت داده، معماری و زیرساخت

 ریسک و مدیریت عملکرد، است.

، برای اعاتیهای مدرن اطلهای فیزیکی و پیاده سازی سیستمبه صورت مشابه اهمیت بلوغ یافتگی در مدیریت اطلاعات دارایی

ها قرار های اصلی در مدیریت داراییشرطهای فیزیکی در طول چرخه عمر آنان، از الزامات و پیشآوری اطلاعات داراییجمع

کرد. به صورت گسترده، از های فیزیکی را در پنج گروه ذیل طبقه بندیتوان اطلاعات داراییگرفته است. به صورت کلی می

 های استراتژیکگیریهای مختلف و آنالیز و تصمیمها در مدیریت عملیاتی و  فرایندهای کاری در بخشمجموعه اطلاعات دارایی

 شود.سازمان استفاده می

های اطلاعاتی های سازمان که به صورت ثابت در سیستمای از داراییموجودی/ ثبت دارایی ها: مجموعه اطلاعات شناسنامه -

 شود.ثبت می

آوری می شود. اطلاعات مرتبط با جموع داده های مرتبط به دارایی که در طول چرخه عمر آن جمعها: متاریخچه دارایی -

 شود.برداری و نگهداشت و تعویض  و نوسازی آن به صورت پویا جمع آوری میایجاد/ساخت در سازمان، بهره

 اهبرداری و نگهداشت از داراییی بهرههااسناد: اسناد تهیه شده از طرف سازنده و تامین کنندگان و  همچنین دستورالعمل -

 CADاطلاعات طراحی: محاسبات طراحی و نقشه های دو و سه بعدی  -

د توانها: مجموعه اطلاعاتی که به صورت فیلم و عکس از دارایی تهیه شده است. بعضی از تصاویر میتصاویر و فیلم -

 های سلامت دارایی باشد.ها و ارزیابیمستندات بازرسی

برداری از این های ارتقاء سطح بهرهسازی راهبردها و برنامهها و همچنین پیادهاین حجم گسترده از اطلاعات داراییمدیریت 

 مند مدیریتهای فیزیکی سازمان است. امروزه به صورت نظامهای اصلی فعالان بخش مدیریت داراییاطلاعات یکی از فعالیت

های فیزیکی انجام افزاری مدیریت داراییهای نرمها در بستر سیستمیریت داراییمجموعه اطلاعات و فرایندهای مرتبط با مد

ریزی یا برنامه EAMSهای بنگاه ، سیستم مدیریت تجهیزات و دارایی CMMSهای مدیریت نگهداشت شود. انواع سیستممی

های مدیریت ها و آنالیز اثر بخشی برنامهراییهای مدیریت چرخه عمر داریزی فعالیتابزارهایی کارا در برنامه ERPمنابع بنگاه 

زاری افهای نرمهای فیزیکی هستند. اما در ارزیابی انتخاب، گستره و روش پیاده سازی اثر بخش هر کدام از این سیستمدارایی

های ر سیستماجرای مطالعات لازم و تحلیل نقاط قوت و بهبود، بر اساس اهداف و راهبردهای ویژه سازمان و سطح بلوغ دیگ

 شود. های اصلاح و به روز رسانی فرایندهای سازمانی توصیه میمدیریتی و همچنین اجرای برنامه

و هوشمندسازی مدیریت فرایندهای سازمانی و همچنین فراگیری  های یکپارچهلازم است اشاره شود، با توجه به ظهور فناوری

ها با نام کلان داده، یادگیری ماشینی زمینه ظهور نسل جدیدی از سیستم(، IIoTهایی نظیر اینترنت اشیاء صنعتی )فناوری

آوری حجم بالایی از ( فراهم شده است. در این راهکارهای در حال تکامل، با جمعAPMها )راهکارهای مدیریت عملکرد دارایی

های ترین حالتهای هوش مصنوعی، بهینههای فیزیکی و با استفاده از الگوریتمهای مصرف مشترکین و شرایط سلامت داراییداده

 شود. برداری و نگهداشت بر اساس آن انجام میهای بهرهریزی فعالیتها تحلیل شده و برنامهعملکرد دارایی



 

 

 

 

 مدیریت عملکرد

زمان با اهای فیزیکی را یک کلان فرایند استراتژیک در سازمان در نظر گرفت. ستوان مدیریت داراییدر رویکرد کل نگرانه می

ا ههای فیزیکی، نقاط لازم برای بهبود در داراییهای سیستم مدیریت داراییها، فرایندها و خروجیگیری ورودیاستفاده از اندازه

ری تهای این فرایند مواردی وجود دارد، مانند نیروی انسانی و قطعات، که به نسبت سهلکند. در ورودیو فرایندها را مشخص می

های دیگر همانند تاثیر آموزش و تجربه کارکنان بسیار دشوار است. به صورت گیری ورودیگیری هستند. اما اندازهقابل اندازه

ها و بعضی دیگر، تری دارند، مانند درصد افزایش دسترسی پذیری و کاهش هزینهها نیز نمود روشنمشابه بعضی از خروجی

شود. در این مسیر، لازم است های خاص انجام میند و محاسبه آنها از روشهمچون روحیه کارکنان سازمان، معیار روشنی ندار

های نشان دهنده های در حال اجرا، مجموعه شاخصها و برنامهبرای مشخص کردن تاثیر و مدیریت عملکرد سازمان در فعالیت

کل شوب آنها به صورت مداوم رصد شود )های فیزیکی تدوین شده و فاصله سازمان از حد مطلتاثیر گذاری فرایند مدیریت دارایی

های فیزیکی و همچنین تدوین های ورودی، خروجی و اثر بخشی فرایند مدیریت داراییکلیت تعریف و مدیریت شاخص .(3

 سازند. ملکرد را میهای بهینه کاوی و سنجش فاصله سازمان از شرایط مطلوب اجزای جنبه مدیریت عبرنامه

 

 .Invalid source specifiedهای فیزیکی به عنوان یک فرایند. مدیریت دارایی3شکل 

 

 قطعات یدکی مدیریت مواد و

ی بردار/ساخت و اجرای عملیات بهرههای فیزیکی، لازم است در مرحله ایجادهای فنی در مدیریت داراییجهت انجام مؤثر فعالیت

و نگهداشت، در زمان و مکان مناسب تجهیزات و قطعات مناسب برای استفاده آماده باشند. اغلب عدم وجود قطعه به معنی عدم 

شود که فرایند مدیریت مواد و قطعات، مهمترین فرایند پشتیبان مدیریت کار موثر امکان انجام کار است. این موضوع سبب می

های فیزیکی کارآمد، یکپارچگی دو فرایند اصلی مدیریت کار های یک سیستم مدیریت داراییشناخته شود. از مهمترین ویژگی



 

 

 

 

رای اج های فیزیکی باید یکپارچه سازی این دو فرایند را در اولویت(. مدیران دارایی3شکل و مدیریت قطعات یدکی است)

های بهبود در سازمان خویش قرار دهند. مدیریت مواد و قطعات یدکی موثر تضمین کننده تحویل به موقع و در تعداد برنامه

 های عملیاتی است.درست قطعات یدکی به گروه

 

 

 . ارتباطات بین دو فرایند اصلی مدیریت کار و مدیریت قطعات یدکی3شکل 

 لیانتخاب تعا

سازی فرهنگ اصلی توجه به نیازهای نیروی انسانی و پیاده های فیزیکی به صورت خلاصه به دو عاملموفقیت در مدیریت دارایی

 شود. در بخشهای فیزیکی هم تعبیر میوابستگی دارد. از این دو عامل به کلیدهای اصلی موفقیت مدیریت دارای کنشیپیش

نگ کار سازی فرهبع انسانی اشاره شد. اما در سطح انتخاب تعالی بیشتر به تعالی در پیادهرهبری به اهمیت موضوع مدیریت منا

ها، ی از روشاکنشی در اختیار داریم، مجموعهانسانی، آنچه برای تعالی در بینش پیش شود. علاوه بر داراییپیشکنشی پرداخته می

های فیزیکی زمان را قادر خواهند کرد که بیشترین ارزش را از داراییها در کنار هم ساها است. این سرمایهفرایندها و فناوری

های (، فرایندRCMها می توان به تحلیل نگهداشت مبتنی بر قابلیت اطمینان )ها و فرایندهای روشخود به دست آورد. از مثال



 

 

 

 

گیری بر های آماری در تصمیمو الگوریتم ( و استفاده از دادهRCA) ایهای تحلیل علل ریشهبهبود مستمر با استفاده از تکنیک

 اشاره کرد. پایه شواهد

 نگهداشت مبتنی بر قابلیت اطمینان

سازی بسامد حوادث منجر به توقف سازی زمان در دسترس و کمینهمدیریت قابلیت اطمینان به صورت خلاصه در پی بیشینه

وجبات افزایش دسترسی پذیری، کاهش تلفات و صرفه جویی در ها ماست. مدیریت قابلیت اطمینان با افزایش زمان بین خرابی

ترین برنامه نگهداشت دارایی با پیاده سازی روش نگهداشت مبتنی بر قابلیت کند. اثر بخشهای سازمان را فراهم میهزینه

 هداشت و اصلاحات آنهای فیزیکی،  پرداختن به تدوین برنامه نگ( به دست می آید. در ادبیات مدیریت داراییRCMاطمینان )

برداری و نگهداشت دارایی تجویز شده است. اما اجرای آن در مرحله بهره در مرحله طراحی و یا خرید RCMبر اساس تحلیل 

در مراحل ابتدای چرخه عمر دارایی، مهیا شدن فرصت  RCMشود. مزیت اجرای های حساس موجود توصیه اکید میبرای دارایی

برداری و نگهداشت است. در های عملیاتی و محیطی دوره بهرههای مدیریت ریسکتخاب بهترین روشلازم برای تحلیل و ان

برداران و متخصصان نگهداشت دارایی گردآوری شده و موثرترین برنامه نگهداشت اجرای این تحلیل دانش و تجربه طراحان، بهره

این روش به کاملترین روش موجود برای اصلاح طراحی و تدوین  و اصلاح دارایی در اختیار قرار خواهد گرفت. از همین روی از

 شود.برنامه نگهداشت تعبیر می

 بهینه سازی و بهبود مستمر

مندی از نتایج  دارد. اما بهره ریشه در مرحله طراحی دارایی RCMبه صورت پیش فرض مدیریت قابلیت اطمینان و اجرای 

ریزی، است. اگر چرخه کیفیت دمینگ )برنامه RCMود مستمر، پس از پیاده سازی های بهبگیری از روششگرف آن حاصل بهره

توان را می RCM[( را رویکردی برای استمرار جریان بهبود در نظر داشته باشیم، اجرای تحلیل PDCAانجام، چک و اجرا ]

نظارت بر نتایج و عملکرد به دست آمده است؛   (Do؛ پیاده سازی آن مرحله انجام ) ( در نظر گرفتPlanریزی )فعالیت برنامه

های تدوین های لازم برای اصلاح هر گونه نقص و به روز رسانی برنامه( این چرخه و مجموعه فعالیتCheckمرحله بازبینی )

 ی بهبودهاها و اجرای برنامهسازند. پیاده سازی فرایندها، تشکیل کارگروه( از چرخه بهبود کیفیت را میActشده مرحله اجرا )

گذاری روی (، سرمایهRCAای )های علل ریشههای نگهداشت، اجرای نتایج تحلیلهای بهینه سازی برنامهمستمر همچون برنامه

 هایهای نام برده شده از نمونه فعالیتها برای استفاده در تحلیلسازی نرم افزاری از عملکرد داراییمدل سازی و اجرای شبیه

 سازمان هستند.  جنبه بهبود مستمر در

 (EBAMهای فیزیکی بر پایه شواهد )مدیریت دارایی

های فیزیکی بر پایه شواهد است. با پیشرفت فناوری های فیزیکی موضوع مدیریت داراییهای مدیریت داراییاز جدیدترین پدیده 

کی های فیزیها در بین مدیران داراییناوریهای تصمیم ساز، فرهنگ استفاده از این فدر حوزه علم داده و گسترش ابزارها و برنامه

-گیری از الگوریتمهای تجهیزات و بهرههای عملکردی، نگهداشت و خرابیآوری گسترده دادهنیز در حال گسترش است. با جمع

ر شتاب پ هایی دست یافت که در غیر این حالت میسر نبوده اند. اما ظهور و پیشرفتتوان به نتایج و توصیههای محاسباتی می



 

 

 

 

در مراحل پیوسته  ای دارایی، تغییراتی در فرهنگ و فرایندهای کار و دقت در جمع آوری اطلاعات عملکردی و هزینهاین پدیده

 گیری باگیری از شواهد )داده و تحلیل آن( در تصمیمهای لازم برای  بلوغ در بهرهطلبد. مجموعه فعالیتچرخه عمر را نیز می

 ( و در سطح انتخاب تعالی مورد توجه قرار گرفته است. EBAMهای فیزیکی بر پایه شواهد )ت داراییعنوان جنبه مدیری

-ها، وابسته به توانمندیهای داراییسازی بر اساس دادهو تصمیم های تحلیلترین روشسازی جدیدلازم است اشاره شود که پیاده

های مدل آپتایم در سطح ت فرایندهای سازمان است. در شرح جنبهآوری و مدیریت اطلاعات و  مدیریهای سازمان در جمع

ا هها پرداخته شد. تعالی در این جنبهالزامات به موضوعات فرایند مدیریت کار، فرایندهای پشتیبان آن و مدیریت اطلاعات دارایی

های فیزیکی بر پایه ریت دارایینیازهای بلوغ در جنبه مدیهای شبکه هوشمند از پیشسازی فناوریو حرکت به سمت پیاده

سازی بیشتر مدیریت دارایی، علاوه بر موارد گفته شده، شواهد است. اما پایدارسازی مسیر توسعه سازمان در این جنبه و هوشمند

این افراد  ایهروز است. از مهمترین ویژگیهای بهها و شایستگینیازمند توجه بیشتر به توسعه نیروی انسانی توانمند و با آموزش

 های کاری اشاره کرد.توان به علاقه به یادگیری مداوم، تفکر خلاق و میل به ایجاد تغییر در خود و روشمی

 نحوه امتیازدهی و سطح بندی .6.2
هستند، عملکرد مناسبی در عناصر سطح  های فیزیکی موفقهایی که در مدیریت داراییبه تجربه ثابت شده است که شرکت

یابند اما  میهایی از سطح الزامات به سطح تعالی دست کنند و حتی در اجرای جنبهآنها را آگاهانه انتخاب میرهبری دارند و 

گذاری قابل توجهی در سطوح رهبری و الزامات داشته و عناصری را از سطح هایی که عملکرد عالی دارند، آگاهانه سرمایهشرکت

هرم،  ها نیست. اینتوجه داشت که مدل آپتایم یک نسخه برای اجرای بهترین شیوهتعالی به این ترکیب می افزایند. اما باید 

لوغ ریزی برای بدهد. اما لزوم برنامهاستراتژی زیر بنایی است که مسیرهای متعددی را برای موفقیت در اختیار کاربران قرار می

توانند حرکت ها و شرایط موجود میوجه به اهداف، اولویتها با تاز پایین هرم به بالای آن هدف طراحان مدل نبوده است. سازمان

های فیزیکی تقویت های هرم آغاز کنند، اما برای پایدارسازی پیشرفت در مدیریت داراییدر مسیر تعالی را از هر کدام از جنبه

 ی فیزیکی است. هاسطح رهبری و در پی آن بلوغ در سطح الزامات از بایدهای موفقیت در تعالی در مدیریت دارایی

 های فیزیکی. تفاوت سازمان ها در بلوغ در  مدیریت دارایی1جدول 

 ها با سطح بالای بلوغهای سازمانویژگی ها با سطح پایین بلوغهای سازمانویژگی جنبه تعالی

 استراتژی

 راهبردهای واکنشی -

 ضعف در برنامه ریزی راهبری -

ین برنامه های ای به تدوکم توجه -

 هاچرخه عمر دارایی

 های بلند مدت بهبودبرنامه -

های مشخص راهبردهای مدیریت دارایی  -

 و کاربردی

توجه به نگاه چرخه عمر در تدوین برنامه  -

 هاهای مدیریت دارایی



 

 

 

 

 اهکارکنان و تیم

های فنی و عدم کفایت آموزش -

 سیستمی

ساختار سلسله مراتبی و دشواری  -

 ه های سازمانارتباط بین لای

 سطح پایین فرهنگ کار تیمی  -

توجه به بهبود مستمر توانمندی های  -

 کارکنان

تنوع کارگروه های تخصصی در پیاده  -

 های مدیریت دارایی هاسازی برنامه

 توجه به چند مهارتی بودن افراد -

 مدیریت کار

 به روز نبودن فرایند مدیریت کار -

ریزی و توجه کم به مفاهیم برنامه -

 دیزمانبن

ریزی در فرایندهای توسعه یافته برنامه -

 های مهندسی و نگهداشتبخش

 سطح پایین انحراف از برنامه در کار -

مدیریت مواد و 

 قطعات

 ضعف در مدیریت انبار و موجودی -

 نبود شاخص های عملکردی انبار -

 درصد 35سطح خدمات بالاتر از  -

 مدیریت هوشمند موجودی -

 کار یکپارچگی فرایند انبار و مدیریت -

 مراقبت های پایه

 نگهداشت واکنشی -

نگهداشت و  بازرسی های زمان بندی  -

( در حد محدود و غیر PMشده )

 بهینه

 سیستم نگهداشت پیشگیرانه -

 استفاده از تکنیک ها بر پایه تحلیل  -

سیستم های 

 اطلاعاتی

 سیستم دستی مدیریت فرایندهای کار -

 عدم ثبت صحیح اطلاعات و گزارش ها -

ستم ها، مدیریت دارایی ها، یکپارچگی سی -

 مدیریت خرید و انبار و مدیریت مالی

 پایگاه داده کاملا یکپارچه -

 مدیریت عملکرد

 عدم روش نظام مند محاسبه شاخص -

عدم امکان محاسبه هزینه های  -

 مدیریت دارایی ها

استفاده از روش های بهینه کاوی و  -

 الگوبرداری

محاسبه کامل شاخص های هزینه دارایی  -

 ها

دیریت قابلیت م

اطمینان 

(RCM) 

 عدم ثبت داده های خرابی -

ضعف در دانش مدیریت قابلیت  -

 اطمینان

 RCM  پیاده سازی مطلوب -

ارتباط پویا بین بهره برداری، نگهداشت و  -

 مهندسی



 

 

 

 

 بهینه سازی

عدم توجه به تشکیل کارگروه های  -

 بهبود مستمر

 ضعف در کار تیمی -

 پویایی در تشکیل کار گروه های بهبود -

 مستمر

توسعه فرایندها و به روز رسانی برنامه ها  -

 و فرایندها

EBAM 

نبود اطلاعات قابل استناد از سوابق  -

 تجهیزات

و  هاعدم آشنایی متخصصان با تحلیل -

-ها و ابزارهای پشتیبان تصمیم روش

 گیری

استفاده گسترده از داده های چرخه عمر  -

گیری های سیستم مدیریت در تصمیم

 هادارایی

ح بالای هوشمندی  و استفاده از مدل سط -

سازی  و نرم افزار های خبره در تحلیل 

 های قابلیت اطمینان و چرخه عمر

 

 بندی وتوانند جزئیات بیشتری از سطحهای دارایی محور میهای فیزیکی و سازمانهای جایزه مدیریت داراییهمچنین ارزیاب

 این سند ملاحظه کنند. 12.1امتیازدهی بر اساس مدل جایزه را در پیوست 

 تشریح شده است. 12.11همچنین منطق ارزیابی در پیوست 

 صحه گذاری .6.3
زدیک بوده و ممکن است به جای یکی از جفت واژه های پرکاربرد در سیستم های مدیریت کیفیت که به لحاظ مفهومی به هم ن

می باشند. این دو واژه، هر دو نماینده مفاهیم، فعالیت ها و  ”یگذار صحه“و  ”یقتصد“یکدیگر به کار گرفته شوند، کلمه های 

اقداماتی مهم در فرآیند طرح ریزی، طراحی و پدیدآوردن محصولات یا خدمات می باشند. این فرآیند سیستماتیک و نظام مند 

ناسایی و دریافت مشخصات فنی محصول، خواسته های مشتری، الزامات قانونی و همچنین جنبه های ایمنی و زیست با ش

محیطی شروع می شود. در مراحل انتهایی این پروسه، فعالیت های تصدیق و صحه گذاری مالک فرآیند را از برآورده شدن کلیه 

 .مطمئن می نمایند الزامات، خواسته ها و نیازمندی های محصول / خدمت،

 Verification تصدیق

 .اندشواهد عینی در مورد اینکه الزامات و یا خواسته های مشخص شده، برآورده گردیده آوردن فراهم تأیید از طریق

 Validation گذاری صحه

مورد نظر یا کاربرد خاص برآورده تأیید از طریق فراهم آوردن شواهد عینی در مورد این که الزامات و یا خواسته ها برای استفاده 

 .شده اند



 

 

 

 

 .)پس از صحه گذاری( به کار می رود یت مربوطهوضع کردن مشخص منظور به ”ی شدهگذار صحه“اصطلاح 

 :فرایند صحه گذاری، بازنگری، اجرای آزمایشی و تصویب

 

بررسی ساالنه مدل/ دریافت پیشنهاد 

مطالعات اولیه تغییرات توسط کمیته علمی

ه تایید اولیه و اجرای آزمایشی تغییرات توسط کمیت
راهبری

اجرای آموزش های اولیه به کمیته داوران و ارزیابان 
توسط نماینده کمیته علمی

انتخاب پایلوت های آزمایش بر حسب نیاز تغییرات
توسط دبیرخانه و تایید کمیته راهبری

اجرایی آزمایشی تغییرات در سازمان های پایلوت

ارسال نتایج به کمیته علمی توسط ارزیابان

بررسی نتایج توسط کمیته علمی

تایید و تصویب تغییرات توسط کمیته راهبری

ایجاد تغییرات در اسناد مرتبط، آموزش و اجرای نهایی
توسط دبیرخانه



 

 

 

 

 دریافت پیشنهاد / بررسی سالانه مدل

های بالادستی از جمله سازمان یان، سازمان نظارتی، ارزیابان، کمیته ها، مشاوران، سازمانپیشنهادات می توانند از طرف مشتر

 .وری و متخصصان حوزه به دبیرخانه جایزه ارسال شود و یا به صورت سالانه اقدام به بررسی نتایج شودملی بهره

 مطالعات اولیه تغییرات توسط کمیته علمی

های ورودی از مرحله قبل را با توجه به معیارهای استاندارد صحه گذاری و طراحی مدل در این مرحله کمیته علمی می بایست

 .تعالی در مدیریت بررسی نماید و یک گزارش از ابعاد و نحوه اجرای تغییرات آماده سازد و به کمیته راهبری ارسال کند

 تایید اولیه و اجرای آزمایشی تغییرات توسط کمیته راهبری

میته راهبری، گزارش واصله از مرحله قبل را بررسی می کند و در صورت موافقت برای اجرای آزمایش معرفی در این مرحله ک

 .کند و یا از کیته علمی درخواست اطلاعات بیشتر می کند و یا پیشنهاد را رد می کندمی

 اجرای آموزش های اولیه به کمیته داوران و ارزیابان توسط نماینده کمیته علمی

های لازم در ارتباط با آن داده شود. بسته به اینکه تغییرات مدل باید به کمیته داوران و ارزیابان منتقل شود و آموزش تغییرات

تواند به صورت حضوری یا ارسال ایمیل و ارائه توضیحات باشد. در صورت در چه مواردی و چه حجمی است این آموزش می

 .دهدقالب جلسات آموزشی به کمیته داوران و ارزیابان آموزش میتغییرات عمده، کمیته علمی تغییرات را در 

 انتخاب پایلوت های آزمایش بر حسب نیاز تغییرات توسط دبیرخانه و تایید کمیته راهبری

در این مرحله دبیرخانه اقدام به معرفی سازمان های پایلوت و اجرای آزمایشی می کند و در صورت تایید کمیته راهبری وارد 

 .زمایش خواهند شدفاز آ

 اجرایی آزمایشی تغییرات در سازمان های پایلوت

 .در این مرحله فرایند در سازمان های پایلوت اجرا شده و نتیج آن بررسی میشود

 .برخی تغییرات که به سازمان های پژوهشی مرتبط باشد نیز در فرایند مرتبط اجرا می شوند

 ارسال نتایج به کمیته علمی توسط ارزیابان

در این مرحله ارزیابان نتایج اجرای مدل را به کمیته علمی ارسال می کنند. بر حسب نوع تغییرات مدت این بررسی می تواند از 

 .کندیک هفته تا سه سال به طول بیانجامد که کمیته علمی با توجه به شرایط در این خصوص تصمیم گیری می

 بررسی نتایج توسط کمیته علمی



 

 

 

 

 .ش ارزیابان و کمیته اجرایی توسط کمیته علمی بررسی می شوددر این مرحله گزار

 تایید و تصویب تغییرات توسط کمیته راهبری

در این مرحله کمیته راهبری، گزارش واصله از مرحله قبل را بررسی می کند و در صورت موافقت برای اجرای نهایی ابلاغ می 

 .کند

 نهایی توسط دبیرخانهایجاد تغییرات در اسناد مرتبط، آموزش و اجرای 

در این مرحله دبیرخانه جایزه تمام اقدامات و اسناد مورد تصویب را جهت جاری سازی و استفاده نهایی و ثبت آماده اجرا می 

 .کند . در صورت نیاز نسخه های جدید از اسناد جایزه را منتشر می سازد

 

 هاارکان و کمیته .7
 رد جایزه اجرای نحوۀ دربارۀ که هستند جایزه اجرایی کمیتۀ می، کمیتۀ داوری وارکان جایزه شامل کمیتۀ راهبری، کمیتۀ عل

 . کنندمی گیریتصمیم مختلف مراحل

 کمیتۀ راهبری .7.1
 هایهای دولتی و خصوصی و تعدادی عضو از دستگاهها و سازمانها، دانشگاهها، پژوهشگاهبا حضور مسئولان وزارتخانه

تشکیل شده است. این کمیته متشکل از متخصصین خبره در دامنۀ کاربرد جایزه حاکمیتی مرتبط با موضوع جایزه 

دهد. زیر مجموعه کمیته راهبری در سطح کشور است. اعضای این کمیته در ابتدا و انتهای هر دوره تشکیل جلسه می

دیریت کن اصلی مپنل های تخصصی نفت ، نیرو وصنعت است که این پنل ها با پیشنهاد کمیته راهبری و مشورت با ر

 های متولی هر حوزه است.های فیزیکی در سازماندارایی

 شرایط احراز:

 سال سابقه کار و تدریس مرتبط با مدیریت دارایی های فیزیکی 11 .7.1.1
 های فیزیکیحسن شهرت در زمینه مدیریت دارایی .7.1.2
 های فیزیکیپروژه ارزیابی مدیریت دارایی 5سابقه  .7.1.3

 

 فرایند انتخاب اعضا:

 برای انتخاب اعضای کمیته راهبری )با توجه به شرایط احراز( وجود دارد.سه روش 

 الف( پیشنهاد یکی از اعضای فعلی کمیته راهبری و تایید کمیته راهبری



 

 

 

 

 ب( درخواست کتبی یک نفر دارای شرایط به کمیته راهبری و تایید کمیته راهبری

 ج( پیشنهاد سازمان ملی بهره وری و تایید کمیته راهبری

 

 اعضای کمیته راهبری:

 )عضو ثابت: دکتر علینقی مشایخی )رئیس جایزه 
 )عضو ثابت: مهندس علی سعیدی )خبره صنعت برق و نیرو 
 های فیزیکی(عضو ثابت: دکتر علی زواشکیانی )رئیس کمیته علمی و خبره مدیریت دارایی 
 های فیزیکی(های مشاور مدیریت داراییدکتر سارا بانکی )نماینده شرکت 
 )مهندس امیر ملک نیازی )رئیس کمیته اجرایی جایزه 
 نماینده صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به پیشنهاد اداره کل مدیریت دارایی فیزیکی وزارت نفت 
 نماینده صنعت، معدن، تجارت به پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران 
 )نماینده سازمان ملی بهره وری )به عنوان ناظر جایزه 

 توانند با تایید کمیته راهبری دعوت شوندر به این جلسات میاعضای مهمان و ناظ

 وظایف

 های تحلیلی نهایی هر دوره اهدای جایزهگذاری و تصویب گزارشسیاست 
 های جایزههای کمیتهنظارت بر فعالیت 
 شدههای تعیینگذارینظارت بر اجرای دقیق و صحیح سیاست 
 ها و بودجۀ جایزهتصویب اهداف، برنامه 
 های علمی، داوری و های مقتضی برای کمیتههای امتیازات و ارایه راهنماییب فرایند ارزیابی و حدنصابتصوی

 اجرایی
 هاتعیین مفاهیم بنیادین و ارزش 
 تعیین سطوح جایزه و حدنصاب نمرات برای برندگان 
 ها برای شرکت در ارزیابیتعیین تعرفه 
 تصویب سالانۀ مدل جایزه 

 کمیتۀ علمی  .7.1.3

ای ههای فیزیکی در سطح کشور تشکیل شده است که بر مباحث مدیریت داراییلمی از متخصصین خبره مدیریت داراییکمیتۀ ع

شنهادی دهند. موضوعات پیفیزیکی و نگهداری و تعمیرات مسلط هستند. اعضای کمیتۀ علمی در فواصل معین تشکیل جلسه می

شود تا برای تایید در جلسه شورای راهبری مطرح شود. اعضای می به دبیرخانه ارجاع دادهخروجی از جلسات کمیته علمی 

 کمیته علمی در کمیته راهبری مشخص می شوند.

 شرایط احراز:



 

 

 

 

 سال سابقه کار و تدریس مرتبط با مدیریت دارایی های فیزیکی 11 .1.1.1
 حسن شهرت در زمینه مدیریت دارایی های فیزیکی .1.1.2
 ارزیابی مدیریت دارایی های فیزیکی 5سابقه  .1.1.3
 های فیزیکیتدوین یا ترجمه کتاب یا انتشار مقاله در مراجع معتبر در زمینه مدیریت دارایی .1.1.3

 وظایف

 ها و فرایند ها، منطق و رویهها، سنجهمسئولیت تدوین/ بازنگری سالیانۀ مدل، معیارها، زیرمعیارها، شاخص

 ارزیابی و امتیازدهی در سطوح مختلف
 های آموزشی و نشریات تخصصیرهتدوین/ به روزرسانی و ساماندهی دو 
 تحقیق و توسعه در فرایند ارزیابی 
 های اجراییها و دستورالعملتدوین رویه 
 ای بعد از برگزاری جایزهانجام آنالیز علل ریشه 
 هاتعیین شرایط احراز و رویه انتخاب ارزیابان، ارزیابان ارشد و اعضای کمیته 
 ریهای جوایز به کمیتۀ راهبپیشنهاد حدنصاب 
 های مقتضی برای کمیتۀ اجراییهای ارزیابی و کمیتۀ اجرایی و ارائه راهنمایینظارت بر عملکرد تیم 
 های آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی و تربیت ارزیاببرگزاری دوره 
 گزارش دهی و مشاوره به کمیتۀ راهبری 
 تصویب گزارش پایانی ارزیابی انجام شده توسط تیم ارزیابان 

 

 داوری )ارزیابان(کمیتۀ  .1.1.5

های فیزیکی تشکیل شده است که بر روند ارزیابی کمیتۀ داوری جایزه از متخصصین و ارزیابان دارای صلاحیت در مدیریت دارایی

 و نحوۀ امتیازدهی نظارت دارند. 

 شرایط احراز:

 5 سال سابقه کار و تدریس مرتبط با مدیریت دارایی های فیزیکی 
 ت دارایی های فیزیکیحسن شهرت در زمینه مدیری 
  ارزیابی مدیریت دارایی های فیزیکی 3سابقه 
 های فیزیکیدارای مدرک رسمی و معتبر دوره تربیت ارزیاب مدیریت دارایی 

 وظایف

 نظارت بر صحت امتیازدهی 



 

 

 

 

 شوندهنظارت بر نبود تضاد منافع ارزیابان و سازمانهای ارزیابی 

 بررسی شکایات و ارجاع به دبیرخانه 

 
 ۀ اجرایی/دبیرخانه/دبیر جایزه:کمیت .1.1.6

شود، متشکل از متخصصین خبره در دامنۀ کاربرد کمیتۀ اجرایی و دبیرخانۀ جایزه که توسط کمیتۀ علمی انتخاب می

سال در  2جایزه است. وظیفۀ هماهنگی و ریاست دبیرخانۀ جایزه برعهده دبیر جایزه است. اعضای دبیرخانه حداقل 

 فیزیکی سابقه دارند. هایجایزۀ مدیریت دارایی

 وظایف

 های راهبری، علمی و داوریکننده و رابط میان کمیتههماهنگ 
 شدهها و تحقق اهداف تعیینمسئولیت اجرای برنامه 
 های آموزشی و تربیت ارزیاببرگزاری دوره 
 جرایی به ا های تخصصی و کارشناسی موردنیاز فرآیند ارزیابی جایزه شامل پیشنهاد تقویماجرای کلیۀ فعالیت

 های شرکت در جایزه رسانی، انتشار اطلاعات و فراخوانکمیتۀ علمی، اطلاع
  شناسایی و پیشنهاد ارزیابان و ارزیابان ارشد دارای صلاحیت به کمیتۀ علمی 
 های ارزیابیآموزش، هماهنگی و ارتقای دانش تخصصی تیم 
 تعیین ارزیابان و ارزیابان ارشد 
  الزامات مالی و قراردادی با واحدهای ارزیابی شونده و ارزیابان و ارزیابان ارشد و ارائه دریافت اطلاعات و رعایت

 به کمیتۀ علمی یا راهبری جهت رسیدگی 
 اعطای جوایز برای برندگان 
 تایید اولیه گزارش ارزیابان و ارجاع به کمیتۀ علمی 
 تهیه گزارشات هر دوره جایزه و ارائه آن به کمیتۀ علمی 
 های اعطای جوایز و برگزاری جلسات تبادل تجربهایشبرگزاری هم 

 سطوح تعالی در جایزه .3
بر اساس امتیاز اعلام شده توسط تیم ارزیابی بعد از تصویب کمیته علمی و راهبری، سازمان ارزیابی شونده، حائز دریافت یکی از 

 شود:سطوح زیر می

 



 

 

 

 

تعداد ستاره درج شده در 

رنامهنوع تندیس/ تقدی تندیس/تقدیرنامه  درصد امتیاز 

 33 تندیس افتخار الماس 14

 94 تندیس طلایی 13

 90 تندیس طلایی 12

 83 تندیس طلایی 11

 75 تندیس نقره ای 10

 70 تندیس نقره ای 9

 65 تندیس نقره ای 8

 59 تندیس برنزین 7

 54 تندیس برنزین 6

 48 تندیس برنزین 5

 42 تندیس برنزین 4

 37 لوح تقدیر 3

 31 لوح تقدیر 2

 25 لوح تقدیر 1

 

 آموزش .3
های مرتبط با محقق نخواهد شد مگر با توسعه فرهنگ و آموزش PAMAWARDهای فیزیکی ماموریت جایزه مدیریت دارایی

د یا باشن های کوتاه مدت با یک موضوع تخصصیتوانند دورهها سطوح مختلفی دارند و میهای فیزیکی. آموزشمدیریت دارایی

های فیزیکی. در ادامه موضوعات اصلی آموزش که از طرف نهاد جایزه مدت برای آموزش کامل مدیریت داراییهای میانهدور

 باید به صورت سالانه برگزار شود ذکر شده است:



 

 

 

 

 بخش اول: مدل های تعالی و سیستم های مدیریت دارایی های فیزیکی 

  مبانی مدیریت دارایی های فیزیکی 

 پیشرفته -ی و تعمیرات مقدماتی مدیریت نگهدار 
  الزامات و مبانی استانداردISO 55000 
 های فیزیکی بر اساس های مدیریت اطلاعات داراییسیستمIAM  13223و ایزو 
 متدهای نوین در مدیریت برونسپاری و پیمانسپاری 
 مدیریت منابع انسانی و تغییر فرهنگ در کارکنان نگهداشت 

 ابلیت اطمینانبخش دوم: مدیریت ریسک و ق

 ها مبتنی بر شواهد مدیریت داراییEBAM 

  نگهداشت مبتنی بر قابلیت اطمینانRCM 
  بازرسی مبتنی بر ریسکRBI 
  سیستم های مدیریت خوردگیCMS 
 مدیریت ریسک در سازمان های تجهیز محور 
  کاربرد توزیعWeibull در نگهداری و تعمیرات 

 فرایندیبخش سوم: حل مسأله و رویکردهای تیمی و 

 های فیزیکیسازی فرایندها در مدیریت داراییبهینه 
 ای خرابی تحلیل علل ریشهRCA 
 ور فراگیر نگهداشت بهرهTPM 
 ( 5دوره پیشرفته نظام آراستگی محیط کار در سازمان های تجهیز محورS) 

 بخش چهارم: سیستم های اقتصاد مهندسی و بهینه سازی

 ی و کالای فنیمدیریت تدارکات و انبار قطعات یدک 

  مطالعات هزینه چرخه عمر دارایی های فیزیکیLCC 

 بخش پنجم: تکنولوژی و انقلاب صنعتی

 مدیریت تکنولوژی و تدوین نقشه راه تکنولوژی مدیریت دارایی های فیزیکی 

 انقلاب صنعتی چهارم و نقش مدیریت دارایی های فیزیکی 

 بخش ششم: سیستم های پشتیبان و مدیریت عملکرد

 ص های کلیدی عملکرد شاخKPI  و الگوبرداری تجربیات موفقBenchmarking 



 

 

 

 

 های فیزیکیکاربرد اکسل در مدیریت دارایی 
 ( آشنایی، انتخاب و اجرای سیستم های نرم افزار مدیریت دارایی های فیزیکیAPM ،ERP ،CMMS ) 

 بخش هفتم: مراقبت های پایه و مدیریت کار

 های تعمیراتی برنامه ریزی و زمانبندی فعالیت 

 تعالی در مدیریت تعمیرات اساسی و بازگردانی های صنایع فرایندی 
  مدیریت نگهداشت بر مبنای پایش وضعیتCBM 
 ( روش های بهینه سازی فواصل و فعالیت های نگهداشت دارایی های فیزیکیPMO، CPR،MTA )...و 
 ( پروژه های موفق در مدیریت ساختمان و تأسیساتFacility Management) 

 بخش هشتم: رویدادها و بسته های آموزشی

 های فیزیکیهمایش مدیریت دارایی 

 های فیزیکیدوره تربیت ارزیاب مدیریت دارایی 
  55111دوره تربیت ممیز ایزو 
  دوره هایMBA  وMini MBA های فیزیکیمدیریت دارایی 

 افزارنرم .11
iPAMS  توانند با پاسخ به پرسشنامههای دارایی محور است که میمانیک نرم افزار ارزیابی و مشاوره تحت وب مخصوص ساز-

های معتبر آن وضعیت مدیریتی بخش های مختلف سازمان را ارزیابی و کمی کنند و بر اساس وضعیت موجود خود برای رسیدن 

 .مند شوندبه وضعیت مطلوب از پیشنهادات و توصیه های این نرم افزار بهره

مند توانند از امکانات آن بهرهمحور میهای داراییهای فیزیکی است و سازمانجایزه مدیریت دارایی متعلق بهiPAMSافزار نرم

 شوند. 

 شود.های شرکت کننده در جایزه الزامی نیست اما توصیه میبرای ارزیابان و سازمان iPAMSافزار استفاده از نرم

iPAMS   دارایی ها، انبار قطعات یدکی، تعمیرات اساسی، فرهنگ وضعیت موجود سازمان در بخش های مختلف )مدیریت

 .سازمانی، آراستگی محیط کار، آمادگی سازمانی برای ورود به انقلاب صنعتی چهارم و ...( نشان می دهد

iPAMS   قادر است متناسب با وضعیت هر سازمان، به کاربر خود توصیه و ایده هایی ارائه کند که سازمان را به وضعیت مطلوب

 برساند.

iPAMS  از پرسشنامه های معتبر و متنوع برای ارزیابی سازمان استفاده می کند. 

iPAMS  دهدیک مشاور آنلاین است که توصیه های بهبود را به سرعت )آنلاین و بلافاصله( به کاربر پیشنهاد می. 



 

 

 

 

iPAMS  ددهنمودار های راداری )عنکبوتی( وضعیت موجود در هر زمینه ای نمایش می. 

 گردد.شود و توسط کمیته اجرایی به روز میارائه می iPAMS.irافزار در سایت آموزش کاربری این نرم

 الزامات داخلی .11

 دامنۀ کاربرد جایزه .11.1

 هایهای فیزیکی، برای سازمان های دارایی محور )تجهیز محور( توصیه می شود و در زمرۀ جوایز حوزهجایزه ملی مدیریت دارایی

 گیرد. وری قرار میبا بهرهتخصصی مرتبط 
 صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 
 )نیرو )تولید، انتقال و توزیع برق و آب 
 )صنعت )خودروسازی، فلزات، معادن، نظامی، ساختمان 

 بندیگروه .11.2

 بخش

 نفت، گاز و پتروشیمی

 

 نیرو

 

 صنایع و

 و تأسیساتساختمان

 

 کوچک

 نفر( 51)کمتر از 

 متوسط

 فر(ن 151تا  51) بین 
 بزرگ

 نفر( 151)بیش از 
 



 

 

 

 

 رازداری .11.3
 آیددست میها بهدهد و طی ارزیابیها، امتیازات و کلیۀ اطلاعاتی که سازمان در اختیار دبیرخانۀ جایزه قرار میها، فرمنوشته

مل عشود و توافق بهمحرمانه تلقی شده و این موضوع کتباً میان سازمان و دبیرخانۀ جایزه، و همچنین جایزه و ارزیابان قید می 

 آید که بدون اجازۀ سازمان می

 

کند. انتشار اطلاعات عمومی که در گذشته توسط خود سازمان به شکل عمومی این اطلاعات به هیچ وجه به  بیرون درز پیدا نمی

تمام  کنند. با وجودء مینامه رازداری را امضاباشد. تمام کسانی که به اطلاعات دسترسی دارند، موافقتمنتشر شده بلااشکال می

های سازمان جایزه برای عدم افشای اطلاعات، دبیرخانه مسئولیتی در قبال محرمانه تلقی نشدن اطلاعات از سوی ارزیابان تلاش

 و همکاران دیگر ندارد.

 رسانیاطلاع .11.3
گردد. با طراحی آغاز می pamaward.irبندی در سایت ها از طریق اعلان جدول زمانفراخوان حضور در جایزه برای سازمان

سانی از راند و اطلاعنام کردههای قبل در سایت ثبتهایی که در سالنسخۀ الکترونیکی و چاپِی بروشور و پست آن برای سازمان

های اجتماعی، ایمیل و نشریات تخصصی صنایع از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، ها، شبکهها، سایتدر روزنامه طریق تبلیغات

هایی که در بانک اطلاعاتی جایزه یابد و از طریق فکس، پست و پیامک با سازمان، خودروسازی و .... روند تبلیغات ادامه مینیرو

 شوند.های فیزیکی مطلع میمحور کشور از برگزاری جایزۀ مدیریت داراییهای داراییها و شرکتوجود دارند سازمان

 نظرسنجی .11.5
کنندگان، دریافت نظرات و تعیین سطح آن در راستای بهبود سطح ینان از رضایت شرکتهدف از اچرای نظرسنجی حصول اطم

ماه بعد از برگزاری هر دوره، فرم نظرسنجی ، به همراه گزارش ارزیابی جایزه، توسط دبیرخانه  1باشد. حداکثر کیفی ارزیابی می

شود. همچنین در فواصل زمانی م آمده است ارسال میناکننده که نام ایشان در فرم ثبتجایزه برای نماینده سازمان شرکت

سالانه نتایج اجرای توصیه های داخل گزارش جایزه از سازمان های شرکت کننده پیگیری می شود که این کار در راستای پایش 

یت ه و مسئولتحقق ارزش های جایزه است. مسئولیت اصلی نظارت بر اجرای این دستورالعمل بر عهده کمیته اجرایی جایزه بود

اجرایی نمودن این کار را بر عهده دارند. این نظرسنجی به منظور گرفتن بازخورد درباره ارزیابان و جهت بهبود مستمر فرآیند 

 پذیرد.اجرایی جایزه انجام می

 در  ای مطرح وشود و در جلسات بازنگری و تحلیل علل ریشهتوسط دبیرخانه تحلیل می نتایج حاصل از نظرسنجی

 شود.گیری میورد استفاده از این نظرات تصمیمم
 

 بندی نظرات ارائه شده نموده و نتایج این اقدامات را در صورت های نظرسنجی اقدام به طبقهدبیرخانه با استفاده از فرم

 نماید.ای ارائه مینیاز در قالب نمودارهای مقایسه



 

 

 

 

  ها، نحوه ارزیابی، ارزیابان، گزارش پایانی، هماهنگیهمچنین اطلاعات در مورد نحوه برخورد واحد دبیرخانه و

باشد را کسب نموده و سپس در جهت تأمین آنها رسانی و سایر فاکتورهایی که در رضایت مشتری دخیل میاطلاع

 نماید.اقدام می

  م اصلاحی صادر درصد نمره(  تعلق گیرد بایستی در مورد آن اقدا 61اگر به هر یک از سؤالات امتیاز پایین )کمتر از

 شود.

  درصد نمره باشد،  61برای سوال سطح تسلط فنی ارزیابان در صورتی که امتیاز تخصیصی از طرف مشتری کمتر از

 بایستی موضوع بررسی و در صورت و در صورت نیاز اقدام اصلاحی صادر شود.

 .در مورد سایر موارد هم بایستی تلاش در جهت بهبود صورت گیرد 

 اترسیدگی به شکای .11.6

 باشد. کنندگان میهدف از این دستورالعمل روند انجام رسیدگی به کلیه شکایات احتمالی شرکت 

 باشند.دبیر جایزه مسئول نظارت و مسئولین دبیرخانه مسئول اجرای این دستورالعمل می 

 شود.رسال میدر دوره سالیانه گزارشی از وضعیت شکایات و نتایج آنها به رئیس کمیته علمی توسط دبیر جایزه ا 

 قبل و بعد از برگزاری مراسم یا در مراحل  –ای از روند برگزاری جایزه کننده در هر مرحلههای شرکتنمایندگان سازمان

 فرصت دارند تا اعتراض خود را به صورت تلفنی یا کتبی به دبیرخانۀ اعلام فرمایند. -ارزیابی
  یا تلفنی، نسبت به صدور فرم ثبت شکایت و ارسال شکایت به دبیر مسئول دبیرخانه پس از دریافت هر گونه شکایت کتبی

 نماید.جایزه اقدام می
 داند. هر شکایتی چه وارد کنندگان خود را موظف به اخذ رضایت آنها میسازمان جایزه در خصوص کلیه شکایات شرکت

 باشد و یا وارد نباشد سازمان کلیه توان خود را جهت اخذ 
 

خواهد برد. در صورت وارد نبودن شکایت، سازمان جایزه در عین حال که توان خود را برای کسب رضایت  رضایت ایشان بکار 

برد، مدارک موجود را برای اطلاع ایشان ارسال خواهد نمود. ولی نسبت به نتایج امکان اعتراض و یا ارزیابی دوباره بکار می

ملی بهره وری یا مراجع قانونی ای بالادستی از جمله سازمانهوجود ندارد و در شرایط عدم توافق بین طرفین سازمان

 گیرنده خواهند بود.تصمیم

 استفاده از تندیس و تقدیرنامه .11.7
 های فیزیکی کسبها در ارزیابی مدیریت داراییای که سازمانهای فیزیکی و نمرهتندیس و تقدیرنامه جایزه مدیریت دارایی

سال اعتبار  3ر اینکه سازمان به بالاترین سطح تندیس زرین رسیده باشد که در آن صورت تا سال اعتبار دارد، مگ 1اند، تا کرده

 توانند از لوگوی جایزه در بخش تعالی خود استفاده نمایند. آن حفظ خواهد شد. که به این ترتیب سازمانها طی همین مدت می



 

 

 

 

 ایاجزای درآمدی و هزینه .11.3
ها سالانه مشخص شده است و از طریق سایت رسمی جایزه ت در جایزه برای سازمانطبق جدول تعرفه دستمزد ارزیابان و شرک

ها شامل فرآیند باشد. دیگر هزینهها شامل اسکان و ایاب و ذهاب بر عهده سازمان ارزیابی شونده میشود. هزینهرسانی میاطلاع

 های که بابت آموزش کارکنان جایزه و ارزیابان و سازمانهایشود و هزینهمیرسانی است که در شروع هر دوره جایزه انجام اطلاع

 شود.صرف می

 پایش وضعیت سازمانها .11.3
اشد، بهای فیزیکی بر عهدۀ مدیریت ارشد سازمانها میهرچند مسئولیت اجرای پیشنهادات در گزارش پایانی جایزۀ مدیریت دارایی

انها بعد از شرکت در جایزه، از اجرای این پیشنهادات اطلاع حاصل کند. گیری با سازمطبیند تا با ارتبادبیرخانۀ جایزه بر خود می

سازمانهایی که به طور مستمر این پیشنهادات را که توسط کمیتۀ علمی و با نظارت شورای راهبری تدوین شده است، اجرا 

 اند.هایی مواجه بودهاند با پیشرفتکرده

 الزامات تیم ارزیابی .11.11

 ثانتخاب ارزیابان شخص ثال .11.11.1
های فیزیکی دارای مدرک دوره تربیت ارزیاب از سازمان ارزیابان جایزه مدیریت داراییهمگونی امتیازات،  زبرای اطمینان ا

شوند. از میان ارزیابان به انتخاب کمیته علمی، تعدادی به عنوان ارزیاب ارشد انتخاب سال به کار گرفته می 3جایزه با اعتبار 

ای ارزیابی را بر عهده خواهند داشت. ارزیابان ارشد علاوه بر وظیفه ارزیابی، وظیفه هماهنگی هشوند که سرپرستی تیممی

هایی که ارزیابان در آنها برنامه ارزیابی، راهنمایی ارزیابان و تدوین گزارش اولیه و پایانی را دارند. برای موافقت سازمان

 جایزه با سازمان مکاتبه خواهد نمود.مشغول به فعالیت هستند جهت ماموریت ارزیابی، دبیرخانه 

در صورتیکه پس از یک ارزیابی، برای کمیته داوری مشخص شود که ارزیاب صلاحیت و دانش ارزیابی را ندارد، تا زمانی که 

های پیشنهادی کمیته داوری شرکت نکند، مجوز ارزیابی را نخواهد داشت و در صورت صلاحدید، در یک بار دیگر در دوره

ه هر دو ارزیاب این مشکل را دارا بوده باشند، ارزیابی قبلی توسط ارزیابان دیگر مجددا تکرار خواهد شد. )کلیه صورتیک

 هزینه های ارزیابی مجدد بر عهده جایزه است.(

 الزامات ارزیابی به شرح زیر است:

  کمیته اجرایی، تشخیص ارزیابی شخص ثالث جایزه حداقل یک تیم دو نفره و حداقل دو روز است. در شرایطی که

یابد. معیارهای دخیل در تعیین روز یا تعداد ارزیاب دهند، تعداد ارزیابان یا تعداد روزهای ارزیابی افزایش می

 بیشتر عبارت است از:

o  اندازه و پیچیدگی واحد ارزیابی شونده 



 

 

 

 

o توانایی هماهنگی سازمان ارزیابی شونده برای برگزاری متوالی جلسات ارزیابی 

o دگی حوزه جغرافیایی سازمان ارزیابی شوندهگستر 

o سوابق قبلی واحد ارزیابی شونده در جوایز 

o های مورد ارزیابیتعداد حوزه 

 

  سال گذشته، هیچگونه ارتباطی از جمله مشاوره، استخدام، فروش کالا،  3هیچ یک از ارزیابان نباید در طی

رزیابی صدمه وارد کند )به تشخیص کمیته داوری و کمیته ای که به استقلال اپیمانکاری و مراوده مالی یا مراوده

پس از انجام مراحل ارزیابی نیز هر زمان برای دبیرخانه جایزه اجرایی( با سازمان ارزیابی شونده داشته باشند. 

 یمحرز شود که هر کدام از ارزیابان این شرایط را رعایت نکرده است، ارزیابی باطل خواهد بود و بار دیگر ارزیاب

 های ارزیابی مجدد به عهده جایزه است(توسط شخصی دیگر صورت خواهد گرفت.  )کلیه هزینه

 .ارزیابان باید شرایط احراز گفته شده برای عضویت در کمیته داوری را داشته باشند 

 .ارزیابان باید به ازای هر ارزیابی یک قرارداد و تعهدنامه رازداری با سازمان جایزه داشته باشند 

 رفیطبی .11.11.2
کمیتۀ اجرایی بوسیلۀ فرایندهای خود و با نگهداری سوابق خوداظهاری متقاضیان و بررسی صحت اظهارات ایشان از عدم 

رای کند. این فرآیند بشونده اطمینان حاصل میهای ارزیابی با واحدهای ارزیابیوجود اشتراک/تعارض منافع بین اعضای تیم

ضای ترتیب که هیچ یک از اعشد تا منافع دیگر نتواند روی آن تاثیری بگذارد. بدینبااطمینان از صحت قضاوت ارزیابان می

های فیزیکی و ارزیابان جایزه در طول دو سال گذشته رابطۀ استخدامی و یا همکاری مانند مشاوره، جایزه مدیریت دارایی

 شوند که:اند. همچنین ارزیابان متعهد میتهآموزش، خودارزیابی، ممیزی داخلی و نظایر آن را با واحد ارزیابی شونده نداش

ای اعم از گونه رابطههایی که در جایزه حضور دارند هیچشونده و سازماندر زمان ارزیابی، در صنعت سازمان ارزیابی

شود، استخدامی، مشاوره، ممیزی و تدریس نداشته باشند. به طور مثال ارزیابی که برای یک شرکت پتروشمی انتخاب می

نام ای با هیچ کدام از شرکتهای متقاضی داشته باشد. اگر بعد از انجام چند ارزیابی، سازمانی قصد شرکت و ثبتباید رابطهن

اند، یک از ارزیابانی که ارزیابی کردهنام این موضوع که سازمان متقاضی نباید با هیچدر جایزه را داشته باشد، قبل از ثبت

 تواند در جایزه هد شد، در صورت همکاری نمیهمکاری داشته باشد بررسی خوا

 

شرکت کند. پس از انجام مراحل ارزیابی نیز هر زمان برای دبیرخانه جایزه محرز شود که هر کدام از ارزیابان این شرایط را 

 رعایت نکرده است، ارزیابی باطل خواهد بود و بار دیگر ارزیابی توسط شخصی دیگر صورت خواهد گرفت.  



 

 

 

 

 

 هاپیوست .12

 پیوست یک .12.1
 ها و معیارهای اصلی ارزیابیها و مفاهیم بنیادین با جنبهارتباط ارزش

 معیار ردیف

 ها و مفاهیم بنیادینارزش

 مدیریت اثربخش تغییر کاهش حوادث ایمنی و محیط زیستی ریوبهرهها و افزایش توسعه قابلیت آوری و کسب نتایج پایدارتاب های نگهداشت کاهش هزینه مدیریت دارایی بر مبنای شواهد تولید پایدار رهبری

 * * * * * * * * استراتژی 1
 * * * * * * * * کارکنان 2
  * *  *    مدیریت کار 3
  *  *   *  مراقبت پایه 4
   *  *   * مدیریت عملکرد 5
 *  *    *  سیستم پشتیبانی 6
       *  مدیریت قطعات یدکی 7
  * * * * * *  ابلیت اطمینانق 8
  * * * * * *  بهبود 9
10 EBAM  * *  *    

 

 پیوست دو .12.2
 

 فرم ثبت نام و اظهارنامه

 شود.ترین مقام سازمان تایید و امضا میاین بخش توسط عالی



 

 

 

 

 

 رییس سازمان   مدیرعامل شرکت /     اینجانب 

ها، نام، انتخاب ارزیابزیکی که شامل ارسال تقاضا و فرم ثبتهای فیاز فرآیند ارزیابی جایزه ملّی مدیریت دارایی

علمی  های تیم ارزیابی در کمیتهسازی یافتهارزیابی اولیه، بازدید از محل، اجماع پس از بازدید، بررسی و نهایی

ی یزیکهای فنهایی پس از طی تمامی مراحل قبل توسط مرکز مدیریت دارایی و یا کمیته داوری و اعلام نتیجه

 باشد، اطلاع کامل دارم. می

های دانم که نتایجی که در هر مرحله قبل از نهایی شدن و اعلام رسمی جایزه مدیریت داراییهمچنین می

فیزیکی ممکن است به صورت غیررسمی انتشار یابد غیرقابل اتکار است. لذا با اطلاع کامل از این فرآیند در 

شود ام و نتیجة نهایی را که توسط نامه رسمی اعلام میشرکت کردههای فیزیکی جایزه مدیریت دارایی

 پذیرم.می

ات ها و الزامکنم، با تمامی خواستهبدین وسیله ضمن تأیید صحت تمامی اطلاعات این تقاضانامه که ارسال می

 های فیزیکیهای فیزیکی و مقررات عمومی آن و حق رد تقاضا توسط مرکز مدیریت داراییجایزه مدیریت دارایی

 در صورت عدم احراز شرایط اعلام شده، موافقت دارم.

های فیزیکی بر این اساس خواهشمند است نسبت به ثبت نام این شرکت/سازمان در جایزه مدیریت دارایی

 اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

                 نام و نام خانوادگی:                                                            

 امضاء:      تاریخ :                        

 

 

 ایبخش اول : مشخصات شناسنامه
 

  نام فارسی سازمان: 



 

 

 

 

 

 شناسه ملّی: شماره ثبت :                                                  

 کد پستی: کد اقتصادی:       

 بخش مورد تقاضا :

     پتروشیمی    نفت، گاز و     نیرو    صنعت ساختمان و تأسیسات 

 گروه :   

  نفر(      051های بزرگ )دارای تعداد کارکنان بیشتر از سازمان 

 نفر(  051و تا  51های متوسط )دارای تعداد کارکنان بیشتر سازمان 

  نفر( 51های کوچك )دارای تعداد کارکنان حداکثر سازمان 

 .................  نفر   :سازمان در زمان درخواست  نیروی انسانیکل تعداد 

2 

 نوع مالکیت سازمان:

     سهامی عام         سهامی خاص    .................... سایر با ذکر نوع 

             دولتی     خصوصی 

 ایید : ....................در صورت داشتن سهامداران عمده، ترکیب و سهم سهامداران را ذکر فرم

 

 خیر بلی           عضو بورس اوراق بهادار :    3

 برداری :سال بهره 4

5 

 شهر : شهرستان : استان : آدرس دفتر مرکزی

 نشانی کامل :

 

 



 

 

 

 

 نمابر : تلفن ) با ذکر کد محل( :

 شهر : شهرستان : استان : آدرس کارخانه و سایت

 نشانی کامل :

 

 

 نمابر : تلفن ) با ذکر کد محل( :

 

 

6 

Web site : 

 

E-mail : 

 

7 

 نام رابط سازمان:                                                        سمت سازمانی:

                                                                       نمابر :                                تلفن تماس ) با ذکر کد محل( :                               

 : E-mail                      تلفن همراه:                                                                                                                  

8 

 ترین مقام اجرایی سازمان:عالی

  م و نام خانوادگ:نا

 سمت سازمانی:

 نمابر :                     تلفن تماس ) با ذکر کد محل( :                                           

               E-mail : 

 



 

 

 

 

 

است هرگونه تغییر در اطلاعات مندرج در  با آن سازمان محترم خواهشمند های فیزیکیمدیریت داراییبا توجه به لزوم ارتباط مستمر جایزه ملّی  توجه:

 .های فیزیکی اطلاع دهیداین فرم را از طریق مکاتبه رسمی به مرکز مدیریت دارایی

 

 فضای سازمان    -0

 های کارکنان، پراکندگی جغرافیایی  و ...()تاریخچه، چگونگی ارتباط سهامداران و سازمان مادر، گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های سازمان ها و استراتژیچالش  -2

های ها و تهدیدها، قابلیتقوت، نقاط ضعف، فرصتانداز )بیانیه آینده سازمان(، ماموریت و ارزش ها، محورهای استراتژیک، نقاط)چشم

 های رقابتی، فهرست نتایج کلیدی و ...(سازمانی و مزیت

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محیط رقابتی، بازارها، مشتریان، محصولات و خدمات  -3

های مشتریان حال و آینده )درآمد ها و ارقام کلیدی )سهم بازار، پیش بینی برای آینده(، بخشو آینده: تشریح، ویژگی )بازارهای حال

های محصولات و خدمات حال و هر بخش، سودآوری هر بخش، پیش بینی برای آینده(، فهرست رقبای کلیدی )حال و آینده(، بخش

 درآمد هر بخش، سودآوری هر بخش، پیش بینی برای آینده و ...(ها و ارقام کلیدی )آینده: تشریح، ویژگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 کنندگان، شرکا و جامعهارتباطات با تامین  -4

کنندگان کلیدی )انواع و اهمیت ارتباط(، جامعه )قدرت تاثیر بر سازمان و انتظارات های کلیدی، شرکای تجاری و تامین)منابع و دارایی

 )از سازمان و ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 های مدیریت و بهبودنظام  -5

د های مدیریت )چگونه سازمان عملکر)سطح کلان ساختار سازمانی، نقشه فرایندهای کلان، عناوین جلسات مهم مدیریتی، عناوین نظام

دی( و بنبود و اولویتهای مدیریتی، رویکردهای شناسایی بهها، ابزارها، تکنیکدهد. شامل سیستمخود را مدیریت کرده و بهبود می

)... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های بهبودفهرست برنامه  -6

های در حال اجرا یا خاتمه یافته در های فیزیکی )برنامههای مدیریت داراییهای بهبود حاصل از خودارزیابی یا ارزیابی)فهرست برنامه

 یک سال گذشته(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:Missionماموریت سازمان )  -0

 



 

 

 

 

 (:Visionانداز سازمان )چشم  -2

 

 

 

 (:Valuesهای سازمان )ارزش  -3

 

 ( 01خط با فونت سایز  01ها و زمینه کاری سازمان ) حداکثر در تاریخچه شامل سال تاسیس، عمده فعالیت  -4

 مورد( 5ارقام کلیدی سازمان در قالب جدول یا نمودار ) حداکثر   -5

های مالی ، سود سالیانه، قیمت سهام، صادرات و سایر شاخصEPSو نوع محصولات، تعداد پرسنل، سهم بازار، تواند شامل حجم فروش، تعداد ارقام کلیدی می

 و غیرمالی  باشد. موارد به صورت بولت و تیتروار یا حداکثر در قالب یک جدول یا دو نمودار آورده شود.

 

  

  

   
 (  01مورد با  فونت سایز  7برترین تجارب )حداکثر در   -6

نولوژی، های مدیریتی، مدیریت تک، ابزارها و تکنیکهای منابع انسانیهای مدیریت کیفیت، نظامهای مدیریتی از قبیل سیستمبرترین تجارب در استقرار نظام

 مدیریت دانش و...

 

  

  

  

 

 



 

 

 

 

 مورد ( 01های راه در سفر تعالی )حداکثر در نشانه  -7

های پیش آغاز کرده است، تاکنون چه مراحلی را پشت سر گذاشته است )مهمترین تعالی سازمانی که از سال سازمان در مسیر تحول و حرکت در مسیر

 های آتی چه اهدافی دارد.ببرید( و برای سالاید را نامهایی که تاکنون دریافت کردهها، جوایز و تقدیرنامهموفقیت

 

  
  

  

 

 

  به آدرس حتما فایل تکمیل شده و مهرو امضا شده را info@pamaward.ir .ایمیل فرمایید 

  

mailto:info@pamaward.ir
mailto:info@pamaward.ir


 

 

 

 

 پیوست سه .12.3
 

 استراتژی .1
های سازمان درباره استراتژی، مأموریت، نگرش و اهداف سازمان )منظور فقط مدیریت دارایی های  در تمام قسمت .1.1

 نموده اند. فیزیکی نیست( به خوبی گفتگو شده و همه این موضوعات را درک
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 
شود که برای کل سازمان مفید است و با انتظارات ذی نفعان  اهداف سازمانی ما موجب رفتارهایی در گروهمان می .1.2

 دارد.سازمان مطابقت 
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

 اهداف سازمان و نیاز ذی نفعان برای تعیین اولویت ها، تصمیم گیری ها، و مدیریت ریسک به کار گرفته می شود. .1.3

نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

 

سازمان ما خط مشی، استراتژی ها، اهداف و نقشه های اجرایی مدیریت دارایی فیزیکی را ایجاد کرده است که کاملًا  .1.3

 زمان است و از آنها پشتیبانی میکند.در راستای اهداف و استراتژی کسب و کار سا

نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

 سازمان ذی نفعانی را که با  سیستم مدیریت دارایی مرتبط هستند شناسایی میکند. .1.5



 

 

 

 

نمیدانم/ به هیچ 

 جهو

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

ما نیاز ها و انتظارات  ذی نفعان را به دست می آوریم و ثبت میکنیم که شامل نیاز های مالی و غیر مالی میشود و  .1.6

 اده قرار می گیرد.برای گزارش های داخلی و خارجی مورد استف
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

در سازمان ما سیاست ها، استراتژی ها، اهداف و برنامه های مدیریت دارایی ثبت میشوند، توسط مدیران ارشد تایید  .1.7

 وند و با کانال ها و شبکه های ارتباطی مناسب به ذی نفعان مربوطه منتقل می شوند.می ش

 

نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

جدید، به عنوان پشتیبان اهداف سازمان دیده می شوند و با پروژه های مدیریتی و سیستمی و ابتکارهای سازمانی  .1.3

 اهداف و استراتژی های مدیریت دارایی سازمان مطابقت دارند.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

نیاز های مربوط به دارایی و منابع سازمان را در آینده پیش بینی می کنیم و استراتژی ها و اهداف ما به صورت منظم  .1.3

 و برنامه های مدیریت دارایی را با آن ها تطبیق می دهیم.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

بهترین  کاملاً/ در حد

 های جهان

 



 

 

 

 

ما اهداف و استراتژی های مدیریت دارایی را بر مبنای خط مشی دارایی فیزیکی سازمان، پیش بینی هایمان از نیاز  .1.11

 های آینده مربوط به دارایی هایمان، بحرانی بودن و سلامت دارایی ها تعیین می کنیم.

 

نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

اقدامات تا حدودی/ 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

استراتژی های مدیریت دارایی ما شامل استراتژی های مالکیت، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات، اورهال کردن،  .1.11

که از عملکرد سازمان از  ارتقا دادن، نوسازی و از رده خارج کردن تجهیز است و شامل اهدافی واقع گرایانه است

 مدیریت دارایی ها نشات میگیرد.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 
ی را برای مالکیت،بهره برداری، نگهداری برای دستیابی به اهداف سازمان و انتظارات از عملکرد تجهیز، برنامه های دقیق .1.12

و تعمیرات و از رده خارج کردن تجهیزت توسعه داده ایم. این برنامه ها در راستای اهداف و استرتژی های مدیریت 

 دارایی قرار دارند.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 قمستمر و عمی

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

برنامه های ما شامل اطلاعات دقیقی است شامل : چه کسی چه کاری را تا چه زمانی انجام دهد، با کدام بودجه و  .1.13

 منابع، و میزان پیشرفت در این برنامه ها چگونه باید سنجیده شود.

 

نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

مات تا حدودی/ اقدا

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 



 

 

 

 

در سازمان ما تمام فرایند های مورد نیاز برای کنترل و به کارگیری برنامه های مدیریت دارایی توسعه یافته است و  .1.13

 این فرایند ها با هدف بهبود به طور منظم ثبت و بازنگری می شوند.
 نمیدانم/ به هیچ

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

 ما معمولا اهداف مدیریت دارایی سازمان را با انحراف کمی از زمانبندی و بودجه به انجام میرسانیم. .1.15
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

ودی/ اقدامات تا حد

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

جهت توسعه برنامه های مدیریت دارایی و منابع مورد نیاز از برنامه ریزی بلند مدت استفاده میشود. برآورد منابع ما  .1.16

 سال آینده را در بر می گیرند. 5تا  3نوعاً 
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

درت /گام های به ن

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

استراتژی و برنامه های مدیریت دارایی سازمانی ما مناسب زمینه تجاری، انتظارات ذی نفعان و منابع در دسترس  .1.17

 کنونی ما است. 
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

ای به ندرت /گام ه

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

حوزه سیستم مدیریت دارایی از نظر مرز ها، قابلیت اجرایی و وجه مشترک با سایر سیستم های مدیریتی به وضوح  .1.13

 ت دارایی سازمان قرار دارد.ثبت شده است و در راستای  سیاست ها، استراتژی ها و اهداف مدیری
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

ت یسیستم های مدیریت دارایی ما کاملاً با فرایند های کسب و کار سازمان ما یکپارچه شده که شامل رویکرد مدیر .1.13

 ریسک سازمان نیز میشود.



 

 

 

 

نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 
 راهمیت دستیابی به الزامات مدیریت دارایی و نقش آن در دستیابی به اهداف سازمان به تمام قسمت های مربوطه د .1.21

 سازمان به طور سیستماتیک و منظم اطلاع رسانی میشود.

 

نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

  منابع انسانی .2
را در سازمان تغییر می دهند معمولاً با موفقیت  های بهبود( که روش انجام کارهاسیستم های کاری جدید )و پروژه .2.1

 پیاده سازی می شوند.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

و درگیری کاری میانشان )تضاد منافع( بسیار  خوبی کار می کنند و اختلافقسمت های مختلف سازمان با یکدیگر به .2.2

 اندک است.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

اری و تعمیرات و مهندسی(، و ارتباطات میان گروه هایی که لازم است باهم کار کنند )مانند بهره برداری، نگهد .2.3

 همچنین درون گروه ها میان مدیریت، کارمندان و کارگران خوب است. 
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 



 

 

 

 

یریت قرار گرفته و به کار گرفته می شوند. فرهنگ سازمانی ما دارای تأثیری پیشنهادات ما برای بهبود مورد تشویق مد .2.3

 قوی و مثبت است. 
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 
مندی داریم که تغیییرات مثبت را تشویق و تقویت میکند و توسط ما سیستم مدیریت فرهنگ تثبیت شده و نظام  .2.5

 فرهنگ سازمان پشتیبانی می شود.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

 قی می شوند و در انگیزه دادن خوب عمل می کنند.کارمندان و مدیریت ما شایسته و توانا تل .2.6
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

در سازمان ما با انگیزه،  پیمانکاری( عملیات، فنی، بهره برداری و نگهداری و تعمیرات-نیروی کار ساعتی )قراردادی .2.7

 توانا، و لایق تلقی می شوند.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

کاملاً روشن است که چه کسی وظایف و مسئولیت های کارکنان غنی، عملیات و نگهداری و تعمیرات مکتوب بوده و  .2.3

 چه می کند و چه مسئولیتی دارد.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 



 

 

 

 

که کارشان بر عملکرد دارایی ها یا ما یک برنامه موثر و جامع  توسعه صلاحیت ها داریم که تضمین میکند افرادی  .2.3

 مدیریت دارایی ها یا سیستم های مدیریت دارایی ها تاثیر میگذارد دارای صلاحیت های لازم برای وظایفشان هستند.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

پرسنل بهره برداری، نگهداری و تعمیرات و مهندسی و فنی سازمان چند مهارته بوده و قادر هستند مهارت هایی را  .2.11

 که در آن شایستگی دارند به کار گیرند. 
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

در حد بهترین  کاملاً/

 های جهان

 

کارکنان فنی، مهندسی، عملیات و نگهداری و تعمیرات ما مسئول کار خودشان بوده، در مورد نتایج فعالیت تحت  .2.11

کنترلشان پاسخگو هستند. همچنین سازمان معمولًا آنها را تشویق می کند که در تصمیم گیری ها  از قدرت قضاوت 

 شخصیشان استفاده کنند.

 

/ به هیچ نمیدانم

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

مدیریت ارشد، رهبری و تعهد را در رابطه با تثبیت و عمکرد سیستم های مدیریت دارایی و اجرای برنامه های آن  .2.12

 سازمان در میان میگذارد.  نشان می دهد، و این تعهد را با کل
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

احیت صلمدیران ارشد ما مسئولیت ها و اختیارات مربوط به مدیریت دارایی را تعیین کرده اند، افراد شایسته و دارای  .2.13

 را برای این منظور در نظر گرفته اند، و درباره مسئولیت ها به خوبی در سازمان گفتگو میشود.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان



 

 

 

 

 

 یدن سازمان به اهداف مدیریت دارایی اثر خواهد گذاشت.ما میدانیم عملکردمان چگونه در رس .2.13
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

را به طور نظام مند تعیین کرده  ما الزامات ارتباطی ذی نفعان در رابطه با دارایی ها و سیستم های مدیریت دارایی .2.15

 ایم.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

روی کار از نیرویکرد ساختاریافته ما برای توسعه تاکتیک های تعمیر و نگهداری شامل بحث گروهی با حضور اعضایی  .2.16

 و سرپرستی از نگهداری و تعمیرات و با کمک منابع فنی)مهندسی، تامین قطعات و...( میباشد.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

ت ما، فعالیت های نگهداشت و تعمیراتی تجهیزات را با همکاری یکدیگر انجام می گروه های بهره برداری و نگهداش .2.17

 دهند.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

چون تمیز کردن، روغن کاری، تنظیمات، بازرسی، یا تعمیرات  اوپراتورها و کاربران تجهیزات ما ممکن است وظایفی .2.13

 .سبک تجهیزات تولیدی را بر عهده داشته باشند

 

 

 



 

 

 

 

نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

هداشت ما آموزش دیده اند تا اطمینان حاصل شود برای انجام تمام وظایف تعمیراتی و نیرو های بهره برداری و نگ .2.13

 بهره برداری که به ایشان محول میشود صلاحیت دارند.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

نیروهای بهره برداری ما نسبت به تجهیزات و دارایی های فیزیکی که در اختیار دارند، احساس مالکیت دارند و در  .2.21

 هنگام کار مراقب هستند تا تجهیز آسیبی نبیند.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

حد بهترین کاملاً/ در 

 های جهان

 

 مدیریت کار .3
ساعت پیش از انجام کار برنامه ریزی می  23به جز در موارد اضطراری، فعالیت های نگهداری و تعمیرات حداقل  .3.1

شود. این برنامه ریزی ها جهت اطمینان از عدم رخداد تأخیرات قابل پیش بینی به دلیل نبود قطعات یدکی، مواد، 

 ایمنی، زمانبندی های تولید یا اطلاعات در هنگام انجام کار صورت می گیرد.  ابزار، تجهیزات، الزامات
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

رای قطعات یدکی، مواد، ابزارآلات، تجهیزات نت، کار پرسنل نگهداری و تعمیرات ما به ندرت به علت انتظار ب .3.2

دستورالعمل های کار، اطلاعات فنی یا تاًخیر در بخش تولید برای تحویل دستگاه و خواباندن تولید دچار وقفه می 

 شود. 
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

اً/ در حد بهترین کامل

 های جهان

 



 

 

 

 

پس از انجام برنامه ریزی برای کارهای فنی، مهندسی، تعمیراتی و بهره برداری، آن را بر اساس اولویت هایش زمانبندی  .3.3

 می کنیم.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

بهترین  کاملاً/ در حد

 های جهان

 

فعالیت های نگهداری و تعمیرات و مهندسی و بازرسی به موقع و براساس زمانبندی متناسب با نیازهای سیستم انجام  .3.3

( در همان هفته ای که اجرایشان on conditionمی شوند. فعالیت های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اقتضایی )

 زمانبندی شده است، تکمیل میشوند.
میدانم/ به هیچ ن

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

گروه فنی ما اطلاعات، ابزارها و منابع ضروری و لازم )از جمله سیستم های مدیریت کامپیوتری نگهداری و تعمیرات  .3.5

(CMMSانبار مواد و قط ،) عات یدکی، ارتباط میان واحد عملیات و واحد نگهداری و تعمیرات( را جهت برنامه ریزی

 و زمانبندی مؤثر فعالیت هایش داراست و از آنها به طور صحیح و کامل استفاده می کند.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

پس از اتمام کارهای نگهداری و تعمیرات )نت( و مهندسی، گروه مرتبط اطلاعات لازم در مورد کار انجام شده )شامل  .3.6

 مدت زمان کار، مواد و قطعات یدکی مورد استفاده و جزئیات کار( را ثبت می نماید.  
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 هاولی

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

زمانی که در فعالیت های فنی و نگهداری و تعمیرات مشکلاتی وجود داشته باشد، امکان انجام بهتر فعالیت، مورد  .3.7

 بود مستمر نحوه انجام فعالیت های فنی(.تحلیل قرار می گیرد تا دفعه بعد کار به نحو صحیح تری انجام گیرد )به
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان



 

 

 

 

 

ود های مورد نیازمندی های فعالیت های عملیاتی و کارهای اجرایی آینده پیش بینی شده و برنامه هایی جهت بهب .3.3

 نیاز تدوین می گردد، تا در هنگام نیاز، به همراه بهبودهای لازم اجرا شوند.
 
 

نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

(، تعمیرات اساسی و کارهای shutdownکامل تولید و یا سرویس )فعالیت ها وکارهای حساس و مهم مانند توقف  .3.3

پروژه ای مهندسی یا فنی به خوبی از قبل برنامه ریزی می شوند و معمولاً فعالیت ها و کارها تقریباً طبق برنامه اجرا 

 می شوند.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

امات اغلب/ اقد

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 
کارها و پروژه های بزرگ در سازمان ما مطابق با زمانبندی و بودجه شان تکمیل می شوند و هنگام شروع و در کل  .3.11

 طول زمان اجرای خود دچار مشکلات کمی می شوند. 
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

 تا حدودی/ اقدامات

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

 مراقبت های پایه و تکنیک های نگهداشت .3
تمرکز ما بر فعالیت های فنی پیش بینانه و  پیش اقدام است و در موارد معدودی نیازمند به انجام کار فنی اضطراری  .3.1

 در حین انجام کار هستیم. 
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 



 

 

 

 

ما از روش های مختلف پایش وضعیت و نت پیش بینانه )مانند آنالیز ارتعاشات، گرمانگاری، آنالیز روغن، تست های  .3.2

 مورد استفاده متناسب با خرابی های بالقوه سیستم است.  غیر مخرب و غیره( استفاده می کنیم و روش های
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 
به اول انجام می شود و به ندرت نیاز در زمانی که انجام تعمیر لازم باشد،  تعمیر به صورت کامل و با موفقیت در مرت .3.3

 به تعمیرات متعدد و دوباره کاری برای رفع همان مشکل پیش می آید.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

حافظ )مثل فیوزها، استندبای ها، تجهیزات ایمنی و ...( جهت اطمینان از سیستم های پشتیبان و تجهیزات م .3.3

 کارکردشان )در زمان نیاز(، مورد آزمایش و بازرسی منظم قرار می گیرند. 
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 ی جهانها

 

تجهیزات به طور منظم تمیزکاری، روغن کاری )در صورت نیاز( و تنظیم می شوند تا از کارکرد مؤثرشان اطمینان  .3.5

 حاصل گردد.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 
)استفاده از دستگاه بدون نگهداری و تعمیراتی خاصی تا زمانی که  خرابی رخ دهد( به عنوان "ارکرد تا خرابی ک"اگر  .3.6

مناسب ترین تاکتیک برای برخی خرابی ها تعیین شده، در کنارش یک برنامه کاری نیز تدوین گردیده که در زمان 

 ن های رخداد خرابی مورد استفاده قرار می گیرد. رخداد خرابی چگونه آن را مدیریت نمود؛ و این برنامه در زما
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان



 

 

 

 

 
اه به کار مجدد دستگ پس از تعمیرات اساسی، تعمیرات بزرگ در سیستم، و یا توقف عملیات، به ندرت هنگام شروع .3.7

 ها )و یا در مدت کوتاهی پس از آن( خرابی رخ داده و یا نیاز به تعمیر وجود دارد.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 
تاکتیک های نگهداری و تعمیرات مورد استفاده قرار می گیرد موثر بوده و خرابی سیستمی که برای ایجاد و توسعه  .3.3

های غیر منتظره به ندرت رخ می دهند. تاکتیک های نگهداری و تعمیرات )پیشگیرانه، اقتضایی( به صورت منظم 

 )مثلا سالانه( جهت بررسی دقت و سطح تاثیرشان بازنگری می شوند.  

 

  

نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

ما به طور مداوم تمام مقررات و دستورالعمل های مرتبط با دارایی های فیزیکی را که برای سازمان ما به کار برده  .3.3

مناسب به دپارتمان های مربوطه اطلاع رسانی میشوند اطمینان حاصل میشود را پایش میکنیم، و از اینکه در زمان 

 میکنیم.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

در مباحث ایمنی و زیست محیطی که در مورد کسب ما به طور کامل تمام مقررات و استانداردهای اجباری به ویژه  .3.11

 و کار ما اعمال میشود را رعایت میکنیم.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 



 

 

 

 

 مدیریت عملکرد و ریسک .5
کرد و شاخص های مرتبط با دارایی های فیزیکی بر بهبود عملکرد کل سازمان است، نه تمرکز سیستم ارزشیابی عمل .5.1

 بر بهبود عدد های مورد سنجش شده است.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

)شامل روند های فعلی( طی جلساتی با ناظران ارشد و مدیران، و یا اطلاعات روی تابلو اعلانات، یا  عملکرد فعلی ما .5.2

 مستقیماً )توسط ایمیل، خبرنامه یا گزارشات(،  گزارش شده و این موارد با ما مورد بازنگری و بحث  قرار می گیرد. 
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

مات تا حدودی/ اقدا

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 
نظر ما در تدوین شاخص های عملکرد و کارائی مؤثر بوده و می دانیم که چگونه کار فردی ما بر سنجش عملکرد  .5.3

 گروهمان و سازمان تأثیرگذار است.  
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

/ اقدامات تا حدودی

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 
 ارتباط میان استراتژی سازمان، استراتژی مدیریت دارایی و اهداف با  شاخص های عملکرد ما معلوم و مشخص است. .5.3

نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اقدامات  اغلب/

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

فرایند ارزشیابی عملکرد، موجب رفتارهایی می شوند که برای کل سازمان سودمند هستند و موجب رفتارهایی نمی  .5.5

 شوند که با اهداف کلی سازمان در تضاد باشند.  
 

نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

دامات تا حدودی/ اق

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان



 

 

 

 

 

ارزشیابی عملکرد هم شامل ارزیابی کیفیت فرایندهای کاری )مثلاً درصد نگهداری و تعمیرات اضطراری در مقابل نت  .5.6

 پیشگیرانه(، و هم نتایج  و دستاوردهای این فرایندها می باشد.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

 فرایند ارزشیابی عملکرد ما اهداف واقع گرایانه گروهمان را که باید به آنها برسیم در بر می گیرد.  .5.7
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

/ اقدامات تا حدودی

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

وقتی سایر گروه های موجود در سازمان تلاش می کنند که به اهداف عملکردشان برسند، عمل ایشان هیچ تأثیر  .5.3

 منفی بر کارایی گروه ما ندارد.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

ی/ اقدامات تا حدود

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

می دانیم که عملکردمان در مقایسه با رقبایمان یا سایر سازمان ها در کشور یا خارج کشور که کار مشابهی انجام می  .5.3

 دهند چگونه است.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

قدامات تا حدودی/ ا

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

ما به طور منظم خودمان را در مقایسه با سازمان های کلاس جهانی محک می زنیم و برنامه هایی را برای کاهش  .5.11

 اختلافات تدوین می کنیم.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

مات تا حدودی/ اقدا

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 



 

 

 

 

سازمان ما به طور مداوم در حال بهبود سازگاری، کفایت، ارتباط و اثر بخشی مدیریت دارایی و سیستم مدیریت  .5.11

 دارایی سازمان است.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قبول قابل

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

مدیران ارشد به طور مداوم عملکرد سیستم های مدیرت دارایی را تحت نظر دارند و به صورت منظم اثراتش را بر  .5.12

 مدیریت دارایی و عملکرد تجهیز مورد بررسی قرار می دهند.

 

میدانم/ به هیچ ن

 وجه

ی به ندرت /گام ها

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

فرایند های ما برای به کارگیری برنامه مدیریت دارایی در سازمان بررسی و کنترل میشود تا از دستیابی به نتایج مورد  .5.13

 انتظار اطمینان حاصل شود.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

/گام های  به ندرت

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

سازمان به طور منظم ریسک هایی را که ناشی تغییر برنامه ها هستند ارزیابی میکند. این امر بر دستیابی به اهداف  .5.13

 ام تغییرات اثر می گذارد.مدیریت دارایی سازمان و مدیریت ریسک ها قبل از انج
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

سازمان ما به طورمنظم تغییرات برنامه ریزی شده را کنترل می کند، که می تواند در دستیابی به اهداف مدیریت  .5.15

 دارایی سازمان تأثیر بگذارد و هرگونه پیامد ناسازگار را کاهش دهد.
میدانم/ به هیچ ن

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان



 

 

 

 

 

عالیت های مدیریت دارایی و نگهداشت ایجاد می سازمان ما به طور منظم هر ریسکی را که به واسطه برون سپاری ف .5.16

 شود را ارزیابی و ثبت می کند و بر این اساس اقدامات مقتضی را انجام می دهد.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

رل و یگپارچگی فعالیت ها و پروسه های برون سپاری با سیستم مدیریت دارایی در سازمان ما تعیین و چگونگی کنت .5.17

 ثبت می شود. سازمان از اینکه عملکرد فعالیت های برون سپاری شده پایش می شود اطمینان حاصل می کند.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

سازمان ما به طور منظم ارزیابی های داخل سازمانی انجام میدهد تا از مطابقت سیستم مدیریت دارایی با نیاز های  .5.13

 و از پیاده سازی و به کارگیری موثر سیستم اطمینان حاصل کند. ISO55001سازمان، الزامات 

 

به هیچ  نمیدانم/

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

عدم انطباقات در مدیریت دارایی و سیستم مدیریت دارایی ما بصورت کنش گرایانه پایش می شود و نیاز به اقدامات  .5.13

 ود.پیشگیرانه و اصلاحی ارزیابی می ش
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

در صورت وقوع یک حادثه یا عدم انطباق، نیاز به انجام اقدامات مقتضی را ارزیابی و ثبت می کنیم، تا از عدم تکرار  .5.21

 اطمینان حاصل کنیم. آن در جایی دیگر



 

 

 

 

نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

  سیستم های پشتیبانی و مدیریت اطلاعات .6
اطلاعاتی باید ذخیره یا پایش شوند  سازمان ما از یک روش ساختارمند و مستند شده برای تعیین اینکه چه داده یا .6.1

 استفاده میکند تا به طور موثر از انتظارات عملکرد دارایی و نیاز های سیستم مدیریت دارایی پشتیبانی کند.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 جهان های

 
سازمان میداند که طی فرایند پایش و اندازه گیری کدام یک از اطلاعات جمع آوری شده باید بررسی شوند، چطور  .6.2

 تجزیه و تحلیل، ارزیابی و نگهداری شوند.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

حد بهترین کاملاً/ در 

 های جهان

 

ما داده ها و اطلاعاتی را که برای سنجش اثربخشی مدیریت دارایی، سیستم مدیریت دارایی و برای دسترسی به اهداف  .6.3

 سازمان ضروری هستند ثبت کرده ایم.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

اطلاعات ثبت شده در سیستم های ما کاربردی و دقیق هستند و در صورت نیاز به راحتی در دسترس افراد مربوطه  .6.3

 قرار دارند.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

 هترینکاملاً/ در حد ب

 های جهان

 

ما برای شناسایی ، قالب بندی ، بررسی ، تأیید و ابلاغ هر سندی که باید به روز شود ، فرایندهای مناسبی در دست  .6.5

 اجرا داریم.



 

 

 

 

نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 جهان های

 
اطلاعات ثبت شده در سیستم مدیریت دارایی ، کنترل شده، در دسترس و مناسب استفاده در هر زمان و مکانی که  .6.6

 لازم باشد هستند.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

( برای بهره بردار و نت CMMSستم های اطلاعاتی ما )مانند سیستم مدیریت کامپیوتری نگهداری و تعمیرات سی .6.7

سودمند تلقی می گردند. منافعی که به واسطه استفاده از این سیستم ها  متوجه ما می گردد، بیش از هزینه و تلاشی 

 است که صرف استفاده و نگهداریشان می گردد.
 نمیدانم/ به هیچ

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

گزارشهای تولید شده توسط سیستم اطلاعاتیمان به موقع و صحیح است تولید شده و برای انجام بهبودها مورد  .6.3

 استفاده قرار می گیرد. 
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

ه ندرت /گام های ب

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

پروسه های موجود در سیستم های مدیریتی جهت کاهش خطا، کاهش نیاز به ورود دستی اطلاعات، کاهش کلی  .6.3

 زحمت و ارتقای کلی فرایند، بهینه سازی شده اند. 

 

م/ به هیچ نمیدان

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 



 

 

 

 

سیستم های اطلاعاتی جهت بازخورد و تحلیل و بهبود فرایندها و نتایج عملیات و نگهداری و تعمیرات، مورد استفاده  .6.11

 قرار می گیرند. 
هیچ  نمیدانم/ به

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

داده های مربوط به بهره برداری، امورفنی و مهندسی، و نگهداری و تعمیرات، هر جا که از نظر اقتصادی به صرفه  .6.11

 وارد سیستم های اطلاعاتی می گردند.باشد به صورت خودکار جمع آوری شده و 
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

ازی می کند و نیسیستم اطلاعات مورد استفاده برای مدیریت عملیات و امور فنی، تمام نیازهای این گروه ها را تأمین  .6.12

 به استفاده از روشهای دیگر مدیریت اطلاعات مانند صفحات گسترده کامپیوتری ، بانک های اطلاعاتی و غیره نیست. 

 

نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

م های اطلاعات عملیات و نگهداشت، به فراخور نیاز، با سایر سیستم ها )مانند حسابداری، انبارداری، خرید و سیست .6.13

 غیره( تلفیق و مرتبط گردیده و نیازی به ورود دستی اطلاعات به چند سیستم نیست.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

مات اغلب/ اقدا

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 
کارکنان فنی، مهندسی، تدارکات، بهره بردار و نت به حد کفایت آموزش دیده اند تا به صورت صحیح و مؤثر از  .6.13

 سیستم های اطلاعاتی مورد نیاز برای وظایف محوله و مسئولیت هایشان استفاده نمایند.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

گام های به ندرت /

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان



 

 

 

 

 

کمک های پشتیبانی از سیستم های اطلاعاتی به هنگام و مؤثر است. می دانیم که برای دریافت کمک به کجا باید  .6.15

 نیم. مراجعه نمود و در چنین هنگامی پاسخ های مفیدی دریافت می ک

 

نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

ما اطلاعات مورد نیاز را برای بررسی هزینه ها و قابلیت اطمینان و مدلسازی در فرمت های مناسب جمع آوری می  .6.16

 یا سایر استاندارد های قابلیت اطمینان مربوطه( ISO 14224کنیم ) طبق 
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 
از اطلاعات مربوط به بهره  استفاده می کنیم تا طیف های مختلفی IIoTما به طور گسترده از اینترنت اشیا صنعتی  .6.17

برداری، سلامت تجهیز، و محیط زیست را جمع آوری کنیم. این داده ها برای شناسایی ریسک ها و فرصت های بهبود 

 مدیریت دارایی هایمان به کار گرفته می شوند.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 ستمر و عمیقم

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

سیستم های خبره و هوشمند یا برنامه های تخصصی شده برای تحلیل داده های عملیات و نت با استفاده از هوش  .6.13

 مصنوعی و یادگیری ماشین به کار گرفته می شوند تا به فرایند تصمیم گیری کمک می نمایند.

 

نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

ام های به ندرت /گ

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 



 

 

 

 

. آنالیز LCC. بهینه سازی قطعات یدکی. RCA, RCMآنالیز ها و تصمیم گیری های اصلی مدیریت دارایی مانند  .6.13

 ( مناسب انجام می شود.APM) بحران و سلامت تجهیز با استفاده از بسته های نرم افزاری تخصصی
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

 ما یکپارچه شده است. ERPیا  EAM/CMMS( ما کاملا با سیستم های  APMبسته های نرم افزاری تخصصی ) .6.21
به هیچ  نمیدانم/

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

  



 

 

 

 

 

 مدیریت قطعات و مواد .7
انبارهای قطعات و مواد تعمیراتی اعلام می کنند که مواد یا قطعات یدکی مورد نیاز برای نگهداری و تعمیرات را دارند.  .7.1

 عدم وجود قطعات یدکی یا مواد مورد نیاز در انبار کمتر از یک در بیست مورد است.()
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

 یدکی مورد نیاز را می توان در جایی که باید باشند یافت.انبار به خوبی و منظم چیده شده است و مواد و قطعات  .7.2
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 
 ست.اطلاعات مربوط به تعداد و مکان دقیق قطعات و مواد درون انبار کامل و صحیح ا .7.3

نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

پیدا کردن مکان دقیق و موجودی قطعات و مواد مورد نیاز برای تعمیرات با در دست داشتن اطلاعات صحیح )مثلًا  .7.3

 قطعه یدکی و یا شرح قطعه( نسبتاً ساده می باشد. سازنده و شماره سریال 

 

نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 
گری قرار می گیرند و مواردی که به طور منظم )مثلاً سالانه( قطعات و موادی که در انبار نگهداری می شوند مورد بازن .7.5

 منسوخ گردیده و یا دیگر احتیاجی به آنها نیست از انبارها حذف می شوند. 
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان



 

 

 

 

 

رهای بزرگ، جعبه دنده و غیره(، قطعات و مواد تعمیرات کمی در انبار برای مدت به جز لوازم یدکی حساس )موتو .7.6

 طولانی نگهداری شده و خاک می خورند.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

ات که در انبار نگهداری می شوند، هنگام نیاز در شرایط مطلوب بوده و طی دوره انبارداری دچار مواد و قطعات تعمیر .7.7

 آسیب )شکستگی، خوردگی، آلودگی با غبار و غیره( نمی شوند.  

 

 

 

نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

حد بهترین  کاملاً/ در

 های جهان

 
فرایند خرید مواد و قطعاتی که معمولاً در انبار نگهداری نمی کنیم، در زمان نیاز ساده بوده، زمان کمی نیاز دارد. می  .7.3

 توان انتظار داشت که قطعات به سرعت برسند، و همچنین رسیدنشان به سرعت به اطلاع برسد. 
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 یهاول

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

قطعات و مجموعه های قابل تعمیر )موتورهای تعمیر اساسی شده، جعبه دنده ها و غیره( به صورت مؤثری مدیریت  .7.3

 یدکی در دسترس است. می شوند و می توان فهمید که چه زمانی تعمیرشان اتمام یافته و به عنوان
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 



 

 

 

 

ما برای فرآیندهای مدیریت مواد )مسائل مربوط به استوک قطعات و برگشتی ها، تعمیر پذیری ، خرید( نمودارهای  .7.11

 فرایند داریم که به طور مرتب بررسی و برای دستیابی به حداکثر ارزش بهینه سازی می شوند. جریان

 

نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

  نگهداشت مبتنی بر قابلیت اطمینان .3
ک های نگهداشت در سازمان ما بر اساس یک رویکرد ساختار یافته )مثلًا نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت تاکتی .3.1

( ایجاد و توسعه یافته اند. این برنامه ها الزامات کارکردی تجهیز، حالات، تأثیرات و پی آمدهای  RCMاطمینان 

 شکست را پوشش می دهند.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

های  به ندرت /گام

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

پیامدهای شکست های احتمالی از نظر تأثیرات بر محیط، سلامتی، ایمنی و هزینه مورد ارزیابی قرار می گیرند و  .3.2

 ن می شوند.تاکتیک هایی برای امکان سنجی فنی و مقرون به صرفه بودن تدوی
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

اگر نتوانیم تاکتیک نگهداری و تعمیرات مناسبی پیدا کنیم و شکست دارای پیامدهای قابل توجهی باشد، تجهیز یا  .3.3

د های نت و بهره برداری، آموزش و قطعات یدکی  مورد بازنگری و بازطراحی قرار می گیرد تا عواقب سیستم ، فراین

 شکست را به سطح بهینه و قابل کنترل برساند.

 

نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 جهانهای 

 



 

 

 

 

به صورت فعالانه و عمیق برای طرح های توسعه خود در سازمان بهره می بریم و حتی تجهیزاتی  RCMما از رویکرد  .3.3

 که قرار است در آینده نزدیک نصب شوند را نیز با این متد تحلیل می کنیم. 
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

قدامات اغلب/ ا

 مستمر و عمیق

کاملاً/ 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  .3.5

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

 ینه و عملکرد را در طی چرخه عمرشان خواهند داشت.هز
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

 توسعه قابلیت اطمینان و بهینه سازی .3
م سوابق تجهیز را بررسی می کنیم برای اینکه تاریخچه خرابی هنگامی که یک خطا یا خرابی پیدا می شود، ما تما .3.1

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

 

 

نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 
 FMEA ،RCA ،FMECA ،RCFAاز روش های ساختاریافته و سیستماتیک برای تحلیل ریشه ای خرابی ها )مثل  ما .3.2

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

 می کنیم.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

دودی/ اقدامات تا ح

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 



 

 

 

 

پرسنل بهره برداری، فنی، نگهداشت و مهندسی ما در رویکردهای ساختاریافته تیمی برای تحلیل خرابی آموزش دیده  .3.3

 اند و مشارکت فعالانه و با انگیزه دارند.
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

م های به ندرت /گا

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ 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  .3.3

)بهینه سازی نگهداشت پیشکنشی( یا  PMOثل کار از طریق روش های ساختار یافته ای متناسب با اهمیت تجهیز م

MTA  آنالیز فعالیت های نگهداشت( یا(CPR .انجام می شود )بازنگری اقدامات فعلی( 

 

نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

برای تکمیل آن  RCMیل های مختلف خرابی و متدهای مدلسازی قابلیت اطمینان در حین آنالیز های ما از تحل .3.5

 شده است. RCMاستفاده می کنیم و این کار باعث بهبود قابل توجه خروجی و اثربخشی 
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 عمیقمستمر و 

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

  مدیریت دارایی ها مبتنی بر شواهد و داده .11

 ما برای اتخاذ تصمیمات در حوزه دارایی های فیزیکی از متدهای مبتنی بر داده و بهینه سازی بهره می بریم. .11.1
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

امات اغلب/ اقد

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

در زمان تصمیم برای خرید تجهیز جدید، اسقاط یک تجهیز، تعمیر جزئی یا تعمیر اساسی یک تجهیز، جایگزینی  .11.2

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

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

 سازمان و دارایی استفاده می کنیم و تصمیم بهینه را انتخاب می کنیم. 



 

 

 

 

 

نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 یقمستمر و عم

کاملاً/ 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  .11.3

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

 ست می شود و بازه های زمانی آن را بهینه می کند. بازرسی، ت
نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

قطعات یدکی حیاتی،  ما از متدهای شبیه سازی یا مدلسازی قابلیت اطمینان برای تصمیم گیری بهینه در حوزه .11.3

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

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

ها و دارایی های پیچیده و حیاتی ما از ابزارهای بهینه سازی پایش وضعیت و مانیتورینگ استفاده می برای سیستم  .11.5

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

 کمک می کنند.اخذ بهترین تصمیم برای مدیریت دارایی های فیزیکی سازمانمان 

 

نمیدانم/ به هیچ 

 وجه

به ندرت /گام های 

 اولیه

تا حدودی/ اقدامات 

 قابل قبول

اغلب/ اقدامات 

 مستمر و عمیق

کاملاً/ در حد بهترین 

 های جهان

 

 

 

 



 

 

 

 

 پیوست چهار .12.3
 

 های فیزیکیقرارداد ارزیاب جایزه مدیریت دارایی

 تعهدنامه رازداری و عدم وجود تضاد منافع
 

 

 های فیزیکیه جایزه مدیریت داراییبین دبیرخان

 و

 های فیزیکیارزیاب جایزه مدیریت دارایی

 آقای/خانم .........................................

 

 این قرارداد بین دو نفر با مشخصات زیر منعقد می شود:

 . جایزه مدیریت دارایی های فیزیکی به نمایندگی ..............1

 ..............................یریت دارایی های فیزیکی: آقای .................................. ، فرزند ................................ ، با کد ملی.......... ارزیاب جایزه مد2

 .........................................................................................................................................نشانی: ..........................................................................................به

 ................................................@ایمیل:      ............................  تلفن:...........................................              موبایل:......................................           

 این دو نفر از این پس )دبیر( و )ارزیاب( نامیده می شوند.

 تعریف

ص یا شود، که شخبه حالت و وضعیتی اطلاق می (Conflict of interest) تزاحم منافع یا عدم تعارض منافع: تعارض منافع

گیرند، و از آن طرف خود دارای منافع اشخاصی وجود داشته باشند که از یک طرف در مقام و موقعیت محتاج به اعتماد قرار می



 

 

 

 

شخصی یا گروهی مجزا و در تقابل و تعارض با مسؤولیت مورد نظر قرار دارند. تعارض منافع یکی از واژگانی است که در عمده 

م سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. تعارض منافع/تعارض علائق/تضاد منافع/ مناقشه منافع از علوم انسانی مثل حقوق و علو

دیگر واژههای همسان برای این کلمه است. در کل به معنای در عرض هم قرار گرفتن منافع مختلف است به نحوی که نتوان 

 .یکی را بر دیگری ترجیح داد

 . موضوع تعهدنامه1ماده 

 :به منظورمه عبارت است از تعهدات ایجاد شده برای ارزیاب موضوع تعهدنا

 

با  رابطۀ استخدامی و یا همکاری مانند مشاوره، آموزش، خودارزیابی، ممیزی داخلی و نظایر آن.نداشتن همزمان هیچگونه 1-1

ایی که در صنعت سازمان ه( سازمان3اند هایی که در جایزه در این همین دوره شرکت کرده(سازمان2( سازمان مورد نظر 1

 موردنظر هستند

حضور در فرایند ارزیابی و الزام های کاری و اصول پایبندی به مالکیت معنوی و حفظ اطلاعات شرکتهای ارزیابی شونده و جایزه .2-1

 مدیریت دارایی های فیزیکی و صحت اطلاعات مندرج در این قرار داد.

 . لزوم تعهد نامه2ماده 

وظ های شرکت کننده محفهای فیزیکی متعهد گردیده است که اطلاعات سازماناینکه دبیرخانه جایزه ملی مدیریت دارایی .  با توجه به2-1

خواهد ماند لذا نظر به وضعیت خاص حقوقی حاکم بر دبیرخانه جایزه مدیریت دارایی های فیزیکی، حفظ این اطلاعات در داخل و خارج 

زیاب خواهد بود. لازم به توضیح است که در نهایت آنچه که اهمیت دارد پایبندی به روح تعهدنامه بوده و کشور برعهده دبیرخانه جایزه و ار

 آن. های فیزیکی نسبت بهاین محقق نمی شود مگر بر اساس احترام و اعتماد متقابل بین ارزیابان، دبیر و دبیرخانه جایزه مدیریت دارایی

 . مدت تعهد نامه:3ماده 

سال پس از این قرار داد می باشد و ارزیاب موظف است به هر علت و  3دنامه از تاریخ عقد این قرارداد از تاریخ ................ تا . مدت تعه3-1

 حتی خروج از کشور به بندهای این تعهدنامه پایبند باشد.

 . تعهدات:3ماده 

یابی های انجام شده را از آنِ دبیرخانه جایزه مدیریت دارایی های . با امضا این تعهدنامه ارزیاب متعهد گردید که مالکیت معنوی ارز3-1

 فیزیکی بداند و درآمدهای مادی و نیز اعتبارهای ملموس ناشی از آن را فقط با اجازه دبیر اخذ نماید. در این راستا تمامی مصادیق مندرج

، به تشخیص شرکت یا مرجع حل اختلاف، بدون اجازه کتبی و نیز فعالیت های مشابه با این مصادیق 3-1-3و  2-1-3و  1-1-3در بندهای 

 و رسمی شرکت ممنوع است.

دست آمده در زمان ارزیابی و استفاده از عنوان ارزیاب . هرگونه انتشار یا انتقال کتبی یا شفاهی یا دیجیتال اطلاعات، دادگان به3-1-1        

 جایزه ملی مدیریت دارایی های فیزیکی.



 

 

 

 

 

. هرگونه انتشار یا انتقال کتبی یا شفاهی یا دیجیتال اسنادکاری، نحوه مدیریت، مشخصات همکاران و همکاران دیگر، مشخصات 3-1-2        

مشتریان، شیوه تعامل با مشتریان و همکاران،  اهداف و استراتژی ها، مشخصات قرار دادها، قرار دادهای در حال انعقاد یا منعقد شده، 

 و اعتباری، نحوه دریافت وجه، تأخیرها و نقص ها و کمبودهای پیش آمده، میزان رضایت یا نارضایتی مشتریان.دریافتی های مادی 

. نگارش مقاله یا چاپ کتاب با استفاده از اطلاعات به دست آمده در جایزه ملی مدیریت دارایی های فیزیکی فقط با هماهنگی 3-1-3        

 دبیر امکان پذیر است.

مقالات در مجلات صرفاً آکادمیک در صورتیکه از داده های شرکت یا مدل های و تئوری های تولید شده در ارزیابی ها استفاده  تبصره: چاپ

 نشده باشد، بلامانع است.

در صورت اجازه کتبی و رسمی دبیر، در محدوده و میزان  3-1-3، 2-1-3، 1-1-3. مصادیق ممنوع شده مندرج در بندهای 3-2        

 ازه داده شده، مجاز و آزاد است. در اینصورت، تمامی مطالب یا فعالیت های ارائه شده باید نام و لوگوی مورد نظر دبیر را به صورت واضحاج

 و علنی داشته باشد و ارائه دهنده، خود را به عنوان ارزیاب جایزه ملی مدیریت دارایی های فیزیکی معرفی کند.

یاب مطلع شود که ارزیاب دیگر یا هر فرد دیگری، هریک از مصادیق فعالیت های ممنوع این قرارداد  را انجام . در صورتی که ارز3-3        

 دهد، موظف است خبر آن را سریعاً به دبیر گزارش دهد و بدین ترتیب، حریم مالکیت معنوی شرکت را حفظ کند.می

ها، مؤسسات خصوصی یا دولتی و نیز اشخاص حقیقی یا یک ارزیاب با شرکت. در تمامی تماس های حضوری یا تلفنی یا الکترون3-3        

حقوقی، چنانچه بحث مربوط به جایزه مدیریت دارایی های فیزیکی باشد، همکار باید اطلاعات مربوطه را با دبیرخانه جایزه مدیریت دارایی 

 های فیزیکی در میان گذارد.

بب قطع ناگهانی همکاری ارزیاب با دبیرخانه جایزه مدیریت دارایی های فیزیکی صورت                     . جبران تمامی ضررهایی که به س3-5        

 پذیرد، برعهده ارزیاب می باشد.

، نتیجه ارزیابی موردنظر باطل خواهد بود و بنا به صلاحدید کمیته داوری ارزیابی مجددا 1-1در صورت نقض بند . 3-6

 هد گرفت.توسط شخص دیگر انجام خوا

 

 . سایر شرایط تعهد نامه:5ماده 

. مبلغ قرار داد به ازای هر روز ارزیابی شخص ثالث پروژه های ارزیابی جایزه ملی مدیریت دارایی های فیزیکی، مبلغ 5-1        

ساعته و یک جلسه تحلیل داده های  3لسه .....................................ریال می باشد و ارزیاب موظف به حضور یک روز قبل به سبب تشکیل ج

 روز پس از انجام ارزیابی شخص ثالث صورت می پذیرد، حضور داشته باشد. 11روزه که تا یک

 . یک هفته قبل از زمان ارزیابی شخص ثالث، زمان ارزیابی به ارزیاب اطلاع داده می شود و ایشان موظف به حضور است.5-2        



 

 

 

 

قبل از زمان جلسه تحلیل داده های ارزیابی شخص ثالث ، زمان جلسه به ارزیاب اعلام خواهد شد و ارزیاب موظف به  . سه روز5-3        

 حضور در دبیرخانه می باشد.

 . مدت زمان ارزیابی شخص ثالث .... روز است.5-3        

 . تمامی بلیط ها از مبدأ تهران و به مقصد تهران تهیه خواهد شد.5-3        

ها نقش ندارند، تابع قوانین و . این تعهد نامه در مواقع خارج از اراده )فورس ماژور( که شرکت و همکار در به وجود آمدن آن5-5        

 مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

اجرا و تمامی اجزای ذکر شده  . رفع مسئولیت از ناآگاهی: دو طرف تعهد نامه قبول می کنند که از چگونگی، میزان، مفاد، نحوه5-6        

 در این تعهد نامه، آگاهی کافی دارند و بعداً عذری با عنوان ناآگاهی از مندرجات پذیرفته نیست.

هد ماده، به تاریخ ............................ در سه نسخه تنظیم گردیده است و هر سه نسخه دارای اعتبار واحد خوا 5. این تعهد نامه در 5-7        

 بود.

 

 دبیر جایزه                                   نام و نام خانوادگی ارزیاب          

                         

 

 

 پیوست پنج .12.5

 
 

 جدول ارزیابی و امتیاز دهی گزارش
 

 موارد زیر بنایی )مانند عنوان گزارش یا اسم کارفرما( .1 ملاحظات عمومی

 املا و انشا سطح بالا  .2

 در خوانایی و یکپارچگی متن سهولت .3

 بخش بندی و هدینگ ها .3

 هدر و فوتر های صفحات .5

 زیر نویس ها .6

 توضیحات:

  

 

 

 امتیاز

  



 

 

 

 

 فرمت )و شماره گذاری( جداول و اشکال .7

 رعایت و ذکر کپی رایت ها .3

 پیوست ها .3

 تعریف لغات تخصصی و مخفف .11

 فهرست ها و سهولت حرکت در متن .11

 شماره گذاری .12

بندی  و  استفاده مناسب و جذاب از جداول، نمودار، بولت .13

 غیره

تطابق با تمپلیت )فونت یکنواحت و استاندارد، پاراگراف،  .13

 (wordحاشیه و سایر تنظیمات 

 استفاده از گرافیک جذاب و متناسب .15

 طراحی صفحه رو )و پشت( جلد .16

 کیفیت عکس ها و نمودار ها .17

 استفاده از لوگو های سازمانی متناسب با گزارش .13

 وجود و تکمیل بود صفجه کنترل ویرایش .13

اطلاع کامل، و انعکاس متناسب در متن، از ادبیات موضوع،  .1 نگارش علمی

شامل گزارش های قبلی در جایزه و یا سایر مراجع معتبر 

 بیرونی

 روش گردآوری، اصالت و کیفیت اطلاعات ورودی .2

اعتبار، استفاده در کاربرد درست و استفاده بدون اشتباه از  .3

 رفته شده )شامل صحت محاسبات(مدل های بکار گ

روشن بودن و تفکیک فرضیات از فکت ها )اطلاعات عینی( و  .3

 منابع هر کدام

 ارجاع به مرجع دقیق درون متن .5

عدم وجود متونی که بطور مستقیم کپی شده باشند )مگر در  .6

حالت های خاص از اسناد داخلی شرکت، که در فرم کاور 

 همراه گزارش باید ذکر شوند(

درک و توانایی پیگیری مرحله به مرحله از ورود سهولت  .7

 اطلاعات تا آنالیز و نتایج برای خواننده ممکن است

کیفیت جمع بندی موضوعات مطرح شده  و توصیه های  - .3

 نهایی )ترجیحا بشکل اکشن پلن( در گزارش

 امتیاز توضیحات

نوآوری و بهبود 

 مستمر

صورت  وجود نوآوری نسبت به گزارشات مشابه قبلی )در .1

 وجود(

 امتیاز توضیحات



 

 

 

 

وجود نوآوری نسبت به سایر پرژه های داخل کشور )که قبلا  .2

 توسط جایزه انجام نشده(

وجود نوآوری نسبت به سایر پرژه های خارج از کشور )که  .3

 قبلا توسط جایزه انجام نشده(

تناسب با سایر مستندات تولید شده، یا کتب و منابع رفرنس  .3

 اصلی شرکت

آموخته های این گزارش /  تشریح دقیق تفاوت ها و درس .5

گزارش نسبت به گزارش / گزارش های قبلی مشابه در شرکت 

 در فرم کاور همراه گزارش

اهمیت و اثر بخشی نتایج نهایی ارائه شده برای سازمان  .1 از منظر مشتری

 مشتری

 روان و تاثیر گذار بودن خلاصه مدیریتی .2

ادامه کار و گزارش های  توانایی ایجاد انگیزه و هیجان برای .3

 بعدی

 کاربردی تعبیر شدن اطلاعات فنی و کارشناسی درون گزارش .3

ارزش های مورد انتظار مشتری و به تناسب دستاورد های  .5

بالقوه )گزارش( چقدر روشن و مرتبط و جذاب در گزارش 

  ذکر شده اند 

خواننده گزارش در سازمان مشتری در عمل مجاب می شود  - .6

رش توسط جایزه گزینۀ با اختلاف بهتری نسبت که انجام گزا

به گزینه های سایر مشاورین یا انجام درون سازمانی بوده 

 است 

 امتیاز توضیحات

 گزارش در زمانی که توافق شده تحویل شده است .1 از منظر زمانی
تاخیر گزارش قبلًا با توجیه و تایید مدیر گزارش اتفاق  .2

 افتاده است.
 ساعات کارکرد است کیفیت گزارش متناسب با .3

 امتیاز توضیحات

  سایر موارد
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 پیوست هفت .12.7
 فرم ثبت اعتراض

 

نوع 

 اعتراض:

   نام تکمیل کننده:   امتیازدهی
   شماره تماس:   گزارش

   ایمیل:   تیم ارزیابی
فرایندهای 

   نام سازمان:   اداری

   تاریخ ارزیابی:   یر مواردسا
 شرح اعتراض:

 

 
 

 معیار های امتیاز دهی: )فقط برای دسته های اصلی(

 .وقتی فکر می کنید نیاز به کار اصولی وجود دارد (1)
 .وقتی فکر می کنید نیاز به کار بیشتر دارد (2)
 .در حد متوسط بودهوقتی فکر می کنید  (3)
 .وقتی فکر می کنید تقاط قوت خوبی وجود داشته (3)
 وقتی فکر می کنید نقاط قوت خوبی دارد  و نقطه ضعف جدی ندارد. (5)
 وقتی فکر می کنید عالی و فراتر از انتظار است. (6)

(L/I) وقتی فکر می کنید به اندازه کافی جهت تصمیم گیری اطلاعات ندارید. 

(N/A) منظر مربوطه در خصوص این گزارش مطرح نیست وقتی فکر می کنید. 

 

 



 

 

 

 

 
 دلایل و مستندات:

 

 

 
 
 

 فرم ارزیابی عملکرد ارزیاب

ــواهشمند  ذا خ زیر ما را در بهبود  والاتگویی دقیق به سئــاست در صورت امکان با پاسخضمن تشکر از جنابعالی به عرض می رساند که تمامی تلاش خود را برای داشتن ارزیابان مجرب و بااخلاق به کارگرفته ایم ـل

 info@pamaward.ir عملکرد خود یاری نمایید. نتیجه این ارزیابی توسط شورای عالی داوران جایزه مشاهده می شود. لطفا فایل یا اسکن آن را ایمیل فرمایید. 
 نام مدیر)تکمیل کننده(:                          نام سازمان:                                ردیف

 تاریخ ارزیابی:                       نام ارزیاب:

 

 امتیاز

0 2 3 4 5 

      رعایت احترام و ادب 1

      داشتن ظاهری آراسته 2

      حضور به موقع برای انجام ارزیابی 3

      میزان دانش و اطلاعات فنی  3

      از تمامی بخشهای مرتبط با دارایی های فیزیکی بازدید 5

      مدیریت زمان )مهارت کنترل و استفاده بهینه از زمان برای بازدید ( 6

      مشاهده عمیق و دقیق شواهد و جزئیات 7

      عدم تعصب و جانبداری در مشاهدات 3

      هماهنگی تیم ارزیابی با یکدیگر 3

      حمل  و  توجه کامل و کافی به سخنانداشتن صبر و ت 11

mailto:info@pamaward.ir
mailto:info@pamaward.ir


 

 

 

 

  پیشنهاد:
 

 
  امضا و تاریخ:

 

 

 

 

 

 پیوست هشت .12.3
 

 ـ  هدف 1ماده 

کنندگان از آرم و لوگوی هدف ازتدوین این آئین نامه تعیین ضوابط و مقررات در مورد نحوه استفاده شرکت

 مان، سایت، بروشور وسایر اوراق تبلیغاتی مربوط می باشد.جایزه در ساز

 توضیحات:

 

 

 نقطه قوت ارزیاب:    

 

 

 

 نقطه ضعف ارزیاب:     

 



 

 

 

 

 ـ تعاریف  2ماده 

علامت وآرم انحصاری جایزه و بیانگر هویت و اعتبار برند آن می باشد که مطابق ضوابط این آئین نامه اجازه  : لوگو

س به بالاترین سطح تندیکنندگان تا پایان یک سال مگر به شرط رسیدن استفاده موقت ازآن در چارچوب حقوق شرکت

 زرین، ازجانب جایزه به آنان واگذار می شود.

 ـ شرائط عمومی :  3ماده 

 " های فیزیکی ) با ذکر عنوانبه منزله تأئید شرکت در جایزه تعالی مدیریت دارایی "استفاده از لگو صرفا -3-1

 باشد. وگو( میدرکنار ل "های فیزیکیبرنده تقدیرنامه یا تندیس جایزه مدیریت دارایی

لوگو باید دقیقا به همان صورت طراحی شده مورد استفاده قرار گیرد و هرگونه تغییر در محتوا ، رنگ، فونت  -3-2

 و واژگان آن غیر مجاز می باشد.

 

مکان قراردهی و اندازه لوگو جایزه مورد استفاده درکنار سایر لوگوها می باید متناسب با شأن واعتبار برند -3-3

زه بوده به نحوی که موجب خدشه در آن نگردد. لذا پیش از تکثیر سربرگ ها و سایر اوراق حاوی لوگو انجمن جای

 توسط سازمان، ضروری است با ارسال نسخه پیش نویس، تائید دبیرخانه جایزه اخذ گردد.

 ـ محلهای مجاز جهت استفاده از لوگو: 3ماده 

استفاده لوگو بر روی سایت و انتشارات خود می باشند بگونه ای که کننده مجاز به های شرکتکلیه سازمان-3-1

 این آیین نامه رعایت گردد. 3شرائط ماده 

استفاده از لوگو بر روی گزارشات پروژه ها، مستندات ارائه شده به کارفرما و سایر مدارکی که استفاده  از -3-2

 لقی گردد مجاز نمی باشد.لوگو به منزله تائیدیه و یا اعتبار بخشی به این اسناد ت



 

 

 

 

 مدارک ومستندات مربوط :

 لوگو جایزه  -

 

 

 پیوست نه .12.3
جنبه مدل جایزه، یک راهنمای مصادیق و سطح بندی عنوان شده  11ها، برای در این پیوست برای کمک و همسانسازی ارزیابی

 است.



 

 

 

 

 سطح پنجم سطح چهارم سطح سوم سطح دوم سطح اول جنبه مرتبط عنوان سوال سوال اصلی شماره

1 

های سازمان در تمام قسمت
درباره استراتژی، مأموریت، نگرش 

و اهداف سازمان )منظور فقط 

های فیزیکی مدیریت دارایی
نیست( به خوبی گفتگو شده و 

همه این موضوعات را درک 

 اند.نموده

سند استراتژی سازمان 

انداز، سیاست، شامل چشم

استراتژی و اهداف تدوین 
 است.شده

 تراتژیاس
سند استراتژی کامل و به روز 

 وجود دارد.

از  هاییسند استراتژی فقط برای بخش

 هاییاست یا بخشسازمان تدوین شده

روزرسانی از سند استراتژی به
 است.نشده

سند استراتژی در تعداد محدودی از 

واحدهای سازمان وجود دارد و 

ها در ذهن مدیران بیشتر استراتژی
 است.

 ژی به طور کلیسند استرات

 وجود ندارد
  

2   
سند استراتژی سازمان و 

انداز سازمان خصوصاً چشم

 است.رسانی شدهاطلاع
 استراتژی

سند استراتژی سازمان از طرق 

مختلف مثل پیامک، چاپ روی 
اقلام اداری، چاپ روی تابلو، چاپ 

رومیزی و ... به طور مستمر و 

رسانی و یادآوری ماهانه اطلاع

و همه افراد در همه ی شود می
 ها از آن کاملاً مطلع هستند.رده

سند استراتژی با یک سری ابزار محدود 

مثل تابلوها نصب شده روی دیوار و 

رسانی پیام در سیستم اداری اطلاع
است و به صورت فصلی نیز شده

شود و همه مدیران ارشد و یادآوری می

مدیران میانی و مدیران عملیاتی از آن 

ستند ولی به کارکنان ستادی مطلع ه
رسانی و عملیاتی ممکن است اطلاع

 مستقیم یا مستمر نشود.

سند استراتژی به طور محدودی 

است و فقط رسانی شدهاطلاع

انداز در قالب چند تابلو یا پیام چشم
رسانی شده و به جز مدیران اطلاع

ارشد سایر نفرات حتی مدیران 

میانی به طور مستمر و مستقیم 

لاعی از جزئیات استراتژی ندارند اط
 اند.یا فراموش کرده

رسانی استراتژی در اطلاع
حد یک یا چند تابلو در 

سازمان است و معمولاً 

مورد توجه نیز قرار 

 گیرد.نمی

به هیچ وجه 

رسانی استراتژی و اطلاع

 انداز وجود نداردچشم

    

 به دستیابی اهمیت  

 و دارایی مدیریت الزامات
 به دستیابی در آن نقش

هداف سازمان به تمام ا

های مربوطه در قسمت

سازمان به طور 
سیستماتیک و منظم 

 شود.رسانی میاطلاع

 استراتژی

اهمیت دستیابی به الزامات 

مدیریت دارایی و نقش آن در 
دستیابی به اهداف سازمان از طرق 

مختلف مثل پیامک، چاپ روی 

اقلام اداری، چاپ روی تابلو، چاپ 

میزی و ... به طور مستمر و رو
رسانی و یادآوری ماهانه اطلاع

شود و همه افراد در همه ی می

 ها از آن کاملاً مطلع هستند.رده

اهمیت دستیابی به الزامات مدیریت 

دارایی با یک سری ابزار محدود مثل 

تابلوها نصب شده روی دیوار و پیام در 
 است ورسانی شدهسیستم اداری اطلاع

د و شوت فصلی نیز یادآوری میبه صور

همه مدیران ارشد و مدیران میانی و 

مدیران عملیاتی از آن مطلع هستند 
ولی به کارکنان ستادی و عملیاتی 

رسانی مستقیم یا ممکن است اطلاع

 مستمر نشود.

اهمیت دستیابی به الزامات مدیریت  

دارایی و نقش آن در دستیابی به 
 اهداف سازمان به طور محدودی

است و فقط در رسانی شدهاطلاع

انی رسقالب چند تابلو یا پیام اطلاع

شده و به جز مدیران ارشد سایر 
نفرات حتی مدیران میانی به طور 

مستمر و مستقیم اطلاعی از جزئیات 

 اند.آن ندارند یا فراموش کرده

رسانی در زمینه اطلاع
دستیابی به الزامات 

مدیریت دارایی در حد یک 

تابلو در سازمان یا چند 

است و معمولاً مورد توجه 
 گیرد.نیز قرار نمی

به هیچ وجه 

رسانی در زمینه  اطلاع

دستیابی به الزامات 

مدیریت دارایی وجود 
 ندارد
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کارکنان و مدیران سازمان 

به سند استراتژی سازمان و 

های استراتژیک برنامه
 پایبند هستند.

 استراتژی

تراتژی و کل سازمان کاملاً به اس

ها پایبند هستند و دغدغه برنامه

روزانه و هفتگی افراد سازمان این 

است که چقدر با اهداف 
استراتژیک سازمان فاصله دارند و 

 .کنندچگونه این فاصله را پر می

مدیران ارشد و مدیران میانی دغدغه 

استراتژی سازمان را دارند و به طور 

مداوم و هفتگی وضعیت اجرای 

کنند هرچند در ا را رصد میهبرنامه
های مدیران عملیاتی و کارکنان رده

ها عمدتاً این دغدغه کمتر است وآن

 اند.های کاری خود شدهدرگیر روتین

مدیران ارشد سازمان به صورت 

ها را ماهانه اهداف و استراتژی

های دیگر کنند و ردهبررسی می

سازمان مشغول به کارهای روتین 
های نامههستند و پایش بر

 دانند.استراتژیک را مهم نمی

مدیران ارشد سازمان به 

صورت سالانه پایش 

دهند استراتژی را انجام می

و در طی سال اکثر 
سازمان؛ دغدغه واقعی 

 اجرای استراتژی را ندارند.

 هایها و برنامهاستراتژی

مرتبط با آن به طور کلی 
 شود.پایش نمی

   

های فیزیکی مدیریت دارایی

به طور کامل و مستقیم در 
استراتژی کل سازمان دیده 

 است.شده

 استراتژی

در سند استراتژی سازمان به طور 

های کامل به مدیریت دارایی

است  و سازمان فیزیکی اشاره شده

دانش و آگاهی لازم در این زمینه 
را دارد و  از آن در راستای اهداف 

سازمان بهره میبرد و برای 

در سازمان نقشه راه سازی آن پیاده

 وجود دارد .

در سند استراتژی سازمان به طور کامل 

های فیزیکی اشاره به مدیریت دارایی

است  و سازمان دانش و آگاهی شده
لازم در این زمینه را دارد ولی  در 

سازی آن در سازمان راستای پیاده

 نقشه راهی وجود ندارد

در سند استراتژی سازمان  به 

های فیزیکی اشاره یمدیریت دارای

است  و سازمان دانش مستقیم نشده
و آگاهی محدودی در این زمینه دارد 

سازی آن در و  در راستای پیاده

 سازمان نقشه راهی وجود ندارد.

در سند استراتژی سازمان  

های به مدیریت دارایی

ای فیزیکی اشاره

است  سازمان هیچ نشده
دانش و آگاهی در این 

و برای زمینه ندارد 

سازی آن در سازمان پیاده

 نقشه راهی وجود ندارد .

  

    

های مرتبط با آموزش
مدیریت استراتژی )اصول، 

متدها، نحوه ترسیم اهداف 

ها و و اتصال با برنامه

ها، نحوه تدوین استراتژی
اصولی برنامه و ...( در کل 

 سازمان فراگیر است.

 استراتژی

همه مدیران و سرپرستان و 

ناسان ارشد به بالا در سرتاسر کارش
سازمان به طور مستمر 

های مرتبط با مدیریت آموزش

اند و این استراتژی را داشته

ها به طور مستمر به آموزش
روزرسانی شده و واحدهای مرتبط 

سازمان قادرند که از آن استفاده 

 کنند.

همه مدیران و سرپرستان و کارشناسان 
ن  ارشد به بالا در سرتاسر سازما

های مرتبط با مدیریت آموزش

اند ولی این استراتژی را داشته
ها به طور مستمر به روزرسانی آموزش

 .استنشده و بخشی از آن فراموش شده

های محدودی از واحدهای بخش
های مرتبط با استراتژی آموزش

مرتبط با مدیریت استراتژی را 

ها به اند ولی این آموزشداشته
الب آن فراموش روزرسانی نشده و غ

 است.شده

سازمان هیچ گونه  

آموزشی مرتبط با مدیریت 

استراتژی ندیده است و 

مدیران ارشد اطلاعی از آن 
 ندارند.

  

4 

اهداف سازمانی ما موجب 

شود رفتارهایی در گروهمان می

که برای کل سازمان مفید است و 

با انتظارات ذینفعان سازمان 

 مطابقت دارد.

ا موجب اهداف سازمانی م

رفتارهایی در گروهمان 

شود که برای کل می

سازمان مفید است و با 

انتظارات ذینفعان سازمان 

 مطابقت دارد.

 استراتژی

ذینفعان سازمان )از جمله 

کنندگان، سازمان کارکنان، تأمین

بالادستی، مشتریان و ...( به طور 

اند و در کامل شناسایی شده

استراتژی سازمان برای رضایت 

ها تدابیر مشخص و مؤثری آنهمه

 وجود دارد.

ذینفعان سازمان )از جمله کارکنان، 

کنندگان، سازمان بالادستی، تأمین

مشتریان و ...( به طور کامل شناسایی 

اند ولی در استراتژی سازمان تنها شده

ها تدابیر برای رضایت بخشی ازآن

 مشخص و مؤثری وجود دارد.

ذینفعان سازمان  به طور کامل 

اند ولی در استراتژی شناسایی شده

سازمان  برای رضایت هیچ کدام 

ها تدابیر مشخص و مؤثری ازآن

 وجود ندارد.

همه ذینفعان سازمان به 

طور کامل شناسایی 

اند و در استراتژی نشده

ها سازمان  برای رضایتآن

تدابیر مشخص و مؤثری 

 وجود ندارد
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 ذینفعان نیاز و سازمان اهداف   .
ها، اولویت تعیین ایبر

ها، و مدیریت ریسک گیریتصمیم

 شود.به کار گرفته می

 نیاز و سازمان اهداف   

 تعیین برای ذینفعان
 ها،گیریتصمیم ها،اولویت

 کار به ریسک مدیریت و

 .شودمی گرفته

 استراتژی

یک ماتریس وجود دارد که در آن 
ابتدا ذینفعان سازمان )همه 

اند، ی شدهبندذینفعان( اولویت

سپس نیازهای هر دسته از 

است، ذینفعان شناسایی شده
سپس  به طور کاملاً مشخص برای 

نیازهای مهم از ذینفعان مهم 

است و برنامه مشخص تدوین شده

برای سایر ذینفعان و سایر نیازها 
 تر و با جزئیاتهای کلینیز برنامه

است و همه این کمتر آماده شده

 شود.می ها جدی تلقیبرنامه

ذینفعان سازمان )همه ذینفعان( 

اند، نیازهای هر دسته بندی شدهاولویت

  است، سپساز ذینفعان شناسایی شده
به طور کاملاً مشخص برای نیازهای 

مهم از ذینفعان مهم برنامه مشخص 

است ولی برای سایر تدوین شده

ذینفعان و سایر نیازها برنامه مشخصی 
 است .آماده نشده

ان سازمان )همه ذینفعان( ذینفع

اند، نیازهای هر بندی شدهاولویت

دسته از ذینفعان شناسایی 
است،ولی برای نیازهای مهم از شده

ذینفعان مهم برنامه مشخص تدوین 

است همچنین برای سایر نشده

ای ذینفعان و سایر نیازها برنامه
 وجود ندارد.

برخی از ذینفعان سازمان 

 لیاند وبندی شدهاولویت

نیازهای هر دسته از 
ذینفعان شناسایی 

است و برای نیازهای نشده

ذینفعان برنامه مشخص 

 است .تدوین نشده

ذینفعان سازمان و 

ی بندنیازهایشان اولویت
اند و و مشخص نشده

ها ای برای آنبرنامه

 است.تدوین نشده

6 

 مشی، خط ما سازمان  
 هاینقشه و اهداف ها،استراتژی

را  کیفیزی دارایی یریتمد اجرایی

است که کاملاً در ایجاد کرده
راستای اهداف و استراتژی 

ها وکار سازمان است و ازآنکسب

 کند.پشتیبانی می

خط مشی، استراتژی و 
های تعیین اهداف و برنامه

عملیاتی مرتبط با مدیریت 

های فیزیکی که در دارایی

سند استراتژیک سازمان 
است با تدوین شده

 وکار شرکتتژی کسباسترا

 است .همسوسازی شده

 استراتژی

ها، اهداف و خط مشی، استراتژی
های اجرایی مدیریت دارایی نقشه

فیزیکی به طور کامل به الزامات 

وکار واکنش نشان متغیر کسب
دهد و جهت کلی آن را می

وکار سازمان استراتژی کسب

 کند .تعیین می

ها، اهداف و خط مشی، استراتژی

های اجرایی مدیریت دارایی هنقش

فیزیکی به طور کامل با استراتژی 
 سازمان همسو نیست 

ها، اهداف و خط مشی، استراتژی

های اجرایی مدیریت دارایی نقشه

فیزیکی  هیچ ارتباطی با اهداف و 

وکار سازمان ندارد خط مشی کسب
و این دو به طور کاملا مستقل برای 

 .شوندسازمان تعریف و تدوین می

    

    

کیفیت تدوین 

های مدیریت استراتژی

های فیزیکی مطابق دارایی
با استانداردهای مرتبط 

 است

 استراتژی

سازمان با بررسی کامل اسناد 

های مشابه و استانداردهای سازمان

مدیریت دارایی تمام ارکان 
است و استراتژی را تدوین کرده

و  55111، ایزو IAMهمه اصول 

را رعایت های تعالی مدل

 است.کرده

های مشابه و سازمان ، اسناد سازمان

استانداردهای مدیریت دارایی را به طور 

است و تا حد زیادی کامل بررسی کرده
است ارکان استراتژی سازمان را توانسته

، ایزو IAMها و اصول بر اساس آن

 های تعالی تدوین کند.و مدل 55111

و  های مشابهسازمان ، اسناد سازمان

استانداردهای مدیریت دارایی را به 

است ولی به طور کامل بررسی کرده
است ارکان استراتژی ندرت  توانسته

ها و اصول سازمان را براساس آن

IAM های و مدل 55111، ایزو

 تعالی تدوین کند.

سازمان ، اسناد 
های مشابه و سازمان

استانداردهای مدیریت 

دارایی را به طور کامل 

است ولی ردهبررسی ک
ارکان استراتژی سازمان 

ها و اصول براساس آن

IAM و  55111، ایزو

های تعالی تدوین مدل

 است.نشده

سازمان ، هیچ بررسی 
های روی اسناد سازمان

مشابه و استانداردهای 

مدیریت دارایی  

است و ارکان نکرده
استراتژی سازمان 

ها و اصول براساس آن

IAM و  55111، ایزو

ی تعالی تدوین هامدل

 است.نشده
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نگهداشت در جهت تحقق 

اهداف تولیدی گام بر 
 میدارد.

 استراتژی

ها برای رونق ظرفیت دارایی
وکار و در جهت استراتژی کسب

شود و سازی میسازمان بهینه

مدیریت نگهداشت با نگهداری از 

وکار های مولد از کسبدارایی
کند. از نگهداشت پشتیبانی می

شود و نگهداشت حذر میبرای 

نگهداشت برای خلق ارزش و 

 است.سودآوری کاملاً درک شده

های فیزیکی آنطور از مدیریت دارایی

که باید در جهت افزایش 

پذیری و در نتیجه افزایش دسترسی

شود. گیری نمیظرفیت تولید بهره
اکثرا در انجام فرآیند نگهداشت به 

شود و فقط به سودآوری توجهی نمی

 شود.نجام درست فرآیند توجه میا

های فیزیکی  نقشی مدیریت دارایی
در جهت افزایش راندمان تولیدی 

وکار ندارد و از استراتژی کسب

کند. و فرآیند سازمان پیروی نمی

نگهداشت فقط برای نگهداشت 
گیرد و تأثیر آن در صورت می

سودآوری سازمان در نظر گرفته 

 شودنمی

    

8   

ها، استراتژیخط مشی،  

های اجرایی اهداف و نقشه

مدیریت دارایی فیزیکی 

کاملا از اهداف و استراتژی 
وکار سازمان کسب

ییر کند و با تغپشتیبانی می

 شرایط منعطف هستند.

 استراتژی

اگر به هر دلیلی موقعیت 

استراتژیک سازمان و اهداف 

 وکار آن تغییر کردمرتبط با کسب
 استراتژی اجرایی مدیریت

های فیزیکی قابلیت انعطاف دارایی

 و پشتیباتی از آن را دارد.

اگر به هر دلیلی موقعیت استراتژیک 

وکار سازمان و اهداف مرتبط با کسب

آن تغییر کرد سازمان به سختی 
میتواند استراتژی اجرایی مدیریت 

های فیزیکی خود را با آن دارایی

 جهت سازد.هم

 ها، اهداف وخط مشی، استراتژی

های اجرایی مدیریت دارایی نقشه

فیزیکی  از اهداف و استراتژی 
وکار سازمان پشتیبانی کسب

 کند.نمی

    

9 
سازمان ذینفعانی را که با سیستم 

مدیریت دارایی مرتبط هستند 

 کند.شناسایی می

سازمان ذینفعانی را که با 

سیستم مدیریت دارایی 

مرتبط هستند شناسایی 

 کند.می

 استراتژی

مام ذینفعان مستقیم و غیر ت
مستقیم سرتاسر سازمان که با 

های سیستم مدیریت دارایی

فیزیکی در ارتباط هستند )مدیران 

های سازمان ،  ارشد، معاونت
کنندگان، سهامداران، تأمین

ها، شهروندان، مشتریان  و خانواده

...( توسط سازمان شناسایی 

ها در اند و نقش هرکدام ازآنشده
های رکت مدیریت داراییمسیر ح

فیزیکی مشخص است و برنامه 

استراتژیک سازمان در جهت 

ها تدوین نیازهای و انتظارات آن
 است. شده

سازمان  تنها ذینفعان مستقیم خود که 

ی های فیزیکبا سیستم مدیریت دارایی
در ارتباط هستند را  شناسایی 

است و برنامه استراتژیک خود را کرده

ها تدوین تظارات آنجهت با انهم

ها در مسیر است ولی نقش آنکرده
های فیزیکی حرکت مدیریت دارایی

 مشخص نیست.

سازمان تا حدودی  ذینفعان خود که 

های با سیستم مدیریت دارایی
فیزیکی در ارتباط هستند را  

است . برنامه شناسایی کرده

استراتژیک سازمان به طور کامل با 

است نشدهها تدوین انتظارات آن
ها در مسیر حرکت ونقش آن

های فیزیکی مدیریت دارایی

 مشخص نیست.

سازمان  ذینفعان خود که 

با سیستم مدیریت 

های فیزیکی در دارایی

ارتباط هستند را  
 شناسد.نمی
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در سازمان ما اهداف ، نیازها 

شده و انتظارات شناسایی

مشتریان ثبت و انتقال داده 
 شود.می

 یاستراتژ

شده نیازها و انتظارات شناسایی

توسط کارشناسان فروش و 

واحدهای بازاریابی به طور کامل 

ثبت و به واحد توسعه سازمان 
شود تا برنامه انتقال داده می

استراتژی سازمان بر این اساس 

 شکل بگیرد.

نیازها و انتظارات مشتریان و ذینفعان 

شده و بخش زیادی سازمان شناسایی 

ز است و اثبت ولی منتقل نشدهها از آن

آن در راستای تعریف استراتژی 
سازمان به طور جدی استفاده 

 است. نشده

نیازها و انتظارات مشتریان و 
ت اسشده ذینفعان سازمان شناسایی

ها ولی تنها بخش محدودی ازآن

است. اطلاعات ثبت شده به ثبت شده

است و از واحد توسعه  منتقل نشده
ی تعریف استراتژی آن در راستا

سازمان به طور جدی استفاده 

 است. نشده

کارشناسان فروش و 
بازاریابی نیازهای 

شده ذینفعان شناسایی

سازمان را ثبت نکرده و به 

واحد مربوطه منتقل 
اند و از این اطلاعات نکرده

در جهت تعریف استراتژی 

سازمان ااستفاده 

 است. نشده

 

12   

های داخلی و در گزارش

خارجی سازمان نیازها و 

شده انتظارات شناسایی
 ذینفعان کاملا مشهود است.

 استراتژی

در تمام گزارشات داخلی و خارجی  

سازمان ما به نیازها و انتظارات 

مشتریان و شرکت های ذینفع که 

توسط سازمان ما شناسایی و ثبت 
 است.است، اشاره شدهشده

در گزارشات سازمان )داخلی و 

طور که باید نیازها و خارجی( آن

انتظارات ذینفعان سازمان مورد توجه 
 است. قرار نگرفته

در گزارشات سازمان )داخلی و 

خارجی( به نیازها و انتظارات 

 شود.ذینفعان سازمان توجهی نمی
   

13 

 سیستمی و مدیریتی هایپروژه  

 به جدید، سازمانی ابتکارهای و
 سازمان اهداف پشتیبان عنوان

ف و اهدا با و شوندیم دیده

های مدیریت دارایی استراتژی

 سازمان مطابقت دارند.

های مدیریت و تمام پروژه

سیستمی )مثل نظام 

آراستگی، بهبود فرایندها، 
افزایش قابلیت اطمینان، 

رضایت مشتری و ...( در 

های استراتژی قرار برنامه

دارد، منابع آن از قبل دیده 
ها است و با بقیه برنامهشده

 مطابقت دارد.

 استراتژی

های مدیریتی و تمامی پروژه

سیستمی و ابتکار های سازمانی 
جدید ) نظام آراستگی، بهبود 

فرایندها، افزایش قابلیت اطمینان، 

رضایت مشتری و ...( اهداف 

وکار سازمان  را پشتیبانی کسب
کند و هیچ مغایرتی با اهداف و می

انداز سازمان استراتژی و چشم

های استراتژی رد و در برنامهندا

ها در قرار دارد .همچنین این پروژه
های جهت اهداف و استراتژی

های سازمان گام بر مدیریت دارایی

میدارد و منابع آن از قبل دیده 

ها مغایرتی شده و با بقیه برنامه
 ندارد.

های مدیریتی و سیستمی اکثر پروژه

سازمان )مثل نظام آراستگی، بهبود 

ندها، افزایش قابلیت اطمینان، فرای
های رضایت مشتری و ...( در برنامه

استراتژی قرار دارد و معمولا با اهداف و 

های انداز سازمان و برنامهچشم

های های مدیریت داراییاستراتژی
 جهت است.سازمان هم

های بخش محدودی از پروژه

مدیریت و سیستمی )مثل نظام 

 افزایشآراستگی، بهبود فرایندها، 

قابلیت اطمینان، رضایت مشتری و 
های استراتژی قرار ...( در برنامه

دارد، منابع آن از قبل دیده 

قت ها مطاباست و با بقیه برنامهنشده

ها به چندان خوبی دارد. این پروژه
انداز سازمان ندرت با اهداف و چشم

های مدیریت های استراتژیو برنامه

 ست.  های سازمان همسو ادارایی

های مدیریت و تمام پروژه

سیستمی )مثل نظام 

آراستگی، بهبود فرایندها، 
افزایش قابلیت اطمینان، 

رضایت مشتری و ...( در 

های استراتژی قرار برنامه

ندارد، منابع آن از قبل 
است و با بقیه دیده نشده

 ها در تضاد است.برنامه
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 نیازهای منظم صورت به ما  

 انسازم منابع و اییدار به مربوط

م و کنیبینی میرا در آینده پیش
های ها و اهداف و برنامهاستراتژی

ها تطبیق مدیریت دارایی را با آن

 دهیم.می

 منظم صورت به ما  .

 و دارایی به مربوط نیازهای

 آینده در را سازمان منابع
 و کنیممی بینیپیش

 و اهداف و هااستراتژی

 اییدار مدیریت هایبرنامه

 دهیم.تطبیق می هاآن با را

 استراتژی

 ها و منابعنیازهای مرتبط با دارایی

که سازمان در آینده با آن مواجه 

شود )تعویض تجهیز، مواد و می

قطعات یدکی، نیروی کار ماهر 
و...(به صورت منظم بررسی و 

شود و استراتژی و بینی میپیش

برنامه مدیریت دارایی مناسب با 

سال تدوین  5تا  آن برای یک
 گرددمی

ها و منابع که نیازهای مرتبط با دارایی

شود سازمان در آینده با آن مواجه می

)تعویض تجهیز، مواد و قطعات یدکی، 

بندی منظم نیروی کار ماهر و...(با زمان
شود ولی در صورت بررسی بررسی نمی

ابع ها و منبینی تغییر در داراییو پیش

ه مدیریت دارایی ، استراتژی و برنام
 گردد.مناسب با آن اتخاذ می

ها و منابع نیازهای مرتبط با دارایی

که سازمان در آینده با آن مواجه 

شود )تعویض تجهیز، مواد و می

قطعات یدکی، نیروی کار ماهر 
و...(به صورت منظم بررسی و 

شود ولی متعاقبا بینی میپیش

برنامه و استراتژی مدیریت دارایی 

با آن در سازمان تدوین منطبق 
 گردد.نمی

برای نیازهای مرتبط با 

ها و منابع که دارایی
سازمان در آینده با آن 

شود )تعویض مواجه می

تجهیز، مواد و قطعات 

یدکی، نیروی کار ماهر و...( 
بینی و بررسی صورت پیش

گیرد و برنامه و نمی

استراتژی مدیریت دارایی 
سازمان منطبق بر نیازهای 

وط به دارایی و منابع مرب

 سازمان نیست.
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های ما اهداف و استراتژی

مدیریت دارایی را بر مبنای خط 

مشی دارایی فیزیکی سازمان، 
ها بحرانی بودن و سلامت دارایی

 کنیمتعیین می

های ما اهداف و استراتژی

مدیریت دارایی را بر مبنای 

خط مشی دارایی فیزیکی 
سازمان و بحرانی بودن 

 کنیم.ها تعیین میراییدا

 استراتژی

ها در سازمان لیست همه دارایی
)مرتبط و غیر مرتبط با تولید( به 

دقت بر اساس اهمیت آن )از 

چندین منظر مثل قیمت، تأثیر در 

تولید، تأثیر در ایمنی و ...( 
است و برای هر بندی شدهرتبه

ها استراتژی دسته از دارایی

مشخصی وجود دارد که کل 

 زمان از آن مطلع است.سا

های سازمان )مرتبط و بیشتر دارایی 

ها  )از غیر مرتبط(بر اساس اهمیت آن

چندین منظر مثل قیمت، تأثیر در 

ندی بتولید، تأثیر در ایمنی و ...( رتبه
ها استراتژی است و برای اکثر آنشده

مشخصی وجود دارد که کل سازمان از 

 آن مطلع است.

های اییبخش محدودی از دار
سازمان )مرتبط و غیر مرتبط(بر 

ها  )ا مثل قیمت، اساس اهمیت آن

تأثیر در تولید، تأثیر در ایمنی و ...( 

ها اند و برای اکثر آنبندی شدهرتبه
استراتژی مشخصی بر اساس 

نها است و تبندی تدوین نشدهاولویت

های مرتبط سازمان از بخشی از رده

 آن مطلع هستند .

بندی و هیچ دسته

بندی برای اولویت

های سازمان وجود دارایی

ندارد و در نتیجه اهداف و 
استراتژی بر اساس آن 

ها تدوین برای دارایی

 است.نشده
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های ما اهداف و استراتژی
مدیریت دارایی را بر مبنای 

خط مشی دارایی فیزیکی 

ها سازمان و سلامت دارایی
 کنیم.تعیین می

 استراتژی

های مربوط به ازمان شاخصدر س  

ها محاسبه و  اهداف سلامت دارایی
های مدیریت دارایی و استراتژی

سازمان برمبنای خط مشی 

های فیزیکی سازمان و دارایی
ها تعیین های سلامت آنشاخص

 شود.می

های مربوط به سلامت برخی از شاخص

ها توسط کارشناسان مربوطه دارایی
های تژیمحاسبه و  اهداف و استرا

مدیریت دارایی سازمان برمبنای خط 

های فیزیکی سازمان و مشی دارایی
های محاسبه شده مربوط به شاخص

 شود.ها تعیین میسلامت آن

عمدتا وضعیت سلامت تجهیز با 
معیار غیرکمی و بنا به تشخیص 

کارشناسان است و  اهداف و 

های مدیریت دارایی استراتژی

ها تهیه سازمان برمبنای این شاخص
 شود.و تدوین نمی

های مربوط به شاخص 

ها توسط سلامت دارایی
کارشناسان مربوطه 

شود و  این محاسبه نمی

ها در تعیین اهداف شاخص

های مدیریت و استراتژی
دارایی سازمان نقشی 

 ندارند.
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های مدیریت دارایی ما استراتژی 

های مالکیت، شامل استراتژی

داری و تعمیرات، برداری، نگهبهره

اورهال کردن، ارتقا دادن، نوسازی 
و از رده خارج کردن تجهیز است 

گرایانه است و شامل اهدافی واقع

که از عملکرد سازمان از مدیریت 
 گیرد.ها نشأت میدارایی

های مدیریت استراتژی

دارایی ما شامل 

های مالکیت، استراتژی
برداری، نگهداری و بهره

کردن،  تعمیرات، اورهال

ارتقا دادن، نوسازی و از رده 

 خارج کردن تجهیز است 

 استراتژی

های مدیریت دارایی استراتژی

های مربوط سازمان ما تمام جنبه

گیرد و ها را در بر میبه دارایی
های مالکیت، شامل استراتژی

برداری، نگهداری و تعمیرات، بهره

اورهال کردن، ارتقا دادن، نوسازی 

 ج کردن تجهیز است و از رده خار

های مدیریت دارایی سازمان استراتژی

های مربوط به ما بسیاری از جنبه
گیرد مثل ها را در بر میدارایی

های نگهداری و تعمیرات، استراتژی

 برداری و ...بهره

های مدیریت دارایی استراتژی

سازمان ما بخش محدودی از 

هارا در بر های مربوط به داراییجنبه
های مدیریت رد و استراتژیگیمی

های دارایی سازمان ما تمام جنبه

گیرد ها را در بر میمربوط به دارایی

. 

سازمان استراتژی درست و 

کاربردی مربوط به 
هایش مدیریت دارایی

 ندارد  
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های مدیریت استراتژی
دارایی ما شامل اهدافی 

گرایانه است که از واقع

ت عملکرد سازمان از مدیری

 گیرد.ها نشات میدارایی

 استراتژی

های مدیریت دارایی استراتژی

سازمان بر اساس اهدافی 

است و گرایانه تدوین شدهواقع

سازمان به طور منظم عملکرد خود 
ها را در حوزه مدیریت دارایی

های توسط کارشناسان و شاخص

ا کند  تمربوطه ثبت و بازنگری می

در راستای بهبود استراتژی 
یریت دارایی سازمان از آن مد

 کمک بگیرد. 

های اینکه چقدر اهداف و استراتژی

مدیریت دارایی سازمان به واقعیت 

نزدیک است مشخص نیست و سازمان 
گاها عملکرد خود در حوزه مدیریت 

دارایی را توسط کارشناسان و 

های مربوطه ثبت و بازنگری شاخص

کند  تا در راستای بهبود استراتژی می
ریت دارایی سازمان از آن کمک مدی

 بگیرد.

های اینکه چقدر اهداف و استراتژی

مدیریت دارایی سازمان به واقعیت 

نزدیک است مشخص نیست و 

سازمان به ندرت عملکرد خود در 
حوزه مدیریت دارایی را توسط 

های مربوطه کارشناسان و شاخص

کند ولی آنطور ثبت و بازنگری می

 ود استراتژیکه باید در راستای بهب
مدیریت دارایی سازمان از آن کمک 

 گیرد.نمی

های اهداف و استراتژی
های مدیریت دارایی

گرایانه سازمان چندان واقع

نیست و سازمان به درستی 

عملکرد خود در حوزه 
مدیریت دارایی را توسط 

های کارشناسان و شاخص

مربوطه ثبت و بازنگری 

کند و آنطور که باید نمی
ی بهبود استراتژی در راستا

مدیریت دارایی سازمان از 

 گیرد.آن کمک نمی

های مدیریت استراتژی

دارایی سازمان بر اساس 

گرایانه اهدافی واقع

است و تدوین نشده
سازمان عملکرد خود در 

ها حوزه مدیریت دارایی

را ثبت و بازنگری 

در کند و گامینمی
راستای بهبود استراتژی 

 دارد.برنمی
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هداف سازمان ا به دستیابی رایب  

و انتظارات از عملکرد تجهیز، 
های دقیقی را برای برنامه

برداری، نگهداری و مالکیت،بهره

تعمیرات و از رده خارج کردن 

ایم. این تجهیزت توسعه داده
ها در راستای اهداف و برنامه

استرتژی های مدیریت دارایی 

 قرار دارند.

در سازمان ما تصمیمات و 

شده برای های تدویننامهبر

ها از اقتصاد مهندسی دارایی

یابی چرخه عمر و هزینه
 است.بهره گرفته

 استراتژی

در سازمان ما به طور فعال از 

ابزارهای اقتصاد مهندسی و 
یابی چرخه عمر برای همه هزینه

ها تصمیمات مرتبط با دارایی

شود و برای همه استفاده می
ی آن تجهیزات مهم، عمر اقتصاد

شود و بر اساس آن محاسبه می

 است.برنامه اجرایی تدوین شده

در سازمان ما به ندرت از ابزارهای 

یابی چرخه اقتصاد مهندسی و هزینه

ها عمر برای  تصمیمات مرتبط با دارایی
شود و برای برخی استفاده می

تجهیزات مهم، عمر اقتصادی آن 

محاسبه شده ولی برای تدوین برنامه 
گیری برای خرید و ی و تصمیماجرای

تعویض عمدتا به موارد فنی توجه 

شود تا محاسبات اقتصاد مهندسی می

 یابی چرخه عمر.و هزینه

در سازمان ما از ابزارهای اقتصاد 

یابی چرخه عمر مهندسی و هزینه
ها برای  تصمیمات مرتبط با دارایی

شود و برای تجهیزات ای نمیاستفاده

آن محاسبه  مهم، عمر اقتصادی
گیری برای خرید و نشده و تصمیم

تعویض با توجه به موارد فنی اتخاذ 

 شود.می
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های مرتبط با آموزش

اقتصاد مهندسی و 
یابی چرخه عمر در هزینه

سرتاسر سازمان ارائه 

است و همه کارکنان از شده

 کنند.آن استفاده می

 استراتژی

های مرتبط با اقتصاد آموزش

یابی چرخه عمر و هزینهمهندسی 

های مدیریتی اعم از به همه رده
است و به فنی و اداری ارائه شده

شود و روزرسانی میطور مستمر به

همه کارکنان قادر هستند به طور 

مؤثر از این ابزار جهت اجرای 
 مسئولیت خود بهره ببرند.

های مرتبط با اقتصاد مهندسی آموزش

ه یابی چرخه عمر به همو هزینه

های مدیریتی اعم از فنی و اداری رده

است ولی به طور مستمر ارائه شده
شود وا کثر روزرسانی نمیبه

های ارائه شده فراموش آموزش

است است و همین امر باعث شدهشده

که  کارکنان نتوانند به طور مؤثر از این 
ابزار جهت اجرای مسئولیت خود بهره 

 ببرند.

و  مهندسیآموزشی مرتبط با اقتصاد 

( برای LCCیابی چرخه عمر)هزینه

 است. مدیران  ارائه نشده
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در سازمان ما برای وارهایی 
و اسقاط تجهیزات برنامه 

 مشخصی وجود دارد .
 استراتژی

در سازمان برای وارهایی و اسقاط 

تجهیزات برنامه مشخص و کاملی 

وجود دارد که این برنامه تمامی 
یط زیست ، موارد مرتبط با مح

ایمنی و مالی سازمان را در نظر 

 است . گرفته

در سازمان برای وارهایی و اسقاط 

تجهیزات برنامه وجود دارد ولی این 
برنامه تمامی موارد مرتبط با محیط 

زیست ، ایمنی و مالی سازمان را در 

 است . نظر نگرفته

در سازمان برای وارهایی و اسقاط 
د تجهیزات برنامه مشخصی وجو

 ندارد .
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های ما شامل اطلاعات برنامه

دقیقی است شامل : چه کسی چه 

کاری را تا چه زمانی انجام دهد، 

با کدام بودجه و منابع، و میزان 
ها چگونه پیشرفت در این برنامه

 باید سنجیده شود.

های ما شامل برنامه
اطلاعات دقیقی است شامل 

: چه کسی چه کاری را تا 

نجام دهد، با چه زمانی ا

کدام بودجه و منابع، و 
میزان پیشرفت در این 

ها چگونه باید برنامه

 سنجیده شود.

 استراتژی

 های بلندمدتلیست کلی از برنامه

سازمان وجود دارد و  در عین حال 

سازمان با جزئیات و دقت مشخص 

مدت است که در کوتاهکرده
 ها به چه صورت انجام شوند.برنامه

های بلندمدت سازمان نامهلیستی از بر

وجود دارد ولی سازمان با جزئیات و 

است که در دقت مشخص نکرده

ها به چه صورت انجام مدت برنامهکوتاه
 شوند.

های بلندمدت لیستی از برنامه

سازمان وجود دارد ولی سازمان 

ها در ریزی برای انجامآنبرنامه
 مدت ندارد.کوتاه

سازمان هیچ برنامه 

مدتی کوتاه بلندمدت و

 ندارد.
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ما معمولا اهداف مدیریت دارایی 

سازمان را با انحراف کمی از 

بندی و بودجه به انجام زمان
 رسانیم.می

ما معمولا اهداف مدیریت 

دارایی سازمان را با انحراف 

بندی  به انجام کمی از زمان
 رسانیم.می

 استراتژی

های استراتژیک سازمان برنامه

نظام آراستگی، بهبود  سازی)پیاده

فرآیندها و...( کاملا طبق 

بندی که برای آن در نظر زمان
شود و است اجرا میشدهگرفته

بندی مسئله عدم انحراف از زمان

 مهم و جدی در سازمان است .   

های استراتژیک سازمان برنامه

سازی نظام آراستگی، بهبود )پیاده

 قفرآیندها و...( تا حد قابل قبولی  طب

بندی که برای آن در زمان
شود و عدم استاجرا میشدهنظرگرفته

بندی مسئله  جدی در انحراف از زمان

 سازمان است .   

های استراتژیک سازمان برنامه

سازی نظام آراستگی، بهبود )پیاده

فرآیندها و...(به ندرت طبق 

بندی که برای آن در زمان
شود و است اجرا میشدهنظرگرفته

بندی مسئله  نحراف از زمانعدم ا

 در سازمان نیست .    چندان مهمی

های بندی برنامهزمان

سازمان در دستور کار 

سازمان نیست و امری 
جدی و مهم تلقی 

 شود .نمی

  

   

ما معمولا اهداف مدیریت 

دارایی سازمان را با انحراف 
بندی به کمی از  بودجه

 رسانیم.انجام می

 استراتژی

ام اقداماتی که در هزینه انج

های راستای مدیریت دارایی

گیرد کاملا سازمان  صورت می
منطبق بر بودجه براوردشده برای 

 آن است.

هزینه و  انجام اقداماتی که در راستای 

های سازمان  صورت مدیریت دارایی
گیرد تا حد زیادی منطبق بر بودجه می

 براوردشده برای آن است.

ه در راستای هزینه انجام اقداماتی ک

های سازمان  صورت مدیریت دارایی
گیرد در اکثر مواقع از بودجه می

 براوردشده برای آن انحراف دارد

هزینه انجام اقداماتی که 

در راستای مدیریت 

های سازمان  صورت دارایی
گیرد هیچ انطباقی بر می

بودجه براوردشده برای 

 انجام آن ندارد.

  

  

دیریت های مجهت توسعه برنامه
دارایی و منابع موردنیاز از 

ریزی بلندمدت استفاده برنامه

تا  3شود. برآورد منابع ما نوعاً می

 گیرند.سال آینده را در بر می 5

های جهت تدوین برنامه

مدیریت دارایی  و منابع 
های موردنیاز  مثلا بودجه

ریزی سازمان از برنامه

ت اسبلندمدت استفاده شده

 5تا  3ما نوعاً  . برآورد منابع
سال آینده را در بر 

 گیرند.می

 استراتژی

های مدیریت جهت توسعه برنامه

دارایی و منابع موردنیاز از 

ساله(  5تا  3ریزی بلندمدت)برنامه

 است.استفاده شده

های مدیریت جهت توسعه برنامه
ریزی دارایی و منابع موردنیاز از برنامه

ساله( استفاده  5تا  3بلندمدت)

ی ریزروزرسانی برنامهاست ولی بهشده

 است.صورت نگرفته

های مدیریت جهت توسعه برنامه

 ریزیدارایی و منابع موردنیاز برنامه

 است. بلندمدت انجام نشده
    

  

حوزه سیستم مدیریت دارایی از 

نظر مرزها، قابلیت اجرایی و وجه 

های مشترک با سایر سیستم

ت اسمدیریتی به وضوح ثبت شده
ها، و در راستای  سیاست

ها و اهداف مدیریت استراتژی

 دارایی سازمان قرار دارد.

حوزه سیستم مدیریت 

دارایی از نظر مرزها و 
قابلیت اجرایی به وضوح 

 استثبت شده

 استراتژی

های ها و فعالیتتمام برنامه

مختلف حوزه سیستم مدیریت 

دارایی سازمان تفکیک و با توجه 
دام چقدر قابلیت اجرا به اینکه هرک

شدن را دارند به طور کاملا واضح و 

 اند.دقیق ثبت شده

های ها و فعالیتبخشی از برنامه

مختلف حوزه سیستم مدیریت دارایی 

سازمان تفکیک و با توجه به اینکه 
هرکدام چقدر قابلیت اجرا شدن را 

 اند.دارند به ثبت رسیده

های ها و فعالیتبخشی از برنامه

ف حوزه سیستم مدیریت مختل

دارایی سازمان تفکیک و با توجه به 
اینکه هرکدام چقدر قابلیت اجرا 

اند ولی شدن را دارند مشخص شده

 اند.به وضوح به ثبت نرسیده

های ها و فعالیتبرنامه

مختلف حوزه سیستم 

مدیریت دارایی سازمان  

تفکیک و با توجه به اینکه 
هرکدام چقدر قابلیت اجرا 

ا دارند مشخص و شدن ر

 اند.ثبت نشده
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حوزه سیستم مدیریت  
دارایی از نظر مرز و قابلیت 

اجرایی به وضوح ثبت 

ها است و در تمام زمینهشده

دارای وجه اشتراک کامل با 
 های مدیریتیسایر سیستم

سازمان است و  به وضوح 

 است.ثبت شده

 استراتژی

حوزه سیستم مدیریت دارایی از 

قابلیت اجرایی به وضوح  نظر مرز و
ها است و در تمام زمینهثبت شده

دارای وجه اشتراک با سایر 

های مدیریتی سازمان سیستم

های مدیریت )ازجمله سیستم
کیفیت، مدیریت ایمنی، مدیریت 

محیط زیست، استاندارد آموزش و 

...( است و این امر نیز به وضوح 

 استثبت شده

 داراییهای سیستم مدیریت اکثر حوزه

از نظر مرز و قابلیت اجرایی به وضوح 

است و معمولا دارای وجه ثبت شده

 های مدیریتیاشتراک با سایر سیستم
سازمان است و این امر نیز ثبت 

 است.شده

های سیستم مدیریت دارایی از حوزه

نظر مرز و قابلیت اجرایی به خوبی 

است و معمولا دارای وجه ثبت نشده
های یستماشتراک با سایر س

 مدیریتی سازمان نیست .

های سیستم مدیریت حوزه

دارایی از نظر مرز و قابلیت 

اجرایی و وجه مشترک با 

 های مدیریتیسایر سیستم
سازمان به ثبت نرسیده 

 است .

  

    

حوزه سیستم مدیریت 

دارایی در راستای 

ها و ها، استراتژیسیاست

اهداف مدیریت دارایی 
 سازمان قرار دارد.

 استراتژی

های سیستم مدیریت تمام حوزه

دارایی سازمان کاملا در راستای 

ها و اهداف ها، استراتژیسیاست
 مدیریت دارایی سازمان قرار دارد.

سیستم مدیریت دارایی سازمان در  

ها کاملا در راستای اکثر حوزه

ها و اهداف ها، استراتژیسیاست
 مدیریت دارایی سازمان قرار دارد.

مدیریت دارایی سازمان  سیستم 

درموارد محدودی در راستای 

ها و اهداف ها، استراتژیسیاست
 مدیریت دارایی سازمان قرار دارد.

سیستم مدیریت دارایی  

ها، سازمان  با سیاست

ها و اهداف استراتژی

مدیریت دارایی سازمان 
 همسو نیست.

  

  

های مدیریت دارایی ما سیستم
وکار کسبهای کاملاً با فرایند

سازمان ما یکپارچه شده که 

شامل رویکرد مدیریت ریسک 

    شود.سازمان نیز می

های مدیریت دارایی سیستم
های ما کاملاً با فرایند

وکار سازمان ما کسب

 اند.یکپارچه شده

 استراتژی

های مدیریت دارایی ما به سیستم

های طور کامل از طریق سیستم
های دای یکپارچه با فراینرایانه

وکار سازمان ما یکپارچه کسب

اند. سیستم مدیریت شده

( با EAMهای سازمان )دارایی

ریزی منابع سازمان سیستم برنامه

(ERPیکپارچه شده  ).است 

های مدیریت دارایی ما با سیستم
وکار سازمان ما های کسبفرایند

اند. اما این یکپارچگی از یکپارچه شده

ای در سرتاسر های رایانهطریق سیستم

 است.سازمان انجام نشده

های مدیریت دارایی ما بین سیستم

وکار سازمان ما  با فرایندهای کسب

 یکپارچگی وجود ندارد.
    

    

سیستم مدیریت دارایی 

سازمان شامل رویکرد 
مدیریت ریسک سازمان نیز 

 شود.می

 استراتژی

در سازمان ما مدیریت ریسک در 

های مدیریت هتدوین اهداف و برنام

دارایی مانند مدیریت نگهداری و 

تعمیرات ضروری و لازم است که و 
تواند اطمینان از این امر می

گیری در راستای اهداف تصمیم

سازمانی و الزامات ذینفعان را 
 ایجاد کند.

در سازمان ما به ندرت از مدیریت 

های ریسک در تدوین اهداف و برنامه
یت مدیریت دارایی مانند مدیر

 شود.نگهداری و تعمیرات استفاده می

سیستم مدیریت دارایی سازمان ما 
شامل رویکرد مدیریت ریسک 

 شود.سازمان نمی
    

  

سازمان ما  از متدهای نوین 

 Objectiveاستراتژی از جمله 

& Key Result  برای تعیین

وکار اهداف و پیگیری نتایج کسب
 کند.استفاده می

ی نوین سازمان ما  از متدها

استراتژی از جمله 

Objective & Key 
Result  برای تعیین

اهداف و پیگیری نتایج 

 د.کنوکار استفاده میکسب

 استراتژی

سازمان ما از متدهای نوین  

 Objectiveاستراتژی از جمله 

& Key Result  برای

ریزی استراتژیک و تعیین برنامه

ار وکاهداف و پیگیری نتایج کسب
های یریت داراییخصوصاً در مد

 کند.  فیزیکی استفاده می

های سازمان ما به ندرت و در بخش 

خاصی از سازمان از متدهای نوین 

 & Objectiveاستراتژی از جمله 

Key Result ریزی برای برنامه

استراتژیک و تعیین اهداف و پیگیری 

 کند.  وکار استفاده مینتایج کسب

سازمان ما از متدهای نوین 

تژی آگاهی ندارد و از آن استرا
 کند.استفاده نمی
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در دل استراتژی سازمان ما نقشه 

راهی برای مدیریت تکنولوژی در 

های تعمیرات ، مهندسی ، حوزه
 برداری و ایمنی وجود دارد.بهره

در دل استراتژی سازمان ما 

نقشه راهی برای مدیریت 

های تکنولوژی در حوزه

تعمیرات ، مهندسی ، 
برداری و ایمنی وجود هبهر

 دارد.

 استراتژی

سند استراتژی سازمان ما شامل 

نقشه راهی برای مدیریت 

های مربوط به تعمیرات ، حوزه

برداری و ایمنی با مهندسی ، بهره
های استفاده از تکنولوژی و سیستم

مکانیزه یکپارچه است و به طور 

 شود. روزرسانی میمستمر به

ا شامل نقشه سند استراتژی سازمان م

های مربوط راهی برای مدیریت حوزه

برداری و به تعمیرات ، مهندسی ، بهره

ایمنی با استفاده از تکنولوژی و 
های مکانیزه است ولی این سیستم

تکنولوژی در سرتاسر سازمان یکپارچه 

 شود.روزرسانی نمینیست و به

در دل استراتژی سازمان ما نقشه 

ژی در راهی برای مدیریت تکنولو

های تعمیرات، مهندسی ، حوزه
 برداری و ایمنی وجود ندارد.بهره

    

  
کل مسئولیت تعالی در مدیریت 

های فیزیکی در بخش دارایی
 رسمی سازمان محدود نیست.

کل مسئولیت تعالی در 

های فیزیکی مدیریت دارایی
در بخش رسمی سازمان 

 محدود نیست.

 استراتژی

 ریتکل مسئولیت تعالی در مدی

های فیزیکی در بخش دارایی

رسمی سازمان محدود نیست و در 
ها ، پیمانکار خود را سپاریبرون

 موظف به بهبود میداند. 

کل مسئولیت تعالی در مدیریت 

های فیزیکی در بخش رسمی دارایی

سپاری در سازمان محدود است و برون

های های مدیریت داراییفعالیت
ه ای به گونفیزیکی و به ویژه تعمیرات 

است که پیمانکار، خود را موظف به 

 داند.بهبود نمی
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 و) جدید کاری هایسیستم   
 انجام روش که( بهبود هایپروژه

 تغییر سازمان در را کارها

 تموفقی با معمولاً دهندمی

 شوند.می سازیپیاده

 جدید کاری هایسیستم   

 که( بهبود هایپروژه و)
 در را کارها انجام روش

 دهندمی تغییر سازمان

 موفقیت با معمولاً

 .شوندمی سازیپیاده

کارکنان و 

 هاتیم

های های کاری و پروژهسیستم

سازمان قبلا در گذشته بهبودی که

سازی کرده معمولا از طرف پیاده

شود ابع انسانی راحت پذیرفته میمن
و کارکنان سازمان مشتاق به اجرای 

آن و همراه با تغییرات جدید هستند 

.مقاومت در برابر تغییر بسیار کم 

است و تجربه ناموفق اجرای یک 
سیستم جدید در سازمان وجود 

 ندارد. 

های بهبودی های کاری و پروژهسیستم

ی زساسازمان قبلا در گذشته پیادهکه

است، تنها از طرف بخش کرده
 استمحدودی از کاکنان پذیرفته شده

و منابع انسانی سازمان اشتیاق چندانی 

به اجرای آن و همراهی با تغییرات 

جدید نداشتند و بخشی قابل توجهی از 
کارکنان در برابر تغییر مقاومت نشان 

 دادند. می

های جدید زیادی در سیستم

ها اکثر آن اند وسازمان معرفی شده
به دلیل مقاومت منابع انسانی و 

ها با سازمان ، یا با همراه نبودن آن

شکست کامل مواجه شدند و یا به 

 اند.اهدافشان نرسیده
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های مختلف سازمان با قسمت

د و کننخوبی کار مییکدیگر به

اختلاف و درگیری کاری میانشان 

 )تضاد منافع( بسیار اندک است.

مختلف های قسمت
بی خوسازمان با یکدیگر به

کنند و اختلاف و کار می

درگیری کاری میانشان 

)تضاد منافع( بسیار اندک 
 است.

کارکنان و  

 هاتیم

ها و ساختارهای مختلف واحد
سازمان در همه موارد میتوانند به 

خوبی باهم کار کنند و نیازهای 

یکدیگر را به خوبی تشخیص 

 کنند .دهند و درک میمی

های سازمان میتوانند به اکثر واحد
خوبی باهم کار کنند و نیازهای یکدیگر 

 را تشخیص داده و باهم تعامل داشته

باشند و اختلاف و درگیری میان 

های محدودی از کارکنان در بخش
 سازمان وجود دارد.

توانند به های سازمان نمیاکثر واحد

خوبی باهم کار کنند و به طور کامل 
ی یکدیگر آشنایی ندارند با نیازها

.اختلاف و درگیری میان کارکنان در 

به جز در موارد محدود در اکثر 

های سازمان به چشم واحد
 خورد.می

ها و ساختارهای واحد

مختلف سازمان هیچ 

های درکی از مسئولیت

 یکدیگر ندارند .

  

3 

 که هاییگروه میان ارتباطات   
 مانند) کنند کار باهم است لازم

اری و تعمیرات نگهد برداری،هرهب

و مهندسی(، و همچنین درون 

ها میان مدیریت، کارمندان گروه
 و کارگران خوب است 

 میان ارتباطات   

 است لازم که هاییگروه
 مانند) کنند کار باهم

 و نگهداری برداری،بهره

 و ،(مهندسی و تعمیرات

 هاگروه درون همچنین
 و کارمندان مدیریت، میان

  است خوب رانکارگ

کارکنان و 

 هاتیم

در سازمان ما افراد از واحدها و 

های مختلف به یکدیگر احترام گروه
گذارند و باهم ارتباط دوستانه و می

دارند . سازمان سایه در صمیمی 

ها از شرکت وجود ندارد وشکایت

های مختلف کم است و نزاع در واحد
سازمان وجود ندارد و سازمان یک 

 است.گسترش یافتهخانواده 

در سازمان ما افراد از واحدها و 
های مختلف به یکدیگر احترام گروه

های ها از واحدگذارند وشکایتمی

مختلف کم است و نزاع در سازمان 

وجود ندارد .ولی افراد در سازمان باهم 
ارتباط چندان دوستانه و صمیمی 

 ندارند. 

در سازمان ما ارتباط بین افراد 
است.  ترمانهرسمی و مح

وجودسازمان سایه در شرکت به 

چشم میخورد و بین افراد از 

های کاری مختلف ارتباط گروه
 های وجود ندارد.صمیمآن

به طور معمول در سازمان 
های غیررسمی گروه

زیادی وجود دارد که با 

یکدیگر به جدال 

اند و صمیمیت و مشغول
ها وجود احترامی بین آن

 ندارد .

  

4 

ادات ما برای بهبود مورد پیشنه 
تشویق مدیریت قرار گرفته و به 

شوند. فرهنگ کار گرفته می

سازمانی ما دارای تأثیری قوی و 

 مثبت است. 

در سازمان ما نظام 

پیشنهادات فراگیر وجود 
دارد که افراد بر اساس آن 

شوند و تعداد تشویق می

قابل قبولی از پیشنهادات 
 اجرایی میشوند.

کارکنان و 

 هایمت

در سازمان ما نظام پیشنهادات 

فراگیر و با کیفیت وجود دارد و این 

پیشنهادات ارزیابی و غربالگری 
ها مورد شوند و بهترین آنمی

گیرد. تعداد قابل بررسی قرار می

قبولی از پیشنهادات برای بهبود 

شود و متناسب با آن اجرایی می
افراد تشویق مالی و معنوی 

 شوند.می

ان ما نظام پیشنهادات فراگیر در سازم

و با کیفیت وجود دارد و این 

پیشنهادات ارزیابی و غربالگری 
ها مورد بررسی شوند و بهترین آنمی

گیرد. تعداد قابل قبولی از قرار می

ود شپیشنهادات برای بهبود اجرایی می
ولی افراد متناسب با آن تشویق مالی و 

 شوند.معنوی نمی

پیشنهادات  در سازمان ما نظام

فراگیر و با کیفیت وجود دارد و این 

پیشنهادات ارزیابی و غربالگری 
ها مورد شوند و بهترین آنمی

گیرد ولی این بررسی قرار می

ود شپیشنهادات به ندرت اجرایی می
و افراد پیشنهاددهنده مورد تشویق 

 گیرند.قرار نمی

در سازمان ما نظام 

پیشنهادات وجود دارد ولی 
یشنهادات اکثرا این پ

ارزیابی ،غربالگری و 

شوند و افراد اجرایی نمی

پیشنهاددهنده مورد 
 گیرند.تشویق قرار نمی

در سازمان ما نظام 

پیشنهادات وجود 

 ندارد.

    

نظام پیشنهادات سازمان 

این صورت است که نرخ به
مشارکت اعضای سازمان 

بالاست و نظام پیشنهادات 

در سازمان امری جدی 

 شود .می تلقی

کارکنان و 

 هاتیم

اکثر کارکنان در نظام پیشنهادات 

کنند و شرایطی سازمان شرکت می
برای آنان مهیاست که بتوانند 

پیشنهادات بهبود خود را در سازمان 

عنوان کنند و این امر در سازمان 

 شود.امری جدی تلقی می

همه کارکنان در نظام پیشنهادات 

 ای اکثرکنند و برسازمان شرکت نمی
اعضای شرکت این فرهنگ که بتوانند 

پیشنهادات خود در راستای بهبود 

است و سازمان را ارائه دهند جا نیفتاده

 شود.امری چندان مهم تلقی نمی

علیرغم اینکه نظام پیشنهادات در 
سازمان وجود دارد ولی هیچ کدام از 

 کنند.کارکنان در آن شرکت نمی
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یه ا با بقنظام پیشنهادات م 

های مدیریتی سیستم

سازمان ما یکپارچه 
 است.شده

کارکنان و 

 هاتیم

سیستم پیشنهادات سازمان ما تمام 
های  فنی ،اداری و مالی را حوزه

شود و همسو و یکپارچه با شامل می

های مرتبط ها و سیستمسایر بخش
سازمان مثل مدیریت ریسک و 

 سیستم مدیریت کیفیت است. 

هادات  ما تنها با بخشی سیستم پیشن

های  مدیریتی ها و سیستماز حوزه

سازمان )مدیریت ریسک ، سیستم 

های فنی ، مدیریت کیفیت و حوزه
 اداری و مالی( یکپارچه و منطبق است. 

نظام پیشنهادات ما با بقیه 

های مدیریتی سازمان ما سیستم

 یکپارچه نیست.
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 فرهنگ مدیریت سیستم ما  
 ریمدا مندینظام و هشدتثبیت

که تغیییرات مثبت را تشویق و 

کند و توسط فرهنگ تقویت می

 شود.سازمان پشتیبانی می

در سازمان ما کمیته تغییر 

فرهنگ به طور مؤثری 

 است.اندازی شدهراه

کارکنان و 

 هاتیم

در سازمان ما کمیته تغییر فرهنگ 

به طور مؤثر و فعال با جلسات منظم 

أثیرگذار ایجاد و پیشنهادات ت

است و فرهنگ سازمان را شده
کند.این کمیته هرچه مدیریت می

بهتر انجام شدن هر کار یا پیشنهاد 

جدیدی که در سازمان مطرح 

کند و تلاش شود  را بررسی میمی
کند افراد سازمان را با آن همراه می

ها کند تا کمترین مقاومت توسط آن

 شکل بگیرد.

غییر فرهنگ در سازمان ما کمیته ت

است ولی این کمیته اندازی شدهراه

آنطور که باید فرهنگ سازمان را به 

 کند.طور مؤثر و پویا مدیریت نمی

در سازمان ما کمیته تغییر فرهنگ 

 وجود ندارد .
    

    
کمیته تغییر فرهنگ 

توسط فرهنگ سازمان 
 شود.پشتیبانی می

کارکنان و 

 هاتیم

 فرهنگ در سازمان ما کمیته تغییر

به طور مؤثر و پویا با جلسات منظم 

و پیشنهادات تأثیرگذار فعالیت 

کند و سازمان از پیشنهادات و می
اقدامات کمیته حمایت و پشتیبانی 

کند و مصوبات آن را به طور می

 کند .کامل اجرا می

در سازمان ما جلسات کمیته تغییر 

شود فرهنگ به طور منظم  تشکیل نمی

یشنهادات و اقدامات و سازمان از پ

ها آنطور که باید کمیته در همه حوزه
ات کند و مصوبحمایت و پشتیبانی نمی

 کند .آن را به طور کامل اجرا نمی

پیشنهادات و مصوبات کمیته تغییر 

فرهنگ از هیچ نظر توسط فرهنگ 
 شود.سازمان پشتیبانی نمی
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کارمندان و مدیریت ما شایسته  

 شوند و در انگیزهو توانا تلقی می

 کنند.دادن خوب عمل می

کارمندان و مدیریت ما  

شایسته و توانا تلقی 

شوند و در انگیزه دادن می

 کنند.خوب عمل می

کارکنان و 

 هاتیم

نفراتی که در سازمان هستند در 

های مختلف مدیریتی ، رده

سرپرستی و کارشناسی به طور 
کامل توانایی مدیریت منابع انسانی 

هبری کل سازمان )توانایی انگیزه و ر

دادن به بقیه ،همراستا کردن منافع 

افراد و سازمان باهم ، صحبت 
انداز سازمان و...( را درمورد چشم

 دارند.

نفراتی که در سازمان هستند در 

های مختلف مدیریتی ، سرپرستی رده
و کارشناسی تا حد زیادی توانایی 

مدیریت منابع انسانی و رهبری کل 

زمان )توانایی انگیزه دادن به بقیه سا

،همراستا کردن منافع افراد و سازمان 
 باهم و...( را دارند.

در سازمان هستند که در افراد کمی

های مختلف مدیریتی ، رده
سرپرستی و کارشناسی  توانایی 

مدیریت منابع انسانی و رهبری کل 

سازمان )توانایی انگیزه دادن به بقیه 

نافع افراد و ،همراستا کردن م
 باشند.سازمان باهم و...( را داشته

های مختلف در رده

سازمان )مدیریتی ، 
سرپرستی و کارشناسی( 

هیچ قدرتی در زمینه 

رهبری و مدیریت منابع 

انسانی سازمان وجود 
 ندارد.
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-نیروی کار ساعتی )قراردادی 
پیمانکاری( عملیات، فنی، 

برداری و نگهداری و بهره

در سازمان ما با انگیزه، تعمیرات 

 شوند.توانا، و لایق تلقی می

نیروی کار ساعتی  
پیمانکاری( -)قراردادی

 برداریعملیات، فنی، بهره

و نگهداری و تعمیرات در 

سازمان ما با انگیزه، توانا، و 
 شوند.لایق تلقی می

کارکنان و 

 هاتیم

-نیروی کار ساعتی )قراردادی
پیمانکاری( عملیات، فنی، 

برداری و نگهداری و تعمیرات رهبه

در سازمان ما کاملا با همان 

ای که باقی کارکنان )کارکنان انگیزه
کنند در رسمی سازمان( کار می

حال کارند و سازمان مسیری را 

ها در نظر برای توسعه و تعالی آن

گرفته که برای کارکنان خودش در 
است. به عبارت بهتر نظر گرفته

روهای کار تلاش سازمان به نی

رسمی منحصر نیست و توانمندی و 

انگیزه نیروهای کار ساعتی در 
 شود.سازمان مهم تلقی می

توانمندی و انگیزه نیروهای کار ساعتی 

در سازمان تا حد زیادی مهم تلقی 
استراتژی سازمان شود. در مجموعهمی

مسیری که برای توسعه و تعالی 

کارکنان رسمی سازمان وجود دارد 

یروهای کار ساعتی هم تا حد برای ن
 است .زیادی در نظر گرفته شده

توانمندی و انگیزه نیروهای کار 

ساعتی در سازمان به ندرت مهم 

استراتژی شود. در مجموعه تلقی می
سازمان مسیری که برای توسعه و 

تعالی کارکنان رسمی سازمان وجود 

دارد آنطور که باید برای نیروهای 

است. رفته نشدهکار ساعتی در نظر گ
کارکنان ساعتی از انگیزه لازم برای 

کار کردن و تحقق اهداف سازمان 

 برخوردار نیستند.

پیمانکاران احساس 

کنند جزئی از سازمان می

نیستند و خودشان را جدا 
دانند و  از سازمان می

سازمان تلاشی برای 

ها افزایش انگیزه آن

کند و تلاش سازمان نمی
 تعالی منحصر به توسعه و

 کارکنان خودش است.
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های کارکنان وظایف و مسئولیت

فنی، عملیات و نگهداری و 

تعمیرات مبتنی بر استراتژی و 
های سازمان مکتوب شده برنامه

و کاملاً روشن است که چه کسی  

 چه مسئولیتی دارد.

شرح وظایف و 

های کارکنان مسئولیت

فنی، عملیات و نگهداری و 
وده و تعمیرات مکتوب ب

کاملاً روشن است که چه 

کند و چه کسی چه می

 مسئولیتی دارد.

کارکنان و 
 هاتیم

های شرح وظایف و مسئولیت

کارکنان فنی، عملیات و نگهداری و 

تعمیرات به طور کامل و مدون و 
است و کاملاً روشن مکتوب شده

کند و چه است که چه کسی چه می

 مسئولیتی دارد.

های ئولیتشرح  اکثر وظایف و مس

کارکنان فنی، عملیات و نگهداری و 
است و  تعمیرات مدون و مکتوب شده

کند و روشن است که چه کسی چه می

 چه مسئولیتی دارد.

های شرح  وظایف و مسئولیت

کارکنان فنی، عملیات و نگهداری و 

تعمیرات آنطور که باید مدون و 
ای هاست و  مسئولیتمکتوب نشده

و مشخص  کارکنان کامل روشن

 است.نشده

های وظایف و مسئولیت

کارکنان فنی، عملیات و 

نگهداری و تعمیرات  
مدون ومکتوب نبوده و 

روشن نست که چه کسی 

کند و چه چه می

 مسئولیتی دارد.

  

    

شرح وظایف و 

های کارکنان مسئولیت
فنی، عملیات و نگهداری و 

تعمیرات مبتنی بر 

های استراتژی و برنامه

 است.مکتوب شده سازمان

کارکنان و 

 هاتیم

های شرح وظایف و مسئولیت
کارکنان فنی، عملیات و نگهداری و 

تعمیرات کاملا مبتنی بر استراتژی و 

های سازمان مکتوب برنامه

 است. شده

های کارکنان شرح وظایف و مسئولیت
فنی، عملیات و نگهداری و تعمیرات 

ی هااکثرا مبتنی بر استراتژی و برنامه

 است. سازمان مکتوب شده

های شرح وظایف و مسئولیت
کارکنان فنی، عملیات و نگهداری و 

تعمیرات به ندرت بر اساس  

های سازمان استراتژی و برنامه

 است. نوشته شده

شرح وظایف و 

های کارکنان مسئولیت
فنی، عملیات و نگهداری و 

تعمیرات بر اساس  

های استراتژی و برنامه

ته نشده و یا سازمان نوش
 کاملا بی ربط با آن است.

  

9 

ما یک برنامه مؤثر و جامع   

ها داریم که توسعه صلاحیت
کند افرادی که تضمین می

ها یا کارشان بر عملکرد دارایی

 هایها یا سیستممدیریت دارایی

ها تأثیر میگذارد مدیریت دارایی
های لازم برای دارای صلاحیت

 وظایفشان هستند.

دانش و توانمندی  افراد
فنی لازم برای بهبود 

ها را دارند و عملکرد دارایی

از آن به طور مؤثر استفاده 

 کنند.می

کارکنان و 

 هاتیم

افراد دانش و توانمندی فنی لازم 

ها)مثل برای بهبود عملکرد دارایی
قابلیت اطمینان و دسترسی پذیری 

تجهیزات( را دارند. این دانش فنی 

است و به طور شدهکاملا شناسایی 

شود. روزرسانی میمستمر به
کارکنان استفاده مؤثر از این دانش 

 را بلد هستند.

افراد اغلب دانش و توانمندی فنی لازم 

ها)مثل برای بهبود عملکرد دارایی
قابلیت اطمینان و دسترسی پذیری 

تجهیزات( را دارند. این دانش فنی  

است و  کارکنان استفاده شناسایی شده

مؤثر از این دانش را تا حد قابل قبولی 
 بلد هستند.

کارکنان به ندرت  دانش و توانمندی 

فنی لازم برای بهبود عملکرد 
ها)مثل قابلیت اطمینان و دارایی

دسترسی پذیری تجهیزات( را دارند. 

این دانش فنی تا حدی شناسایی 

است ولی از این دانش فنی شده
 شود.مختصر استفاده مؤثر نمی

فراد دانش و توانمندی ا

فنی لازم برای بهبود 

ها را ندارند عملکرد دارایی

. 
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افراد مرتبط با عملکرد 

ها در سازمان به دارایی

، RCMمباحثی مثل 

RCA ،PMO ،MTA 

و...مسلط هستند و از آن 

 کنند.استفاده مؤثر می

کارکنان و 
 هاتیم

 ها درافراد مرتبط با عملکرد دارایی

، RCMبه مباحثی مثل سازمان 

RCA ،PMO ،MTA  و...مسلط

روز هستند و به طور مستمر به
شوند و از آن استفاده مؤثر می

 کنند.می

ها در افراد مرتبط با عملکرد دارایی

، RCMسازمان به اکثر مباحثی مثل 

RCA ،PMO ،MTA  و... مسلط

شوند و از آن روز میهستند و غالبا به
 کنند.استفاده مؤثر می

 ها درافراد مرتبط با عملکرد دارایی

، RCMسازمان به مباحثی مثل 

RCA ،PMO ،MTA  و...تسلط

وز رزیادی ندارند و به طور مستمر به
شوند و از آن استفاده مؤثر نمی

 کنند.نمی

افراد مرتبط با عملکرد 

ها در سازمان به دارایی

، RCMمباحثی مثل 

RCA ،PMO ،MTA 

 و...مسلط نیستند.

  

    

افراد دانش و توانایی 
سازی سیستم پیاده

های مدیریت دارایی

 فیزیکی را دارند.

کارکنان و 

 هاتیم

سازی افراد دانش و توانایی پیاده
ی های فیزیکسیستم مدیریت دارایی

را به طور کامل و در حد کلاس 

 جهانی دارند.

سازی افراد دانش و توانایی پیاده

ی را یکهای فیزسیستم مدیریت دارایی

 تا حد زیادی دارند.

افراد دانش و توانایی محدودی برای 

سازی سیستم مدیریت پیاده

 های فیزیکی  دارند.دارایی

افراد دانش و توانایی 
سازی سیستم پیاده

های مدیریت دارایی

 فیزیکی را ندارند.
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برداری، نگهداری و پرسنل بهره 

تعمیرات و مهندسی و فنی 

رته بوده و قادر سازمان چند مها
هایی را که در آن هستند مهارت

 شایستگی دارند به کار گیرند. 

برداری چند پرسنل بهره 

مهارته بوده و قادر هستند 

هایی را که در آن مهارت
شایستگی دارند به کار 

 گیرند. 

کارکنان و 

 هاتیم

برداری چند مهارته پرسنل بهره 
های بردارها در بخشبوده و بهره

ف با تجهیزات آشنایی دارند و  مختل

ها کار کنند و قادر هستند با آن

باشند. ها داشتههایی روی آنتوصیه
بردار در همچنین پرسنل بهره

های مرتبط دیگر مثل زمینه

نگهداری و تعمیرات و مهندسی و 

 فنی مهارت دارند.

برداری اغلب چند مهارته پرسنل بهره 
ی هابردارها در بخشبوده و بهره

مختلف با تجهیزات آشنایی دارند و  

ها کار کنند و قادر هستند با آن

باشند. ها داشتههایی روی آنتوصیه
بردار غالبا در همچنین پرسنل بهره

های مرتبط دیگر مثل نگهداری زمینه

و تعمیرات و مهندسی و فنی مهارت 

 دارند.

برداری به ندرت چند پرسنل بهره 
بردارها بهره مهارته هستند و معمولا

های مختلف به تخصص در بخش

های مختلف افراد در بخش

کنند. برداری نیاز پیدا میبهره
بردار غالبا در همچنین پرسنل بهره

های مرتبط دیگر مثل زمینه

نگهداری و تعمیرات و مهندسی و 

 فنی مهارت ندارند.

برداران متخصص همه بهره

هستند و برای کوچکترین 

تخصص کاری خارج از 

خودشان نیازمند سایر 
های دیگر افراد در تخصص

 شوند. می

  

   

پرسنل نگهداری و  
تعمیرات چند مهارته بوده 

هایی و قادر هستند مهارت

را که در آن شایستگی 

 دارند به کار گیرند. 

کارکنان و 

 هاتیم

پرسنل نگهداری و تعمیرات چند  

مهارته بوده و تعمیرکاران در 

ف با تجهیزات های مختلبخش
ها آشنایی دارند و  قادر هستند با آن

ها هایی روی آنکار کنند و توصیه

باشند. همچنین پرسنل داشته

 های مرتبط دیگرتعمیراتی در زمینه
برداری و مهندسی و فنی مثل بهره

 مهارت دارند.

پرسنل نگهداری و تعمیرات اغلب چند  

 هایمهارته بوده و تعمیرکاران در بخش

تلف با تجهیزات آشنایی دارند و  مخ
ها کار کنند و قادر هستند با آن

باشند. ها داشتههایی روی آنتوصیه

همچنین پرسنل تعمیرات غالبا در 

های مرتبط دیگر مثل زمینه
برداری و مهندسی و فنی مهارت بهره

 دارند.

پرسنل نگهداری و تعمیرات به  

ندرت چند مهارته هستند و معمولا 

های مختلف به اران در بخشتعمیرک
های مختلف تخصص افراد در بخش

کنند. تعمیراتی نیاز پیدا می

همچنین پرسنل نگهداری و 

های مرتبط تعمیرات غالبا در زمینه
برداری و مهندسی و دیگر مثل بهره

 فنی مهارت ندارند.

همه پرسنل نگهداری و 

تعمیرات متخصص هستند 
و برای کوچکترین کاری 

تخصص خودشان خارج از 

نیازمند سایر افراد در 

های دیگر تخصص
 شوند. می

  

    

پرسنل فنی و مهندسی 

چند مهارته بوده و قادر 
هایی را که هستند مهارت

در آن شایستگی دارند به 

 کار گیرند. 

کارکنان و 
 هاتیم

پرسنل فنی و مهندسی چند  

مهارته بوده و مهندسین فنی در 

زات های مختلف با تجهیبخش

ها آشنایی دارند و  قادر هستند با آن
ها هایی روی آنکار کنند و توصیه

باشند. همچنین پرسنل فنی داشته

های مرتبط دیگر مثل در زمینه

برداری و نگهداری و تعمیرات بهره
 مهارت دارند.

پرسنل فنی و مهندسی اغلب چند  

مهارته بوده و مهندسین فنی در 

ت آشنایی های مختلف با تجهیزابخش

ها کار کنند دارند و  قادر هستند با آن
باشند. ها داشتههایی روی آنو توصیه

همچنین پرسنل فنی غالبا در 

های مرتبط دیگر مثل نگهداری زمینه

 برداری مهارت دارند.و تعمیرات و بهره

پرسنل فنی و مهندسی به ندرت  

چندمهارته هستند و معمولا 

های مهندسان فنی در بخش

ختلف به تخصص افراد در م
های مختلف فنی مهندسی بخش

کنند. همچنین پرسنل نیاز پیدا می

 های مرتبط دیگرفنی غالبا در زمینه

برداری و نگهداری و مثل بهره
 تتعمیرات مهارت ندارند.

همه پرسنل فنی و 

مهندسی متخصص 

هستند و برای کوچکترین 
کاری خارج از تخصص 

خودشان نیازمند سایر 

های دیگر اد در تخصصافر

 شوند. می
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کارکنان فنی، مهندسی،  

عملیات و نگهداری و تعمیرات ما 
مسئول کار خودشان بوده، در 

مورد نتایج فعالیت تحت 

کنترلشان پاسخگو هستند. 

ها را همچنین سازمان معمولاً آن
کند که در تصمیم تشویق می

ها  از قدرت قضاوت گیری

 ند.شخصیشان استفاده کن

کارکنان فنی، مهندسی،  

عملیات و نگهداری و 

تعمیرات ما مسئول کار 
خودشان بوده، در مورد 

نتایج فعالیت تحت 

کنترلشان پاسخگو 

هستند. همچنین سازمان 
ها را تشویق معمولاً آن

کند که در تصمیم می

ها  از قدرت قضاوت گیری

 شخصیشان استفاده کنند.

کارکنان و 

 هاتیم

زمان از طرف مدیران افراد در سا
شوند که در شرایط تشویق می

بینی نشده و جدید تصمیمات پیش

کارآمد بگیرند و در سازمان 
هایی وجود دارد که افراد بر شاخص

 شوند.اساس عملکردشان سنجیده

ه ای نیست کشرایط در سازمان به گونه
افراد در مورد کارشان قضاوت شوند و 

د شاخصی برای سنجش عملکرد افرا

وجود ندارد . همچنین این افراد 

توانند در شرایط جدید و نمی
د گیری کارآمنشده تصمیمبینیپیش

 باشند.داشته
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 تعهد و رهبری ارشد، مدیریت  

 عملکرد و تثبیت با رابطه در را

 و دارایی مدیریت هایسیستم
 نشان آن هایبرنامه اجرای

 کل با را تعهد این و دهد،می

 رد. گذامی میان در نسازما

مدیر ارشد سازمان همیشه 

در خصوص اجرای سیستم 

های مدیریت و برنامه

های فیزیکی پیگیر دارایی
است و همه به اهمیت این 

موضوع برای مدیر ارشد 

 اند.سازمان واقف

کارکنان و 
 هاتیم

مدیر ارشد سازمان به طور مستمر 

های در مورد سیستم و برنامه

های فیزیکی صحبت مدیریت دارایی
کند و از نفرات مختلف در این می

گیرد و بر اساس مورد گزارش می

 کند.ها اقدام میآن

مدیر ارشد سازمان  معمولا درمورد 

های مدیریت سیستم و برنامه

های فیزیکی با افراد صحبت دارایی
کند و اکثر افراد اهمیت این موضوع می

 اند.برای مدیر ارشد را متوجه شده

مدیر ارشد سازمان به ندرت پیگیر 

های مدیریت سیستم و برنامه
های فیزیکی است  و افراد این دارایی

 اند.موضوع را حس کرده

مدیر ارشد سازمان  پیگیر 

های سیستم و برنامه

های مدیریت دارایی
فیزیکی نیست  و افراد این 

 اند.موضوع را حس کرده
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ها و مدیران ارشد ما مسئولیت

اختیارات مربوط به مدیریت 
اند، افراد دارایی را تعیین کرده

شایسته و دارای صلاحیت را برای 

اند، و این منظور در نظر گرفته
ها به خوبی در درباره مسئولیت

 شود.سازمان گفتگو می

های چارت مدیریت دارایی

فیزیکی در سازمان وجود 

 دارد.

کارکنان و 

 هاتیم

ریت در سازمان ما چارت مدی

های فیزیکی جامع و کامل و دارایی
روزی وجود دارد به طوری که به

های مرتبط با مدیریت تمام جنبه

های فیزیکی را پوشش دارایی
دهد و از اهداف آن پشتیبانی می

 کند.می

در سازمان ما چارت مدیریت 
های فیزیکی وجود دارد به دارایی

های مرتبط با طوری که اکثر جنبه

های فیزیکی را پوشش اییمدیریت دار

دهد و تا حد مقبولی از اهداف آن می
 کند.پشتیبانی می

در سازمان ما چارت مدیریت 
های فیزیکی وجود دارد ولی دارایی

این چارت ناقص است و اکثر 

های مرتبط با مدیریت جنبه

های فیزیکی را پوشش دارایی
 دهد. نمی

های چارت مدیریت دارایی

وجود  فیزیکی در سازمان
ندارد و هیچ بخشی مرتبط 

های فیزیکی در با دارایی

است سازمان تدوین نشده
و افراد دارای چارت سنتی 

 هستند.

  

    

های چارت مدیریت دارایی

فیزیکی سازمان از افراد 

صلاحیت و شایسته با

 است.تشکیل شده

کارکنان و 

 هاتیم

های فیزیکی چارت مدیریت دارایی
صلاحیت و شایسته باسازمان از افراد 

های است و پوزیشنتشکیل شده

های مرتبط با مدیریت دارایی

هایی است که در فیزیکی پوزیشن
 شود.سازمان  مهم تلقی می

های فیزیکی چارت مدیریت دارایی
سازمان اغلب از افراد باصلاحیت و 

است و شایسته تشکیل شده

های مرتبط با مدیریت پوزیشن

 هایی استپوزیشن های فیزیکیدارایی
که در سازمان  تا حدی مهم تلقی 

 شود.می

های فیزیکی چارت مدیریت دارایی
تر سازمان اغلب از افراد رده پایین

های است و پوزیشنتشکیل شده

های مرتبط با مدیریت دارایی

هایی است که در فیزیکی پوزیشن
 شود.سازمان چندان مهم تلقی نمی

های چارت مدیریت دارایی

فیزیکی سازمان یا وجود 

ندارد یا اگر وجود 

باشدد از افراد رده داشته
پایین سازمان که 

شایستگی این پوزیشن را 

و  استندارند تشکیل شده

های مرتبط با پوزیشن
های مدیریت دارایی

هایی فیزیکی پوزیشن

است که در سازمان  مهم 

 شود.تلقی نمی

  

14 

دانیم عملکردمان چگونه ما می

رسیدن سازمان به اهداف در 

مدیریت دارایی اثر 
 گذاشت.خواهد

دانیم عملکردمان ما می

چگونه در رسیدن سازمان 

به اهداف مدیریت دارایی 
 اثر خواهد گذاشت.

کارکنان و 

 هاتیم

همه افراد سازمان به درستی  و در 

مدت مثلا های زمانی کوتاهبازه

ها و هفتگی از انجام فعالیت

ود و تأثیری که های خمسئولیت
روی اهداف مکتوب سازمان 

 اند .گذارند دقیق و کامل مطلعمی

افراد سازمان آگاهی نسبتا خوبی از 

های خود و تأثیری انجام مسئولیت

روی اهداف مکتوب مدیریت 
 گذارند دارند.های فیزیکی میدارایی

افراد سازمان آگاهی درستی از 

ها و تأثیری ها و مسئولیتفعالیت

روی اهداف مکتوب و مدون که 
 گذارند ندارند.سازمان می

هیچ ارتباط مکتوب و 
ای بین مدون شده

های  روزانه ، ماهانه فعالیت

و سالانه افراد )حتی 

مدیران سازمان( با اهداف 
های مدیریت دارایی

فیزیکی سازمان وجود 

 ندارد.
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ما الزامات ارتباطی ذینفعان در  

 هایسیستم ها ورابطه با دارایی
مدیریت دارایی را به طور 

 ایم.مند تعیین کردهنظام

ما الزامات ارتباطی  

ذینفعان در رابطه با 
های ها و سیستمدارایی

مدیریت دارایی را به طور 

 .ایممند تعیین کردهنظام

کارکنان و 
 هاتیم

در سازمان فرآیندی برای اطمینان 
ازاینکه همه ذینفعان سازمان در 

ر کنند یکدیگا کاری که میرابطه ب

کنند ، وجود دارد و  در را مطلع می

های مرتبط با زمان انجام پروژه
های فیزیکی و مدیریت دارایی

ی های فیزیکسیستم مدیریت دارایی

، کل سازمان و ذینفعان آن در 
جریان هستند و به طور فعال از آن 

 اند.پروژه مطلع

معمولا در سازمان اکثر ذینفعان در 

کنند یکدیگر را رابطه با کاری که می

کنند و در جریان انجام مطلع می
های مرتبط با مدیریت پروژه

های فیزیکی و سیستم مدیریت دارایی

 دهند.های فیزیکی قرار میدارایی

در سازمان ذینفعان به ندرت در 

ر کنند یکدیگرابطه با کاری که می

های را مطلع و در جریان انجام پروژه
های ط با مدیریت داراییمرتب

فیزیکی و سیستم مدیریت 

 دهند.های فیزیکی قرار میدارایی

ذینفعان سازمان در رابطه  

کنند با کاری که می

یکدیگر را مطلع نکرده و 

های در جریان انجام پروژه
مرتبط با مدیریت 

های فیزیکی و دارایی

سیستم مدیریت 

های فیزیکی قرار دارایی
 دهند.نمی
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رویکرد ساختاریافته ما برای 

های تعمیر و توسعه تاکتیک

نگهداری شامل بحث گروهی با 
حضور اعضایی از نیروی کار و 

سرپرستی از نگهداری و تعمیرات 

و با کمک منابع فنی)مهندسی، 
 باشد.تامین قطعات و...( می

رویکرد ساختاریافته ما 

 هایبرای توسعه تاکتیک

تعمیر و نگهداری شامل 

ث گروهی با حضور بح
اعضایی از نیروی کار و 

سرپرستی از نگهداری و 

تعمیرات و با کمک منابع 
فنی)مهندسی، تامین 

 باشد.قطعات و...( می

کارکنان و 

 هاتیم

های کاری از در سازمان ما گروه

های مختلف سازمان بخش
)نگهداری و تعمیرات ،فنی، 

شوند برداری و...( تشکیل میبهره

کنند و به کاری میکه باهم هم

 ند.کننتایج ملموسی دست پیدا می

های کاری از در سازمان ما اکثر گروه
های مختلف  )نگهداری و بخش

برداری و...( با هم تعمیرات ،فنی، بهره

 کنند .همکاری می

های کاری از در سازمان ما گروه
های مختلف )نگهداری و بخش

برداری و...( به تعمیرات ،فنی، بهره

 کنند .درت باهم همکاری مین

های در سازمان ما گروه

های کاری شامل بخش

مختلف )نگهداری و 
تعمیرات ،فنی، 

برداری و...( سازمان یا بهره

شود یا اگر تشکیل نمی

تشکیل شود نتایج خوبی از 
 ها بدست نمی آید.آن
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برداری و های بهرهگروه

های نگهداشت ما، فعالیت
راتی تجهیزات نگهداشت و تعمی

را با همکاری یکدیگر انجام 

 دهند.می

برداری و های بهرهگروه

های نگهداشت ما، فعالیت
نگهداشت و تعمیراتی 

تجهیزات را با همکاری 

 دهند.یکدیگر انجام می

کارکنان و 
 هاتیم

برداری های بهرهدر سازمان ما گروه

های و نگهداری و تعمیرات دغدغه
ند و هرجا که کنیکدیگر را درک می

یری پذلازم باشد میتوانند با انعطاف

 باشند.کامل باهم تعامل داشته

پذیری در سازمان ما تعامل و انعطاف

اری بردهای بهرهنسبتا خوبی بین گروه
و نگهداری و تعمیرات وجود دارد و 

های شناخت و درک نسبت به دغدغه

 یکدیگر دارند.

های در سازمان ما  بین گروه

رداری و نگهداری و تعمیرات  ببهره
پذیری به ندرت تعامل و انعطاف

وجود دارد و معمولا درک خوبی از 

 های یکدیگر ندارند.دغدغه

در سازمان ما بین 

برداری و های بهرهگروه

نگهداری و تعمیرات  
تعامل و انعطاف پذیری 

وجود ندارد و افراد در این 

های دو گروه دغدغه

 د.نکنیکدیگر را درک نمی
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اوپراتورها و کاربران تجهیزات ما 

ممکن است وظایفی چون تمیز 
کردن، روغن کاری، تنظیمات، 

بازرسی، یا تعمیرات سبک 

تجهیزات تولیدی را بر عهده 

 داشته باشند.
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برداری و نیروهای بهره 

اند تا نگهداشت ما آموزش دیده

اطمینان حاصل شود برای انجام 
م وظایف تعمیراتی و تما

ایشان محول برداری که بهبهره

 شود صلاحیت دارند.می

 کاربران و اپراتورها  

 است ممکن ما تجهیزات

 کردن، تمیز چون وظایفی

 تنظیمات، کاری،روغن
 کسب تعمیرات یا بازرسی،

 بر را تولیدی تجهیزات

 باشند.داشته عهده

کارکنان و 
 هاتیم

یا اپراتور بردار در سازمان ما بهره

تجهیز وظایفی مثل 

کاری ، تنظیمات ، تمیزکاری،روغن
بازرسی، یا تعمیرات سبک تجهیزات 

تولیدی را بر عهده دارد و خودش را 

 داند.مالک تجهیز می

بردار یا اپراتور تجهیز در سازمان ما بهره

برداری برخی وظایف علاوه بر بهره

تعمیراتی مثل تمیزکاری،روغن کاری و 
ت تجهیزات تولیدی را نیز بر تنظیما

 عهده دارد .

بردار یا اپراتور در سازمان ما بهره

تجهیز تنها وظیفه خود را 

داند و تنها برداری از تجهیز میبهره
شناخت محدودی از  تنظیمات ، 

کاری و تعمیرات سبک ،روغن

 ...مربوط به تجهیزات تولیدی دارد.

بردار یا در سازمان ما بهره
هیز تنها وظیفه اپراتور تج

برداری از خود را بهره

داند و هیچ تجهیز می

شناختی نسبت به کارهای 
اولیه )تنظیمات ، تعمیرات 

کاری و ...( سبک ،روغن

مربوط به تجهیزات 

 تولیدی ندارد.

  

    

نیرو های تعمیراتی و 
نگهداشت در سازمان ما 

برای انجام تمام وظایف 

ها برداری که به آنبهره

شود صلاحیت میمحول 
 دارند.

کارکنان و 

 هاتیم

نیروهای تعمیراتی و نگهداشت در 
سازمان ما برای انجام تمام وظایف 

ها محول برداری که به آنبهره

شود صلاحیت دارند و قادر به می
 انجام آن هستند. 

نیروهای تعمیراتی و نگهداشت در 

سازمان ما قادر به انجام برخی از 

برداری بهره وظایف مربوط به بخش

 هستند.

در سازمان ما نیروهای نگهداشت و 

تعمیرات تنها قادر به انجام تخصص 

خود هستند و تنها شناخت نسبی از 

 برداری دارند.وظایف بخش بهره

در سازمان ما نیروهای 
نگهداشت و تعمیرات تنها 

قادر به انجام تخصص خود 

هستند و هیچ شناختی از 

برداری وظایف بخش بهره
 ارند.ند
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برداری ما نسبت نیروهای بهره 

های به تجهیزات و دارایی

فیزیکی که در اختیار دارند، 
احساس مالکیت دارند و در 

هنگام کار مراقب هستند تا 

 تجهیز آسیبی نبیند.

برداری ما نیروهای بهره 

نسبت به تجهیزات و 

های فیزیکی که در دارایی
اختیار دارند، احساس 

ند و در هنگام مالکیت دار

کار مراقب هستند تا 

 تجهیز آسیبی نبیند.

کارکنان و 
 هاتیم

برداری سازمان ما به نیرو های بهره
شرایط نظافت تجهیز اهمیت 

دهند  و در تمام مواقع خاموش می

کردن تجهیز ، تنظیمات ، 

برداری ، تعمیرات اساسی و... بهره
کاملا نسبت به تجهیز احساس 

کنند و می مالکیت و مسئولیت

عوامل پایشی تجهیز مثل صدا و 
ارتعاش را در نظر گرفته و 

 میشناسند.

برداری سازمان ما تا حد نیروهای بهره

قبولی به شرایط نظافت تجهیز قابل

دهند  و در مواقع خاموش اهمیت می
 برداریکردن تجهیز ، تنظیمات ، بهره

، تعمیرات اساسی و... تا حد زیادی 

احساس مالکیت و نسبت به تجهیز 

 کنند.مسئولیت می

برداری سازمان ما به نیرو های بهره

ندرت به شرایط نظافت تجهیز 

دهند  و در مواقع اهمیت می
خاموش کردن تجهیز ، تنظیمات ، 

برداری ، تعمیرات اساسی و... بهره

نسبت به تجهیز احساس مالکیت و 

 کنند.مسئولیت زیادی نمی

 برداری مانیروهای بهره 

نسبت به تجهیزات و 

های فیزیکی که در دارایی

اختیار دارند، احساس 
مالکیت ندارند و در هنگام 

کار به آسیب ندیدن 

دهند و تجهیز اهمیت نمی

برداری تنها وظیفه بهره
 دهند.خود را انجام می
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انبارهای قطعات و  

مواد تعمیراتی اعلام 

کنند که مواد یا می

قطعات یدکی 

موردنیاز برای 

نگهداری و تعمیرات را 

دارند. )عدم وجود 

قطعات یدکی یا مواد 

موردنیاز در انبار کمتر 

از یک در بیست مورد 

 است.(

انبارهای قطعات و  

مواد تعمیراتی اعلام 

کنند که مواد یا می

یدکی  قطعات

موردنیاز برای 

نگهداری و تعمیرات را 

دارند. )عدم وجود 

قطعات یدکی یا مواد 

موردنیاز در انبار کمتر 

از یک در بیست مورد 

 است.(

مدیریت 

انبار و 

قطعات 

 یدکی

انبارهای قطعات و مواد  

 35تعمیراتی در بیش از 

درصد مواقع، مواد یا قطعات 

و  یدکی به ویژه موارد اساسی

برای نگهداری و  ترضروری

تعمیرات را دارند. )عدم وجود 

قطعات یدکی یا مواد موردنیاز 

در انبار کمتر از یک در بیست 

مورد است.( و کار پرسنل نت  

به علت انتظار برای مواد و 

قطعات با تأخیر مواجه 

 شود. نمی

انبارهای قطعات و مواد  

درصد مواقع،  31تعمیراتی در 

ر تاساسی مواد یا قطعات یدکی 

تر برای نگهداری و و بااهمیت

تعمیرات را دارندو کار پرسنل 

نت به ندرت به علت انتظار برای 

مواد و قطعات با تأخیر مواجه 

 شود. می

انبارهای قطعات و مواد  

تعمیراتی، مواد یا قطعات 

یدکی موردنیاز برای نگهداری 

 31و تعمیرات را دارند ولی در 

و  درصد مواقع برای مواد

قطعات غیرضروری و 

اهمیت اعلام موجودی کم

میشود و کار پرسنل نت 

معمولا  به علت انتظار برای 

مواد و قطعات با تأخیر مواجه 

 شود. می

انبارهای قطعات و مواد  

 61تعمیراتی تنها در 

درصد مواقع برای مواد یا 

و  ترقطعات  یدکی  اساسی

تر برای نگهداری و بااهمیت

م موجودی تعمیرات اعلا

میکنند و  کار پرسنل نت 

در اکثر مواقع به علت 

انتظار برای مواد و قطعات 

 شود. با تأخیر مواجه می

انبارهای قطعات و  

 61مواد تعمیراتی در 

درصد مواقع آن هم 

برای مواد و قطعات 

یدکی غیرضروری و 

تر برای اهمیتکم

نگهداری و تعمیرات 

اعلام موجودی 

ل نمیکنند و  کار پرس

نت به علت انتظار 

برای مواد و قطعات با 

 شود. تأخیر مواجه می

2 

 ممنظ و خوبی به انبار  

 مواد و استشده چیده

 یدکی قطعات و

 در توانمی را موردنیاز

 باشند باید که جایی

 .یافت

 ممنظ و خوبی به انبار  

 مواد و استشده چیده

 یدکی قطعات و

 در توانمی را موردنیاز

 باشند باید که جایی

 .یافت

مدیریت 

انبار و 

قطعات 

 یدکی

برداری دقیقی از فهرست

است و مواد انبارها انجام شده

و قطعات یدکی با نظم زیادی 

اند و در صورت نیاز چیده شده

ها در به هر کدام از آن

توان کمترین زمان ممکن می

 ها را یافت.آن

برداری نسبتا دقیقی از فهرست

است و اکثر انبارها انجام شده

مواد و قطعات یدکی با نظم 

 اند و درنسبتا خوبی چیده شده

 توانصورت نیاز به هر کدام   می

ها را با صرف زمان نه چندان آن

 زیادی یافت.

برداری نسبتا دقیقی از فهرست

است و اکثر انبارها انجام نشده

مواد و قطعات یدکی با نظم و 

اند و در به خوبی چیده نشده

نیاز به هر کدام باید صورت 

زمان نسبتا زیادی را صرف 

 ها کرد.یافتن آن

برداری  از انبارها فهرست

است و مواد و انجام نشده

قطعات یدکی با نظم چیده 

اند و در صورت نیاز به نشده

هر کدام باید زمان زیادی 

 ها کرد.را صرف یافتن آن
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 به مربوط اطلاعات  

 دقیق مکان و تعداد

 درون مواد و قطعات

ار کامل و صحیح انب

 است.

 به مربوط اطلاعات  

 دقیق مکان و تعداد

 درون مواد و قطعات

 صحیح و کامل انبار

 .است

مدیریت 

انبار و 

قطعات 

 یدکی

 صحیح و کامل اطلاعات  

 مثل)  مواد و قطعات به مربوط

 اب فنی مشخصات یکسانی

 همراه به(   انبار درون کالای

 وجود هاآن مکان و تعداد

 .دارد

اطلاعات نسبتا خوبی مربوط به   

قطعات و مواد  )مثل یکسانی 

مشخصات فنی با کالای درون 

انبار  (وجود دارد ولی تعداد و 

ها به خوبی در دسترس مکان آن

 نیست.

 به مربوط کمی اطلاعات  

 یکسانی مثل)  مواد و قطعات

 درون کالای با فنی مشخصات

 و ادتعد و دارد وجود(  انبار

به خوبی در  هاآن مکان

 دسترس نیست.

 کمی بسیار اطلاعات  

  مواد و قطعات به مربوط

 مشخصات یکسانی مثل)

 درون کالای با فنی

 و تعداد و دارد وجود(انبار

 در خوبی به هاآن مکان

 .نیست دسترس

  

4 

پیدا کردن مکان دقیق 

و موجودی قطعات و 

مواد موردنیاز برای 

ت تعمیرات با در دس

داشتن اطلاعات 

صحیح )مثلاً سازنده و 

شماره سریال قطعه 

یدکی و یا شرح قطعه( 

 .باشدنسبتاً ساده می

پیدا کردن مکان دقیق 

و موجودی قطعات و 

مواد موردنیاز برای 

تعمیرات با در دست 

داشتن اطلاعات 

صحیح )مثلاً سازنده و 

شماره سریال قطعه 

یدکی و یا شرح قطعه( 

 .باشدنسبتاً ساده می

مدیریت 

انبار و 

قطعات 

 یدکی

راحتی دهنده بهدرخواست

تواند با استفاده از می

مشخصات اولیه قطعه 

موردنیاز )مثلاً سازنده و شماره 

سریال قطعه یدکی و یا شرح 

قطعه( به سرعت و سهولت 

قطعه و کد موردنظر آن را پیدا 

 کند.

اطلاعات و مشخصات اولیه 

ی مربوط به قطعات و مواد یدک

ناقص است و پیدا کردن کد 

قطعه موردنظر برای 

کننده تا حدودی درخواست

 مشکل و زمانبر است.

اطلاعات و مشخصات اولیه 

مربوط به قطعات و مواد یدکی 

دهنده وجود ندارد و درخواست

حتما باید کد قطعه موردنیاز 

را حفظ باشد تا بتواند 

 درخواست آن قطعه را بدهد

    

5 

)مثلاً به طور منظم  

سالانه( قطعات و 

موادی که در انبار 

شوند نگهداری می

مورد بازنگری قرار 

گیرند و مواردی می

که منسوخ گردیده و 

یا دیگر احتیاجی به 

ها نیست از انبارها آن

 شوند. حذف می

به طور منظم )مثلاً  

سالانه( قطعات و 

موادی که در انبار 

شوند نگهداری می

مورد بازنگری قرار 

گیرند و مواردی می

که منسوخ گردیده و 

یا دیگر احتیاجی به 

ها نیست از انبارها آن

 شوند. حذف می

مدیریت 

انبار و 

قطعات 

 یدکی

در سازمان ما به طور منظم  

وسالانه قطعات و مواد 

شده در انبار بازنگری نگهداری

شوند و مواردی که منسوخ می

اند گردیده و از رده خارج شده

ها احتیاجی به آنو یا دیگر 

نیست از انبارها حذف 

شوند و در انبار هیچ قطعه می

 منسوخی وجود ندارد.

در سازمان ما قطعات و مواد  

شده در انبار با فاصله نگهداری

زمانی نسبتا زیاد 

شوند و )چندسال(بازنگری می

مواردی که منسوخ گردیده و از 

اند و یا دیگر رده خارج شده

نیست از ها احتیاجی به آن

 شوند. انبارها حذف می

در سازمان ما قطعات و مواد  

شده در انبار با فاصله نگهداری

زمانی نسبتا زیاد )چندسال(و 

شوند و نامنظم بازنگری می

مواردی که از رده خارج 

گردیده  به طور کامل قابل 

شناسایی برای واحد مربوطه 

نیست و حذف موارد منسوخ 

 .شودبه درستی انجام نمی

در سازمان ما  قطعات و  

شده در انبار مواد نگهداری

شوند و بازنگری نمی

مواردی که منسوخ گردیده 

اند و یا و از رده خارج شده

ها دیگر احتیاجی به آن

نیست از انبارها حذف 

شوند و حجم زیادی از نمی

قطعات منسوخ را در انبار 

 توان مشاهده کرد.می
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به جز لوازم یدکی 

ای )مثلا بیمه

موتورهای بزرگ، 

جعبه دنده و غیره(، 

قطعات و مواد 

تعمیرات کمی در انبار 

برای مدت طولانی 

شده و خاک نگهداری

 خورند.می

به جز لوازم یدکی 

ای )مثلا بیمه

موتورهای بزرگ، 

جعبه دنده و غیره(، 

قطعات و مواد 

تعمیرات کمی در انبار 

برای مدت طولانی 

شده و خاک نگهداری

 خورند.یم

مدیریت 

انبار و 

قطعات 

 یدکی

در انبار هیچ کالایی برای مدت 

طولانی بلااستفاده نمانده و 

خاک نمیخورد به جز قطعات 

حساس و کلیدی و لوازم 

ای ) مثلا یدکی بیمه

موتورهای بزرگ، جعبه دنده و 

غیره( که ریسک سازمان را 

 دهند.کاهش می

در انبار  به جز قطعات حساس و 

)  ایو لوازم یدکی بیمهکلیدی 

مثلا موتورهای بزرگ، جعبه 

دنده و غیره( که ریسک سازمان 

دهند قطعات و مواد را کاهش می

تعمیراتی کمی برای مدت 

طولانی بلااستفاده مانده و خاک 

 خورد.می

ای به جز لوازم یدکی بیمه

)مثلا موتورهای بزرگ، جعبه 

دنده و غیره(، قطعات و مواد 

ی در انبار برای تعمیرات زیاد

شده و مدت طولانی نگهداری

 خورند. خاک می

    

7 

 قطعات و مواد  

 رانبا در که تعمیراتی

 شوند،می نگهداری

 شرایط در نیاز هنگام

 طی و بوده مطلوب

 دچار انبارداری دوره

 شکستگی،) آسیب

 با آلودگی خوردگی،

( غیره و غبار

 .  شوندنمی

 قطعات و مواد  

 رانبا در که تعمیراتی

شوند، می نگهداری

هنگام نیاز در شرایط 

مطلوب بوده و طی 

دوره انبارداری دچار 

آسیب )شکستگی، 

خوردگی، آلودگی با 

غبار و غیره( 

 شوند.  نمی

مدیریت 

انبار و 

قطعات 

 یدکی

 تعمیراتی قطعات و مواد همه 

 ،شوندمی نگهداری انبار در که

 مطلوب شرایط در نیاز هنگام

 دوره طی کدامچهی و بوده

نبارداری دچار آسیب ا

)شکستگی، خوردگی، آلودگی 

 شوند.  با غبار و غیره( نمی

 در که تعمیراتی قطعات و مواد 

 هنگام شوند،می نگهداری انبار

 مطلوبی نسبتا شرایط در نیاز

 انبارداری دوره طی اغلب و بوده

 شکستگی،) آسیب دچار

( هغیر و غبار با آلودگی خوردگی،

 .  شوندنمی

مواد و قطعات تعمیراتی که  

شوند، در انبار نگهداری می

هنگام نیاز در شرایط چندان 

مطلوبی نبوده و اغلب طی 

دوره انبارداری دچار آسیب 

)شکستگی، خوردگی، آلودگی 

 شوند.  با غبار و غیره( می
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فرایند خرید مواد و  

قطعاتی که معمولاً در 

انبار نگهداری 

در زمان  کنیم،نمی

نیاز ساده بوده و زمان 

کمی نیاز دارد. 

توان انتظار داشت می

که قطعات به سرعت 

برسند، و همچنین 

رسیدنشان به سرعت 

 به اطلاع برسد. 

فرایند خرید مواد و  

قطعاتی که معمولاً در 

انبار نگهداری 

کنیم، در زمان نمی

نیاز ساده بوده و زمان 

کمی نیاز دارد. 

داشت  توان انتظارمی

که قطعات به سرعت 

برسند، و همچنین 

رسیدنشان به سرعت 

 به اطلاع برسد. 

مدیریت 

انبار و 

قطعات 

 یدکی

در سازمان ما فرایند خرید 

مواد و قطعاتی که معمولاً در 

کنیم، از انبار نگهداری نمی

لحظه نیاز به یک کالا تا زمانی 

شود، که کالا خریداری می

فرایندی ساده، 

شده، منعطف و اتوماسیون

سریع است و رسیدنشان به 

 رسد.سرعت به اطلاع می

در سازمان ما فرایند خرید اغلب 

مواد و قطعاتی که معمولاً در انبار 

کنیم،  فرایندی نگهداری نمی

شده و نسبتا ساده، اتوماسیون

سریع است و رسیدنشان با 

 رسد.تأخیر کمی به اطلاع می

در سازمان ما بروکراسی شدید 

اری وجود دارد که تعداد اد

های سازمان در زیادی از بخش

شوند و فرایند آن درگیر می

خرید معمولا طولانی شده و  

رسیدنشان دیر به اطلاع 

 رسد.می
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 و قطعات  

 قابل هایمجموعه

 موتورهای مثلا) تعمیر

 شده،اساسی تعمیر

( غیره و هادندهجعبه

 مؤثری صورت به

 و شوندمی مدیریت

 چه که فهمید توانیم

زمانی تعمیرشان اتمام 

یافته و به عنوان یدکی 

 در دسترس است.

 و قطعات  

 قابل هایمجموعه

 موتورهای مثلا) تعمیر

 شده،اساسی تعمیر

( غیره و هادندهجعبه

 مؤثری صورت به

 و شوندمی مدیریت

 چه که فهمید توانمی

 اتمام تعمیرشان زمانی

 ییدک عنوان به و یافته

 .است دسترس رد

مدیریت 

انبار و 

قطعات 

 یدکی

 تعمیر یا و خرید در سازمان ما

 قابل هایمجموعه و قطعات

 تعمیر موتورهای مثلا) تعمیر

 و هادندهجعبه شده،اساسی

 مؤثری صورت به( غیره

 توانمی و شوندمی مدیریت

 زمانی چه که فهمید

 به و یافته اتمام تعمیرشان

 دسترس در یدکی عنوان

ات مازاد قطع و مواد و تندهس

 خورد.در انبار به چشم نمی

 تعمیر یا و خرید در سازمان ما

 قابل هایمجموعه و قطعات اکثر

 تعمیر موتورهای مثلا) تعمیر

 و هادندهجعبه شده،اساسی

 تمدیری قبولی قابل حد تا( غیره

 مواقع اکثر در و شوندمی

 زمانی چه که فهمید توانمی

ن نواع به و یافته اتمام تعمیرشان

یدکی در دسترس هستند و مواد 

و قطعات مازاد در انبار به ندرت 

 خورد.به چشم می

 تعمیر یا و خرید در سازمان ما

 هایمجموعه و قطعات اکثر

 موتورهای مثلا) تعمیر قابل

 شده،اساسی تعمیر

 طور به( غیره و هادندهجعبه

 در و شوندنمی مدیریت مؤثر

 هک نیست صمشخ مواقع اکثر

نی تعمیرشان به اتمام زما چه

رسد و به عنوان یدکی در می

دسترس هستند. برخی مواد و 

قطعات مازاد در انبار به چشم 

 خورد.می

 یا و خرید در سازمان ما

 و قطعات تعمیر

 تعمیر قابل هایمجموعه

 تعمیر موتورهای مثلا)

 و هادندهجعبه شده،اساسی

 و شودنمی مدیریت( غیره

 چه که نیست خصمش

انی تعمیرشان به اتمام زم

رسد و به عنوان یدکی می

در دسترس هستند و 

برخی مواد و قطعات مازاد 

 خورد.در انبار به چشم می
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 فرآیندهای برای ما 

 مسائل) مواد مدیریت

 استوک به مربوط

 ،هابرگشتی و قطعات

 (خرید تعمیرپذیری،

 جریان نمودارهای

 هب که داریم فرایند

و  بررسی مرتب طور

برای دستیابی به 

حداکثر ارزش 

 شوند.سازی میبهینه

 فرآیندهای برای ما 

 مسائل) مواد مدیریت

 استوک به مربوط

 ،هابرگشتی و قطعات

 (خرید تعمیرپذیری،

 جریان نمودارهای

 به که داریم فرایند

 و بررسی مرتب طور

 به دستیابی برای

 ارزش حداکثر

 .شوندمی سازیبهینه

مدیریت 

انبار و 

قطعات 

 یدکی

سازمان ما برای مراحل انجام 

تمام کارهای مرتبط با 

فرایندهای مدیریت مواد 

روز چارتی دقیق، کامل و به

دارد و به طور مستمر آن را 

 کند.بهینه می

سازمان ما برای مراحل انجام 

برخی از کارهای مرتبط با 

فرایندهای مدیریت مواد چارت 

ولی آنطور که ترسیم کرده است 

 .روز نیستباید دقیق، کامل و به

سازمان ما برای مراحل انجام 

هیچ یک از کارهای مرتبط با 

فرایندهای مدیریت مواد 

 چارت ترسیم نکرده است.
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 هایتمرکز ما بر فعالیت 

بینانه و فنی پیش

اقدام است و در پیش

موارد معدودی نیازمند به 

انجام کار فنی اضطراری 

در حین انجام کار 

 هستیم. 

تمرکز ما بر  

های فنی فعالیت

بینانه و  پیش

اقدام است و در پیش

موارد معدودی 

نیازمند به انجام کار 

فنی اضطراری در 

حین انجام کار 

 هستیم. 

های مراقبت

 پایه و

های تکنیک

 نگهداشت

در سازمان ما 

های نگهداری و فعالیت

اقدام و تعمیرات پیش

بینانه برای پیش

جلوگیری از وارد شدن 

به وضعیت شکست 

شود و فقط در انجام می

های مواردی که هزینه

نگهداری و تعمیرات 

واکنشی از نگهداری و 

کنشی تعمیرات پیش

کمتر است اجازه کارکرد 

 شود. میتا خرابی داده 

در سازمان ما 

های نگهداری فعالیت

 اقدامو تعمیرات پیش

بینانه انجام و پیش

شود ولی در نهایت می

در بعضی موارد 

نیازمند به انجام کار 

فنی اضطراری در 

حین انجام کار 

 شویم. می

های در سازمان ما فعالیت

نگهداری و تعمیرات 

ه بیناناقدام و پیشپیش

در شود ولی انجام می

نهایت در بسیاری از 

صورت ها بهموارد خرابی

اضطراری مدیریت 

 شوند.می

در سازمان ما برنامه 

مشخصی برای 

 ها ونگهداشت دستگاه

تجهیزات وجود ندارد 

و تا زمانی که خرابی 

اتفاق نیفتاده است، 

هیچ اقدامی بر روی 

 شود.آن انجام نمی
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 مختلف های روش از ما   

 تن و وضعیت پایش

ز نند آنالیما) بینانهپیش

ارتعاشات، گرمانگاری، 

های آنالیز روغن، تست

غیرمخرب و غیره( 

کنیم و استفاده می

های مورد استفاده روش

های متناسب با خرابی

 بالقوه سیستم است. 

 های روش از ما   

 وضعیت پایش مختلف

 بینانهپیش نت و

 آنالیز مانند)

 گرمانگاری، ارتعاشات،

 هایتست وغن،ر آنالیز

مخرب و غیره( غیر

کنیم و استفاده می

های مورد روش

استفاده متناسب با 

های بالقوه خرابی

 سیستم است. 

های مراقبت

پایه و 

های تکنیک

 نگهداشت

یک برنامه جامع و دقیق 

بینانه شامل بازدید پیش

ای مبتنی بر دوره

وضعیت کارکردی 

تجهیزات و متناسب با 

های بالقوه خرابی

سیستم توسط 

کارشناسان سازمان ما 

است تدارک دیده شده

که از دو فعالیت مجزا 

اند. اولی تشکیل شده

برای تشخیص این که 

تجهیز در معرض خرابی 

است )پایش اقتضایی( و 

دومی برای اصلاح عیب 

هاست)نگهداشت 

 اقتضایی(. 

سازمان ما از پایش 

وضعیت و نت 

ا بینانه متناسب بپیش

لقوه های باخرابی

سیستم استفاده 

کند ولی می

کارشناسان مربوطه به 

طور کامل و دقیق به 

هایی ها و روشبرنامه

ها که میتوان از آن

بهره برد واقف 

 نیستند.

در سازمان ما برخی 

های ها و برنامهروش

پایش اقتضایی)تشخیص 

این که تجهیز در معرض 

خرابی است( و نگهداشت 

اقتضایی) اصلاح عیب ها( 

شود ولی ام میانج

های آن ها و برنامهروش

های متناسب با خرابی

 بالقوه سیستم نیست.

 از ما سازمان  

 مختلف هایروش

 نت و وضعیت پایش

 استفاده بینانهپیش

 .کندنمی
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 انجام که زمانی در   

 تعمیر  باشد، لازم تعمیر

 با و کامل صورت به

 اول مرتبه در موفقیت

 درتن به و شودمی انجام

رات متعدد و تعمی به نیاز

کاری برای رفع دوباره

همان مشکل پیش 

 آید.می

 انجام که زمانی در   

  باشد، لازم تعمیر

 کامل صورت به تعمیر

 همرتب در موفقیت با و

 به و شودمی انجام اول

 تعمیرات به نیاز ندرت

 کاریدوباره و متعدد

 همان رفع برای

 .آیدمی پیش مشکل

های مراقبت

ایه و پ

های تکنیک

 نگهداشت

 ای قطعه یک که زمانی   

 تعمیر به نیاز تجهیز

 نفرات باشد، داشته

 از تعمیرات و نگهداری

 توانمند کاملا فنی نظر

 رد را تعمیر کار و هستند

 موفقیت با اول بار همان

 کیفیت و دهندمی انجام

 بررسی و کنترل را آن

 نتیجه در میکنند

 استارت از پس برداربهره

تعمیر  درخواست  تجهیز

 دهد. .مجدد نمی

 قطعه یک که زمانی   

 میرتع به نیاز تجهیز یا

 نفرات باشد، داشته

 زا تعمیرات و نگهداری

 توانمند فنی نظر

 ار تعمیر کار و هستند

 بار همان در معمولا

 انجام موفقیت با اول

 آن کیفیت و دهندمی

 بررسی و کنترل را

 رد بعضا ولی میکنند

 برداربهره موارد برخی

پس از استارت تجهیز  

درخواست تعمیر 

 دهد. .مجدد می

 ای قطعه یک که زمانی   

 تعمیر به نیاز تجهیز

 نفرات باشد، داشته

 از تعمیرات و نگهداری

 توانمند چندان فنی نظر

 به ار تعمیر کار و نیستند

 با اول بار همان در ندرت

 و دهندمی انجام موفقیت

 از پس ولامعم برداربهره

تجهیز  استارت

درخواست تعمیر مجدد 

 دهد. .می

 انجام که زمانی در   

 ارک  باشد، لازم تعمیر

 در موفقیت با تعمیر

 انجام اول مرتبه

 و قطعات و شودنمی

 نیاز خراب تجهیزات

 متعدد تعمیرات به

 .دارند
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 و پشتیبان های سیستم  

 مثل) محافظ تجهیزات

 ها،استندبای فیوزها،

...(  و ایمنی تجهیزات

جهت اطمینان از 

کارکردشان )در زمان 

نیاز(، مورد آزمایش و 

بازرسی منظم قرار 

 گیرند.می

 های سیستم  

 تجهیزات و پشتیبان

 فیوزها، مثل) محافظ

 تجهیزات ها،استندبای

 جهت...(  و ایمنی

 از اطمینان

 زمان در) کارکردشان

 و آزمایش مورد ،(نیاز

 ارقر منظم بازرسی

 .گیرندمی

های مراقبت

پایه و 

های تکنیک

 نگهداشت

ها و تجهیزات سیستم

حفاظتی )مانند فیوزها، 

های ها، پمپاستندبای

آتشنشانی ،تجهیزات 

ایمنی و ...( به طور 

مستمر، منظم و بادقت 

در فاصله زمانی مناسب 

با توجه به ریسک و 

ها مورد هزینه خرابی آن

آزمایش، بازرسی و 

failure fining  قرار

گیرند تا اطمینان می

حاصل شود که در مواقع 

ضروری درست عمل 

 کنند.می

ها و تجهیزات سیستم

حفاظتی )مانند 

ها، فیوزها، استندبای

های آتشنشانی پمپ

،تجهیزات ایمنی و ...( 

برای اطمینان از 

صحت عملکرد در 

مواقع نیاز مورد 

بازرسی و آزمایش قرار 

میگیرند ولی فاصله 

مانی بازرسی ها ز

منظم و 

شده ریزیبرنامه

 نیست.

 و پشتیبان های سیستم  

 مثل) محافظ تجهیزات

 ها،استندبای فیوزها،

...(  و ایمنی تجهیزات

 از اطمینان جهت

 زمان در) کارکردشان

 و آزمایش مورد ،(نیاز

 .گیرندنمی قرار  بازرسی
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تجهیزات به طور منظم  

کاری تمیزکاری، روغن

ر صورت نیاز( و تنظیم )د

شوند تا از کارکرد می

مؤثرشان اطمینان حاصل 

 گردد.

تجهیزات به طور  

منظم تمیزکاری، 

کاری )در صورت روغن

نیاز( و تنظیم 

شوند تا از کارکرد می

مؤثرشان اطمینان 

 حاصل گردد.

های مراقبت

پایه و 

های تکنیک

 نگهداشت

تمام تجهزات به طور 

منظم و مستمر 

کاری ی، روغنتمیزکار

)در صورت نیاز( و تنظیم 

شوند تا از کارکرد می

مؤثرشان اطمینان 

 حاصل گردد.

اکثر تجهیزات مهم به 

طور منظم و مستمر 

تمیزکاری، 

کاری )در روغن

صورت نیاز( و تنظیم 

شوند تا از کارکرد می

مؤثرشان اطمینان 

 حاصل گردد.

فقط تعداد معدودی از 

تجهیزات برای اطمینان 

صحت عملکردشان از 

کاری تمیزکاری، روغن

)در صورت نیاز( و تنظیم 

 شوند.می

برای هیچ یک از 

تجهیزات عمل 

کاری تمیزکاری، روغن

و تنظیم انجام 

 شودنمی
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کارکرد تا خرابی "اگر  

)استفاده از دستگاه "

بدون نگهداری و 

تعمیراتی خاصی تا زمانی 

که  خرابی رخ دهد( به 

ن تریعنوان مناسب

تاکتیک برای برخی 

ها تعیین خرابی

است، در کنارش یک شده

برنامه کاری نیز تدوین 

گردیده که در زمان 

رخداد خرابی چگونه آن 

را مدیریت نمود؛ و این 

های رخداد برنامه در زمان

خرابی مورد استفاده قرار 

 گیرد.می

کارکرد تا خرابی "اگر  

)استفاده از دستگاه "

بدون نگهداری و 

یراتی خاصی تا تعم

زمانی که  خرابی رخ 

دهد( به عنوان 

ترین تاکتیک مناسب

ها برای برخی خرابی

است، در تعیین شده

کنارش یک برنامه 

کاری نیز تدوین 

گردیده که در زمان 

رخداد خرابی چگونه 

آن را مدیریت نمود؛ و 

این برنامه در 

های رخداد زمان

خرابی مورد استفاده 

 گیرد.قرار می

های بتمراق

پایه و 

های تکنیک

 نگهداشت

در سازمان ما برای 

ها و تجهیزاتی دستگاه

کارکرد تا "که سیاست 

)استفاده از "خرابی 

دستگاه بدون نگهداری و 

تعمیراتی خاصی تا 

زمانی که  خرابی رخ 

 jobدهد( دارند یک 
plan   کلی، استاندارد و

با جزئیات کامل و دقیق 

وجود دارد که در زمان 

خرابی مورد  وقوع

 استفاده قرار گیرد.

در سازمان ما برای 

ها و تجهیزاتی دستگاه

کارکرد "که سیاست 

)استفاده از "تا خرابی 

دستگاه بدون 

نگهداری و تعمیراتی 

خاصی تا زمانی که  

خرابی رخ دهد( دارند 

job plan   تدوین

است ولی این شده

برنامه کاری در 

مدیریت رخداد 

ق ها چندان موفخرابی

 نیست.

در سازمان ما برای 

ها و تجهیزاتی که دستگاه

کارکرد تا "سیاست 

)استفاده از "خرابی 

دستگاه بدون نگهداری و 

تعمیراتی خاصی تا زمانی 

که  خرابی رخ دهد( 

تدوین   job planدارند 

ای است و برنامهنشده

برای واکنش به خرابی در 

زمان وقوع آن وجود 

 ندارد.
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 اساسی، عمیراتت از پس  

میرات بزرگ در تع

سیستم، و یا توقف 

عملیات، به ندرت هنگام 

شروع به کار مجدد 

دستگاه ها )و یا در مدت 

کوتاهی پس از آن( خرابی 

رخ داده و یا نیاز به تعمیر 

 وجود دارد.

 تعمیرات از پس  

 تعمیرات اساسی،

 ای و سیستم، در بزرگ

 به عملیات، توقف

 به شروع هنگام ندرت

ها  دستگاه مجدد کار

)و یا در مدت کوتاهی 

پس از آن( خرابی رخ 

داده و یا نیاز به تعمیر 

 وجود دارد.

های مراقبت

پایه و 

های تکنیک

 نگهداشت

 اساسی، تعمیرات   

 در بزرگ تعمیرات

 توقف یا و سیستم،

 بار همان در عملیات،

 دقت با و درستی به اول

 انجام زیاد کیفیت و

  آن از پس و شودمی

ه کار ب شروع هنگام

مجدد دستگاه ها )و یا 

در مدت کوتاهی پس از 

آن( خرابی رخ نداده و یا 

نیاز به تعمیر مجدد 

 وجود ندارد.

 تعمیرات از پس  

 تعمیرات اساسی،

 ای و سیستم، در بزرگ

 بعضا عملیات، توقف

 معدود موارد برخی در

 کار به شروع هنگام

 یا و) ها دستگاه مجدد

 پس اهیکوت مدت در

ابی رخ داده خر( آن از

و یا نیاز به تعمیر 

 کنند.مجدد پیدا می

 اساسی، تعمیرات از پس  

 در بزرگ تعمیرات

 توقف یا و سیستم،

 هنگام اغلب عملیات،

 مجدد کار به شروع

 مدت در یا و) ها دستگاه

( آن از پس کوتاهی

 نیاز یا و داده رخ خرابی

 پیدا مجدد تعمیر به

 .کنندمی

 اساسی، یراتتعم   

رات بزرگ در تعمی

سیستم، و یا توقف 

عملیات، در همان بار 

اول به درستی و با 

شود و دقت  انجام نمی

پس از آن  هنگام 

شروع به کار مجدد 

دستگاه ها )و یا در 

مدت کوتاهی پس از 

آن( خرابی رخ داده و 

نیاز به تعمیر مجدد 

 وجود دارد

  

3 

 ادایج برای که سیستمی  

 هایتاکتیک هتوسع و

داری و تعمیرات مورد نگه

گیرد استفاده قرار می

های موثر بوده و خرابی

غیرمنتظره به ندرت رخ 

های دهند. تاکتیکمی

نگهداری و تعمیرات 

)پیشگیرانه، اقتضایی( به 

صورت منظم )مثلا 

سالانه( جهت بررسی 

دقت و سطح تاثیرشان 

 شوند.  بازنگری می

 برای که سیستمی  

 توسعه و ایجاد

های نگهداری تاکتیک

و تعمیرات مورد 

 گیرداستفاده قرار می

موثر بوده و 

های غیرمنتظره خرابی

دهند. به ندرت رخ می

های نگهداری تاکتیک

و تعمیرات 

)پیشگیرانه، اقتضایی( 

به صورت منظم )مثلا 

سالانه( جهت بررسی 

دقت و سطح تاثیرشان 

 شوند.  بازنگری می

های مراقبت

و  پایه

های تکنیک

 نگهداشت

 برای که سیستمی  

 توسعه و ایجاد

 و نگهداری هایتاکتیک

 استفاده مورد تعمیرات

 ثرمو بسیار گیردمی قرار

 هایخرابی و بوده

 رخ ندرت به غیرمنتظره

 هایتاکتیک. دهندمی

 تعمیرات و نگهداری

 به( اقتضایی پیشگیرانه،)

 منظم و مستمر صورت

 جهت( سالانه مثلا)

 سطح و دقت رسیبر

ثیرشان بازنگری تأ

 شوند.  می

 برای که سیستمی  

 توسعه و ایجاد

 نگهداری هایتاکتیک

 مورد تعمیرات و

 گیردمی قرار استفاده

 مؤثر باید که آنطور

 گاها و نبوده

 هایخرابی

 رخ غیرمنتظره

 هایتاکتیک. دهندمی

 تعمیرات و نگهداری

( یاقتضای پیشگیرانه،)

 و دقت  بررسی جهت

 تأثیرشان سطح

شوند. بازنگری می

ولی این بازنگری به 

صورت مستمر و 

 شود.منظم انجام نمی

 جادای برای که سیستمی  

 هایتاکتیک توسعه و

 مورد تعمیرات و نگهداری

 گیردمی قرار استفاده

 معمولا و نبوده مؤثر

 غیرمنتظره هایخرابی

 و دهدمی رخ زیادی

 و نگهداری هایتاکتیک

 پیشگیرانه،) تتعمیرا

تضایی( جهت بررسی اق

دقت و سطح تأثیرشان 

 شوند. بازنگری نمی

    

3 

 تمام مداوم طور به ما  

 و مقررات

 مرتبط هایدستورالعمل

 ار فیزیکی هایدارایی با

 کار به ما سازمان برای که

 پایش را شودمی برده

 در اینکه از و کنیم،می

 به مناسب زمان

 مربوطه هایدپارتمان

شوند می رسانیاطلاع

 کنیم.اطمینان حاصل می

 تمام مداوم طور به ما  

 و مقررات

 هایدستورالعمل

 هایدارایی با مرتبط

 برای که را فیزیکی

 برده کار به ما سازمان

 پایش را شودمی

 رد اینکه از و کنیم،می

 به مناسب زمان

 مربوطه هایدپارتمان

 شوندمی رسانیاطلاع

 حاصل اطمینان

 .کنیمیم

های مراقبت

پایه و 

های تکنیک

 نگهداشت

ما تمام استانداردها، 

های مقررات و مدل

مرتبط با مدیریت 

های فیزیکی که دارایی

برای سازمانمان به کار 

شود به طور برده می

مستمر شناسایی، اجرا  و 

کنیم و پایش می

براساس نیاز خودمان از 

کنیم و آن استفاده می

دهیم و آن را بهبود می

در زمان مناسب به 

های مربوطه دپارتمان

 کنیم.رسانی میاطلاع

سازمان ما فقط برخی 

از استانداردها و 

مقررات ضروری و 

تر مرتبط با حیاتی

های مدیریت دارایی

فیزیکی را شناسایی، 

کند و اجرا و پایش می

در راستای بهبود 

کند و ها اقدام میآن

کند تا در سعی می

زمان  مناسب ترین

ممکن به 

های مربوطه دپارتمان

 رسانی کند.اطلاع

سازمان ما فقط برخی از 

، استانداردها و قوانین

های مرتبط با مدل

های مدیریت دارایی

فیزیکی را شناسایی و 

کند ولی  در اجرا می

ها راستای بهبود آن

اقدامی انجام نشده و 

رسانی به موقع به اطلاع

های مربوطه دپارتمان

 شود.نمی

سازمان ما هیچ یک از 

مقررات و 

های دستورالعمل

مرتبط با مدیریت 

های فیزیکی را دارایی

 کند.اجرایی نمی
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ما به طور کامل تمام  

مقررات و استانداردهای 

اجباری به ویژه در 

مباحث ایمنی و زیست 

محیطی که در مورد 

کسب و کار ما اعمال 

شود را رعایت می

 کنیم.می

طور کامل تمام  ما به 

مقررات و 

استانداردهای اجباری 

به ویژه در مباحث 

ایمنی و زیست 

محیطی که در مورد 

وکار ما اعمال کسب

شود را رعایت می

 کنیم.می

های مراقبت

پایه و 

های تکنیک

 نگهداشت

ما به طور کامل تمام 

مقررات و استانداردهای 

اجباری به ویژه در 

مباحث ایمنی و زیست 

ه در مورد محیطی ک

وکارمان اعمال کسب

شود را به طور می

مستمر شناسایی، اجرا  و 

کنیم و پایش می

براساس نیاز خودمان از 

آن استفاده کرده و آن را 

 دهیم.بهبود می

سازمان ما فقط برخی 

از مقررات و 

استانداردهای اجباری 

تر در مباحث حیاتی

ایمنی و زیست 

محیطی را شناسایی، 

کند و میاجرا و پایش 

در راستای بهبود 

 کند.ها اقدام میآن

سازمان ما فقط برخی از 

مقررات و استانداردهای 

تر در اجباری حیاتی

مباحث ایمنی و زیست 

محیطی را شناسایی و 

کند ولی  در اجرا می

ها راستای بهبود آن

اقدامی انجام نشده و به 

صورت مستمر نظارت 

 شوند.نمی

سازمان ما هیچ یک از 

قررات و م

استانداردهای اجباری  

در مباحث ایمنی و 

زیست محیطی را 

 کند.اجرایی نمی

  

 

 

 عنوان سوال سوال اصلی شماره
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1 

های نگهداری و فعالیت 

تعمیرات  پیش از انجام 

شود. ریزی میکار برنامه

ها جهت ریزیاین برنامه

ز عدم رخداد اطمینان ا

ی بینتأخیرات قابل پیش

به دلیل نبود مواد و 

قطعات یدکی و... صورت 

 گیرد. می

های نگهداری و فعالیت 

تعمیرات پیش از انجام 

شود. ریزی میکار برنامه

ها جهت ریزیاین برنامه

اطمینان از عدم رخداد 

ی بینتأخیرات قابل پیش

به دلیل نبود مواد و 

رت قطعات یدکی و... صو

 گیرد. می

مدیریت 

 کار

 اضطراری، موارد در جز به  

 و نگهداری هایفعالیت

 حداقل ما سازمان تعمیرات

 کار انجام از پیش ساعت 23

 این. شودمی ریزیبرنامه

 اطمینان جهت هاریزیبرنامه

 قابل تأخیرات رخداد عدم از

 نبود دلیل به بینیپیش

 ابزار، مواد، یدکی، قطعات

 ایمنی، اماتالز تجهیزات،

بندیهای تولید یا اطلاعات زمان

در هنگام انجام کار صورت 

 گیرد. می

شود در سازمان ما سعی می

های که اکثر فعالیت

نگهداری و تعمیرات پیش از 

ریزی شود اما انجام کار برنامه

ی ریزآید برنامهگاها پیش می

 .شودآنطور که باید اجرا نمی

در سازمان ما بخش 

های فعالیت محدودی از

نگهداری و تعمیرات پیش 

ریزی از انجام کار برنامه

شود و معمولا می

ریزی آنطور که باید برنامه

 شود.اجرا نمی

در سازمان ما هیچ یک از 

های نگهداری و فعالیت

تعمیرات پیش از انجام 

ریزی کار برنامه

 شوند.نمی

2 

 و نگهداری پرسنل کار   

 به ندرت به ما تعمیرات

 قطعات برای انتظار علت

 ابزارآلات، مواد، یدکی،

 نت، تجهیزات

 کار، هایدستورالعمل

 رد تاًخیر یا فنی اطلاعات

 تحویل برای تولید بخش

 دتولی خواباندن و دستگاه

 . شودمی وقفه دچار

 و نگهداری پرسنل کار   

 به ندرت به ما تعمیرات

علت انتظار برای قطعات 

یدکی، مواد، ابزارآلات، 

تجهیزات نت، 

های کار، دستورالعمل

اطلاعات فنی یا تاًخیر در 

بخش تولید برای تحویل 

دستگاه و خواباندن تولید 

 شود. دچار وقفه می

مدیریت 

 کار

در سازمان ما انتظار برای 

قطعات یدکی، مواد، ابزارآلات، 

تجهیزات نت، 

های کار، اطلاعات دستورالعمل

فنی یا تاًخیر در بخش تولید 

ی تحویل دستگاه و برا

خواباندن تولید، باعث وقفه در 

کار پرسنل نگهداری و 

 شود. تعمیرات نمی

در سازمان ما  کار پرسنل 

نگهداری و تعمیرات به ندرت 

به علت انتظار برای قطعات 

یدکی، مواد، ابزارآلات، 

تجهیزات نت، 

های کار، دستورالعمل

اطلاعات فنی یا تًاخیر در 

ویل بخش تولید برای تح

دستگاه و خواباندن تولید 

 شود. دچار وقفه می

 31در سازمان ما بیش از 

درصد کار پرسنل نگهداری 

و تعمیرات متوقف رسیدن 

قطعات یدکی، مواد، 

ابزارآلات، تجهیزات نت، 

صدور درخواست کار، 

اطلاعات فنی و یا تاًخیر در 

بخش تولید برای تحویل 

 دستگاه است. 
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 ریزیامهبرن انجام از پس  

 فنی، کارهای برای

 و تعمیراتی مهندسی،

 را آن برداری،بهره

 هایشاولویت براساس

 .کنیممی بندیزمان

 ریزیبرنامه انجام از پس  

 فنی، کارهای برای

 و تعمیراتی مهندسی،

 را آن برداری،بهره

 هایشاولویت براساس

 کنیم.می بندیزمان

مدیریت 

 کار

در سازمان ما برای همه 

رهای فنی، مهندسی، کا

برداری که تعمیراتی و بهره

اند، براساس شده ریزیبرنامه

بندی هایشان زماناولویت

 شود.انجام می

در سازمان ما برای اکثر 

 ریزیکه برنامهکارهای مهمی

بندی انجام اند، زمانشده

 شود.می

در سازمان ما برای بخش 

محدودی از کارهای 

 ندیبشده زمانریزیبرنامه

 شود.انجام می

در سازمان ما کارهای 

شده ریزیبرنامه

 شوند.بندی نمیزمان

3 

های نگهداری و فعالیت

تعمیرات و مهندسی و 

موقع و براساس بازرسی به

 شوند. بندی اجرا میزمان

های نگهداری و فعالیت

تعمیرات و مهندسی و 

موقع و براساس بازرسی به

 شوند. بندی اجرا میزمان

دیریت م

 کار

های نگهداری و همه فعالیت

تعمیرات و مهندسی و بازرسی 

بندی موقع و براساس زمانبه

متناسب با نیازهای سیستم 

های شوند. فعالیتانجام می

نگهداری و تعمیرات 

 onپیشگیرانه و اقتضایی )

condition در همان )

ای که اجرایشان هفته

است، تکمیل بندی شدهزمان

 شوند.می

های نگهداری و عالیتف 

تعمیرات و مهندسی و 

بازرسی در اکثر مواقع مطابق 

 شوند. بندی انجام میبا زمان

های نگهداری و فعالیت 

تعمیرات و مهندسی و 

ندرت مطابق با بازرسی به

شوند و بندی انجام میزمان

معمولا انجام کارها به تأخیر 

 میفتد. 

های نگهداری و فعالیت 

ندسی و تعمیرات و مه

بازرسی به طور کلی 

بندی انجام براساس زمان

 نمیشود.

5 

 اطلاعات، ما فنی گروه  

 و ضروری منابع و ابزارها

 ریزیبرنامه جهت را  لازم

 فعالیت مؤثر بندیزمان و

 به آنها از و داراست هایش

 کامل و صحیح طور

 .کندمی استفاده

 اطلاعات، ما فنی گروه  

 و ضروری منابع و ابزارها

 ریزیبرنامه جهت را  لازم

 فعالیت مؤثر بندیزمان و

 به آنها از و داراست هایش

 کامل و صحیح طور

 .کندمی استفاده

مدیریت 

 کار

 ابزارها اطلاعات، ما فنی گروه  

 لازم و ضروری منابع و

 کامپیوتری مدیریت سیستم)

ات تعمیر و نگهداری

(CMMS یکپارچه و متصل )

ت یدکی، با انبار مواد و قطعا

واحد عملیات و ...( را جهت 

بندی مؤثر ریزی و زمانبرنامه

فعالیت هایش داراست و از 

آنها به طور صحیح و کامل 

 کند.استفاده می

 اطلاعات، ما فنی گروه  

 لازم و ضروری منابع و ابزارها

 ریکامپیوت مدیریت سیستم)

و تعمیرات  نگهداری

(CMMS یکپارچه و )

و قطعات  متصل با انبار مواد

یدکی، واحد عملیات و ...( را  

داراست ولی نفرات فنی 

آگاهی کامل برای استفاده 

 صحیح و مؤثر از آن را ندارند.

 سیستم به ما فنی گروه  

 کامپیوتری مدیریت

 تعمیرات و نگهداری

(CMMS دسترسی دارد )

ولی به دلیل عدم اتصال آن 

های مهمی مثل به بخش

ی انبار مواد و قطعات یدک

تواند به طور صحیح و....نمی

ریزی و و کامل جهت برنامه

بندی مؤثر فعالیت زمان

 مند شود.هایش از آن بهره

گروه فنی ما از سیستم 

مدیریت کامپیوتری 

نگهداری و تعمیرات 

(CMMS استفاده )

 کند.نمی
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درسازمان ما پس از اتمام 

های نگهداری و فعالیت

تعمیرات و مهندسی، در 

ارد به طور کامل همه مو

بازخوردگیری انجام 

شود و این امر برای می

همه افراد تعمیراتی مهم 

 شود.تلقی می

درسازمان ما پس از اتمام 

های نگهداری و فعالیت

تعمیرات و مهندسی، در 

همه موارد به طور کامل 

بازخوردگیری انجام 

شود و این امر برای می

همه افراد تعمیراتی 

 د.شومرتبط مهم تلقی می

مدیریت 

 کار

 اتمام از پس ما سازمان در 

 تعمیرات و نگهداری کارهای

 مرتبط گروه مهندسی، و( نت)

 کار مورد در لازم اطلاعات

 زمان مدت شامل) شدهانجام

 مورد یدکی قطعات و مواد کار،

 تثب را( کار جزئیات و استفاده

نماید و این امر می مستند و

برای همه نفرات تعمیراتی 

 شود. ط مهم تلقی میمرتب

درسازمان ما پس از اتمام 

های نگهداری و فعالیت

تعمیرات و مهندسی، در اکثر 

موارد بازخوردگیری )ثبت 

مدت زمان کار، مواد و 

قطعات یدکی مورد استفاده 

شود و جزئیات کار( انجام می

و این امر برای اغلب افراد 

 ود. شتعمیراتی مهم تلقی می

اتمام  درسازمان ما پس از

های نگهداری و فعالیت

تعمیرات و مهندسی، فقط 

در موارد خیلی ضروری 

)حوادث مهم( 

بازخوردگیری )ثبت مدت 

زمان کار، مواد و قطعات 

یدکی مورد استفاده و 

شود جزئیات کار( انجام می

و درحالت عادی 

بازخوردگیری انجام 

 شود.نمی

درسازمان ما به طورکلی 

بازخوردگیری انجام 

 شود.نمی
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 در که زمانی   

 و فنی هایفعالیت

 تعمیرات و نگهداری

 داشته وجود مشکلاتی

 بهتر انجام امکان باشد،

 ارقر تحلیل مورد فعالیت،

 ارک بعد دفعه تا گیردمی

 انجام تریصحیح نحو به

 وهنح مستمر بهبود) گیرد

 نی(.ف هایفعالیت انجام

 در که زمانی   

 و فنی هایفعالیت

 تعمیرات و نگهداری

 داشته وجود مشکلاتی

 بهتر انجام امکان باشد،

 ارقر تحلیل مورد فعالیت،

 ارک بعد دفعه تا گیردمی

 انجام تریصحیح نحو به

 وهنح مستمر بهبود) گیرد

 (.فنی هایفعالیت انجام

مدیریت 

 کار

های تکنیکال سازمان ما روش

و کیفیت کارهای تعمیراتی 

خود را از نظر فنی مورد 

دهد و باتوجه ی قرار میبررس

ها به بازخوردی که از آن

ها گیرد به طور مستمر آنمی

 بخشد.را بهبود می

های زمانی که در فعالیت 

فنی و نگهداری و تعمیرات 

مشکلاتی وجود داشته باشد، 

سازمان ما امکان انجام بهتر 

ها را، مورد تحلیل فعالیت

دهد اما این تحلیل و قرار می

نیست و در  بررسی مستمر

عمل به درستی اجرا 

شود و در نهایت کاری نمی

که برای سالهای پیاپی انجام 

 شود.شد مجددا انجام میمی

های زمانی که در فعالیت 

فنی و نگهداری و تعمیرات 

مشکلاتی وجود داشته 

باشد، سازمان ما امکان 

ها را، انجام بهتر فعالیت

دهد مورد بررسی قرار نمی

یرات از نظر و عملکرد تعم

فنی به طور مستمر بهبود 

 شود.داده نمی
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 هاینیازمندی   

 و عملیاتی هایفعالیت

 آینده اجرایی کارهای

 و شدهبینیپیش

 جهت هاییبرنامه

 موردنیاز بهبودهای

 در تا گردد،می تدوین

 همراه به نیاز، هنگام

 ازم اجرا شوند.ل بهبودهای

 هاینیازمندی   

 و یاتیعمل هایفعالیت

 آینده اجرایی کارهای

 و شدهبینیپیش

 جهت هاییبرنامه

 موردنیاز بهبودهای

 در تا گردد،می تدوین

 همراه به نیاز، هنگام

 .شوند اجرا لازم بهبودهای

مدیریت 

 کار

های سازمان ما تمام فعالیت

نگهداری و تعمیرات 

بینانه و پیش

ای که نیاز شدهریزیبرنامه

م دهد را دارد در آینده انجا

د و کنبینی میبررسی و پیش

برنامه موردنیاز برای بهبود آن 

کند تا در هنگام را تدوین می

نیاز، به همراه بهبودهای لازم 

 اجرا شوند.

های سازمان ما فعالیت

نگهداری و تعمیرات 

بینانه و پیش

ای که نیاز شدهریزیبرنامه

دارد در آینده انجام دهد را 

ند کمیبینی بررسی و پیش

ولی برنامه مشخص و کاملی 

برای بهبود آن  تدوین 

 کند.نمی

 هاینیازمندی ما سازمان  

 و عملیاتی هایفعالیت

 را آینده اجرایی کارهای

 قرار تحلیل و برسی مورد

 جهت ایبرنامه و دهدنمی

 در موردنیاز بهبودهای

 میکند.ن تدوین آینده
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 وکارهای ها فعالیت   

 نندما مهم و حساس

 یا و تولید کامل توقف

 سرویس

(shutdown ،)

تعمیرات اساسی و 

ای کارهای پروژه

مهندسی یا فنی به خوبی 

ریزی از قبل برنامه

شوند و معمولًا می

ها و کارها طبق فعالیت

 شوند.برنامه اجرا می

 وکارهای ها فعالیت   

نند ما مهم و حساس

توقف کامل تولید و یا 

سرویس 

(shutdown ،)

میرات اساسی و تع

ای هکارهای پروژ

مهندسی یا فنی به خوبی 

ریزی از قبل برنامه

شوند و معمولًا می

ها و کارها طبق فعالیت

 شوند.برنامه اجرا می

مدیریت 

 کار

 حساس وکارهای ها فعالیت   

 دتولی کامل توقف مانند مهم و

 سرویس یا و

(shutdown تعمیرات ،)

ای اساسی و کارهای پروژه

دسی یا فنی به خوبی از مهن

قبل و باجزئیات کامل 

ریزی شناسایی و برنامه

 ها وشوند و معمولاً فعالیتمی

ها و بینیکارها طبق پیش

 شوند.برنامه اجرا می

 وکارهای ها فعالیت اکثر   

 توقف مانند مهم و حساس

 سرویس یا و تولید کامل

(shutdown تعمیرات ،)

ای اساسی و کارهای پروژه

دسی یا فنی از قبل مهن

ریزی شناسایی و برنامه

شوند ولی برخی از می

ها و کارها طبق فعالیت

ها و برنامه اجرا بینیپیش

 شوند.نمی

 وکارهای ها فعالیت اکثر   

 توقف مانند مهم و حساس

 سرویس یا و تولید کامل

(shutdown تعمیرات ،)

ای اساسی و کارهای پروژه

مهندسی یا فنی از قبل 

ریزی سایی و برنامهشنا

یک از شوند ولی هیچمی

ها و کارها طبق فعالیت

ها و برنامه اجرا بینیپیش

 شوند.نمی

فعالیت ها وکارهای  

حساس و مهم مانند 

توقف کامل تولید و یا 

سرویس 

(shutdown ،)

تعمیرات اساسی و 

ای کارهای پروژه

مهندسی یا فنی از قبل 

بررسی و شناسایی 

ای نامهشوند و برنمی

ها وجود برای اجرای آن

 ندارد.
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کارها و پروژه های بزرگ  

در سازمان ما مطابق با 

زمانبندی و بودجه شان 

تکمیل می شوند و هنگام 

شروع و در کل طول زمان 

اجرای خود دچار 

 مشکلات کمی می شوند. 

کارها و پروژه های بزرگ  

در سازمان ما مطابق با 

زمانبندی و بودجه شان 

تکمیل می شوند و هنگام 

شروع و در کل طول زمان 

اجرای خود دچار 

 مشکلات کمی می شوند. 

مدیریت 

 کار

های بزرگ در کارها و پروژه

سازمان مثل توقف کامل تولید 

و یا سرویس 

(shutdown تعمیرات ،)

اساسی و... به خوبی از قبل 

زمانبندی شده اند و بودجه 

موردنیاز آن تخمین زده 

و هنگام شروع و در است شده

کل طول زمان اجرای خود 

 ها انجامبینیمطابق با پیش

گردند و دچار مشکلات می

 کمی می شوند. 

های برای اکثر کارها و پروژه

بزرگ در سازمان مثل توقف 

کامل تولید و یا سرویس 

(shutdown تعمیرات ،)

اساسی و... از قبل زمانبندی 

و تخمین بودجه انجام 

هنگام شروع و   است ولیشده

در طول زمان اجرا، برخی از 

ها مطابق با فعالیت

دد گرها انجام نمیبینیپیش

 شوند.و گاها دچار مشکل می

 هایبرای اکثر کارها و پروژه

بزرگ در سازمان مثل 

توقف کامل تولید و یا 

(، shutdownسرویس )

تعمیرات اساسی و... از قبل 

زمانبندی و تخمین بودجه 

است ولی در در هانجام شد

طول زمان اجرا، معمولا 

جام ها انبینیمطابق با پیش

گردد و با مشکلات نمی

 شوند..رو میزیادی روبه

های برای کارها و پروژه

بزرگ در سازمان مثل 

توقف کامل تولید و یا 

سرویس 

(shutdown ،)

تعمیرات اساسی و... از 

قبل زمانبندی و تخمین 

 شود. بودجه انجام نمی
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 یک از ما سازمان   

 و ساختارمند روش

 برای مستندشده

 چه اینکه تعیین

 دبای اطلاعاتی یا داده

 پایش یا ذخیره

 استفاده شوند

ه طور ب تا کندمی

مؤثر از انتظارات 

عملکرد دارایی و 

ی سیستم نیازها

مدیریت دارایی 

 پشتیبانی کند.

 یک از ما سازمان   

 و ساختارمند روش

 برای مستندشده

 چه اینکه تعیین

 دبای اطلاعاتی یا داده

 پایش یا ذخیره

 استفاده شوند

 طور به تا کندمی

 انتظارات از مؤثر

 و دارایی عملکرد

م سیست نیازهای

مدیریت دارایی 

 پشتیبانی کند.

های سیستم

 انی وپشتیب

مدیریت 

 اطلاعات

در سازمان ما برای 

پشتیبانی مؤثر از 

انتظارات عملکرد 

دارایی و نیازهای 

سیستم مدیریت 

دارایی، چگونگی 

ها و اطلاعاتی که داده

باید ذخیره و پایش 

شوند، توسط یک 

روش کاملا 

ساختارمند تعیین 

شده و با جزئیات و 

دقت کافی مستند 

 شده است.

 در سازمان ما برای

پشتیبانی مؤثر از 

انتظارات عملکرد 

دارایی و نیازهای 

سیستم مدیریت 

دارایی، چگونگی 

ها و اطلاعاتی داده

که باید ذخیره و 

پایش شوند، 

توسط روشی 

نسبتا ساختارمند 

تعیین شده که 

برخی از موارد 

تر آن مستند مهم

 است.شده

در سازمان ما برای 

پشتیبانی مؤثر از 

انتظارات عملکرد 

رایی و نیازهای دا

سیستم مدیریت 

دارایی، چگونگی 

ها و اطلاعاتی داده

که باید ذخیره و 

پایش شوند، 

توسط روشی 

ساختارمند و 

مستندشده تعیین 

 شود.نمی

در سازمان ما به 

طور کلی  

ها و چگونگی داده

اطلاعاتی که باید 

ذخیره و پایش 

شوند، تعیین نشده 

 است.

  

2 

داند که سازمان می

رایند پایش و طی ف

گیری، کدام اندازه

یک از اطلاعات 

شده باید آوریجمع

بررسی شوند، چطور 

تجزیه و تحلیل، 

ارزیابی و نگهداری 

 شوند.

داند که سازمان می

طی فرایند پایش و 

گیری، کدام اندازه

یک از اطلاعات 

شده باید آوریجمع

بررسی شوند، چطور 

تجزیه و تحلیل، 

ارزیابی و نگهداری 

 ند.شو

های سیستم

پشتیبانی و 

مدیریت 

 اطلاعات

سازمان به این امر که 

طی فرایند پایش و 

گیری، کدام اندازه

دسته از  اطلاعات 

شده لازم آوریجمع

است که بررسی 

شوند، کاملا واقف 

است و به خوبی 

داند که به چه می

روشی و چگونه باید 

و ها را مورد تجزیهآن

تحلیل و ارزیابی قرار 

ها را در ه و آنداد

بستری مناسب ثبت 

 کند.و نگهداری می

سازمان به این امر 

که طی فرایند 

پایش و 

گیری، کدام اندازه

دسته از  اطلاعات 

شده آوریجمع

لازم است که 

بررسی شوند، 

واقف است و به 

داند که خوبی می

به چه روشی و 

ا ها رچگونه باید آن

و مورد تجزیه

تحلیل و ارزیابی 

ها دهد ولی آن قرار

را در بستری 

مناسب ثبت و 

 کند.نگهداری نمی

سازمان به این امر 

که طی فرایند 

پایش و 

گیری، کدام اندازه

دسته از  اطلاعات 

شده آوریجمع

لازم است که 

بررسی شوند، 

واقف است ولی 

داند که به چه نمی

روشی و چگونه 

ها را مورد باید آن

و تحلیل و تجزیه

ر دهد و ارزیابی قرا

ها را در بستری آن

مناسب ثبت و 

 کند.نگهداری نمی

سازمان به طور 

داند که کلی نمی

طی فرایند پایش و 

گیری، کدام اندازه

یک از اطلاعات 

شده آوریجمع

 باید بررسی شوند.
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ها و ما داده 

اطلاعاتی را که برای 

سنجش اثربخشی 

مدیریت دارایی، 

سیستم مدیریت 

ی دارایی و برا

دسترسی به اهداف 

سازمان ضروری 

هستند ثبت کرده 

 ایم.

ها و ما داده 

اطلاعاتی را که برای 

سنجش اثربخشی 

مدیریت دارایی، 

سیستم مدیریت 

دارایی و برای 

دسترسی به اهداف 

سازمان ضروری 

هستند ثبت کرده 

 ایم.

های سیستم

پشتیبانی و 

مدیریت 

 اطلاعات

ما در سازمان تمامی 

لاعاتی را ها و اطداده

که برای سنجش 

اثربخشی مدیریت 

دارایی، سیستم 

مدیریت دارایی و 

دسترسی به اهداف 

سازمان ضروری 

هستند،  باجزئیات 

کامل و به شکلی 

 بندینظامند و طبقه

 شده ثبت کرده ایم.

ما در سازمان 

بخش زیادی از 

ها و اطلاعاتی داده

را که برای 

سنجش اثربخشی 

مدیریت دارایی، 

مدیریت سیستم 

دارایی و دسترسی 

به اهداف سازمان 

ضروری هستند،  

باجزئیات نسبتا 

کامل و منظم ثبت 

 کرده ایم.

ما در سازمان 

ها و برخی از داده

اطلاعاتی را که 

برای سنجش 

اثربخشی مدیریت 

دارایی، سیستم 

مدیریت دارایی و 

دسترسی به 

اهداف سازمان 

تر هستند، ضروری

کنیم اما ثبت می

ت ثبت شده اطلاعا

منظم، باجزئیات و 

 روز نیست.به

ما به طور کلی در 

ها و سازمان داده

اطلاعاتی را که 

برای سنجش 

اثربخشی مدیریت 

دارایی، سیستم 

مدیریت دارایی و 

دسترسی به 

اهداف سازمان 

ضروری هستند، 

 کنیم.ثبت نمی
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شده تثب اطلاعات  

های ما در سیستم

کاربردی و دقیق 

در صورت هستند و 

نیاز به راحتی در 

دسترس افراد 

 مربوطه قرار دارند.

 شدهثبت اطلاعات  

 ما هایسیستم در

 دقیق و کاربردی

 صورت در و هستند

 در راحتی به نیاز

 افراد دسترس

 .دارند قرار مربوطه

های سیستم

پشتیبانی و 

مدیریت 

 اطلاعات

تمام اطلاعاتی که ما 

های در سیستم

اطلاعاتی سازمان 

کنیم با ت میثب

جزئیات ، کاربردی ، 

کامل، دقیق و منظم 

اند. و تمام ثبت شده

افراد مرتبط سازمان 

که به این اطلاعات 

باشند به نیاز داشته

دسترسی دارند و  آن

این دسترسی آسان و 

 سریع است.

تمام اطلاعاتی که 

های ما در سیستم

اطلاعاتی سازمان 

کنیم با ثبت می

جزئیات ، 

کامل، کاربردی، 

دقیق و منظم ثبت 

اند. و تمام شده

افراد مرتبط 

سازمان که به این 

اطلاعات نیاز 

 باشند به آن داشته

دسترسی دارند اما 

این دسترسی 

آسان و سریع 

 نیست.

تمام اطلاعاتی که 

های ما در سیستم

اطلاعاتی سازمان 

کنیم با ثبت می

جزئیات ، کاربردی 

و منظم ثبت 

اند. ولی تمام شده

افراد مرتبط 

سازمان که به این 

اطلاعات نیاز دارند 

دسترسی  به آن

ندارند و فقط افراد 

های بالاتر در رده

به آن دسترسی 

 دارند.

اطلاعاتی که ما در 

های سیستم

اطلاعاتی سازمان 

کنیم با ثبت می

جزئیات ، کاربردی 

و منظم ثبت 

 اند. نشده

ما اطلاعات 

های و داده

موردنیاز 

ا سازمان ر

در سیستم 

ثبت 

 کنیم.نمی
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 ، شناسایی برای ما  

 بررسی ، بندیقالب

 هر ابلاغ و تأیید ،

 به باید که سندی

 ، شود روز

 مناسبی فرایندهای

 .داریم اجرا دست در

 ، شناسایی برای ما  

 بررسی ، بندیقالب

 هر ابلاغ و تأیید ،

باید به  که سندی

روز شود ، 

فرایندهای مناسبی 

 را داریم.در دست اج

های سیستم

پشتیبانی و 

مدیریت 

 اطلاعات

ما در سازمان برای 

هر سندی که لازم 

روزرسانی است به

شود، فرایندهای 

مناسب و 

ای را شدهریزیبرنامه

در دست اجرا داریم و 

در طی این فرایندها 

تمامی اسناد، 

ی بندشناسایی، قالب

، بررسی ، تأیید و 

 شوند.ابلاغ می

ن برای ما در سازما

برخی از سندهای 

مهم که نیاز به 

روزرسانی دارند به

فرایندهای 

مناسبی 

ریزی برنامه

ایم که در کرده

طی آن این دسته 

از اسناد شناسایی، 

بندی ، قالب

بررسی ، تأیید و 

 شوند.ابلاغ می

ما در سازمان برای 

سندهای مهم که 

 روزرسانینیاز به به

دارند، فرایندهای 

 ملمناسبی که شا

شناسایی، 

بندی ، قالب

بررسی ، تأیید و 

شوند، ابلاغ می

ریزی برنامه

 ایم.نکرده

ما به طور کلی در 

سازمان فرایندی 

برای سندهای 

مهم که نیاز به 

روزرسانی دارند، به

 ایم.تعریف نکرده
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 شدهثبت اطلاعات   

 تمدیری سیستم در

، شدهدارایی ، کنترل

در دسترس و 

ه در مناسب استفاد

هر زمان و مکانی که 

 لازم باشد هستند.

 شدهثبت اطلاعات   

 مدیریت سیستم در

 ،شدهکنترل ، دارایی

 و دسترس در

 در استفاده مناسب

 که مکانی و زمان هر

 .هستند باشد لازم

های سیستم

پشتیبانی و 

مدیریت 

 اطلاعات

ما هر زمان که در 

جایی از سازمان نیاز 

به اطلاعات مرتبط با 

ریت دارایی مدی

داشته باشیم، 

توانیم به راحتی می

 شدهبه اطلاعات ثبت

در سیستم مدیریت 

دارایی دسترسی 

داشته باشیم و این 

شده اطلاعات، کنترل

و مناسب استفاده در 

هر زمان و مکانی که 

 لازم باشد هستند.

ما هر زمان که در 

جایی از سازمان 

نیاز به اطلاعات 

مرتبط با مدیریت 

اشته دارایی د

باشیم، در اکثر 

توانیم به مواقع می

راحتی به اطلاعات 

شده در ثبت

سیستم مدیریت 

دارایی دسترسی 

داشته باشیم و این 

اطلاعات، عمدتا 

شده و کنترل

پاسخگوی نیاز 

 مربوطه هستند.

ما هر زمان که در 

جایی از سازمان 

نیاز به اطلاعات 

مرتبط با مدیریت 

دارایی داشته 

ت باشیم، به ندر

دسترسی راحتی 

به اطلاعات 

شده در ثبت

سیستم مدیریت 

دارایی داریم و این 

اطلاعات، معمولا 

شده و کنترل

پاسخگوی نیاز 

 مربوطه نیستند.

 اطلاعات   

 در شدهثبت

 مدیریت سیستم

 ، ما دارایی

 در شده،کنترل

 و دسترس

 نیاز پاسخگوی

 طه نیستند.مربو
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 هایسیستم  

 دمانن) ما اطلاعاتی

 مدیریت سیستم

 نگهداری کامپیوتری

 تعمیرات و

CMMS برای )

برداری و بهره

نگهداشت سودمند 

گردند. تلقی می

منافعی که به 

واسطه استفاده از 

ها  این سیستم

گردد، متوجه ما می

بیش از هزینه و 

تلاشی است که 

صرف استفاده و 

نگهداریشان 

 گردد.می

 هایسیستم  

 مانند) ما اطلاعاتی

 مدیریت تمسیس

 نگهداری کامپیوتری

 تعمیرات و

CMMS برای )

برداری و بهره

نگهداشت سودمند 

گردند. تلقی می

منافعی که به 

واسطه استفاده از 

ها  این سیستم

گردد، متوجه ما می

بیش از هزینه و 

تلاشی است که 

صرف استفاده و 

نگهداریشان 

 گردد.می

های سیستم

پشتیبانی و 

مدیریت 

 اطلاعات

مان ما از یک ساز

مدل کارامد برای 

ها و مدیریت داده 

ها در اطلاعات دارایی

نرم افزار نگهداری و 

تعمیرات مانند 

CMMS استفاده 

 برای که کندمی

 اهداف و هافعالیت

 و برداریبهره

 سودمند نگهداشت

 گردآوری،. است

 نگهداری و استفاده

ن اطلاعات برای ای

سازمان مستلزم 

 تلاش و هزینه است

اما آنقدر کارآمد و 

آوری و اثربخش جمع

اند که مدیریت شده

توانند برای می

افزوده سازمان ارزش

فراوانی ایجاد کرده و 

بیشترین سود را با 

کمترین هزینه عاید 

 سازمان کنند.

منفعت و ارزش 

ای که افزوده

های سیستم

اطلاعاتی ما )مانند 

سیستم مدیریت 

کامپیوتری 

نگهداری و 

تعمیرات 

CMMS نسبت ،)

به تلاش و هزینه و 

زمانی که صرف 

گردآوری، استفاده 

و نگهداری 

کنیم اطلاعات می

عاید سازمان 

کند، جای می

بهبود دارد تا 

سودمندی 

بیشتری را برای 

برداری و نت بهره

 به ارمغان بیاورد.

در سازمان ما 

منافعی که به 

واسطه استفاده از 

ها  این سیستم

متوجه ما 

کمتر از  گردد،می

هزینه و تلاشی 

است که صرف 

استفاده و 

نگهداریشان 

 گردد.می
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 هایگزارش  

 توسط تولیدشده

 اطلاعاتیمان سیستم

 صحیح و موقع به

 انجام برای و  است

 مورد بهبودها

 قرار استفاده

 . گیردمی

 هایگزارش  

 توسط تولیدشده

یستم اطلاعاتیمان س

به موقع و صحیح 

نجام است  و برای ا

بهبودها مورد 

استفاده قرار 

 گیرد. می

های سیستم

پشتیبانی و 

مدیریت 

 اطلاعات

گزارشات تولیدشده 

و  CMMSتوسط 

EAM  سازمان ما که

از نرم افزارهای 

پشتیبان نگهداشت 

استخراج 

شود)گزارش مدت می

زمان توقف تجهیز، 

حالت و علت خرابی، 

های دستور هزینه

کارهای نگهداشت، 

فی و قطعات مصر

موقع، ( به…

مختصر، سودمند و 

موردنیاز سازمان 

ها برای است و از آن

، ریزیبهبود در برنامه

گیری و به تصمیم

طور کلی بهبود در 

فرایندهای نگهداری 

گزارشات 

تولیدشده توسط 

CMMS  و

EAM  سازمان ما

که از نرم افزارهای 

پشتیبان 

نگهداشت 

استخراج 

شود)گزارش یم

مدت زمان توقف 

تجهیز، حالت و 

علت خرابی، 

های دستور هزینه

کارهای نگهداشت، 

قطعات مصرفی و 

(سودمند و …

موردنیاز سازمان 

است اما اکثر این 

ها طولانی گزارش

و دشوارفهم است 

گزارشات  

ولیدشده توسط ت

CMMS  و

EAM  سازمان ما

که از نرم افزارهای 

پشتیبان 

نگهداشت 

استخراج 

شود)گزارش می

مدت زمان توقف 

تجهیز، حالت و 

علت خرابی، 

های دستور هزینه

کارهای نگهداشت، 

قطعات مصرفی و 

( چندان …

سودمند و 

موردنیاز سازمان 

نیست و بیشتر 

محل انبار 

های سیستم در

اطلاعاتی ما ماژولی 

دهی برای گزارش

و تحلیل آن وجود 

 ندارد.
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 و تعمیرات استفاده

 شود.می

 تواندر نتیجه نمی

از آن به درستی و 

اثربخش برای 

انجام بهبودها 

 استفاده کرد.

های سرگردان داده

 است.
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 موجود هایپروسه  

 هایسیستم در

 جهت مدیریتی

 کاهش خطا، کاهش

 دستی ورود به نیاز

 کاهش اطلاعات،

 و زحمت کلی

 ،فرایند کلی ارتقای

 . دان شده سازیبهینه

 موجود هایپروسه  

 هایسیستم در

 جهت مدیریتی

 کاهش خطا، کاهش

 دستی ورود به نیاز

 کاهش اطلاعات،

 و زحمت کلی

 ،فرایند کلی ارتقای

 . دان شده سازیبهینه

های سیستم

پشتیبانی و 

مدیریت 

 اطلاعات

ما در سازمانمان 

تمامی فرایندها و 

های موجود در پروسه

های مدیریتی سیستم

را به طور مداوم و به 

های کمک شاخص

عملکردی مورد 

دهیم ابی قرار میارزی

و فرایندهای غیر 

دقیق و متناقض و 

غیرکارآمد را  جهت 

کاهش خطا، کاهش 

نیاز به ورود دستی 

اطلاعات و... بهبود و 

 بخشیم.ارتقا می

ما معمولا در 

سازمانمان اکثر 

فرایندها و 

های موجود پروسه

های در سیستم

مدیریتی را به 

های کمک شاخص

عملکردی مورد 

ر ارزیابی قرا

دهیم و برخی می

فرایندهای غیر 

دقیق و متناقض و 

غیرکارآمد را  

جهت کاهش خطا، 

کاهش نیاز به 

ورود دستی 

اطلاعات و... بهبود 

 بخشیم.و ارتقا می

ما در سازمانمان 

برخی فرایندها و 

تر های مهمپروسه

موجود در 

های سیستم

مدیریتی را به 

های کمک شاخص

عملکردی مورد 

ارزیابی قرار 

ها را دهیم و آنمی

جهت کاهش خطا، 

کاهش نیاز به 

ورود دستی 

اطلاعات و... بهبود 

 .بخشیمو ارتقا نمی

ما  در سازمانمان 

فرایندها و 

های موجود پروسه

های در سیستم

مدیریتی را مورد 

ارزیابی قرار نداده 

ها را جهت و آن

کاهش خطا، 

کاهش نیاز به 

ورود دستی 

اطلاعات و... بهبود 

 .بخشیمرتقا نمیو ا
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های سیستم 

اطلاعاتی جهت 

بازخورد و تحلیل و 

بهبود فرایندها و 

نتایج عملیات 

نگهداری و 

تعمیرات، مورد 

استفاده قرار 

 گیرند. می

های سیستم 

اطلاعاتی جهت 

بازخورد، تحلیل و 

بهبود فرایندها، 

نتایج عملیات 

نگهداری و 

تعمیرات، مورد 

استفاده قرار 

 د. گیرنمی

های سیستم

پشتیبانی و 

مدیریت 

 اطلاعات

های اطلاعاتی سیستم

ای سازمان ما به گونه

اطلاعات را ثبت 

اند که بازخورد، کرده

تحلیل و نتایج 

عملیات نگهداری و 

تعمیرات را به خوبی 

نمایش داده و از آن 

در راستای بهبود 

فرایندها و نتایج بهره 

 برند.می

های سیستم

ن اطلاعاتی سازما

ای ما به گونه

اطلاعات را ثبت 

اند که کرده

بازخورد، تحلیل و 

نتایج عملیات 

نگهداری و 

تعمیرات را به 

خوبی نمایش 

دهد. اما از آن می

در راستای بهبود 

فرایندها و نتایج 

بهره برده 

 شود.نمی

های سیستم 

اطلاعاتی جهت 

بازخورد و تحلیل و 

بهبود فرایندها و 

نتایج عملیات 

ی و نگهدار

تعمیرات، مورد 

استفاده قرار 

 گیرند. نمی
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های مربوط به داده 

برداری، بهره

امورفنی و مهندسی 

و نگهداری و 

تعمیرات، هر جا که 

از نظر اقتصادی به 

صرفه باشد به 

صورت خودکار 

آوری شده و جمع

های وارد سیستم

 گردند.اطلاعاتی می

های مربوط به داده 

برداری، بهره

ورفنی و مهندسی ام

و نگهداری و 

تعمیرات، هر جا که 

از نظر اقتصادی به 

صرفه باشد به 

صورت خودکار 

آوری شده و جمع

های وارد سیستم

 گردند.اطلاعاتی می

های سیستم

پشتیبانی و 

مدیریت 

 اطلاعات

در سازمان ما تمامی 

های مفید مربوط داده

برداری، به بهره

امورفنی و مهندسی و 

تعمیرات  نگهداری و

)تاریخچه تجهیزات و 

های فیزیکی دارایی

در طول فرایند 

تعمیرات و نگهداری، 

لیست متریال مورد 

نیاز، لیست 

های در مهارت

دسترس و مدت زمان 

برداری و ...( به بهره

درستی و بادقت و در 

صورت صرفه 

اقتصادی به صورت 

آوری خودکار جمع

اند و به شکلی شده

منظم و 

ده در شبندیطبقه

های اطلاعاتی سیستم

 ما وارد شده اند.  

در سازمان ما 

های مربوط به داده

برداری، بهره

امورفنی و 

مهندسی و 

نگهداری و 

تعمیرات 

)تاریخچه 

تجهیزات و 

های دارایی

فیزیکی در طول 

فرایند تعمیرات و 

نگهداری، لیست 

متریال مورد نیاز، 

های لیست مهارت

در دسترس و 

مدت زمان 

برداری و ...( هبهر

به درستی و بادقت 

و در صورت صرفه 

اقتصادی به 

صورت خودکار 

اند آوری شدهجمع

ولی اکثر اطلاعات 

به صورت 

نشده بندیطبقه

های در سیستم

اطلاعاتی ما وارد 

 شده اند.  

در سازمان ما 

های مربوط به داده

برداری، بهره

امورفنی و 

مهندسی و 

نگهداری و 

تعمیرات 

چه )تاریخ

تجهیزات و 

های دارایی

فیزیکی در طول 

فرایند تعمیرات و 

نگهداری، لیست 

متریال مورد نیاز، 

های لیست مهارت

در دسترس و 

مدت زمان 

برداری و ...( بهره

به درستی و بادقت  

آوری جمع

اند و اکثرا نشده

زائد بوده و به 

صورتی دستی 

اند و گردآوری شده

به درستی وارد 

های سیستم

اعاتی ما اطل

 اند.نشده

در سازمان ما 

بخش کمی از 

های مربوط به داده

برداری، بهره

امورفنی و 

مهندسی و 

نگهداری و 

تعمیرات  

اند آوری شدهجمع

و به طور کلی وارد 

های سیستم

اطلاعاتی ما 

 اند.نشده
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 اطلاعات سیستم   

اده برای استف مورد

مدیریت عملیات و 

امور فنی، تمام 

ها ای این گروهنیازه

کند و را تأمین می

نیازی به استفاده از 

های دیگر روش

مدیریت اطلاعات 

مانند صفحات 

گسترده کامپیوتری 

های اطلاعاتی ، بانک

 و غیره نیست. 

 اطلاعات سیستم   

 برای استفاده مورد

 و عملیات مدیریت

 تمام فنی، امور

ها یازهای این گروهن

کند و را تأمین می

استفاده از  نیازی به

های دیگر روش

مدیریت اطلاعات 

مانند صفحات 

گسترده کامپیوتری 

های اطلاعاتی ، بانک

 و غیره نیست. 

های سیستم

پشتیبانی و 

مدیریت 

 اطلاعات

در سازمان ما سیستم 

اطلاعاتی که  مورد 

استفاده قرار گرفته 

است به طور کامل 

پاسخگوی نیاز تمام 

های مدیریت گروه

ور فنی عملیات و ام

باشد و تمام می

های لازم را ماژول

داراست و سازمان 

دیگر نیازی به 

استفاده از صفحات 

گسترده کامپیوتری ، 

های اطلاعاتی و بانک

غیره برای ذخیره و 

مدیریت اطلاعات 

 ندارد.

در سازمان ما 

سیستم اطلاعاتی 

که مورد استفاده 

قرار گرفته است  

پاسخگوی بخش 

  زنسبتا زیادی از نیا

های مدیریت گروه

عملیات و امور 

باشد و فنی می

های اکثر ماژول

لازم را داراست و 

سازمان کمتر نیاز 

به استفاده از 

صفحات گسترده 

کامپیوتری ، 

های اطلاعاتی بانک

و غیره برای ذخیره 

و مدیریت اطلاعات 

 کند.را پیدا می

در سازمان ما 

سیستم اطلاعاتی 

که مورد استفاده 

ته است  قرار گرف

پاسخگوی تنها 

بخشی از نیاز  

های مدیریت گروه

عملیات و امور 

باشد و فنی می

های اکثر ماژول

لازم را دارا نیست و 

معمولا سازمان 

نیاز به استفاده از 

صفحات گسترده 

کامپیوتری ، 

های اطلاعاتی بانک

و غیره برای ذخیره 

و مدیریت اطلاعات 

 کند.را پیدا می

 در سازمان ما از

سیستم اطلاعاتی 

برای ذخیره و 

مدیریت اطلاعات 

استفاده نشده و 

اینکار بیشتر به 

صورت دستی 

 شود.انجام می
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 های سیستم  

 و عملیات اطلاعات

 به نگهداشت،

 رسای با نیاز، فراخور

 مانند) ها سیستم

 حسابداری،

 و خرید انبارداری،

غیره( تلفیق و 

مرتبط گردیده و 

نیازی به ورود 

تی اطلاعات به دس

 چند سیستم نیست.

 های سیستم  

 و عملیات اطلاعات

 به نگهداشت،

 رسای با نیاز، فراخور

 مانند) ها سیستم

 حسابداری،

 و خرید انبارداری،

 و تلفیق( غیره

 و گردیده مرتبط

 ورود به نیازی

 به اطلاعات دستی

 .نیست سیستم چند

های سیستم

پشتیبانی و 

مدیریت 

 اطلاعات

اعاتی سیستم اطل

عملیات و نگهداشت 

ما در سازمان درهرجا 

که لزوم داشته باشد 

ها با سایر سیستم

)مانند حسابداری، 

انبارداری، خرید و 

غیره( تلفیق و 

یکپارچه شده است و 

نیازی به ورود دستی 

اطلاعات به چند 

 سیستم دیگر ندارد.

سیستم اطلاعاتی 

عملیات و 

نگهداشت ما در 

سازمان دراکثر 

لازم با سایر مواقع 

ها )مانند سیستم

حسابداری، 

انبارداری، خرید و 

غیره( تلفیق و 

یکپارچه شده 

است و فقط در 

چند مورد خاص 

نیاز به ورود دستی 

اطلاعات به چند 

 سیستم دیگر دارد.

سیستم اطلاعاتی 

عملیات و 

نگهداشت ما در 

سازمان تنها قادر 

به لینک شدن به 

چند مورد از 

های سیستم

)مانند مرتبط

حسابداری، 

انبارداری، خرید و 

غیره( است و در 

معمولا نیاز به ورود 

دستی اطلاعات به 

چند سیستم دیگر 

 وجود دارد.

سیستم اطلاعاتی 

عملیات و 

نگهداشت ما در 

سازمان به طور 

کلی قادر به لینک 

شدن به هیچ یک 

های از سیستم

مرتبط)مانند 

حسابداری، 

انبارداری، خرید و 

ست و لازم غیره( نی

است تا اطلاعات 

ها به مربوط به آن

طور مستقل و 

 دستی وارد شود.
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 فنی، کارکنان   

 تدارکات، مهندسی،

 به نت و برداربهره

 آموزش کفایت حد

 صورت به تا اند دیده

 از مؤثر و صحیح

 های سیستم

 نیاز مورد اطلاعاتی

وظایف محوله  برای

و مسئولیت هایشان 

 استفاده نمایند.

 فنی، کارکنان   

 تدارکات، مهندسی،

 به نت و برداربهره

 آموزش کفایت حد

 صورت به تا اند دیده

 از مؤثر و صحیح

 های سیستم

 نیاز مورد اطلاعاتی

 محوله وظایف برای

 هایشان مسئولیت و

 .نمایند استفاده

های سیستم

پشتیبانی و 

مدیریت 

 اطلاعات

در سازمان ما 

های آموزشی دوره

منظم برای روز و به

همه کارکنان  فنی، 

مهندسی، تدارکات، 

بردار و نت به بهره

درخور نیازشان 

شود تا یاد برگزار می

بگیرند به طور کارامد 

و صحیح از 

های اطلاعاتی سیستم

ما در سازمان برای 

اکثر کارکنان  

فنی، مهندسی، 

تدارکات، 

ردار و نت به ببهره

درخور نیازشان 

های آموزشی دوره

ایم تا برگزار کرده

بتوانند به طور 

مؤثر و درست از 

های سیستم

ما در سازمان برای 

برخی از کارکنان  

فنی، مهندسی، 

تدارکات، 

ردار و نت در ببهره

های بالایی رده

های آموزشی دوره

ایم تا برگزار کرده

بتوانند  از 

های سیستم

اطلاعاتی در 

در سازمان ما برای 

هیچ یک از 

کارکنان  فنی، 

مهندسی، 

ات، تدارک

بردار و نت بهره

های آموزشی دوره

برای استفاده 

صحیح از 

های سیستم

اطلاعاتی برگزار 
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مرتبط با وظایف و 

هایشان مسئولیت

 استفاده کنند. 

اطلاعاتی در 

راستای مسئولیت 

و وظایف خود 

استفاده کنند؛ اما 

ها این آموزش

روز مستمر و به

 نیست.

راستای مسئولیت 

و وظایف خود 

استفاده کنند؛ که 

ها فقط این آموزش

یکبار انجام 

است و مستمر شده

 و به روز نیست.

نشده است و افراد 

برای استفاده از 

ها از سیستم

تجارب یکدیگر 

 کنند.استفاده می
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 های کمک  

 ستمسی از پشتیبانی

 به اطلاعاتی های

ام و مؤثر است. هنگ

می دانیم که برای 

 دریافت کمک به

کجا باید مراجعه 

نمود و در چنین 

هنگامی پاسخ های 

مفیدی دریافت می 

 کنیم. 

 های کمک  

 ستمسی از پشتیبانی

 به اطلاعاتی های

. است مؤثر و هنگام

 برای که دانیم می

 به کمک دریافت

 مراجعه باید کجا

 چنین در و نمود

 های پاسخ هنگامی

مفیدی دریافت می 

 کنیم. 

های سیستم

پشتیبانی و 

دیریت م

 اطلاعات

سازمان ما به خوبی 

داند که برای حل می

مشکلات مربوط به 

های اطلاعاتی سیستم

باید به کجا مراجعه 

کند تا پاسخ های 

مفید دریافت کند و 

هر زمان که 

های اطلاعاتی سیستم

سازمان نیاز به 

پشتیبانی پیدا 

ها کنند، کمک آنمی

مؤثر، راهگشا و 

 موقع بوده است. به

 های کمک  

 از پشتیبانی

 های سیستم

 معمولا ما اطلاعاتی

 مؤثر و هنگام به

 فقط و. است بوده

 معدودی موارد در

 آنها های کمک

 نبوده موقعبه

 .است

 های کمک  

 از پشتیبانی

 های سیستم

 معمولا ما اطلاعاتی

 مؤثر و هنگام به

 .اند نبوده

سازمان ما 

داند که برای نمی

حل مشکلات 

مربوط به 

های سیستم

اطلاعاتی به کجا 

مراجعه کند تا 

پاسخ های مفید 

 دریافت کند.

  

16 

 مورد اطلاعات ما   

 بررسی برای را نیاز

 قابلیت و ها هزینه

 مدلسازی و اطمینان

 های فرمت در

 آوری جمع مناسب

 طبق)  کنیم می

ISO 14224  یا

سایر استاندارد های 

قابلیت اطمینان 

 مربوطه(

 مورد اطلاعات ما   

 بررسی برای را یازن

 قابلیت و ها هزینه

 مدلسازی و اطمینان

 های فرمت در

 آوری جمع مناسب

 طبق)  کنیم می

ISO 14224  یا

سایر استاندارد های 

قابلیت اطمینان 

 مربوطه(

های سیستم

پشتیبانی و 

مدیریت 

 اطلاعات

ما در سازمان خود 

برای بررسی هزینه ها 

و قابلیت اطمینان و 

 مدلسازی، تمامی

اطلاعات مورنیاز را در 

های مناسب و فرمت

 ISOبراساس 
یا سایر  14224

استانداردهای قابلیت 

اطمینان مربوطه 

 کنیم.آوری میجمع

ما در سازمان خود 

برای بررسی هزینه 

ها و قابلیت 

اطمینان و 

مدلسازی، اکثر 

اطلاعات مورنیاز و 

تر را در مهم

های مناسب فرمت

 ISOو براساس 
سایر یا  14224

استانداردهای 

قابلیت اطمینان 

آوری مربوطه جمع

 کنیم.می

ما در سازمان خود 

برای بررسی هزینه 

ها و قابلیت 

اطمینان و 

مدلسازی، بخش 

محدودی از 

اطلاعات مورنیاز و 

تر را در مهم

های مناسب فرمت

 ISOو براساس 
یا سایر  14224

استانداردهای 

قابلیت اطمینان 

آوری مربوطه جمع

 کنیم.می

ما در سازمان خود 

برای بررسی هزینه 

ها و قابلیت 

اطمینان و 

مدلسازی، هیچ 

یک از اطلاعات 

مورنیاز را در 

های مناسب فرمت

 ISOو براساس 
یا سایر  14224

استانداردهای 

قابلیت اطمینان 

آوری مربوطه جمع

 کنیم.نمی

ما در 

سازمان 

خود بررسی 

هزینه ها و 

قابلیت 

اطمینان و 

زی مدلسا

انجام 

 دهیم.نمی
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ما به طور گسترده از 

اینترنت اشیا 

 IoTصنعتی 

ا کنیم تاستفاده می

های مختلفی طیف

از اطلاعات مربوط به 

برداری، سلامت بهره

تجهیز، و محیط 

آوری زیست را جمع

کنیم. این داده ها 

برای شناسایی 

ها و ریسک

های بهبود فرصت

مدیریت دارایی 

ه فتهایمان به کار گر

 شوند.می

ما به طور گسترده از 

اینترنت اشیا 

 IoTصنعتی 

ا کنیم تاستفاده می

های مختلفی طیف

از اطلاعات مربوط به 

برداری، سلامت بهره

تجهیز، و محیط 

آوری زیست را جمع

کنیم. این داده ها 

برای شناسایی 

ها و ریسک

های بهبود فرصت

مدیریت دارایی 

هایمان به کار گرفته 

 د.شونمی

های سیستم

پشتیبانی و 

مدیریت 

 اطلاعات

ما در سازمانمان به 

طور گسترده از  

اینترنت اشیاء 

صنعتی، برای اضافه 

های کردن داده

موردنیاز نگهداشت به 

های فرایندی داده

مورداستفاده برای 

برداری، کارکنان بهره

سلامت تجهیز، 

 محیط زیست، بهینه

کردن فرایندهای 

ری آوسازمان در جمع

اطلاعات، تحلیل، 

پایش و فعالیت در 

های مختلف سیستم

ا هو شناسایی ریسک

های بهبود و فرصت

مدیریت دارایی 

هایمان استفاده 

 کنیم.می

ما در سازمانمان به 

طور گسترده از 

اینترنت اشیا 

 IoTصنعتی 

کنیم استفاده می

های تا طیف

مختلفی از 

اطلاعات مربوط به 

برداری، بهره

هیز و سلامت تج

محیط زیست را 

آوری کنیم. جمع

اما به طور کاملا 

مؤثر از این داده ها 

برای شناسایی 

ها و ریسک

های بهبود فرصت

مدیریت دارایی 

هایمان استفاده 

 کنیم.نمی

ما در سازمانمان به 

طور گسترده از 

اینترنت اشیا 

 IoTصنعتی 

م کنیاستفاده نمی

و از آن فقط برای 

جمع آوری 

ربوط به اطلاعات م

چند تجهیز 

اساسی و مهم 

 کنیم.استفاده می

ما در سازمانمان به 

طور کلی از 

اینترنت اشیا 

 IoTصنعتی 

 م.کنیاستفاده نمی
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 خبره های سیستم  

 یا هوشمند و

 هایبرنامه

 برای شدهتخصصی

 هایداده تحلیل

 با نت و عملیات

تفاده از هوش اس

مصنوعی و یادگیری 

ته فماشین به کار گر

شوند تا به فرایند می

گیری کمک تصمیم

 نمایند.

 خبره های سیستم  

 برنامه یا هوشمند و

 شدهتخصصی های

 تحلیل برای

 و عملیات هایداده

 از استفاده با نت

 و مصنوعی هوش

 هب ماشین یادگیری

 شوندمی گرفته کار

 فرایند به تا

گیری کمک تصمیم

 نمایند.

های سیستم

پشتیبانی و 

مدیریت 

 اطلاعات

ما در سیستم سازمان 

به طور گسترده 

هایی مانند فناوری

هوش مصنوعی ، 

های رباتیک، روش

 Bigتحلیلی، )
Data و... را به کار )

گیریم که به می

صورت خودکار 

های خود را فعالیت

اصلاح کند. در این 

 سازیراستا دیجیتال

با استفاده از پایش 

ها و وضعیت داده

حسگرهای هوشمند، 

ر روی تمامی سطوح ب

سازمانی، از طراحی و 

تولید تا خرید و 

به  …نگهداشت و

ای صورت لحظه

شود و اعمال می

کوچکترین انحراف از 

وضعیت مطلوب 

شناسایی و برای رفع 

در سازمان ما  

برای موارد در 

اولویت تر از 

های خبره سیستم

و هوشمند یا 

های برنامه

 شده برایتخصصی

های تحلیل داده

عملیات و نت با 

استفاده از هوش 

مصنوعی و 

یادگیری ماشین 

ا شود تاستفاده می

انحراف از وضعیت 

مطلوب شناسایی 

و برای رفع آن 

ریزی و اقدام برنامه

 شود.

در سازمان ما به  

ندرت از 

های خبره سیستم

و هوشمند یا 

های برنامه

 شده برایتخصصی

های دهتحلیل دا

عملیات و نت با 

استفاده از هوش 

مصنوعی و 

یادگیری ماشین 

جهت 

ها گیریتصمیم

 شود. استفاده می

در سازمان ما به  

طور کلی از 

های خبره سیستم

و هوشمند یا 

های برنامه

 شده برایتخصصی

های تحلیل داده

عملیات و نت با 

استفاده از هوش 

مصنوعی و 

یادگیری ماشین 

 شود. استفاده نمی
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آنالیزها و  

های گیریتصمیم

اصلی مدیریت 

دارایی مانند 

RCA, RCM .

سازی قطعات بهینه

. آنالیز LCCیدکی. 

بحران و سلامت 

تجهیز با استفاده از 

افزاری های نرمبسته

( APMتخصصی )

مناسب انجام 

 شود.می

آنالیزها و  

های گیریتصمیم

اصلی مدیریت 

دارایی مانند 

RCA, RCM. 

سازی قطعات بهینه

. آنالیز LCCیدکی. 

بحران و سلامت 

تجهیز با استفاده از 

افزاری های نرمبسته

( APMتخصصی )

مناسب انجام 

 شود.می

های سیستم

پشتیبانی و 

مدیریت 

 اطلاعات

 سازمان ما از بسته

افزاری تخصصی نرم

(APM با محیط )

ای یکپارچه که داده

های تمامی تحلیل

مانند  مدیریت دارایی

RCA, RCM  .

سازی قطعات بهینه

. آنالیز LCCیدکی. 

بحران و سلامت 

تجهیز و... را با همان 

کیفیتی که در 

های کلاس شرکت

شود جهانی انجام می

و یکپارچه با سایر 

ای اقدامات پایه

نگهداشت تجهیزات 

است، استفاده 

 کند.می

 سازمان ما از بسته

افزاری نرم

( APMتخصصی )

ای دادهبا محیط 

یکپارچه استفاده 

کند که اکثر می

های تحلیل

مدیریت دارایی 

موردنیاز سازمان را 

 ,RCAمانند 
RCM  و... با

کیفیتی مناسب 

در اختیار کاربران 

 دهد.قرار می

 سازمان ما از بسته

افزاری نرم

( APMتخصصی )

ای با محیط داده

یکپارچه استفاده 

کند ولی اکثر می

های تحلیل

دارایی مدیریت 

موردنیاز سازمان را 

 ,RCAمانند 
RCM  و... در

اختیار کاربران 

 دهد.قرار نمی

 سازمان ما از بسته

افزاری نرم

( APMتخصصی )

ای با محیط داده

یکپارچه استفاده 

 کند.نمی
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های بسته 

افزاری تخصصی نرم

(APM ما کاملا با )

های  سیستم

EAM/CMMS 

ما یکپارچه  ERPیا 

 ت.شده اس

های بسته 

افزاری تخصصی نرم

(APM ما کاملا با )

های  سیستم

EAM/CMMS 

ما یکپارچه  ERPیا 

 شده است.

های سیستم

پشتیبانی و 

مدیریت 

 اطلاعات

افزاری های نرمبسته 

( ما APMتخصصی )

های  کاملا با سیستم

EAM/CMMS  یا

ERP  ما یکپارچه

 شده است.

های بسته 

افزاری نرم

( APMتخصصی )

ما در اکثر موارد 

های  لازم با سیستم

EAM/CMMS 

ما  ERPیا 

یکپارچه شده 

 است.

های بسته 

افزاری نرم

( APMتخصصی )

ما در اکثر موارد 

های  لازم با سیستم

EAM/CMMS 

ما  ERPیا 

 یکپارچه نیست.

های بسته 

افزاری نرم

( APMتخصصی )

ما به طور کلی از 

های  سیستم

EAM/CMMS 

ما  ERPیا 

 تقل است.مس
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 سیستم تمرکز  

 و عملکرد ارزشیابی

 با مرتبط های شاخص

 رب فیزیکی های دارایی

 کل عملکرد بهبود

 بر نه است، سازمان

های مورد عدد بهبود

 سنجش.

 سیستم تمرکز  

 و عملکرد ارزشیابی

 با مرتبط های شاخص

 رب فیزیکی های دارایی

 کل عملکرد بهبود

 بر نه است، سازمان

 مورد عددهای بهبود

 .سنجش

مدیریت 

عملکرد 

 و ریسک

در سازمان ما سیستم 

ارزشیابی عملکرد به 

بهترین نحو وجود دارد و 

های مرتبط با شاخص

های فیزیکی دارایی

محاسبه شده و بهبود 

 صلیشود. تمرکز اداده می

این سیستم در اولین 

وهله بر بهبود عملکرد و 

ارتقای کارایی کلی 

سازمان است نه فقط بر 

بهبود عددهای مورد 

 سنجش.

در سازمان ما سیستم 

ارزشیابی عملکرد  وجود 

های دارد و برخی از شاخص

های مرتبط با دارایی

 شود.فیزیکی محاسبه می

تمرکز اصلی این سیستم بر 

رتقای بهبود عملکرد و ا

کارایی کلیسازمان است نه 

فقط بر بهبود عددهای 

 مورد سنجش.

در سازمان ما سیستم 

ارزشیابی عملکرد  وجود 

دارد و برخی از 

های مرتبط با شاخص

های فیزیکی دارایی

شود. اما محاسبه می

تمرکز اصلی این سیستم 

بر بهبود عملکرد کل 

سازمان نیست و بهبود 

عددهای مورد سنجش از 

ت بیشتری اهمی

 برخوردار است.

در سازمان ما سیستم 

ارزشیابی عملکرد 

برای محاسبه برخی 

ها وجود دارد شاخص

ها ولی این شاخص

 شوند.بهبود داده نمی

در سازمان 

ما سیستم 

ارزشیابی 

عملکرد 

 وجود ندارد.

2 

 ما فعلی عملکرد  

فعلی(  روندهای شامل)

طی جلساتی با ناظران 

 ارشد و مدیران، و یا

اطلاعات روی تابلو 

اعلانات، یا مستقیماً 

)توسط ایمیل، خبرنامه 

یا گزارشات(،  گزارش 

شده و این موارد با ما 

مورد بازنگری و بحث  

 گیرد. قرار می

 ما فعلی عملکرد  

 (فعلی روندهای شامل)

 ناظران با جلساتی طی

یا  و مدیران، و ارشد

اطلاعات روی تابلو 

اعلانات، یا مستقیماً 

وسط ایمیل، خبرنامه )ت

یا گزارشات(،  گزارش 

شده و این موارد با ما 

مورد بازنگری و بحث  

 گیرد. قرار می

مدیریت 

عملکرد 

 و ریسک

 ام سازمان فعلی عملکرد  

( فعلی روندهای شامل)

 ناظران با جلساتی طی

 یا و مدیران، و ارشد

ی تابلو رو اطلاعات

اعلانات، یا مستقیماً 

ا نامه ی)توسط ایمیل، خبر

گزارشات(،  گزارش شده 

و این موارد با ما مورد 

بازنگری و بحث  قرار 

 گیرد. می

 ما سازمان فعلی عملکرد  

 از( فعلی روندهای شامل)

 شده گزارش مختلف طرق

 راستای در موارد این ولی

  ثبح و بازنگری مورد بهبود

 د.گیرنمی قرار

 سازمان فعلی عملکرد  

 روندهای شامل) ما

 مختلف طرق از( فعلی

 در تا نشده داده گزارش

 مورد بهبود راستای

 قرار  بحث و بازنگری

 .گیرد
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نظر ما در تدوین  

شاخص های عملکرد و 

کارائی مؤثر بوده و می 

دانیم که چگونه کار 

فردی ما بر سنجش 

عملکرد گروهمان و 

سازمان تأثیرگذار 

 است.  

نظر ما در تدوین  

شاخص های عملکرد و 

کارائی مؤثر بوده و می 

دانیم که چگونه کار 

فردی ما بر سنجش 

عملکرد گروهمان و 

سازمان تأثیرگذار 

 است.  

مدیریت 

عملکرد 

 و ریسک

در سازمان ما از نظر تمام 

های افراد مرتبط در رده

مختلف در تدوین 

های عملکرد و شاخص

کارایی کمک گرفته 

است و همه افراد شده

 میدانند که کار فردی

ها چقدر بر سنجش آن

عملکرد گروه و سازمان 

 تأثیرگذار است.

در سازمان ما از نظر افراد 

های بالای مرتبط در رده

سازمان در تدوین 

های عملکرد و شاخص

کارایی کمک گرفته 

است و میدانند که کار شده

ها چگونه بر فردی آن

سنجش عملکرد گروه و 

 سازمان تأثیرگذار است.

ز نظر در سازمان ما ا

برخی افراد مرتبط در 

های بالای سازمان در رده

های تدوین شاخص

عملکرد و کارایی کمک 

است و اما گرفته شده

آگاهی نسبتا خوبی از 

تاثیر کار فردی خود بر 

سنجش عملکرد گروه و 

 سازمان ندارند.

نظر افراد در تدوین  

شاخص های عملکرد 

و کارائی مؤثر نبوده و 

 هنمی دانند که چگون

کار فردی آنها بر 

سنجش عملکرد گروه 

و سازمان تأثیرگذار 

 است.  
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 میان ارتباط   

 سازمان، استراتژی

 مدیریت استراتژی

  با اهداف و دارایی

 ما عملکرد هایشاخص

 .است مشخص و معلوم

 میان ارتباط   

 سازمان، استراتژی

مدیریت  استراتژی

دارایی و اهداف با  

 های عملکرد ماشاخص

 معلوم و مشخص است.

مدیریت 

عملکرد 

 و ریسک

در سازمان ما بین 

استراتژی سازمان، 

استراتژی مدیریت دارایی، 

مأموریت، نگرش سازمانی 

های و اهداف با شاخص

عملکرد کاملا ارتباط 

وجود دارد و این ارتباط 

 معلوم و مشخص است.

در سازمان ما بین استراتژی 

سازمان، استراتژی مدیریت 

ی، مأموریت، نگرش دارای

سازمانی و اهداف با 

های عملکرد ارتباط شاخص

نسبی وجود دارد ولی این 

ارتباط نسبی مشخص و 

 معلوم است.

در سازمان ما بین 

استراتژی سازمان، 

استراتژی مدیریت 

دارایی، مأموریت، نگرش 

سازمانی و اهداف با 

های عملکرد شاخص

ارتباط نسبی وجود دارد 

مشخص که این ارتباط  

 و شفاف نیست.

در سازمان ما بین 

استراتژی سازمان، 

استراتژی مدیریت 

دارایی و اهداف با 

های عملکرد شاخص

 ارتباطی وجود ندارد. 
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فرایند ارزشیابی 

عملکرد، موجب 

شوند که رفتارهایی می

برای کل سازمان 

سودمند هستند و 

موجب رفتارهایی نمی 

شوند که با اهداف کلی 

 ر تضاد باشند. سازمان د

فرایند ارزشیابی 

عملکرد، موجب 

شوند که رفتارهایی می

برای کل سازمان 

سودمند هستند و 

موجب رفتارهایی نمی 

شوند که با اهداف کلی 

 سازمان در تضاد باشند. 

مدیریت 

عملکرد 

 و ریسک

در سازمان ما فرایند 

ارزشیابی عملکرد برای 

کل سازمان سودمند بوده 

داف کلی و در راستای اه

سازمان میباشد و با آن 

 منافاتی ندارد. 

در سازمان ما فرایند 

ارزشیابی عملکرد موجب 

شود که برای رفتارهایی می

بخش عمده سازمان 

سودمند بوده و در راستای 

اهداف کلی سازمان میباشد 

 و با آن منافاتی ندارد. 

در سازمان ما فرایند 

ارزشیابی عملکرد موجب 

د که با شورفتارهایی می

هایی از اهداف بخش

 سازمان در تضاد است.

در سازمان ما فرایند 

ارزشیابی عملکرد 

موجب رفتارهایی 

شود که با اهداف می

سازمانی ما در تضاد 

 کامل است.
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 مه عملکرد ارزشیابی   

 کیفیت ارزیابی شامل

 مثلاً) کاری فرایندهای

درصد نگهداری و 

تعمیرات اضطراری در 

، پیشگیرانه(مقابل نت 

و هم نتایج  و 

دستاوردهای این 

 فرایندها می باشد.

 مه عملکرد ارزشیابی   

 کیفیت ارزیابی شامل

 مثلاً) کاری فرایندهای

 و نگهداری درصد

 در اضطراری تعمیرات

 ،(پیشگیرانه نت مقابل

 و نتایج هم و

 این دستاوردهای

 ها می باشد.فرایند

مدیریت 

عملکرد 

 و ریسک

تمامی  در سازمان ما

فرایندهای کاری از نظر 

کیفیت عملکرد مورد 

گیری و ارزشیابی اندازه

گیرند )مثلاً درصد قرار می

نگهداری و تعمیرات 

اضطراری در مقابل نت 

پیشگیرانه(. علاوه بر آن 

اینکه آیا این فرایندها، 

نتایج و دستاوردهای 

مؤثری دارند یا نه نیز 

مورد ارزیابی قرار 

 گیرد.می

مان ما برخی در ساز

فرایندهای کاری از نظر 

کیفیت عملکرد مورد 

گیری و ارزشیابی قرار اندازه

گیرند )مثلاً درصد می

نگهداری و تعمیرات 

اضطراری در مقابل نت 

پیشگیرانه( و نتایج و 

دستاوردهای برخی از 

ترین این فرایندها نیز مهم

 گیرد.مورد ارزیابی قرار می

در سازمان ما بخش 

از فرایندهای محدودی 

کاری از نظر کیفیت 

عملکرد مورد 

گیری و ارزشیابی اندازه

گیرند )مثلًا قرار می

درصد نگهداری و 

تعمیرات اضطراری در 

مقابل نت پیشگیرانه( 

ولی نتایج و دستاوردهای 

هیچ یک از این فرایندها 

مورد ارزیابی قرار 

 گیرد.می

در سازمان ما 

هیچیک از فرایندهای 

ر کیفیت کاری از نظ

عملکرد مورد ارزیابی 

 گیرند.قرار نمی
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 ارزشیابی فرایند  

 واقع اهداف ما عملکرد

 که را گروهمان گرایانه

 رد برسیم آنها به باید

 . گیردمی بر

 ارزشیابی فرایند  

 واقع اهداف ما عملکرد

 که را گروهمان گرایانه

به آنها برسیم در  باید

 گیرد. بر می

مدیریت 

عملکرد 

 ریسک و

های ما در سازمان از مدل

جامع ارزیابی عملکرد 

جامع افراد و واحدها که 

های مرتبط شامل شاخص

با ریسک هم هست به 

طور جامع، واقعی و مؤثر 

 کنیم.استفاده می

در سازمان ما معمولا 

عملکرد افراد و واحدها 

های ارزیابی توسط مدل

های عملکرد و شاخص

مرتبط با ریسک سنجیده 

 شود.  می

در سازمان ما گاها 

عملکرد افراد و واحدها 

های ارزیابی توسط مدل

عملکرد و برخی 

های مرتبط شاخص

 شود.  سنجیده می

در سازمان ما عملکرد 

افراد و واحدها توسط 

های ارزیابی مدل

عملکرد و برخی 

های مرتبط شاخص

 شود.  سنجیده نمی
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 هایگروه سایر وقتی  

 انسازم در موجود

 هب که کنندمی تلاش

 عملکردشان اهداف

 ایشان عمل برسند،

 بر منفی تأثیر هیچ

 .ندارد ما گروه کارایی

 هایگروه سایر وقتی  

 سازمان در موجود

 هب که کنندمی تلاش

 عملکردشان اهداف

 ایشان عمل برسند،

 بر منفی تأثیر هیچ

 وه ما ندارد.گر کارایی

مدیریت 

عملکرد 

 و ریسک

های روهتلاش تمام گ

کاری سازمان ما در جهت 

اهداف عملکردشان با 

ها در تلاش سایر گروه

تقابل نیست و هیچ تأثیر 

 منفی روی یکدیگر ندارند.

در سازمان ما برخی 

های کاری محدودی گروه

وجود دارند که گاها تلاش 

آنها در راستای تحقق 

اهداف عملکردشان، در 

 ها بهدستیابی سایر گروه

ایجاد  اهدافشان خلل

 میکند.

در سازمان ما تلاش اکثر 

های کاری  در گروه

راستای تحقق اهداف 

عملکردشان، در 

به  هادستیابی سایر گروه

اهدافشان تأثیر منفی 

 دارد.
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 که دانیم می  

 مقایسه در عملکردمان

 سایر یا رقبایمان با

کشور یا  در ها سازمان

خارج کشور که کار 

مشابهی انجام می 

 چگونه است. دهند

 که دانیم می  

 مقایسه در عملکردمان

 سایر یا رقبایمان با

 یا کشور در ها سازمان

 کار که کشور خارج

 می انجام مشابهی

 .است چگونه دهند

مدیریت 

عملکرد 

 و ریسک

سازمان ما به طور کامل از 

عملکرد خود در حوزه 

داخلی و جهانی آگاه است 

و کیفیت عملکرد خود در 

رقبایمان یا مقایسه با 

سایر سازمان ها در کشور 

یا خارج کشور که کار 

مشابهی انجام می دهند را 

های به کمک شاخص

تعریف شده اندازه گیری 

 کرده است.

سازمان ما تا حد زیادی از 

عملکرد خود در حوزه 

داخلی آگاه است و کیفیت 

عملکرد خود در مقایسه با 

ا هرقبایمان یا سایر سازمان

گاها خارج در کشور یا 

کشور که کار مشابهی انجام 

دهند را به کمک می

شده های تعریفشاخص

 اندازه گیری کرده است.

سازمان ما تا حد زیادی 

از عملکرد خود در حوزه 

داخلی آگاه است و 

کیفیت عملکرد خود در 

مقایسه با رقبایمان یا 

سایر سازمان ها در کشور 

یا گاها خارج کشور که 

م کار مشابهی انجا

دهند را میداند ولی می

های به کمک شاخص

شده اندازه گیری تعریف

 نکرده است.

سازمان ما از عملکرد 

خود در مقایسه با 

رقبایمان یا سایر 

سازمان ها  که کار 

مشابهی انجام می 

 دهند آگاهی ندارد.
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 منظم طور به ما   

ا در مقایسه ر خودمان

با سازمان های کلاس 

نیم جهانی محک می ز

و برنامه هایی را برای 

کاهش اختلافات 

 تدوین می کنیم.

 منظم طور به ما   

 مقایسه در را خودمان

 کلاس های سازمان با

 زنیم می محک جهانی

 برای را هایی برنامه و

 اختلافات کاهش

 .کنیم می تدوین

مدیریت 

عملکرد 

 و ریسک

سازمان ما به طور مستمر 

و منظم و در تمام موارد 

د را با وضعیت خو

های در حد کلاس سازمان

جهانی مقایسه و 

کند و در گیری میاندازه

راستای بهبود و کاهش 

اختلاف سطح خود نسبت 

ریزی کرده ها برنامهبه آن

و به اجرای مؤثر آن پایبند 

 است. 

سازمان ما معمولا و در 

برخی موارد وضعیت خود را 

های در حد کلاس با سازمان

جهانی مقایسه و 

کند و در گیری میدازهان

راستای بهبود و کاهش 

اختلاف سطح خود نسبت 

ریزی کرده و ها برنامهبه آن

معمولا به درستی آن را اجرا 

 کند.می

سازمان ما به ندرت و در 

برخی موارد محدود 

وضعیت خود را با 

های در حد سازمان

کلاس جهانی مقایسه و 

کند و در گیری میاندازه

و کاهش راستای بهبود 

اختلاف سطح خود 

ها تلاش نسبت به آن

میکند اما برنامه مدونی 

 برای آن ندارد.

سازمان ما به ندرت و 

در برخی موارد 

محدود وضعیت خود 

های در را با سازمان

حد کلاس جهانی 

گیری مقایسه و اندازه

کند ولی در می

راستای بهبود و 

کاهش اختلاف سطح 

ها خود نسبت به آن

 کند.تلاشی نمی

ما خودمان 

را در 

مقایسه با 

سازمان 

های کلاس 

جهانی 

محک نمی 

زنیم و 

ای برنامه

برای آن 

 نداریم.
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 طور به ما سازمان   

 بهبود حال در مداوم

 کفایت، سازگاری،

 بخشی اثر و ارتباط

 و دارایی مدیریت

 مدیریت سیستم

 مان است.ساز دارایی

 طور به ما سازمان   

 ودبهب حال در مداوم

 کفایت، سازگاری،

 بخشی اثر و ارتباط

 و دارایی مدیریت

 مدیریت سیستم

 .است سازمان دارایی

مدیریت 

عملکرد 

 و ریسک

سیستم مدیریت دارایی 

در سازمان ما مجموعه ای 

از عناصر مرتبط و در 

تعامل سازمان است که 

پیآمد آن استقرار سیاست 

های مدیریت دارایی و 

اهداف مدیریت دارایی و 

آیندهای مورد نیاز برای فر

رسیدن به این اهداف 

است و سازمان به طور 

مداوم در تلاش است تا 

ارتباط، اثربخشی و 

ها را بهبود سازگاری آن

 ببخشد.

سیستم مدیریت دارایی در 

سازمان ما شامل برخی 

فرایندهای لازم و عناصر 

مرتبط و در تعامل سازمان 

در راستای استقرار برخی 

یریت های مدسیاست

دارایی است که سازگاری، 

کفایت، ارتباط و اثر بخشی 

ها معمولا بهبود داده آن

 شود.می

سیستم مدیریت دارایی 

در سازمان ما شامل 

بخش محدودی از 

فرایندهای لازم و عناصر 

مرتبط و در تعامل 

سازمان در راستای 

استقرار برخی 

های مدیریت سیاست

دارایی است که 

اط تبسازگاری، کفایت، ار

ها به و اثر بخشی آن

ندرت بهبود داده 

 شود.می

  ما سازمان   

 کفایت، سازگاری،

  بخشی اثر و ارتباط

 و دارایی مدیریت

 مدیریت سیستم

 را سازمان دارایی

 .دهدنمی بهبود
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مدیران ارشد به طور  

مداوم عملکرد سیستم 

های مدیرت دارایی را 

تحت نظر دارند و به 

اتش را صورت منظم اثر

بر مدیریت دارایی و 

عملکرد تجهیز مورد 

 بررسی قرار می دهند.

مدیران ارشد به طور  

مداوم عملکرد سیستم 

های مدیرت دارایی را 

تحت نظر دارند و به 

صورت منظم اثراتش را 

بر مدیریت دارایی و 

عملکرد تجهیز مورد 

 بررسی قرار می دهند.

مدیریت 

عملکرد 

 و ریسک

بالایی  هایافراد در رده

سازمان به طور منظم و 

مستمر عملکرد 

های مدیریت سیستم

دارایی و اثری که بر روی 

فرایندهای مدیریت 

های فیزیکی و دارایی

عملکرد تجهیزات دارند را 

مورد نظارت و  ارزیابی 

دهند تا در صورت قرار می

عدم اثربخشی مطلوب 

مورد بازنگری قرار داده 

 شوند.

لایی های باافراد در رده

سازمان بر عملکرد 

های مدیریت سیستم

دارایی نظارت دارند ولی 

اثری که بر روی  مدیریت 

های فیزیکی و دارایی

عملکرد تجهیزات دارند را، 

به ندرت مورد بررسی و 

 دهند.ارزیابی قرار می

های بالایی افراد در رده

سازمان به ندرت بر 

های عملکرد سیستم

مدیریت دارایی نظارت 

د و اثری که بر روی  دارن

های مدیریت دارایی

فیزیکی و عملکرد 

تجهیزات دارند را به طور 

منظم مورد بررسی و 

دهند تا ارزیابی قرار نمی

در صورت عدم اثربخشی 

مطلوب مورد بازنگری 

 قرار داده شوند.

مدیران ارشد سازمان 

به طور کلی بر 

های عملکرد سیستم

مدیریت دارایی 

 نظارت ندارند.
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 هب برای ما های فرایند  

 برنامه کارگیری

 در دارایی مدیریت

 و بررسی سازمان

 از تا شودمی کنترل

 وردم نتایج به دستیابی

 حاصل اطمینان انتظار

 .شود

 هب برای ما های فرایند  

 برنامه کارگیری

 در دارایی مدیریت

 و بررسی سازمان

شود تا از کنترل می

دستیابی به نتایج مورد 

ظار اطمینان حاصل انت

 شود.

مدیریت 

عملکرد 

 و ریسک

فرایندهای سازمان ما در 

بکارگیری برنامه مدیریت 

دارایی به طور منظم و 

مستمر توسط 

های تعریف شده شاخص

به طور کمی، کیفی و 

زمانی بررسی، کنترل و 

شود تا از گیری میاندازه

دستیابی به نتایج مورد 

انتظار اطمینان حاصل 

 شود.

فرایندهای سازمان ما  اکثر

در بکارگیری برنامه 

مدیریت دارایی توسط چند 

شده، تعریف شاخص

بررسی، کنترل و 

شود تا از گیری میاندازه

دستیابی به نتایج مورد 

انتظار اطمینان حاصل 

 شود.

بخش محدودی از 

فرایندهای سازمان ما در 

بکارگیری برنامه 

مدیریت دارایی به کمک 

 چند شاخص

شده، بررسی، تعریف

گیری کنترل و اندازه

شود تا از دستیابی به می

نتایج مورد انتظار 

 اطمینان حاصل شود.

فرایند های سازمان ما 

برای به کارگیری 

برنامه مدیریت دارایی 

در سازمان بررسی و 

 شود.کنترل نمی
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سازمان به طور منظم  

ریسک هایی را که 

ناشی از تغییر برنامه ها 

ارزیابی میکند. هستند 

این امر بر دستیابی به 

اهداف مدیریت دارایی 

سازمان و مدیریت 

ریسک ها قبل از انجام 

 تغییرات اثر می گذارد.

سازمان به طور منظم  

ریسک هایی را که 

ناشی از تغییر برنامه ها 

هستند ارزیابی میکند. 

این امر بر دستیابی به 

اهداف مدیریت دارایی 

سازمان و مدیریت 

یسک ها قبل از انجام ر

 تغییرات اثر می گذارد.

مدیریت 

عملکرد 

 و ریسک

در سازمان ما 

هایی تعریف شاخص

است که به کمک شده

های توان ریسکها میآن

ناشی از تغییر دادن 

ها را مورد ارزیابی برنامه

قرار داد و  اینکار به طور 

منظم و قبل از اعمال 

ا گیرد تتغییرات، انجام می

یابی بر اهداف بر دست

مدیریت دارایی سازمان و 

مدیریت ریسک ها 

 اثرگذار باشد.

های در سازمان ما ریسک

بل ها، قناشی از تغییر برنامه

از اعمال کردنشان، توسط  

های تعریف شده شاخص

شود اما این ارزیابی می

ها به طور ارزیابی ریسک

منظم و مداوم انجام 

 شود.نمی

در سازمان ما 

برای  هاییشاخص

های ناشی ارزیابی ریسک

ها از تغییر دادن برنامه

وجود دارد اما به طور 

ها مؤثر از این شاخص

برای کنترل و ارزیابی 

ها و در نتیجه ریسک

دستیابی بر اهداف 

مدیریت دارایی سازمان و 

ها مدیریت ریسک

 شود.استفاده نمی

در سازمان ما 

شاخصی برای ارزیابی 

های ناشی از ریسک

ها وجود ییر برنامهتغ

 ندارد.
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سازمان ما به طور  

منظم تغییرات 

شده را ریزیبرنامه

کنترل می کند، که می 

تواند در دستیابی به 

اهداف مدیریت دارایی 

سازمان تأثیر بگذارد و 

هرگونه پیامد ناسازگار 

 را کاهش دهد.

سازمان ما به طور  

منظم تغییرات برنامه 

ریزی شده را کنترل 

ی کند، که می تواند م

در دستیابی به اهداف 

مدیریت دارایی 

سازمان تأثیر بگذارد و 

هرگونه پیامد ناسازگار 

 را کاهش دهد.

مدیریت 

عملکرد 

 و ریسک

ما در سازمان به منظور 

کاهش پیامدهای 

ناسازگار و دستیابی 

سازمان به اهداف مدیریت 

دارایی، تغییرات 

شده رابه طور ریزیبرنامه

های وسط شاخصمنظم ت

شده بررسی، مهم تعریف

 یم. کنارزیابی و کنترل می

سازمان ما برخی از تغییرات 

شده را قبل از ریزیبرنامه

اعمال، به کمک 

های مربوطه شاخص

کند. این کنترل ارزیابی می

و ارزیابی معمولا در 

های دلخواه انجام شده زمان

 و منظم نیست.

در سازمان ما 

هایی برای شاخص

نترل و ارزیابی تغییرات ک

شده تعریف و ریزیبرنامه

است ولی از تدوین شده

ها به طور مؤثر آن

درجهت دستیابی به 

اهداف مدیریت دارایی 

سازمان و کاهش 

پیامدهای ناسازگار 

 شود.استفاده نمی

در سازمان ما 

شاخصی برای کنترل 

و ارزیابی  تغییرات 

شده وجود ریزیبرنامه

 ندارد.

  

16 

 طور به ما سازمان   

 هک را ریسکی هر منظم

 سپاریبرون واسطه به

 مدیریت هایفعالیت

 نگهداشت و دارایی

 را شودمی ایجاد

 دکنمی ثبت و ارزیابی

 اقدامات اساس این بر و

 انجام را مقتضی

 .دهدمی

 طور به ما سازمان   

 ا کهر ریسکی هر منظم

سپاری به واسطه برون

های مدیریت فعالیت

رایی و نگهداشت دا

شود را ایجاد می

د کنارزیابی و ثبت می

و بر این اساس اقدامات 

مقتضی را انجام 

 دهد.می

مدیریت 

عملکرد 

 و ریسک

در سازمان ما 

هایی تعریف شاخص

است که به کمک شده

های توان ریسکها میآن

سپاری ناشی از برون

های مدیریت فعالیت

دارایی و نگهداشت را 

بت کرد و ارزیابی و ث

اینکار به طور منظم و 

شود و مؤثر انجام می

براساس نتایج ارزیابی 

اقدامات مقتضی را انجام 

 دهد.می

های در سازمان ما ریسک

سپاری ناشی از برون

های مدیریت دارایی فعالیت

و نگهداشت، قبل از 

سپاری، توسط برون

های تعریف شده شاخص

شود و براساس ارزیابی می

ابی اقدامات نتایج ارزی

شود. اما مقتضی را انجام می

این ارزیابی به طور منظم، 

مؤثر و مداوم انجام 

 شود.نمی

در سازمان ما 

هایی برای شاخص

های ناشی ارزیابی ریسک

سپاری از برون

های مدیریت فعالیت

دارایی و نگهداشت وجود 

دارد اما به طور مؤثر از 

ها برای این شاخص

کنترل و ارزیابی 

ها استفاده نشده و کریس

معمولا اقدامات مربوطه 

براساس نتایج این 

 شود.ارزیابی انجام نمی

در سازمان ما 

شاخصی برای کنترل 

و ارزیابی  تغییرات 

شده وجود ریزیبرنامه

 ندارد.
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چگونگی کنترل و  

ها و یکپارچگی فعالیت

های پروسه

سپاری با سیستم برون

مدیریت دارایی در 

ما تعیین و  سازمان

شود. سازمان ثبت می

از اینکه عملکرد 

های فعالیت

شده پایش سپاریبرون

شود اطمینان می

 کند.حاصل می

چگونگی کنترل و  

ها و یکپارچگی فعالیت

های پروسه

سپاری با سیستم برون

مدیریت دارایی در 

سازمان ما تعیین و 

شود. سازمان ثبت می

از اینکه عملکرد 

های فعالیت

شده پایش سپاریرونب

شود اطمینان می

 کند.حاصل می

مدیریت 

عملکرد 

 و ریسک

سیستم مدیریت دارایی 

در سازمان ما نحوه کنترل 

 ها وو یکپارچگی فعالیت

سپاری را های برونپروسه

 کند وتعیین و ثبت می

های عملکرد فعالیت

شده توسط سپاریبرون

شده های تعریفشاخص

به طور منظم پایش 

شود. سازمان بر این یم

پایش عملکرد نظارت 

 دارد.

سیستم مدیریت دارایی در 

سازمان ما نحوه کنترل و 

ها و یکپارچگی فعالیت

سپاری را های برونپروسه

کند و تعیین و ثبت می

های عملکرد فعالیت

شده توسط سپاریبرون

شده به های تعریفشاخص

شود. طور منظم پایش می

ن پایش اما سازمان بر ای

 عملکرد نظارتی ندارد.

سیستم مدیریت دارایی 

در سازمان ما نحوه 

کنترل و یکپارچگی 

های ها و پروسهفعالیت

سپاری را تعیین و برون

کند ولی عملکرد ثبت می

های فعالیت

شده پایش سپاریبرون

 شود.نمی

سیستم مدیریت 

دارایی در سازمان ما 

نحوه کنترل و 

ها یکپارچگی فعالیت

های پروسه و

سپاری را تعیین برون

 و ثبت نکرده است.

  



 

 

 

 

 عنوان سؤال سؤال اصلی شماره
جنبه 

 مرتبط
 سطح چهارم سطح سوم سطح دوم سطح اول

سطح 

 پنجم

18 

 طور به ما سازمان  

 های ارزیابی منظم

 انجام سازمانی داخل

 مطابقت از تا میدهد

 مدیریت سیستم

 های نیاز با دارایی

 الزامات سازمان،

ISO55001  و از

پیاده سازی و به 

کارگیری موثر سیستم 

 اطمینان حاصل کند.

 طور به ما سازمان  

 های ارزیابی منظم

 انجام سازمانی داخل

 مطابقت از تا میدهد

 مدیریت سیستم

 های نیاز با دارایی

 الزامات سازمان،

ISO55001  و از

پیاده سازی و به 

کارگیری موثر سیستم 

 اطمینان حاصل کند.

مدیریت 

عملکرد 

 و ریسک

در سازمان ما به طور 

های منظم و مداوم ارزیابی

انجام داخل سازمانی 

میشود تا اطمینان حاصل 

شود که سیستم مدیریت 

دارایی سازمان ما با 

نیازهای سازمان و 

نفعان و  الزامات ذی

ISO55001 

پوشانی دارد. همچنین هم

به طور مستمر بر 

سازی و به کارگیری پیاده

موثر سیستم مدیریت 

 شود دارایی نظارت می

در سازمان ما معمولا 

مانی های داخل سازارزیابی

انجام میشود تا اطمینان 

حاصل شود که سیستم 

مدیریت دارایی سازمان ما 

با نیازهای سازمان و 

نفعان و  الزامات ذی

ISO55001 پوشانی هم

دارد. همچنین بر 

سازی و به کارگیری پیاده

موثر سیستم مدیریت 

شود. اما دارایی نظارت می

این نظارت مستمر نیست و 

در راستای بهبود این 

ها اقدامی صورت رزیابیا

 گیرد.  نمی

در سازمان ما به ندرت 

های داخل ارزیابی

سازمانی انجام میشود تا 

اطمینان حاصل شود که 

سیستم مدیریت دارایی 

سازمان ما با نیازهای 

نفعان و  سازمان و ذی

 ISO55001الزامات 

پوشانی دارد. سازمان هم

سازی و به بر پیاده

کارگیری موثر سیستم 

دیریت دارایی نظارتی م

 ندارد. 

در سازمان ما  

های داخل ارزیابی

سازمانی جهت 

حصول اطمینان از 

تطابق سیستم 

مدیریت دارایی 

سازمان ما با نیازهای 

نفعان و  سازمان و ذی

الزامات 

ISO55001 انجام ،

 شود.نمی
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ر د انطباقات عدم   

مدیریت دارایی و 

سیستم مدیریت 

 ت کنشدارایی ما بصور

گرایانه پایش می شود 

و نیاز به اقدامات 

پیشگیرانه و اصلاحی 

 ارزیابی می شود.

 در انطباقات عدم   

 و دارایی مدیریت

 مدیریت سیستم

 کنش بصورت ما دارایی

 و شودمی پایش گرایانه

 اقدامات به نیاز

 اصلاحی و پیشگیرانه

 شود.می ارزیابی

مدیریت 

عملکرد 

 و ریسک

ور مستمر سازمان ما به ط 

گرایانه، عدم و کنش

انطباقات بین مدیریت 

دارایی و سیستم مدیریت 

دارایی را کنترل و پایش 

کند. همچنین نیاز به می

اقدامات پیشگیرانه و 

اصلاحی را نیز ارزیابی 

کند و در جهت آن می

 کند.اقدام می

در سازمان ما پایش و 

کنترل عدم انطباقات بین 

مدیریت دارایی و سیستم 

مدیریت دارایی و همچنین 

ارزیابی نیاز به اقدامات 

پیشگیرانه و اصلاحی، انجام 

شود اما به طور منظم و می

گرایانه انجام کنش

 گیرد.نمی

در سازمان ما پایش و 

کنترل عدم انطباقات 

بین مدیریت دارایی و 

سیستم مدیریت دارایی 

و همچنین ارزیابی نیاز 

به اقدامات پیشگیرانه و 

 شود.، انجام نمیاصلاحی
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 یک وقوع صورت در   

 انطباق، عدم یا حادثه

 اقدامات انجام به نیاز

 و ارزیابی را مقتضی

 از تا کنیم، می ثبت

 جایی در آن تکرار عدم

 حاصل اطمینان دیگر

 .کنیم

 یک وقوع صورت در   

 انطباق، عدم یا حادثه

یاز به انجام اقدامات ن

مقتضی را ارزیابی و 

ی کنیم، تا از ثبت م

عدم تکرار آن در جایی 

دیگر اطمینان حاصل 

 کنیم.

مدیریت 

عملکرد 

 و ریسک

در سازمان ما برای 

جلوگیری از تکرار، هر 

زمان که حادثه و یا عدم 

تطابقی رخ بدهد، نیاز به 

انجام اقدامات مقتضی 

مورد بررسی و ارزیابی 

 ود.شقرار گرفته و ثبت می

در سازمان ما برای 

ی از تکرار، در اکثر جلوگیر

هایی که حادثه و یا زمان

عدم تطابقی رخ بدهد، نیاز 

به انجام اقدامات مقتضی 

مورد بررسی و ارزیابی قرار 

 شود.گرفته و ثبت می

در سازمان ما برای 

جلوگیری از تکرار، فقط 

در برخی موارد بحرانی 

که حادثه و یا عدم 

تطابقی رخ بدهد، نیاز به 

قتضی انجام اقدامات م

مورد بررسی و ارزیابی 

قرار گرفته و ثبت 

 شود.می

 در کلی طور به  

 صورت در  ما سازمان

 یا حادثه یک وقوع

 به نیاز انطباق، عدم

 مقتضی اقدامات انجام

 ثبت و ارزیابی

 . شودنمی
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 نگهداشت هایتاکتیک  

 اساس بر ما سازمان در

 رویکرد یک

 مثلاً ) ساختاریافته

 تعمیرات و نگهداری

 قابلیت بر مبتنی

( ایجاد RCM اطمینان

اند. این و توسعه یافته

ها الزامات برنامه

کارکردی تجهیز، 

حالات، تأثیرات و 

آمدهای شکست را پی

 دهند.پوشش می

 نگهداشت هایتاکتیک  

 اساس بر ما مانساز در

 رویکرد یک

 مثلاً ) ساختاریافته

 تعمیرات و نگهداری

 قابلیت بر مبتنی

(  ایجاد RCM اطمینان

اند. این و توسعه یافته

ها الزامات برنامه

کارکردی تجهیز، 

حالات، تأثیرات و 

آمدهای شکست را پی

 دهند.پوشش می

شت نگهدا   

مبتنی بر 

قابلیت 

 اطمینان

ز ما در سازمان قبل ا

گیری درمورد نوع تصمیم

های نگهداشت تاکتیک

تمامی تجهیزاتمان با 

استفاده از یک رویکرد 

ساختاریافته )مثلًا 

نگهداری و تعمیرات 

مبتنی بر قابلیت اطمینان 

RCM الزامات کارکردی )

تجهیز، حالات شکست، 

آمدهای تأثیرات و پی

شکست را مورد بررسی 

دهیم و براساس قرار می

مه نگهداشت را ها برناآن

 کنیم.تدوین می

ما در سازمان قبل از 

گیری درمورد نوع تصمیم

های نگهداشت تاکتیک

همه تجهیزات اساسی و 

مهممان با استفاده از یک 

رویکرد ساختاریافته )مثلًا 

نگهداری و تعمیرات مبتنی 

( RCMبر قابلیت اطمینان 

الزامات کارکردی تجهیز، 

حالات شکست، تأثیرات و 

مدهای شکست را مورد آپی

دهیم و بررسی قرار می

ها برنامه براساس آن

نگهداشت را تدوین 

 کنیم.می

ما در سازمان قبل از 

گیری درمورد نوع تصمیم

های نگهداشت تاکتیک

تعداد کمی از تجهیزات 

اساسی و مهممان با 

استفاده از یک رویکرد 

ساختاریافته )مثلاً 

نگهداری و تعمیرات 

لیت اطمینان مبتنی بر قاب

RCM الزامات )

کارکردی تجهیز، حالات 

شکست، تأثیرات و 

آمدهای شکست را پی

دهیم مورد بررسی قرار می

ها برنامه و براساس آن

نگهداشت را تدوین 

 کنیم.می

های تاکتیک

نگهداشت هیچ 

یک از تجهیزات 

سازمان ما بر 

اساس یک رویکرد 

ساختاریافته )مثلًا 

نگهداری و 

ر تنی بتعمیرات مب

قابلیت اطمینان 

RCM ایجاد و  )

 ت. استوسعه نیافته
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 پیامدهای   

 از احتمالی هایشکست

 محیط، بر تأثیرات نظر

 ههزین و ایمنی سلامتی،

 قرار ارزیابی مورد

 و گیرندمی

 برای هاییتاکتیک

 و فنی سنجیامکان

بودن  صرفه به مقرون

 شوند.تدوین می

 پیامدهای   

 از مالیاحت هایشکست

 محیط، بر تأثیرات نظر

 ههزین و ایمنی سلامتی،

 قرار ارزیابی مورد

 و گیرندمی

 برای هاییتاکتیک

 و فنی سنجیامکان

 بودن صرفه به مقرون

 .شوندمی تدوین

 نگهداشت   

 بر مبتنی

 قابلیت

 اطمینان

 پیامدهای ما سازمان در  

های ی شکستتمام

کارکردی برای هر تجهیز 

ات بر محیط، از نظر تأثیر

سلامتی، ایمنی و هزینه 

د گیرنمورد ارزیابی قرار می

های نگهداشتی که و برنامه

قرار است برای آن اتخاذ 

 هایشود توسط تاکتیک

سنجی شده امکانتعریف

فنی شده و مقرون به 

صرفه بودن آن بررسی 

 شود.می

پیامدهای  ما سازمان در  

های تمامی شکست

 از کارکردی برای هر تجهیز

نظر تأثیرات بر محیط، 

سلامتی، ایمنی و هزینه 

 گیرندمورد ارزیابی قرار می

های نگهداشتی ولی برنامه

که قرار است برای آن اتخاذ 

سنجی فنی شود امکان

نشده و مقرون به صرفه 

 شود.بودن آن بررسی نمی

 برخی تنها ما سازمان در  

 از پیامدهای شکست

کارکردی هر تجهیز از 

ثیرات بر محیط، نظر تأ

سلامتی و ایمنی مورد 

 گیرند.ارزیابی قرار می

 ما سازمان در  

 از یک هیچ

 شکست پیامدهای

 کارکردی

 نظر از تجهیزات

 ،محیط بر تأثیرات

 ایمنی و سلامتی

 قرار ارزیابی مورد

 .گیرندنمی
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اگر نتوانیم تاکتیک  

نگهداری و تعمیرات 

مناسبی پیدا کنیم و 

شکست دارای 

یامدهای قابل توجهی پ

باشد، تجهیز یا سیستم 

، فرایندهای نت و 

برداری، آموزش و بهره

قطعات یدکی مورد 

بازنگری و بازطراحی 

گیرد تا عواقب قرار می

شکست را به سطح 

بهینه و قابل کنترل 

 برساند.

اگر نتوانیم تاکتیک  

نگهداری و تعمیرات 

مناسبی پیدا کنیم و 

شکست دارای 

بل توجهی پیامدهای قا

باشد، تجهیز یا سیستم 

، فرایندهای نت و 

برداری، آموزش و بهره

قطعات یدکی مورد 

بازنگری و بازطراحی 

گیرد تا عواقب قرار می

شکست را به سطح 

بهینه و قابل کنترل 

 برساند.

 نگهداشت   

 بر مبتنی

 قابلیت

 اطمینان

سازمان در تمامی مواقعی 

که شکست برای یک 

مدهای تجهیز دارای پیا

قابل توجهی باشد و هیچ 

تاکتیک نگهداشت 

مناسبی وجود نداشته 

باشد که از نظر فنی 

پذیر و مقرون به امکان

گاه صرفه باشد، آن

فرایندهای نت و 

برداری، آموزش و بهره

قطعات یدکی مورد 

بازنگری و بازطراحی قرار 

گیرند تا عواقب شکست می

را به سطح بهینه و قابل 

 کنترل برساند.

سازمان در مواقعی که 

شکست برای یک تجهیز 

دارای پیامدهای قابل 

توجهی باشد فرایندهای نت 

برداری، آموزش و و بهره

قطعات یدکی مورد 

بازنگری و بازطراحی قرار 

 دهد.نمی
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 RCM رویکرد از ما   

به صورت فعالانه و 

های عمیق برای طرح

توسعه خود در سازمان 

حتی بریم و بهره می

تجهیزاتی که قرار است 

در آینده نزدیک نصب 

شوند را نیز با این متد 

 کنیم. تحلیل می

 RCM رویکرد از ما   

به صورت فعالانه و 

های عمیق برای طرح

توسعه خود در سازمان 

بریم و حتی بهره می

تجهیزاتی که قرار است 

در آینده نزدیک نصب 

شوند را نیز با این متد 

 کنیم. تحلیل می

 نگهداشت   

 بر مبتنی

 قابلیت

 اطمینان

 RCMما از رویکرد 

)نگهداشت مبتنی بر 

قابلیت اطمینان( برای 

تمامی تجهیزات کنونی 

ایم و از خود استفاده کرده

آن به صورت فعالانه و 

عمیق برای تمامی 

های توسعه خود در طرح

بریم. ما سازمان بهره می

برای تمامی تجهیزاتی که 

ک در در آینده نزدی

کار سازمان ما نصب و به

شوند از این متد گرفته می

 کنیم.استفاده می

 RCMما از رویکرد 

)نگهداشت مبتنی بر 

قابلیت اطمینان( به صورت 

فعالانه و عمیق برای اکثر 

های توسعه خود در طرح

بریم و برای سازمان بهره می

بیشتر تجهیزات جدید 

کار مهمی که نصب و به

از این متد شوند گرفته می

 کنیم.استفاده می

 RCMما از رویکرد 

)نگهداشت مبتنی بر 

قابلیت اطمینان( برای 

های توسعه همه طرح

خود در سازمان بهره 

بریم و فقط برای نمی

برخی تجهیزات جدید 

کار مهمی که نصب و به

شوند از این متد گرفته می

 کنیم.استفاده می

ما از رویکرد 

RCM 

)نگهداشت مبتنی 

قابلیت  بر

اطمینان( برای 

هیچ یک از 

های توسعه طرح

خود در سازمان 

 بریم.بهره نمی
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 و طراحی زمان در   

 کارخانه یک مهندسی

 یک یا خط یک یا جدید

 یک یا جدید شبکه

 ابزارهایی از جدید واحد

 ام که کنیممی استفاده

ازد در سمی مطمئن را

های آینده، دارایی

فیزیکی سازمان سطح 

ینه از قابلیت به

اطمینان، ریسک، هزینه 

و عملکرد را در طی 

چرخه عمرشان خواهند 

 داشت.

 و طراحی زمان در   

 کارخانه یک مهندسی

 یک یا خط یک یا جدید

 یک یا جدید شبکه

 ابزارهایی از جدید واحد

 ام که کنیممی استفاده

د در سازمی مطمئن را

های آینده، دارایی

فیزیکی سازمان سطح 

ه از قابلیت بهین

اطمینان، ریسک، هزینه 

و عملکرد را در طی 

چرخه عمرشان خواهند 

 داشت.

 نگهداشت   

 بر مبتنی

 قابلیت

 اطمینان

در زمانی که سازمان ما 

قصد طراحی و مهندسی 

یک کارخانه جدید یا یک 

خط یا یک شبکه جدید یا 

یک واحد جدید را داشته 

باشد، تمامی ابزارهای لازم 

طمینان برای اینکه ا

حاصل کند که در آینده، 

های فیزیکی دارایی

سازمان سطح بهینه از 

قابلیت اطمینان، ریسک، 

هزینه و عملکرد را در طی 

چرخه عمرشان خواهند 

داشت، دارد و آمادگی و 

های لازم در این آموزش

 زمینه را دارد.

در زمانی که سازمان ما 

قصد طراحی و مهندسی 

یک کارخانه جدید یا یک 

یا یک شبکه جدید یا  خط

یک واحد جدید را داشته 

باشد، برخی ابزارهای لازم 

برای اینکه اطمینان حاصل 

کند که در آینده، 

های فیزیکی سازمان دارایی

سطح بهینه از قابلیت 

اطمینان، ریسک، هزینه و 

عملکرد را در طی چرخه 

عمرشان خواهند داشت، 

دارد ولی آمادگی کافی 

ز به و نیا برای اینکار نداشته

 در این زمینه دارد. آموزش

در زمانی که سازمان ما 

قصد طراحی و مهندسی 

یک کارخانه جدید یا یک 

خط یا یک شبکه جدید یا 

یک واحد جدید را داشته 

باشد،  ابزارها و 

های لازم برای آموزش

اینکه اطمینان حاصل 

کند که در آینده، 

های فیزیکی دارایی

سازمان سطح بهینه از 

ابلیت اطمینان، ریسک، ق

هزینه و عملکرد را در طی 

چرخه عمرشان خواهند 

 داشت، را ندارد.

    

 

 

 عنوان سؤال سؤال اصلی شماره
جنبه 

 مرتبط
 سطح پنجم سطح چهارم سطح سوم سطح دوم سطح اول

1 

هنگامی که یک خطا 

یا خرابی پیدا 

شود، ما تمام می

سوابق تجهیز را 

 کنیم برایبررسی می

ه تاریخچه اینک

های مشابه یا خرابی

مرتبط پیدا شود و 

های مطابق آن رویه

 خود را اجرا کنیم.

هنگامی که یک خطا 

یا خرابی پیدا 

شود، ما تمام می

سوابق تجهیز را 

 کنیم برایبررسی می

اینکه تاریخچه 

های مشابه یا خرابی

مرتبط پیدا شود و 

های مطابق آن رویه

 خود را اجرا کنیم.

 هتوسع   

 قابلیت

 و اطمینان

 سازیبهینه

ما تمامی سوابق خرابی 

تجهیزات را به طور منظم 

بندی شده در و طبقه

دسترس داریم و هنگام 

 هاییبروز خرابی یا نشانه

از آن در یک تجهیز، به 

مستندات مربوط به 

سوابق خرابی آن تجهیز 

مراجعه کرده و تاریخچه 

های مشابه یا خرابی

 کنیم ومرتبط را پیدا می

 گیریبر اساس آن تصمیم

 کنیم. و اقدام می

ما اکثر سوابق خرابی 

تجهیزاتمان را در دسترس 

داریم و هنگام بروز خرابی 

هایی از آن در یک یا نشانه

ها تجهیز، معمولا به آن

مراجعه کرده و تاریخچه 

های مشابه یا مرتبط خرابی

کنیم و بر اساس را پیدا می

ام گیری و اقدآن تصمیم

 کنیم. می

ما سوابق برخی از 

های اساسی خرابی

تجهیزاتمان را ثبت 

ایم ولی هنگام بروز کرده

هایی از خرابی یا نشانه

آن در یک تجهیز، به 

ها مراجعه ندرت به آن

کرده و معمولا بر اساس 

گیری و ها تصمیمآن

 کنیم. اقدام نمی

ما به طور کلی 

های سوابق خرابی

تجهیزاتمان را  

آوری و ثبت عجم

کنیم تا هنگام نمی

بروز خرابی یا 

هایی از آن در نشانه

یک تجهیز، براساس 

گیری و ها تصمیمآن

 کنیم. اقدام 

  

2 

 هایروش از ما   

 و ساختاریافته

 برای سیستماتیک

 ایریشه تحلیل

 مثل) هاخرابی

FMEA ،RCA ،

 های روش از ما   

 و ساختاریافته

 برای سیستماتیک

 ای ریشه تحلیل

 مثل) ها خرابی

FMEA ،RCA ،

 توسعه   

 قابلیت

 و اطمینان

 سازیبهینه

ما در سازمان دلایل هر 

خرابی تکرار شونده و 

دهد را مهمی که رخ می

و  کنیمای میتحلیل ریشه

های برای اینکار از روش

ساختاریافته و 

سیستماتیک)مثل 

ما معمولا دلایل برخی 

های تکرار شونده و خرابی

دهد را مهمی که رخ می

و  کنیمای میتحلیل ریشه

های شبرای اینکار از رو

ساختاریافته و 

سیستماتیک)مثل 

های ما دلایل خرابی

تکرار شونده و مهمی که 

دهد را تحلیل رخ می

کنیم و ای میریشه

برخی موارد را به صورت 

ی کنیم ولیدستی ثبت م

برای تحلیل علل 

ما به طور کلی علل 

های ای خرابیریشه

تکرارشونده و مهم را 

مورد تحلیل قرار 

 دهیم. نمی

  



 

 

 

 

 عنوان سؤال سؤال اصلی شماره
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 مرتبط
 سطح پنجم سطح چهارم سطح سوم سطح دوم سطح اول

FMECA ،RCFA 

های و ...( در خرابی

تکرارشونده یا مهم 

کنیم. ما ستفاده میا

های خود از یافته

های خرابی و داده

خرابی را نگهداری 

 کنیم.می

FMECA ،RCFA 

و ...( در خرابی های 

تکرارشونده یا مهم 

استفده می کنیم. ما 

یافته های خود از 

و داده های خرابی 

خرابی را نگهداری 

 می کنیم.

FMEA ،RCA ،

FMECA ،RCFA  )... و

 م. و تمامیکنیاستفاده می

های خود از ها و یافتهداده

خرابی و دلایل آن را ثبت 

و در سیستم نگهداری 

کنیم تا در زمان وقوع می

مجدد آن به سوابق 

مربوطه دسترسی داشته 

 باشیم.

FMEA ،RCA ،

FMECA ،RCFA  )... و

ا هکنیم و دادهاستفاده می

های مهم خود را و یافته

ثبت و در سیستم نگهداری 

 کنیم. می

های ای از روشریشه

ساختاریافته و 

سیستماتیک)مثل 

FMEA ،RCA ،

FMECA ،RCFA  و

 . کنیمای نمی...( استفاده

3 

 برداری،بهره پرسنل  

 و نگهداشت فنی،

 در ما مهندسی

 رویکردهای

 تیمی ساختاریافته

 خرابی تحلیل برای

 و انددیده آموزش

 اب و فعالانه مشارکت

 .دارند انگیزه

 برداری،بهره پرسنل  

 و نگهداشت فنی،

 در ما مهندسی

 رویکردهای

 تیمی ساختاریافته

 خرابی تحلیل برای

 و انددیده آموزش

مشارکت فعالانه و با 

 انگیزه دارند.

 توسعه   

 بلیتقا

 و اطمینان

 سازیبهینه

ما در سازمان برای تحلیل 

های رخ داده با خرابی

های استفاده از روش

ساختاریافته تیمی با 

انگیزه و فعال متشکل از 

برداری، افراد خبره بهره

فنی، نگهداشت و 

مهندسی داریم که در این 

زمینه به خوبی آموزش 

 اند.دیده

ما در سازمان برای تحلیل 

ای رخ داده از افراد هخرابی

 با انگیزه و فعال گروه

برداری، فنی، بهره

نگهداشت و مهندسی 

گیریم سازمان کمک می

اما این افراد برای استفاده 

های ساختاریافته از روش

ها آموزش در تحلیل خرابی

 اند.کافی ندیده

ما در سازمان برای 

های رخ تحلیل خرابی

 داده از افراد گروه

، فنی، برداریبهره

نگهداشت و مهندسی 

گیریم سازمان کمک می

اما این افراد با انگیزه 

نبوده و به صورت فعالانه 

در این امر مشارکت 

 ندارند.

ما در سازمان برای 

های تحلیل خرابی

رخ داده از افراد 

های گروه

برداری، فنی، بهره

نگهداشت و 

مهندسی سازمان 

 گیریم. کمک نمی

  

4 

 و نظمم طور به ما   

 هایبرنامه مشخص

 طتوس که نگهداشتی

 انجام فنی پرسنل

 بازبینی را شودمی

 زا کار این و کنیممی

 هایروش طریق

 ایساختاریافته

 اهمیت با متناسب

 PMO مثل تجهیز

سازی )بهینه

نگهداشت 

کنشی( یا پیش

MTA  آنالیز(

های فعالیت

 CPRنگهداشت( یا 

)بازنگری اقدامات 

 شود.فعلی( انجام می

 و منظم طور به ما   

 هایبرنامه مشخص

 طتوس که نگهداشتی

 انجام فنی پرسنل

 بازبینی را شودمی

 زا کار این و کنیممی

 هایروش طریق

 ایساختاریافته

 اهمیت با متناسب

 PMO مثل تجهیز

سازی )بهینه

نگهداشت 

کنشی( یا پیش

MTA  آنالیز(

های فعالیت

 CPRنگهداشت( یا 

مات )بازنگری اقدا

 شود.فعلی( انجام می

 توسعه   

 قابلیت

 و اطمینان

 سازیبهینه

ما در سازمان تمامی 

های نگهداشتی که برنامه

توسط پرسنل فنی انجام 

شود را به طور مستمر، می

منظم و مشخص و به 

های کمک روش

ا ای متناسب بساختاریافته

اهمیت تجهیز مثل 

PMO سازی )بهینه

کنشی( یا نگهداشت پیش

MTA های )آنالیز فعالیت

 CPRنگهداشت( یا 

)بازنگری اقدامات فعلی( 

مورد بازبینی قرار 

دهیم و در صورت نیاز می

ها تغییرات لازم را در آن

 کنیم.ایجاد می

ما در سازمان اکثر 

های نگهداشتی که برنامه

توسط پرسنل فنی انجام 

شود را به کمک می

ای های ساختاریافتهروش

میت تجهیز متناسب با اه

سازی )بهینه PMOمثل 

کنشی( یا نگهداشت پیش

MTA های )آنالیز فعالیت

 CPRنگهداشت( یا 

)بازنگری اقدامات فعلی( 

م دهیمورد بازبینی قرار می

و در صورت نیاز تغییرات 

ها ایجاد لازم را در آن

کنیم. اما این بازبینی می

های زمانی مشخص در بازه

 شود.و منظمی انجام نمی

ما در سازمان به ندرت و 

های زمانی در بازه

های نامشخص برنامه

نگهداشتی که توسط 

پرسنل فنی انجام 

شود را به کمک می

های روش

ای متناسب ساختاریافته

با اهمیت تجهیز مثل 

PMO سازی )بهینه

 کنشی(نگهداشت پیش

)آنالیز  MTAیا 

های نگهداشت( فعالیت

)بازنگری  CPRیا 

مورد  اقدامات فعلی(

 دهیم.بازبینی قرار می

ما در سازمان 

های برنامه

نگهداشتی که توسط 

پرسنل فنی انجام 

شود بازبینی می

کنیم اما اینکار را می

های به کمک روش

ای مثل ساختاریافته

PMO سازی )بهینه

نگهداشت 

کنشی( یا پیش

MTA  آنالیز(

های فعالیت

 CPRنگهداشت( یا 

)بازنگری اقدامات 

نجام فعلی( ا

 دهیم.نمی

ما به طور 

کلی 

های برنامه

نگهداشت 

تجهیزاتمان 

را مورد 

بازبینی قرار 

 دهیم.نمی
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 هایتحلیل از ما  

 و خرابی مختلف

 مدلسازی متدهای

 در اطمینان قابلیت

 آنالیزهای حین

RCM  و برای

تکمیل آن استفاده 

کنیم و این کار می

باعث بهبود قابل 

توجه خروجی و 

 RCMاثربخشی 

 است.شده

 هایتحلیل از ما  

 و خرابی مختلف

 مدلسازی متدهای

 در اطمینان قابلیت

 آنالیزهای حین

RCM  و برای

تکمیل آن استفاده 

کنیم و این کار می

باعث بهبود قابل 

توجه خروجی و 

 RCMاثربخشی 

 است.شده

 توسعه   

 قابلیت

و  اطمینان

 سازیبهینه

ما در حین انجام 

رای ، بRCMآنالیزهای 

بهبود قابل توجه خروجی 

و اثربخشی آن، به طور 

منظم و دقیق از 

های مختلف خرابی تحلیل

و متدهای مدلسازی 

قابلیت اطمینان به درخور 

 م.کنینیازمان استفاده می

ما در حین انجام آنالیزهای 

RCM برای بهبود ،

خروجی و اثربخشی آن، 

های معمولا از تحلیل

مختلف خرابی و متدهای 

سازی قابلیت اطمینان مدل

 کنیم.استفاده می

ما در حین انجام 

، به RCMآنالیزهای 

های ندرت از تحلیل

مختلف خرابی و متدهای 

مدلسازی قابلیت 

اطمینان استفاده 

 کنیم.می

ما در حین انجام 

، از RCMآنالیزهای 

های مختلف تحلیل

خرابی و متدهای 

مدلسازی قابلیت 

اطمینان استفاده 

تنها  کنیم ونمی

 RCMانجام فرایند 

برای سازمان مهم 

است و خروجی و 

اثربخش بودن آن 

چندان مورد توجه 

 سازمان نیست.
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سطح 

 پنجم

1 

ما برای اتخاذ  

تصمیمات در حوزه 

دارایی های فیزیکی از 

متدهای مبتنی بر 

ده و بهینه سازی دا

 بهره می بریم.

ما برای اتخاذ  

تصمیمات در حوزه 

های فیزیکی از دارایی

متدهای مبتنی بر 

سازی داده و بهینه

 بریم.بهره می

مدیریت 

ها دارایی

مبتنی بر 

شواهد و 

 داده

ما در سازمان از ابزارهای 

مدیریت دارایی مبتنی بر داده 

دقیق و مستمر ، به طور کامل، 

گیریم و تمامی می بهره

سازی را بر فرایندهای تصمیم

های واقعی و دقیق مبنای داده

ایم تا استوار ساخته

های ما بر پایه گیریتصمیم

احتمالات و حدس و گمان 

 نباشد.

ما در سازمان از ابزارهای 

مدیریت دارایی مبتنی بر داده 

گیریم می ، تا حد زیادی بهره

و اکثر فرایندهای 

ی را بر مبنای سازتصمیم

های واقعی و دقیق استوار داده

های گیریایم تا تصمیمساخته

ما بر پایه احتمالات و حدس و 

 گمان نباشد.

ما در سازمان از ابزارهای 

مدیریت دارایی مبتنی بر داده 

گیریم و می ، به ندرت بهره

 سازیاکثر فرایندهای تصمیم

های واقعی و را بر مبنای داده

 ایم.ر نکردهدقیق استوا

ما در سازمان به 

طور کلی از 

ابزارهای مدیریت 

دارایی مبتنی بر 

داده ، استفاده 

 کنیم.نمی

  

2 

 تصمیم زمان در  

 تجهیز خرید برای

 یک اسقاط جدید،

 جزئی تعمیر تجهیز،

 یک اساسی تعمیر یا

 جایگزینی تجهیز،

د با موجو تجهیز

 تصمیم زمان در  

 تجهیز خرید برای

 یک طاسقا جدید،

 جزئی تعمیر تجهیز،

 یک اساسی تعمیر یا

 جایگزینی تجهیز،

 با موجود تجهیز

مدیریت 

ها دارایی

مبتنی بر 

شواهد و 

 داده

ما در سازمان از تحلیل 

های چرخه عمر دارایی هزینه

(LCC در انتخاب بهترین )

روش حصول دارایی و یا 

انتخاب سیاست مورد نظر در 

انتهای عمر آن، استفاده 

ما در سازمان از تحلیل 

های چرخه عمر دارایی هزینه

(LCCدر انتخاب بهتری ) ن

روش حصول دارایی و یا 

انتخاب سیاست مورد نظر در 

انتهای عمر آن، استفاده 

در سازمان از تحلیل  ما

های چرخه عمر دارایی هزینه

(LCC در انتخاب بهترین )

روش حصول دارایی و یا 

انتخاب سیاست مورد نظر در 

ما در سازمان از 

های تحلیل هزینه

چرخه عمر دارایی 

(LCC در انتخاب )

بهترین روش 

حصول دارایی و یا 
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 مرتبط
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سطح 

 پنجم

مشابه آن، ارتقا 

تکنولوژی یا ظرفیت 

یز موجود، یک تجه

پیدا کردن عمر فنی 

یا عمر اقتصادی یک 

دارایی و موارد مشابه، 

ما از یک متد 

ساختاریافته برای 

تحلیل اقتصادی در 

کل چرخه عمر تجهیز 

بر مبنای شرایط 

سازمان و دارایی 

استفاده می کنیم و 

تصمیم بهینه را 

 انتخاب می کنیم. 

 ارتقا آن، مشابه

 ظرفیت یا تکنولوژی

 موجود، تجهیز یک

 فنی عمر کردن پیدا

 یک اقتصادی عمر یا

 مشابه، موارد و دارایی

 متد یک از ما

 برای ساختاریافته

حلیل اقتصادی در ت

کل چرخه عمر تجهیز 

ایط بر مبنای شر

سازمان و دارایی 

استفاده می کنیم و 

تصمیم بهینه را 

 انتخاب می کنیم. 

. همچنین با در نظر کنیممی

ها و گرفتن همه هزینه

درآمدهای حاصل از انتخاب 

گزینه مورد نظر و همچنین 

عوامل دیگری مانند نرخ تنزیل 

سرمایه، ارزش اسقاطی دارایی 

ترین گزینه را هزینه، کم…و 

 کنیم.انتخاب می

کنیم. اما در انجام تحلیل می

های بعدی که برخی از هزینه

در صورت انتخاب گزینه مورد 

نظر بر سازمان تحمیل 

شود، نادیده میگیریم و می

ای هتمرکز بیشتر ما بر هزینه

های در دسترس اولیه گزینه

 است.

انتهای عمر آن، به ندرت 

 کنیم. استفاده می

یاست انتخاب س

مورد نظر در انتهای 

عمر آن، استفاده 

 کنیم. نمی
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 را خرابی هایداده ما  

 کردن پیدا برای

 خرابی آماری الگوی

 نای. کنیممی تحلیل

 زا استفاده با تحلیل

 با و آماری ابزارهای

 کردن لحاظ

 خرابی پیامدهای

ه ک گیردمی انجام

منجر به انتخاب 

حالت بهینه در 

مات ما بسیاری از اقدا

مثل تعمیر، تعویض، 

بازرسی و تست 

های شود و بازهمی

زمانی آن را بهینه 

 کند. می

 را خرابی هایداده ما  

 کردن پیدا برای

 خرابی آماری الگوی

 نای. کنیممی تحلیل

 زا استفاده با تحلیل

 با و آماری ابزارهای

 کردن لحاظ

مدهای خرابی پیا

گیرد که انجام می

منجر به انتخاب 

الت بهینه در ح

بسیاری از اقدامات ما 

مثل تعمیر، تعویض، 

بازرسی و تست 

های شود و بازهمی

زمانی آن را بهینه 

 کند. می

مدیریت 

ها دارایی

مبتنی بر 

شواهد و 

 داده

ما در سازمانمان برای انتخاب 

بهترین تصمیمات )تعمیر، 

تعویض، بازرسی و تست( و 

های زمانی آن، سازی بازهبهینه

های خرابی را برای پیدا هداد

کردن الگوی آماری خرابی 

ا کنیم. این تحلیل بتحلیل می

استفاده از ابزارهای آماری و با 

لحاظ کردن پیامدهای خرابی 

 گیرد.انجام می

های خرابی ما در سازمان داده

را برای پیدا کردن الگوی 

. کنیمآماری خرابی تحلیل می

 ااما به ندرت از نتایج این الگوه

برای انتخاب بهترین 

تصمیمات )تعمیر، تعویض، 

ی سازبازرسی و تست( و بهینه

 های زمانی آن بهرهبازه

 جوییم.می

های خرابی ما در سازمان داده

را برای پیدا کردن الگوی 

. کنیمآماری خرابی تحلیل می

اما از نتایج این الگوها برای 

انتخاب بهترین تصمیمات 

و  )تعمیر، تعویض، بازرسی

های سازی بازهتست( و بهینه

 جوییم.نمی زمانی آن بهره

ما در سازمان به 

های طور کلی داده

خرابی را برای پیدا 

کردن الگوی آماری 

خرابی تحلیل 

 کنیم. نمی
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ما از متدهای  

سازی یا شبیه

مدلسازی قابلیت 

اطمینان برای 

گیری بهینه تصمیم

در حوزه قطعات 

یدکی حیاتی، 

ات جایگزین یا تجهیز

موازی، تعداد ناوگان 

های متحرک و دارایی

نیازهای ابزارهای فنی 

 کنیم.استفاده می

ما از متدهای  

سازی یا شبیه

مدلسازی قابلیت 

اطمینان برای 

گیری بهینه تصمیم

در حوزه قطعات 

یدکی حیاتی، 

تجهیزات جایگزین یا 

موازی، تعداد ناوگان 

های متحرک و دارایی

بزارهای فنی نیازهای ا

 کنیم.استفاده می

مدیریت 

ها دارایی

مبتنی بر 

شواهد و 

 داده

کردن سازمان برای بهینه

ساختار نگهداری و تعمیرات، 

ای های دقیق دادهتحلیل

ها را به کمک مربوط به خرابی

های آماری ویژه انجام ابزار

دهد و از نتایج آن برای می

گیری بهینه در حوزه تصمیم

حیاتی،  قطعات یدکی

تجهیزات جایگزین یا موازی 

کند. به طور مثال استفاده می

مواردی مانند تعیین نقطه 

سفارش قطعات یدکی و تعیین 

میزان سفارش اقتصادی و... را 

با در نظر داشتن عواملی مانند 

های قیمت قطعات، هزینه

ناشی از عدم وجود قطعات در 

کردن سازمان برای بهینه

ساختار نگهداری و تعمیرات، 

های مربوط به اکثر داده

های ها را به کمک ابزارخرابی

کند و از آماری تحلیل می

نتایج آن برای 

های بهینه گیریتصمیم

 کند. استفاده می

کردن سازمان برای بهینه

ساختار نگهداری و تعمیرات، 

های مربوط به هبه ندرت داد

ها را از نظر آماری خرابی

کند و از نتایج آن تحلیل می

های بهینه گیریبرای تصمیم

 کند. ای نمیاستفاده

سازمان برای 

کردن ساختار بهینه

نگهداری و 

های تعمیرات، داده

ها مربوط به خرابی

را از نظر آماری 

 کند. تحلیل نمی

  



 

 

 

 

 عنوان سؤال سؤال اصلی شماره
جنبه 

 مرتبط
 سطح چهارم سطح سوم سطح دوم سطح اول

سطح 

 پنجم

های انبار، زمان انتظار، هزینه

 کند.... تحلیل می انبارداری و
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 و هاسیستم برای   

 و پیچیده هایدارایی

 ابزارهای از ما حیاتی،

 پایش سازیبهینه

 و وضعیت

 استفاده مانیتورینگ

 ایگونه به. کنیممی

 نیاز مورد هایداده که

 مختلف سنسورهای با

 مه با اشیا اینترنت و

 ما و اندشده یکپارچه

 بهترین اخذ در را

 مدیریت برای تصمیم

های فیزیکی دارایی

سازمانمان کمک 

 کنند.می

 و هاسیستم برای   

 و پیچیده هایدارایی

 ابزارهای از ما حیاتی،

 پایش سازیبهینه

 و وضعیت

 استفاده مانیتورینگ

 ایگونه به. کنیممی

 نیاز مورد هایداده که

 مختلف سنسورهای با

 مه با اشیا اینترنت و

 ما و اندشده یکپارچه

ذ بهترین اخ در را

تصمیم برای مدیریت 

های فیزیکی دارایی

سازمانمان کمک 

 کنند.می

مدیریت 

ها دارایی

مبتنی بر 

شواهد و 

 داده

ما در سازمان برای تمامی 

های خود از ها و داراییسیستم

اینترنت اشیاء صنعتی برای 

های موردنیاز اضافه کردن داده

های نگهداشت به داده

فرایندی مورداستفاده برای 

برداری، استفاده کارکنان بهره

 این راستا تواناییکنیم و در می

کردن فرایندهای  بهینه

آوری سازمان در جمع

اطلاعات، تحلیل، پایش و 

های فعالیت در سیستم

مختلف را داریم. ما از پایش 

ها و حسگرهای وضعیت داده

هوشمند، بر روی تمامی 

سطوح سازمانی، از طراحی و 

تولید تا خرید و نگهداشت 

 مند هستیم.بهره …و

رای برخی ما در سازمان ب

های ها و داراییسیستم

تر خود از اینترنت اشیاء حیاتی

صنعتی برای اضافه کردن 

های موردنیاز نگهداشت به داده

های فرایندی داده

مورداستفاده برای کارکنان 

م کنیبرداری، استفاده میبهره

 و در این راستا توانایی بهینه

کردن فرایندهای سازمان در 

تحلیل، آوری اطلاعات، جمع

پایش و فعالیت در 

های مختلف را داریم. سیستم

ها و ما از پایش وضعیت داده

حسگرهای هوشمند، بر روی 

بخشی از سطوح سازمانی 

 مند هستیم.بهره

ما در سازمان برای برخی 

های ها و داراییسیستم

تر خود از اینترنت اشیاء حیاتی

صنعتی برای اضافه کردن 

اشت به های موردنیاز نگهدداده

های فرایندی داده

مورداستفاده برای کارکنان 

م کنیبرداری، استفاده میبهره

ولی از آن به طور مؤثر در 

کردن فرایندهای  بهینه

آوری سازمان در جمع

اطلاعات، تحلیل، پایش و 

های فعالیت در سیستم

 کنیم.مختلف استفاده نمی

ما در سازمان به 

طورکلی از ابزارهای 

پایش  سازیبهینه

وضعیت و 

مانیتورینگ 

یکپارچه با اینترنت 

اشیا استفاده 

 کنیمنمی
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 منطق ارزیابی و امتیاز دهی جایزه

  :عنصر زیر است 3در بطن تعالی سازمانی، منطقی برای ارزیابی معیارهای مدل تعالی سازمانی وجود دارد که شامل 

 نتایج

قع، قابل اطمینان، درست و به طور مناسبی بخش بندی شده و با استراتژی و نیازها و انتظارات ذی نفعان های نتایج باید جامع، به موداده

بندی ها بر یکدیگر باید درک شده باشد. نتایج کلیدی باید شناسایی و اولویتمربوطه سازگار باشد. ارتباط بین نتایج مربوطه و تاثیرات آن

 .شده باشد

ایج، روندهای مثبت و یا عملکرد خوب پایدار را نشان می دهند. اهداف، برای نتایج کلیدی تعیین شده، مناسب در یک سازمان متعالی، نت

یاس با ها به ویژه در قرود. همچنین در مورد نتایج کلیدی، عملکرد مقایسه بیرونی شده و این مقایسه بوده،  تحقق یافته  یا از آنها فراتر می

عملکرد  دهد کهاس جهانی، مطلوب هستند. درک رابطه بین توانمندسازهای کلیدی و نتایج کلیدی اطمینان میبهترین در بخش و یا با کل

 مثبت در آینده پایدار می ماند.

 رویکرد

ی نگیرد. یک رویکرد مناسب منطق روشریزی کرده و دلایلی که برای انجام آن دارد را در بر میآنچه که یک سازمان برای انجام آن برنامه

 یابد و بر نیازهایاند عینیت میکند و از طریق فرآیندهایی که به خوبی تعریف شدهدارد که بر نیازهای حال و آینده سازمان تمرکز می

شوند. بدین معنی که یک رویکرد یکپارچه، به روشنی نفعان این رویکردها به طور روشنی تمرکز دارد.علاوه بر این، رویکردها یکپارچه میذی

 شود.یشه در استراتژی دارد و با سایر رویکردها در موارد مقتضی در ارتباط است. اصلاحات در رویکردها در طول زمان اعمال میر

 سازیجاری

مند های مربوطه به روشی نظامها در حوزهدهد. در یک سازمان متعالی رویکردآنچه را که یک سازمان برای جاری کردن رویکرد انجام می

 شود. توانایی مدیریتریزی شده و به روشی که برای رویکرد و سازمان مناسب باشد ارائه میمند به خوبی برنامهشوند. اجرای نظاماجرا می

 .تغییرات در رویکردها در یک چارچوب زمانی مناسب وجود خواهد داشت

 ارزیابی و اصلاح

گیرد. در یک سازمان متعالی  دهد، در بر میو جاری سازی آنها انجام میآنچه را که یک سازمان برای ارزیابی و اصلاح توامان رویکردها 

 هایی برایشود و روشهای یادگیری انجام میگیرد. فعالیتگیری منظم اثر بخشی و کارایی قرار میرویکرد و جاری سازی آن، مورد اندازه

گیری، یادگیری و خلاقیت برای شناسایی، وجود دارد. برونداد اندازهپردازی رویکردهای نوین یا تغییر یافته به کارگیری خلاقیت در ایده

 ریزی و اجرای بهبود و نوآوری استفاده خواهد شد.اولویت بندی، برنامه

 1معیار 

 استراتژی



 

 

 

 

 ها و اهداف سازمانیانداز، ارزشتعریف مأموریت، چشم .0.0

 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل هد عالیشوا

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب کاملشواهد  شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد دودشواهد مح شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی و 

 اصلاح
ه موقع در نواحی مربوطه اجرا رویکردهای ب  عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.ها دارای فرایندهای تعریف شدهرویکرد 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 1معیار 

 استراتژی

 های فیزیکی و نتتدوین، بازنگری، اجرا و پایش استراتژی مدیریت دارایی .0.2

 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی هیدات لازم برای جاریبرنامه و تم

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

ی مربوطه اجرا رویکردهای به موقع در نواح  عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

رایی رویکردها و ها و کااثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل عالیشواهد 
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 

 1معیار 

 اتژیاستر

 های فیزیکیبرنامه عملیات مدیریت دارایی .0.3



 

 

 

 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  تغییرات، در صورت نیاز، توانایی مدیریت

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 شوند.می
 اجرا شده

 ازی:سبندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.میگیری اندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای برای ارزیابی، اولویت خلاقیت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 

 1معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 متمرکزند. نفعانرویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 استراتژی

 ریزیبودجه .0.4

 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب املشواهد ک شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهاخصش

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

مربوطه اجرا  رویکردهای به موقع در نواحی  عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عنصر ژگیوی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کتراتژی را پشتیبانی میرویکردها، اس 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 1معیار 

 استراتژی

 سپاری و استفاده از خدمات پیمانکارانبرون .0.5
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 نی و فراهم شده است.بیرویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 است.سازی آنها انتخاب شده جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 شواهدعدم  شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.ای تعریف شدهرویکردها دارای فراینده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 1معیار 

 استراتژی

 انرسانی استراتژی و سطح آگاهی کارکناطلاع .0.6
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

زی ساپذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

ارزیابی  گیریاندازه

و 

 اصلاح

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل اهد عالیشو

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب املشواهد ک شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میها و نوآوریبهبود

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 2معیار 

 کارکنان

 های منابع انسانی. توسعه استراتژی و برنامه2.0

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود د خوبشواه شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد دودشواهد مح شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری مناسبی برای اندازههای شاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

 اصلاح

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
 وارد مقتضی با رویکردهای رویکردها در م

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

اجرا رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 2معیار 

 کارکنان

 پذیری، چابکی و مدیریت تغییر. انعطاف2.2

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 شده است.بینی و فراهم رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.شده رویکردها دارای فرایندهای تعریف 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم ای انتخابهشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و وندادهای اندازهاز بر

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 2معیار 

 کارکنان

 سازمانی. ارتباطات مؤثر درون2.3

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

جاری ساختاریافته

 سازی

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود وبشواهد خ شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود اهد خوبشو شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.می ها استفادهبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 2معیار 

 کارکنان

 های کارکنان )بدو استخدام و در حین خدمت(. آموزش و توسعة دانش و قابلیت2.4

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
 ی رویکردها در موارد مقتضی با رویکردها

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد هد محدودشوا شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

بوطه اجرا رویکردهای به موقع در نواحی مر  عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 2معیار 

 کارکنان

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
  اند.تعریف شدهرویکردها دارای فرایندهای 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 های انگیزشی قدردانی و جبران خدماتها و سیستم. مشوق2.5

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.ا، پیشرویکرده
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 تخاب شده است.سازی آنها انجاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد حدودشواهد م شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 دی نهایی:بنجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 2معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل یشواهد عال
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 کارکنان

 پروریین. فرایند مدیریت دانش و جانش2.6

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی ریپذیری و چابکی در جاانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی حاصلا

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 2معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود د خوبشواه شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
 در موارد مقتضی با رویکردهای  رویکردها

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 کارکنان

 . فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان2.7

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   م شواهدعد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری برای اندازه های مناسبیشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.یم
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 امتیاز ارزیابی و اصلاح:بندی جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 

 2معیار 

 کارکنان

 های فیزیکی. مشارکت کارکنان و تقویت فرهنگ مدیریت دارایی2.8

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 ده است.سازی آنها انتخاب شجاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 دم شواهدع شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 یی:بندی نهاجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 3معیار 

 مدیریت کار

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 دستور کار. فرایند تبدیل درخواست کار به 3.0

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی اریپذیری و چابکی در جانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی احاصل

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

 بندی و اجرایخلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 3معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب د کاملشواه شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 مدیریت کار

 های نگهداشت و توقفاتریزی فعالیت. برنامه3.2

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب املشواهد ک شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهاخصش

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

مربوطه اجرا  رویکردهای به موقع در نواحی  عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 3معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود هد خوبشوا شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
 ا در موارد مقتضی با رویکردهای رویکرده

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 مدیریت کار

 های نگهداشتبندی فعالیت. زمان3.3

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 راهم شده است.بینی و فرویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخاباخصش

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 3معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.ای تعریف شدهرویکردها دارای فراینده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 مدیریت کار

 ها و تاریخچه تجهیزاتآوری اطلاعات و تحلیل دادهها، جمع. یادگیری و بازخوردگیری از انجام فعالیت3.4

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
 نایی مدیریت تغییرات، در صورت نیاز، توا

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:متیاز جاریبندی اجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 یری و گیری، یادگاز بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 3معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود اهد خوبشو شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 مدیریت کار

 ها و میزان رعایت آنبندی فعالیت. اولویت3.5

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 هساختاریافت
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد هد محدودشوا شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بود و به

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 3معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کویکردها، استراتژی را پشتیبانی میر 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 مدیریت کار

 . صدور مجوزها3.6

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده د.شونمی

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود د خوبشواه شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 3معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 ارای منطق شفافی هستند.رویکردها د 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 ط هستند.دیگر مرتب
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 مدیریت کار

 بندی با انبار و سایر منابع(برداری و واحد زمانسطح ارتباطات واحدها )واحد نت با بهره . هماهنگی و3.7

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 هم شده است.بینی و فرارویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابصشاخ

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و بروندادهای اندازه از

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 3معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 ردرویک

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 مدیریت کار

 های خاصهای نت و فعالیتپروژه. برنامه چرخة عمر، مدیریت تعمیرات اساسی، 3.8

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریفانعطا

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریهانداز

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای اولویت خلاقیت برای ارزیابی،

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 3معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود د خوبشواه شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 مدیریت کار

 های نت و ارزیابی اثربخشی آنها. بازنگری تاکتیك3.3

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل الیشواهد ع

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود بشواهد خو شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

ویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا ر  عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 3معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل عالی شواهد
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کانی میرویکردها، استراتژی را پشتیب 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 مدیریت کار

 هاPM. کنترل اجرا و نحوه نظارت بر صحت و حسن انجام 3.01

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی ات لازم برای جاریبرنامه و تمهید

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

ربوطه اجرا رویکردهای به موقع در نواحی م  عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ی رویکردها و ها و کارایاثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل یشواهد عال
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 3معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 د.رویکردها دارای منطق شفافی هستن 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 ای پایههمراقبت

 کنشی(اقدام )فرهنگ پیشهای پیش. فعالیت4.0

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  مدیریت تغییرات، در صورت نیاز، توانایی

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:جاری بندی امتیازجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میهانداز

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری واز بروندادهای اندازه 

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 3معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 رکزند.نفعان متمرویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 های پایهمراقبت

 محیطی(. رعایت الزامات قانونی )ایمنی و زیست4.2

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 افتهساختاری
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل الیشواهد ع

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 3معیار 

 عنصر ویژگی اییراهنم 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کها، استراتژی را پشتیبانی میرویکرد 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 های پایهمراقبت

 . پایش وضعیت تجهیزات4.3

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی لازم برای جاری برنامه و تمهیدات

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

وطه اجرا رویکردهای به موقع در نواحی مرب  عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

رویکردها و ها و کارایی اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 3معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 ا دارای منطق شفافی هستند.رویکرده 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 رتبط هستند.دیگر م
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 پایه هایمراقبت

 . استقرار نظام آراستگی محیط کار و مدیریت نگهداشت دیداری4.4

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  نیاز، توانایی مدیریت تغییرات، در صورت

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریمعج 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 طور منظم شده به های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 یری، یادگیری و گاز بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 3معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 زند.نفعان متمرکرویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 های پایهمراقبت

 . ارتباط بین فعالیت نگهداشت و الگوی خرابی تجهیزات4.5

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 ا وجود دارد.رویکرده

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب واهد کاملش شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده مییبهبودها و نوآور

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 3معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 م شواهدعد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 های پایهمراقبت

 های بازرسی و جستجوی شکست. فعالیت4.6

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد محدود شواهد شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   هدعدم شوا شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری اندازه های مناسبی برایشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 د.شونمی
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 ز ارزیابی و اصلاح:بندی امتیاجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 3معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد ودشواهد محد شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
 با رویکردهای  رویکردها در موارد مقتضی

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 های پایهمراقبت

 . فرایندهای مهندسی، بازطراحی و افزونگی )استندبای(4.7

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 ی و فراهم شده است.بینرویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 ست.سازی آنها انتخاب شده اجاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 واهدعدم ش شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 3معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.ویکردها بر نیازهای ذیر 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 متیاز رویکرد:بندی اجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 های پایهمراقبت

 های واکنشی. فعالیت4.8

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 جود دارد.رویکردها و

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ژگیوی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب د کاملشواه شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ا استفاده میهبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 5معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب ملشواهد کا شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 مدیریت عملکرد

 های عملکرد و کلیدی عملکرد. شاخص5.0

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

کردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا روی  عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری ههای مناسبی برای اندازشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
گیری و یاد

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 ابی و اصلاح:بندی امتیاز ارزیجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 5معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
 رویکردهای  رویکردها در موارد مقتضی با

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 مدیریت عملکرد

 . داشبورد مدیریتی5.2

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
 مدیریت تغییرات،  در صورت نیاز، توانایی

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:ز جاریبندی امتیاجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میزهاندا

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 و گیری، یادگیری از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 5معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.ا بر نیازهای ذیرویکرده 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 رویکرد:بندی امتیاز جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 مدیریت عملکرد

 (BSCها ). توسعه شاخص5.3

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل الیشواهد ع

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود بشواهد خو شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

ویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا ر  عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 5معیار 

 عنصر ویژگی ماییراهن 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کدها، استراتژی را پشتیبانی میرویکر 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 مدیریت عملکرد

 هاگیری شاخصرسانی نتایج اندازه. اطلاع5.4

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

  سازی برای جاریبرنامه و تمهیدات لازم

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

را رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اج  عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و ها و کارایی رویکرداثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب کاملشواهد  شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 5معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 د.رویکردها دارای منطق شفافی هستن 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 مدیریت عملکرد

 های کلیدی عملکرد با اهداف استراتژیكراستایی شاخص. هم5.5

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
 ایی مدیریت تغییرات، در صورت نیاز، توان

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:تیاز جاریبندی امجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میندازها

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 ری و گیری، یادگیاز بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 5معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 ناسبم

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 مدیریت عملکرد

 کاوری و بنچمارکینگ. بهینه5.6

 عنصر ویژگی ییراهنما 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   شواهد عدم شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 6معیار 

 عنصر ویژگی اهنماییر 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کیکردها، استراتژی را پشتیبانی میرو 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 افزارهای پشتیبان و نرمسیستم

 ها و سوابق تجهیزات. مدیریت پیکربندی، داده6.0

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 واهدعدم ش شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

به موقع در نواحی مربوطه اجرا  رویکردهای  عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیریهای مناسبی برای اندازهشاخص 

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
 یادگیری و

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 اصلاح:بندی امتیاز ارزیابی و جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 6معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 افی هستند.رویکردها دارای منطق شف 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 ارچهیکپ

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 افزارهای پشتیبان و نرمسیستم

 های پشتیبان. نقشه راه استقرار و توسعه سیستم6.2

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 فراهم شده است. بینی ورویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 دعدم شواه شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.یازهای ذیرویکردها بر ن 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 :بندی امتیاز رویکردجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 6معیار 

 افزارهای پشتیبان و نرمسیستم

 هاهای پشتیبان با سایر سیستم. یکپارچگی سیستم6.3

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای اولویتخلاقیت برای ارزیابی، 

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 6معیار 

 افزارهای پشتیبان و نرمسیستم

 . میزان کاربرپسند بودن و رفع نیاز پرسنل نت6.4

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب کامل شواهد شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد ودشواهد محد شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل عالیشواهد 
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کنی میرویکردها، استراتژی را پشتیبا 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 6معیار 

 افزارهای پشتیبان و نرمسیستم

 های خروجیهای ورودی و گزارش. فرایند نظارت بر صحت داده6.5

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   دم شواهدع شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری ی برای اندازههای مناسبشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

ارزیابی  گیریاندازه

و 

 اصلاح

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نطق شفافی هستند.رویکردها دارای م 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 د.دیگر مرتبط هستن
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 امتیاز ارزیابی و اصلاح: بندیجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 6معیار 

 افزارهای پشتیبان و نرمسیستم

 گیریهای خبره و پشتیبانی از تصمیم. امکان استفاده از سیستم6.6

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی ی جاریبرنامه و تمهیدات لازم برا

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

و ها و کارایی رویکردها اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

 اصلاح

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب لشواهد کام شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 6معیار 

 افزارنرم های پشتیبان وسیستم

 افزاری )پایش وضعیت(. نحوه ارتباط با ابزارهای سخت6.7

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
 یاز، توانایی مدیریت تغییرات، در صورت ن

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریعجم 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 بمناس

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 ور منظم شده به طهای انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 ری، یادگیری و گیاز بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 6معیار 

 افزارهای پشتیبان و نرمسیستم

 هاطمینان با استفاده از دادهاهای ریاضی و تحلیل قابلیت. استفاده از مدل6.8

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

جاری ساختاریافته

 سازی

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 شواهد عدم شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای اولویتخلاقیت برای ارزیابی، 

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 7معیار 

 (MROمدیریت مواد و قطعات )

 . فرایند تدارکات و تأمین کالا7.0

 صرعن ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل عالیشواهد 
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کنی میرویکردها، استراتژی را پشتیبا 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد واهد محدودش شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

ردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا رویک  عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 7معیار 

 (MROمدیریت مواد و قطعات )

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 . فرایند درخواست و تحویل کالا از انبار7.2

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی ات لازم برای جاریبرنامه و تمهید

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

ربوطه اجرا رویکردهای به موقع در نواحی م  عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ی رویکردها و ها و کارایاثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل یشواهد عال
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 7معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 رکزند.نفعان متمرویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 (MROواد و قطعات )مدیریت م

 . سطح سرویس انبار7.3

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
 اتدر صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییر ،

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 ند.شوگیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای ارزیابی، اولویت خلاقیت برای

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 7معیار 

 (MROمدیریت مواد و قطعات )

 . مدیریت قطعات تعمیرپذیر7.4

 عنصر گیویژ راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل عالی شواهد

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود خوبشواهد  شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 صرعن ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرا پشتیبانی می رویکردها، استراتژی 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 7معیار 

 (MROمدیریت مواد و قطعات )

 . نظم، ایزولاسیون و جانمایی مناسب انبار7.5

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی تمهیدات لازم برای جاری برنامه و

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

واحی مربوطه اجرا رویکردهای به موقع در ن  عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

کارایی رویکردها و  ها واثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل هد عالیشوا
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 تند.رویکردها دارای منطق شفافی هس 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 7معیار 

 (MROیریت مواد و قطعات )مد

 کنندگان کالابندی تأمین. فرایند ارزیابی و اولویت7.6

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 ست.بینی و فراهم شده ارویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم تخابهای انشاخص

 شوند.گیری میاندازه

ارزیابی  گیریاندازه

و 

 اصلاح

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 ان متمرکزند.نفعرویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و های اندازهاز برونداد

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 7معیار 

 (MROمدیریت مواد و قطعات )

 . صحت موجودی و اطلاعات انبار7.7

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 ها وجود دارد.رویکرد

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی یراهنمای 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

 اصلاح

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد اهد محدودشو شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میریبهبودها و نوآو

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 7معیار 

 (MROمدیریت مواد و قطعات )

 سازی موجودی انبار. بهینه7.8

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد اهد محدودشو شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   شواهدعدم  شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد دودشواهد مح شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
 ی با رویکردهای رویکردها در موارد مقتض

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری رای اندازههای مناسبی بشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 تیاز ارزیابی و اصلاح:بندی امجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 7معیار 

 (MROمدیریت مواد و قطعات )

 . مدیریت کیفیت قطعات موجود در انبار7.3

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 و فراهم شده است. بینیرویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

جاری ساختاریافته

 سازی

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اندرویکردها دارای فرایندهای تعریف شده. 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 ی امتیاز رویکرد:بندجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 ت.سازی آنها انتخاب شده اسجاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 اهدعدم شو شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 7معیار 

 (MROمدیریت مواد و قطعات )

 و تدارکات CMMS. ارتباط انبار با 7.01

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب لشواهد کام شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی در جاریپذیری و چابکی انعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

 و

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

ای جربندی و اخلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 3معیار 

 رویکرد تجهیزمحور

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
 کردها در موارد مقتضی با رویکردهای روی

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 . استراتژی استفاده از رویکردهای تجهیزمحور8.0

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل لیشواهد عا

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 دم شواهدع شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

ع در نواحی مربوطه اجرا رویکردهای به موق  عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 3معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.ای فرایندهای تعریف شدهرویکردها دار 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 رویکرد تجهیزمحور

8.2 .RCM 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 است.بینی و فراهم شده رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم نتخابهای اشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و دهای اندازهاز بروندا

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 3معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد واهد محدودش شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 رویکرد تجهیزمحور

 اطمینان استای بهبود قابلیتهای نت در ر. مستندسازی و ثبت سوابق فعالیت8.3

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای ولویتخلاقیت برای ارزیابی، ا

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 3معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل الیشواهد ع
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کی میرویکردها، استراتژی را پشتیبان 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 رویکرد تجهیزمحور

 ای. تحلیل علل ریشه8.4

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب کامل شواهد شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود بشواهد خو شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

حی مربوطه اجرا رویکردهای به موقع در نوا  عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 3معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.دهای تعریف شدهرویکردها دارای فراین 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 رویکرد تجهیزمحور

 های نت. مطالعات مقرون به صرفه بودن تاکتیك8.5

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.یکردها، پیشرو
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 شدهاجرا  شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 ها انتخاب شده است.سازی آنجاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد اهد محدودشو شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:معج 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 3معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل د عالیشواه
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 رویکرد تجهیزمحور

 های تجهیزات و شاخص سطح سلامت تجهیزاتبندی، مرزبندی سیستمتمام تجهیزات، اولویت. ثبت مشخصات 8.6

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 است.بینی و فراهم شده رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم نتخابهای اشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و دهای اندازهاز بروندا

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 3معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد واهد محدودش شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 رویکرد تجهیزمحور

 اطمینان استای بهبود قابلیتهای نت در ر. مستندسازی و ثبت سوابق فعالیت8.7

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای ولویتخلاقیت برای ارزیابی، ا

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 3معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل الیشواهد ع
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کی میرویکردها، استراتژی را پشتیبان 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 رویکرد تجهیزمحور

 . دستورالعمل انتخاب تاکتیك بازطراحی8.8

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب هد کاملشوا شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد محدود شواهد شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

ی به موقع در نواحی مربوطه اجرا رویکردها  عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 3معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.ردها دارای فرایندهای تعریف شدهرویک 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 محوررویکرد تیم

 های چندمهارتی. ترویج آموزش3.0

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.یکردها، پیشرو
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 شدهاجرا  شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 ها انتخاب شده است.سازی آنجاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد اهد محدودشو شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:معج 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 3معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل د عالیشواه
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 محوررویکرد تیم

 های کوچك خودگردان برای بهبود مستمریم. استفاده از ت3.2

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
 تدر صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرا ،

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 د.شونگیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای ارزیابی، اولویتخلاقیت برای 

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 3معیار 

 رعنص ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
  نند.کرا پشتیبانی میرویکردها، استراتژی 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 محوررویکرد تیم

 های نتبرداران در فعالیت. میزان مشارکت بهره3.3

 عنصر ویژگی نماییراه 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 زیسا

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب ملشواهد کا شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 ورینوآ

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 3معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 شفافی هستند. رویکردها دارای منطق 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 محوررویکرد تیم

 های کاری و بهبود مستمر. حمایت و پشتیبانی مدیریت ارشد از تیم3.4

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد دشواهد محدو شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

یکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا رو  عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری زههای مناسبی برای انداشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
دگیری و یا

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 یابی و اصلاح:بندی امتیاز ارزجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 11معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.ها بر نیازهای ذیرویکرد 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 رویکرد: بندی امتیازجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 رویکرد فرایندمحور

 . شناسایی تمام فرایندها و زیرفرایندهای مربوطه در سازمان01.0

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.شرویکردها، پی
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 شده است.سازی آنها انتخاب جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 ایی:بندی نهجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 11معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب هد کاملشوا شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 رویکرد فرایندمحور

 (Process Mapا ). ترسیم نقشة فراینده01.2

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی ی در جاریپذیری و چابکانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

 ارزیابی

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

ی اجرا بندی وخلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 11معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب ملشواهد کا شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
 ویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای ر

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 رویکرد فرایندمحور

 بودن ارتباط بین فرایندهای مختلف. شفاف01.3

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل عالیشواهد 

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب لشواهد کام شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

وقع در نواحی مربوطه اجرا رویکردهای به م  عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 11معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.ارای فرایندهای تعریف شدهرویکردها د 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 رویکرد فرایندمحور

 سازی فرایندها. فرایند بازنگری و بهینه01.4

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی یبرنامه و تمهیدات لازم برای جار

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده ند.شومی

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.یجار
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود هد خوبشوا شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 11معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 کردروی

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 نند.کرویکردها، استراتژی را پشتیبانی می 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 رویکرد فرایندمحور

 میزان اتوماسیون فرایندها .01.5

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی یری و چابکی در جاریپذانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 ریگیاندازه

ارزیابی 

و 

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای ویتخلاقیت برای ارزیابی، اول

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 11معیار 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل یشواهد عال
 .رویکردها دارای منطق شفافی هستند 
 اند.رویکردها دارای فرایندهای تعریف شده 
 نفعان متمرکزند.رویکردها بر نیازهای ذی 

 مناسب

 رویکرد

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
  نند.کمیرویکردها، استراتژی را پشتیبانی 
  رویکردها در موارد مقتضی با رویکردهای

 دیگر مرتبط هستند.
 یکپارچه

 بندی امتیاز رویکرد:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18



 

 

 

 

 رویکرد فرایندمحور

 . فرایند مدیریت پیمانکاران01.6

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل لیشواهد عا

 سازی برنامه و تمهیدات لازم برای جاری

 بینی و فراهم شده است.رویکردها، پیش
  ،در صورت نیاز، توانایی مدیریت تغییرات

سازی پذیری و چابکی در جاریانعطاف

 رویکردها وجود دارد.

 ساختاریافته
جاری

 سازی

رویکردهای به موقع در نواحی مربوطه اجرا   عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 اجرا شده شوند.می

 سازی:بندی امتیاز جاریجمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 

 عنصر ویژگی راهنمایی 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 دم شواهدع شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی

 گیری های مناسبی برای اندازهشاخص

ها و کارایی رویکردها و اثربخشی

 سازی آنها انتخاب شده است.جاری
 شده به طور منظم های انتخابشاخص

 شوند.گیری میاندازه

 گیریاندازه

ارزیابی 

و 

ع در نواحی مربوطه اجرا رویکردهای به موق  عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی اصلاح

 شوند.می
یادگیری و 

 خلاقیت

 عدم شواهد شواهد محدود شواهد خوب شواهد کامل شواهد عالی
 گیری، یادگیری و از بروندادهای اندازه

بندی و اجرای خلاقیت برای ارزیابی، اولویت

 شود.ها استفاده میبهبودها و نوآوری

بهبود و 

 نوآوری

 بندی امتیاز ارزیابی و اصلاح:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18
 بندی نهایی:جمع 2 - 0 7 - 3 12 - 8 17 - 13 20 - 18

 

 

 


