
 

 

 

استفاده  رسیدن به این شناخت، منظوربهب از وضعیت فعلی است. گام نهادن در مسیر تعالی مستلزم شناخت مناس

 کننده است. از نگاه تیزبین یک خبره بیرونی و همچنین یک مدل جامع بسیار کمک

 مند شوید:های فیزیکی از مزایای زیر بهرهمدیریت دارایی ملی با حضور در پنجمین جایزه

 ؛یم(در جهان )مدل تعالی آپتاارزیابی جنبه با استفاده از فراگیرترین مدل  10وضعیت سازمان در  ارزیابی 

 افزارها و فرایندهای ارزیابی واحدهای مختلف تولید، نگهداری و تعمیرات، ایمنی، آموزش و همچنین نرم

 ؛سازمان

 ؛ها در دنیاهای داخلی و بهترین نمونهبا سایر سازمان وضعیت مقایسه 

 ؛شناخت مسیر حرکت به سمت تعالی 

 هاشناخته شدن در بین سایر سازمان. 

 

 

  2019PAM AWARD های فیزیکیمدیریت داراییملی نجمین جایزه پ

 با ریاست دکتر 
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اطالعات و  ،هانگرفته است و سازمان تجهیزات صورتهای کشور ارزیابی مناسبی از وضعیت در بسیاری از سازمان

های مناسبی در راستای افزایش تولید و کاهش استراتژیتاکنون آگاهی کافی در این مورد ندارند. به همین دلیل 

 ها اتخاذ نشده است.ههزین

ترین شده، شناختهUPTIMEمدل تعالی  منطبق بردر یک چهارچوب عملی  های فیزیکیت داراییمدیری ارزیابی

مورد  مدل تعالی آپتایم شود.الملل، اجرا میبین های فیزیکی در سطح کشور وو پراجراترین مدل مدیریت دارایی

ها از آن این وزارتخانه های فیزیکییت دارایینامۀ مدیرنظامدر تدوین  و است و نیرو در ایران نفت هاییید وزارتتأ

 .است شده الگوبرداری

 

 

 

 

های برای سازمان وری است وبهره در زمرۀ جوایز حوزه، PAMAWARD های فیزیکیملی مدیریت داراییجایزه 

)استراتژی،  جنبه 10 را در شما وضعیت سازمان های فیزیکی،ارزیابی مدیریت دارایی. شوددارایی محور توصیه می

افزارهای پشتیبان، ها و نرمنیروی انسانی، مدیریت عملکرد، مدیریت کار، مدیریت مواد و قطعات یدکی، سیستم

و راهکارهای  دهدیممورد ارزیابی قرار  نگهداری و تعمیرات، فرایندها، تجهیزات، کارهای تیمی( یهابرنامه

 دهد.برداری و نگهداری تعمیرات را به سازمانتان پیشنهاد میبهره یالمللنیب

 UPTIMEکمک مدل  ها باافزایش تولید و کاهش هزینه آغاز تحول در

  PAMAWARD - های فیزیکیمدیریت دارایی ملی مخاطبان جایزه



 
 

 :هستند زیر شرحبه  های فیزیکیمدیریت داراییملی جایزه مخاطب پر صنایع

 ؛نفت، گاز و پتروشیمی 

  ،؛برق نیروی انتقال و توزیعتولید 

 آب و فاضالب؛ 

 فوالد، مس و آلومینیوم؛ هایمجتمع 

 ؛صنایع معدنی 

 صنایع غذایی؛ 

 ؛هواپیمایی و زیساسازی، کشتیصنایع خودرو 

 ؛ونقلحمل 

 صنایع نظامی؛ 

 ؛صنایع مخابرات و ارتباطات 

 ؛هاو بیمارستان تجاری هایمجتمع، سیساتأت، ساختمان 

  ها را تشکیل ای از سرمایه آنهای فیزیکی بخش عمدهکه به نوعی تجهیزات و دارایی یسایر صنایعو

 .دهدمی

 

 

 



 

 

معرفی برگزیدگان  هدف با، PAMAWARDفیزیکی  هایداراییشورای راهبری و دبیرخانه جایزه ملی مدیریت 

برای  2015 سالها به شناخت و فعالیت در این حوزه، در های فیزیکی و ترغیب سازماندر حوزه مدیریت دارایی

های مطرحی از صنایع مختلف های گذشته، سازماندوره متوالی برگزار شده در سال 4. در اولین بار تشکیل شد

ها در زیر مالحظه نام برخی از این سازمان اند.یکی را اجرا کردههای فیزکشور، فرایند ارزیابی مدیریت دارایی

 شود:می

 همراه اول -

 پتروشیمی آریاساسول -

 توزیع برق شهرستان مشهد -

 پاالیشگاه چهارم پارس جنوبی -

 پاالیشگاه گاز بیدبلند -

 خودروتام ایران -

 پتروشیمی تبریز -

 آبفا منطقه یک تهران -

 و ... -

 

 کنید. کلیکبرای کسب اطالعات بیشتر در خصوص برگزیدگان جایزه 

 

شوند. در اغلب این های فیزیکی در ایران محسوب میالگو در حوزه مدیریت دارایی عنوانبهها برخی از این سازمان

های فیزیکی شکل گرفته و در حال حاضر پشتیبانی و تعهد مدیران ارشد و ، فرهنگ مدیریت داراییهاسازمان

 های فیزیکی است.های مدیریت دارایی، حامیِ اجرای برنامهکارکنان

 

 PAMAWARDبرگزیدگان 
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 2015از سال های فیزیکی با هدف حمایت از این رویداد بزرگ و مؤثر مدیریت داراییملی شورای راهبری جایزه 

علینقی دکتر ویژه  لبه شکدانشگاه صنعتی شریف و  اساتید ی قدرتمند ازترکیب شکل گرفته است. این شورا شامل

ملی مدیریت  رئیس جایزه عنوانبه (صنعتی شریف دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه گذارانیبن) مشایخی

بخش  یر وشرکت توان نمایندگان ،وزارت نفت و شرکت ملی گازبلندپایه دولت در مدیران  ،های فیزیکیدارایی

های مرکز مدیریت دارایییکی از نویسندگان کتاب آپتایم، مدیر آموزش  علی زواشکیانیدکتر ، خصوصی

 امین جهانیانو مهندس های تربیت ارزیاب و ناظر دوره علمی جایزهدبیر فیزیکی دانشگاه تورنتو کانادا، به عنوان 
 است. و ارزیاب ارشد جایزهدبیر اجرایی 

 های فیزیکیمدیریت داراییملی شورای راهبری جایزه 
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 تیریدماستاد دانشگاه و چهره ماندگار عرصه  ،یخیمشا ینقیدکتر عل استیبه رآخرین جلسه شورای راهبری 

 فیشر ینعتصو اقتصاد دانشگاه  تیریکشور و در دانشکده مد عیارشد صنا رانیو مد ندگانیکشور و با حضور نما

 برگزار شد. 10/06/1398در تاریخ 

 

 .کنید کلیکاینجا  جهت مطالعه گزارش کامل آخرین جلسه شورای راهبری

المللی ایمنی و های فیزیکی همزمان با چهاردهمین همایش بینپنجمین جایزه مدیریت دارایی

 شود.برگزار می 1398دی ماه  10در تاریخ  های فیزیکیمدیریت دارایی

 

 02188472832شماره تماس: 

                                                                                                  02189785517شماره فکس: 

 

 کنید. کلیکبرای کسب اطالعات بیشتر و تماس با ما 

www.pamaward.ir 

info@pamaward.ir 
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