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 1پیکرشناسیاز منظر  –مدیریت دارایی 
 پیکرشناسی )آناتومی( = مطالعه ساختار یا کارکردهای داخلی چیزی

 بررسی و تجزیه و تحلیل اجزای تشکیل دهنده آنبه منظور 
 برداریبهرهبرای  2این سند توسط مؤسسه مدیریت دارایی

 .منتشر شده است یعموماستفاده اعضای مؤسسه و نیز 

 کنیم.درباره این سند استقبال می هر پیشنهادیاز بهبود مستمر،  بهبه عنوان بخشی از تعهد خود ما 

 برداریبهرهلطفًا از آن برای  اما .کنیماستفاده کنید استقبال میسازی دیگر اعضای سازمان خود یا آموزش و آگاهاز اینکه از این سند برای مطالعه شخصی 
کنید، لطفًا کپی می نیز بخشی از آن راهر اگر  .نمایید تهیهالکترونیکی آن را  کپیو یا  )با همه محتویات آن( کپی کنیدسند را  کل تجاری استفاده نکنید،

 تجاری ما را حذف نکنید. نشانو  نماییدمنبع را ذکر 
 :ددانلود کنن وب سایت ماآدرس زیر در از  شخصاً افراد بخواهید که این سند را دیگر لطفًا از 
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 مکملسناد ا یاو  شودمیاین سند اصالح  در مواردی کهشرایط و ضوابط ما را بپذیرید.  شودمیاز شما درخواست  و فقطاست  رایگاناین سند دانلود 
در اختیار شما  هویتیبه همه افراد ثبت نام شده در سایت، اطالع خواهد داد. اطالعات مؤسسه مدیریت دارایی مراتب را ، شودمیتولید  یجدید

.گرفتنخواهد  قرارهای دیگر سازمان

 3ق نشرح
و مالکیت معنوی در مورد اطالعات  و نشر چاپ مرتبط باکلیه حقوق 

، متعلق به باشد شدهتصریح د، مگر در مواردی که موجود در این سن
های های موجود در گروه شرکتمؤسسه مدیریت دارایی یا سایر شرکت

به هر  تواندمین سندسسه مدیریت دارایی است. هیچ بخشی از این ؤم
رسانه یا نوع هر طریق از آن یا انتشار شکل مادی )از جمله فتوکپی و 

مجوز اخذ موقت و چه اتفاقی( بدون  الکترونیکی، چه بصورت وسیله
 شود. بازنشرکتبی از مؤسسه مدیریت دارایی، 
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 سلب مسئولیت
اعضای خود و  برداریبهرهبرای این سند را  ،مؤسسه مدیریت دارایی

. این سند فقط برای راهنمایی و کندمیمنتشر  یعموماستفاده 
، کارمندان یا است. مؤسسه مدیریت دارایی و نمایندگان رسانیاطالع

ناشی  هاییا زیان در قبال خساراترا گونه مسئولیتی پیمانکاران آن هیچ
. پذیرندنمیمندرج در این سند اطالعات از  برداریبهرهو یا مرتبط با از 

تخلف ، یقرارداد و دعوی این محدودیت مسئولیت در مورد هرگونه ادعا
ه استثنای اظهارات )ب نادرستانگاری(، اظهارات سهلقصور و  شامل)

. این شودمی(، نقض وظیفه قانونی یا سایر موارد، اعمال فریبکارانه
محدودیت در مسئولیت، موجب سلب یا محدودیت مسئولیت در 

تصریح ، و شروط شودنمی است مواردی که توسط قانون ممنوع شده
 .کندرا نیز فسخ نمی یمرتبط هیچ توافقنامه شده در

http://www.theiam.org/knowledge/asset-management-an-anatomy
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 IAM( 4( یت داراییسسه مدیر باره مؤ  در
 در ارتباط باکه  است و متعهد شوداداره میکنترل اعضای خود مالکیت و  تحت این مؤسسهای و غیرانتفاعی است. سسه مدیریت دارایی یک نهاد حرفهمؤ

برای افراد و نه تنها ریت دارایی رشته مدیبه پیشرفت و ترویج  وجودی ما این است کهفلسفه  .کندود را حفظ خاستقالل های تجاری و بازرگانی انجمن
های فرایند ارتقایهای ما . اولویتکمک کنیم ،عموم برداریبهرهبرای بلکه  ،ی فیزیکیهاداراییو مراقبت از  برداریبهره، ایجاد دست اندرکارهای سازمان
 است. ییدارا تیریدر حوزه مد های آنهاگیشایست محسوسارتقای کمک به افراد برای همچنین و  موفقهای تجربهآموزش و ، دانش بکارگیریتولید و 

 
 تقدیر و تشکر

ی و به ویژه مشارکت کنندگان افراداین از همه  مایل استمدیریت دارایی سسه مؤتولید شده است.  افراد زیادیچشمگیر های این سند با تالشنسخه انگلیسی 
 کند.تشکر  ،است ذکر شده این سند یانیصفحه پاکه نام آنها در 

مؤسسه مدیریت . شودمنتشر می« پیکرشناسی مدیریت دارایی»فارسی  عنواناست که با شده  تولید 5ترجمه فارسی آناتومی توسط شرکت راهبران پترو پیمان
و  توسعهکمک به مینه ی این شرکت در زهافعالیتدارایی از تالش ارزشمند شرکت راهبران پترو پیمان در ترجمه این سند به زبان فارسی و همچنین سایر 

  .   کندمیمدیریت دارایی تشکر رویکردها و دستاوردهای علمی و کاربردی مؤسسه  مدل مفهومی و ترویج 

 

 

 

 

 

 حق نشراطالعات مربوط به انتشار و 
 ده است. منتشر شhttps://www.theiam.org  این سند توسط مؤسسه مدیریت دارایی

 ه است.نشان داده شد سندویرایش در باالی هر صفحه تاریخ آخرین ویرایش و شماره 

 پیشنهادات تاریخ اصالحیهشماره 

   

                                           
 .است IAMشود، منظور همان از این پس هر جا در این متن از مؤسسه مدیریت دارایی نام برده می 4

5 Petro Contract Navigators Company (PCN Co.) 
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 مؤسسه مدیریت دارایی  پیشگفتار

 درباره این سند
های تجاری، دولتی )مرکزی و محلی( و غیر در سازمان دیزیاتوسط افراد در بسیاری از کشورها و  (آناتومی) سند پیکرشناسیهای قبلی ویرایشدانیم که میما 

 ،این سند سوم ویرایشاصالح شد. بازنگری و  2014منتشر و در سال  2011در سال  اولین ویرایش این سندو مورد استفاده قرار گرفته است. شده انتفاعی خوانده 
 . 6کنیمبیشتر استقبال می هایو پیشنهادظرات همچنان از نو ما  است آنکاربران از بسیاری  های دریافتی ازبازخوردکننده نظرات و منعکس

دستاوردهای ؛ چیستی مدیریت دارایی تدوین کردیم. شناختی عمیقتر ازمدیریت دارایی  نسبت بهبهتر  یشناختهدف ایجاد با را  مدیریت دارایی سند پیکرشناسیما 
در  ،کنندمی کمک مدیریت داراییبه هایی که ها و نگرشدانش، مهارتعالوه بر این، آن. زیربنایی و فلسفه  مفاهیم شرحاین رشته و کاربرد ؛ دامنه مدیریت دارایی

 .اندشده تشریح این سند

 مشخص کرد، سازیو مستند اخذمدیریتی  یا نظام یک سیستمقالب توان در را که میاز مدیریت دارایی هایی جنبه مرتبط باالزامات   001۵۵7-ایزواستاندارد 
رشته  تروسیع به عنوان بخشی از زمینهرا دارایی  مدیریت نظامنیز،  سند پیکرشناسیاست. بنابراین  8نظام مدیریت داراییاز  فراتر. اما رشته مدیریت دارایی کندمی

 .گیرددر نظر میمدیریت دارایی 

 سند پیکرشناسیاستفاده از 
و نکات  خواندن و فهمفعاًل ، نداریدرا این کار  انجام در حال حاضر وقت کافی برای. اما اگر تا آخر مطالعه کنید از اولسند را  این کل کهکنیم می توصیهشما به 

"مدیریت  2بخش توانید خواندن این سند را از در این رابطه می بقیه سند را نیز مطالعه کنید. وقت فرصت داشتیدهر ، و را شروع کنیدمهم  وکلیدی های بخش
مدیریت دارایی را های فعالیت بنیان و فلسفه، پایهمفاهیم ضمن پوشش ها "چرا مدیریت دارایی اهمیت دارد؟" شروع کنید. این بخش 4یست؟" و بخش دارایی چ

  را دارد!و مطالعه مدیریت دارایی، ارزش کاوش  در پی آن هستند که نشان دهندکنند و مشخص می
با . آشنا شویدها و کارکنان سازمان در ارتباط با مدیریت داراییهای با دغدغه" را بخوانید تا ؟دهدچه کسی انجام می "مدیریت دارایی را ۵بخش  می توانید سپس

 .شودمی روشنبرای شما  ،ها و افرادسازمان گروههر دو توانمندسازی  در ارتباط با، "  9مدیریت دارایی سیر بلوغیا   "سفر اصطالح مفهوم بخش،این مطالعه 

بافت و " را بخوانید. این بخش دارایی  مدیریت نظامهای مدیریت دارایی و "مدل 3، بخش بشناسیدمدیریت دارایی را تشکیل دهنده اصلی عناصر خواهید ر میاگ
ی محسوب مدیریت نظام ر از یکای فراتمقولهکه چرا مدیریت دارایی  کندمیو روشن  کندمی تشریحرا   10 ۵۵۰۰۰-ایزواستاندارد  در دارایی مدیریت نظام زمینه

 .شوندمیمعرفی در همین بخش نیز موضوع مدیریت دارایی"  39" شود.می

و یکپارچگی ارائه موضوعی  گسترهتا  مراجعه کنیدعات مدیریت دارایی" و"موض 6به بخش  توانیدفوق در موقعیتی خواهید بود که میهای پس از مطالعه بخش
به احتمال اما  -ندارند  ارتباطیکنید که برخی از موضوعات به شما یا کسب و کار شما  تصور. در ابتدا ممکن است هتر بشناسیدبشده توسط مدیریت دارایی را 

توانید میرا به هر ترتیبی که مایل هستید  6بخش های البته سرفصل! دست خواهید یافت، خودپیش بینی  فراتر از انتظار وارزشی به این بخش، کامل با مطالعه  زیاد
 دنبال کنید.

مقدمه رجوع کنید قسمت کنیم که به توصیه می لذا قویاً . استالزم را داشته ارزش  آن مطلبمگر اینکه  ایم،مطلبی را در این سند نگنجاندهما الزم به ذکر است که 
 د!را مطالعه بفرمایی 6تا بخش حداقل و امیدواریم که  ین سند را از همانجا آغاز کنیداو مطالعه 

                                           
 شود.شود و اولین ویرایش سند آناتومی به زبان فارسی محسوب میاین سند که ترجمه فارسی ویرایش سوم نسخه انگیسی سند آناتومی است، با عنوان پیکرشناسی مدیریت دارایی منتشر می 6

7 ISO 55001:2014, Asset management - Management systems – Requirements 
8 Asset Management Sysytem (AMS) 
9 Asset management journey 
10 ISO 55000:2014, Asset management - Overview, principles and terminology 
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 پیشگفتار مترجم
در رابطه با و بویژه اند. با این حال کردهمدیریت میبرای خلق ارزش بیشتر ی خود را هاداراییها از دیرباز و سازمان مردممدیریت دارایی موضوع جدیدی نیست و 

همزمان با این . شدرایج  المللیسطح بیندر و لتی در بخش خصوصی و دومیالدی  1980ی فیزیکی، استفاده از اصطالح "مدیریت دارایی" از دهه هادارایی
های آموزشی کوتاه مدت دورهگیری و در کشورهای گوناگون شاهد شکل شدرشته مدیریت دارایی نیز به تدریج به عنوان یک رشته جدید مدیریتی مطرح  ،جریان
  . ایمبودهدر این زمینه در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری های دانشگاهی دورهو حتی 

مجامع و نهادهای گوناگون دولتی و ها، دانشگاه، هاهها، مؤسسبا شتابی روزافزون جریان داشته است و انجمن المللیسطح بیناین روند طی دو دهه اخیر در 
 .    اندهای ارزشمندی داشتههای عملیاتی و کاربردی مدیریت دارایی تالشغیردولتی در زمینه توسعه و ترویج دانش و مدل

ای و بعضًا متعارض، های سلیقهی فیزیکی دارند، استفاده از رویکردها و روشهاداراییوابستگی شدیدی به  بزرگ دولتی و خصوصیاز آنجا که بسیاری از صنایع 
وری ررفت منابع و کاهش محسوس بهرهموجب هد تواندمی، هاداراییهداشت و کنارگذاری این ، نگبرداریبهرهدر مدیریت و اتخاذ تصمیمات مرتبط با ایجاد، 

 .شود ی فیزیکی در سطح کالن و ملیهاداراییکلی 
ما را (، ۹۰۰۰-گیری اثربخش از استاندارهای مدیریت کیفیت )سری ایزواستقرار نظام مدیریت کیفیت و بهره در زمینه هاکشوربسیاری از تجربه نه چندان موفق 

جدیدی را در ارتباط با ترویج فرهنگ و دانش مدیریت دارایی و بهره گیری مؤثر از استانداردها و رویکرد س بیاموزیم و مسیر دارد که از تجربیات گذشته دربر آن می
   .نشوندخطاهای گذشته تکرار در یک همکاری جمعی تالش کنیم پیش گیریم و  در های بلوغ و سرآمدی مدیریت دارایی( و مدل۵۵۰۰۰-)سری ایزو

مدیریت دارایی در دو دهه اخیر بوده است. سند آناتومی و فرهنگ توسعه و ترویج دانش  نوینایی یکی از اولین نهادهای فعال و اثرگذار در موج مؤسسه مدیریت دار
است که تاکنون در  اسنادیترین و با ارزش، یکی از مهمترین شودمیمندان فارسی زبان تقدیم عالقه “پیکرشناسی مدیریت دارایی ”که ترجمه فارسی آن با عنوان

ها و افراد قرار گرفته است. این سند و دیگر اسناد ارزشمند مؤسسه مدیریت مورد استقبال گسترده سازماندر کشورهای زیادی زمینه مدیریت دارایی منتشر شده و 
کمک در بین مخاطبان فارسی زبان مدیریت دارایی  به توسعه و ترویج فرهنگ و دانش توانندمیکه دیگری دارایی و همچنین مدارک علمی، آموزشی و کاربردی 

 مندان قرار خواهند گرفت. و در اختیار عالقه شوندمیو تألیف  پیمان ترجمه به صورت کاماًل تخصصی، توسط شرکت راهبران پتروبه تدریج و کنند، 
به ارتقای خود  های ارزشمندو نقطه نظر هاو با پیشنهاد مشارکت داشتهی پیکرشناسی مدیریت دارای یفارسسند  پدیدآوریکه در همه کسانی دانم از می وظیفه خود

مدیر توسعه کسب و کار شرکت راهبران  نیما سرمدیو آقای دکتر مدیر خدمات آموزشی ثمینه مّکی دکتر خانم اند تشکر کنم. بخصوص از کمک کرده آن تکیفی
مؤسسه مدیریت  کارکنان و مدیراندریغ های بیو کمکی کنم. از همکارمی ، صمیمانه سپاسگزاریاندتهای در تولید این اثر داشپتروپیمان که نقش مهم و ارزنده

مؤسسه رسمی شان و قرار دادن این نسخه فارسی در سایت ارزشمند یهاراهنماییها و حمایتنیز به خاطر  11اتساندی و و مک کئون دیوید آقایانویژه دارایی و به 
 . سپاس و تشکر را دارم نهایت ،مدیریت دارایی

این کار انجام مؤسسه مدیریت دارایی مأمور به  سویاز رسمًا که را دانم مراتب قدرانی ویژه خود از اعضای محترم تیم بازبینی ترجمه فارسی در ضمن الزم می
و آقای  ایاسترال کسیستا  ریحانه حسامی از شرکت  دکتر ، خانمشرکت بنتلی کانادانسترن عادلی از  مهندسدر این تیم خانم شدند، تقدیم این عزیزان نمایم. 

مؤثری بسیار نقش نیز این بزرگواران  ی اصالحیپیشنهادهاپیگیری، دقت عمل و  .اندحضور داشته استرالیا ملبورن خطوط متروی از شرکت  کبیریبهنام  مهندس
            در ارتقای کیفیت این سند داشته است.

از همه گیرم و  مات همه این عزیزان، در صورت وجود هر گونه اشکال و ایراد در متن این سند، مسئولیت کامل آن را شخصًا بر عهده میبه هر حال علیرغم زح
و یا سایت رسمی مؤسسه   info@pcngp.com ایمیل نقطه نظرات و پیشنهادهای اصالحی خود را از طریق کنممیخوانندگان محترم این سند نیز تقاضا 

   تا در ویرایش بعدی مورد استفاده قرار گیرد. اعالم بفرمایند  https://theiam.org مدیریت دارایی
 حسین شریف پور                                                                                                                                                         

  خورشیدی ۱۳۹۹  ماه فروردین برابر بامیالدی  ۲۰۲۰ آوریل                                                                                                                                                          

                                           
11 David McKeown and Andy Watts 

mailto:info@pcngp.com
https://theiam.org/
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