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مقـدمه

و  متفــاوت  رویکــرد  تســهیالت  مدیریــت  اخیــر،  ســالهای  در 
گســتردهتری را در پیــش گرفتــه اســت. امــالك و دارایی هــای 
ــا انتظــار برگشــت درآمــد و ســرمایه، ســاخته  ــاً ب خرده فروشــی عمدت
ــش و  ــت تســهیالت بایســتی افزای و احــداث می شــوند. هــدف مدیری
ــه  ــد، ب ــه باش ــای مجموع ــا و داراییه ــت فض ــی مدیری ــاء کارای ارتق
ــداف از  ــالت و اه ــتای رس ــاختمان را در راس ــه س ــه هزین ــوی ک نح
ــه  ــد. آنچــه اهمیــت دارد دســتیابی ب ــه نمای پیــش تعیین شــده، بهین
ــه  ــه در ســاختمان اســت. ب ــی و هزین ــن ترکیــب ممکــن کارای بهتری
ــه عنــوان یــک رهیافــت جامــع  عبــارت دیگــر مدیریــت تســهیالت ب
در نگهداشــت، بهبــود و ســازگاری ســاختمان و زیربنــای ســازمان در 
راســتای ایجــاد محیطــی کــه اهــداف ســازمان مربوطــه را بــا جدیــت 

ــود. ــناخته می ش ــد، ش ــری  نمای پیگی
یکــی از ارکان اصلــی مدیریــت تســهیالت، مـــدیریت تعمیـــر و 

ــت. ــداشت اس معیننگهـ
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تعمیر و نگهداری

همــه دارایی هــا و تســهیالت نیازمنــد تعمیــر و نگهــداری هســتند. از نظر 
بســیاری از صاحب نظــران، نگهــداری در مرکــز مدیریــت تســهیالت قــرار 
دارد. در طــول زمــان ســازمان ها و مجموعه هــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
ــض  ــر از تعوی ــده، اقتصادی ت ــگیرانه و برنامه ریزی ش ــداری پیش ــه نگه ک
اجــزاء و قطعــات آســیب دیده اســت. بــه منظــور اطمینــان از اثربخشــی 
ــررات  ــات و مق ــران بایســتی الزام ــه نگهداشــت طراحی شــده، مدی برنام
ــان  ــران را همزم ــت کارگ ــی و امنی ــتم های برق ــش سیس ــی آزمای قانون

رعایــت نماینــد.
 مدیــران تســهیالت غالبــاً نیازمنــد یــک اســتراتژی بــه منظــور نگهــداری 
ــه  ــی ک ــتند. در حال ــات )IT( هس ــاوری اطالع ــاس فن ــزات حس تجهی
توافقنامه هــای ارائــه خدمــات، خــود تضمین دهنــده امنیــت ایــن 
ــز اهمیــت اســت کــه  ــه خدمــات هســتند، امــا مســئله زمانــی حائ گون
ــک  ــل ی ــک محــل مث ــان در ی ــف، همزم ــات مختل ــدگان خدم ارائه کنن
مرکــز خریــد یــا مجتمــع تجــاری حضــور می یابنــد. راه حل هــای موجــود 
و در دســترس بــرای مدیــر تســهیالت، بــا انجــام مســئولیت اجرایــی بــه 
ــک مشــکل و  ــر ی ــدم تأثی ــان از ع ــه حداقل رســاندن و اطمین منظــور ب

ــر ســایر نقــاط و نواحــی مجموعــه، ارتبــاط مســتقیم دارد. خرابــی ب
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اقدامــات  کلیــه از ترکیبــی نگهداشــت، بریتانیــا؛ اســتانداردهای طبــق بــر
آن(  احیــاء سیســتم )یــا یا مــورد یــک حفــظ منظــور بــه اجرایــی و فنــی
خود  از انتظــار حــد در و کارآمــد عملکــردی بتوانــد کــه اســت نحــوی بــه

ــان دهد. نش
در حقیقت دو نوع نگهداشت وجود دارد:

برنامهریزیشده )طراحیشده، پیشگیرانه و گردشی(
برنامهریزینشده )واکنشی، پاسخ طبیعی و اضطراری(

ســازمانیافته، دوراندیشــانه نگهداشــت یــک برنامهریزی شــده نگهداشــت
شــامل  همچنیــن اســت. مســتندات از اســتفاده و کنتــرل بــر مبتنــی و
ــک  ی ــات اطالع ــه ک نحــوی ــه ب ــوده، ب شــرایط ــر ب ــی مبتن نگهداشــت
یا  معمــول پایش فرآینــد قالــب در را ســاختار یــک وضعیــت یــا سیســتم

مســتمر، دریافــت کــرده و رصــد میکنــد. 
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خدمــات  ارائــه  و  حفــظ  پایــه  بــر  برنامه ریزی شــده  نگهداشــت 
توســط کارکنــان بــا هــدف حفــظ تجهیــزات و تســهیالت بــه صورتــی 
رضایت بخــش بــا اســتفاده از نظــارت سیســتماتیک، تشــخیص و 
اصــالح نارسایی هاســت، پیــش از آن کــه نواقــص رخ دهــد یــا بــه شــکل 
ــا،  ــامل آزمایش ه ــف ش ــن تعری ــد. ای ــروز نمای ــدی ب ــایی ج ــک نارس ی
ــروز  ــه از ب ــوی ک ــه نح ــت؛ ب ــی اس ــم و جایگزین ــا، تنظی اندازه گیری ه
اتفاقــات و حــوادث جلوگیــری نمایــد. اگــر چــه نگهداشــت پیشــگیرانه در 
نــوع خود بســیار ارزشــمند اســت، امــا خطراتــی از قبیل خرابــی تجهیزات 

ــت آن وجــود دارد. ــز در مســیر موفقی ــا اشــتباهات انســانی نی ی
بــه بیــان ســاده تر، نگهداشــت برنامه ریزی شــده باعــث حفــظ تجهیــزات 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــردد. ای ــزات می گ ــر تجهی ــش عم ــا افزای و ی
ــود،  ــالق می ش ــر» اط ــع «تعمی ــی مواق ــه بعض ــی ک ــت اصالح نگهداش
موجبــات به کارگیــری مجــدد دســتگاه یــا تجهیــزات را فراهــم می نمایــد.
ــا از  ــی ی ــامل خراب ــه ش ــا غیرمترقب ــی ی ــت ناگهان ــر و نگهداش تعمی
ــارت  ــر عب ــت. تعمی ــراری اس ــت اضط ــر و نگهداش ــی، تعمی کارافتادگ
ــل  ــت قاب ــه وضعی ــتم ب ــا سیس ــورد ی ــک م ــدن ی ــت از بازگردان اس
ــوده  ــات فرس ــض قطع ــازی، تعوی ــق نوس ــش از طری ــول و رضایت بخ قب
ــت  ــای نگهداش ــتی افت وخیزه ــر بایس ــارت دیگ ــه عب ــیب دیده. ب و آس
برنامه ریزی نشــده در کنــار برنامــه اجرائــی در نظــر گرفتــه شــود.
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مدیریــت ایمــن امــوال شــامل بررســی مســتمر ســالمت یــک ســاختمان 
ــرای  ــزار کلیــدی ب ــه عنــوان یــک اب ــی وضعیــت ب اســت. امــروزه ارزیاب
ــزی اســتراتژیک ســرمایه و اولویت بنــدی تاکتیکــی  دو فرآینــد برنامه ری
ــه  ــوط ب ــروژه شــناخته می شــود. چنیــن سیســتم  هایی داده هــای مرب پ
ــر سیســتم های  ــا دیگ ــت را ب ــی وضعی ــات ارزیاب ــر و اطالع ــه عم چرخ
مدیریــت تکنولــوژی تســهیالت از قبیــل پایــش رایانــه ای و سیســتم های 

ــروژه ادغــام می نماینــد. مدیریــت و نرم افــزار مدیریــت پ
مدیــران تســهیالت می تواننــد در مراحــل اولیه، مشــکالت را شناســایی و 
نیازهــای آتــی تعمیــر و  نگهداشــت ســاختمان را از طریــق یــک رهیافت 
سیســتماتیک و بــا هــدف ارزیابــی شــرایط اجــزای مختلف یک سیســتم 
مشــخص نماینــد. ایــن مســائل ممکــن اســت شــامل بخش هایــی چــون 
ســاختار ســاختمان، پوشــش ســاختمان، سیســتم مکانیکــی، سیســتم 
الکتریکــی، طراحــی داخلــی و حمــل و نقــل ایمــن باشــد. پروتکل هــای 
ارزیابــی ســاختمان بــرای هــر یــک از اجــزاء یــا سیســتم، مــورد اســتفاده 
بــوده و بــرای حــوزه حسابرســی هــر طبقــه، رویــه دنبال شــده و مــواردی 

کــه معمــوالً بایســتی اندازه گیــری شــود، قابــل تعریــف اســت.
ــا  ــد ت ــک می کن ــهیالت کم ــران تس ــه مدی ــود ب ــت های موج چک لیس
ــران  ــد. از ســوی دیگــر مدی ــوه موجــود را شناســایی نماین مســائل بالق
تســهیالت قــادر خواهنــد بــود تــا میــزان کار موردنیــاز بــرای حوزه هــای 

نیازمنــد ترمیــم را مشــخص نماینــد.
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ــت  ــرای نگهداش ــا اج ــی ی ــت اصالح ــوان نگهداش ــه عن ــی ب خدمات ده
برنامه ریزی شــده در یــک سیســتم تعریــف می شــود. خدمات دهــی 
ــش  ــرویس را کاه ــه س ــد و هزین ــود می بخش ــی را بهب ــر، دسترس باالت
ــان  ــا نش ــتقل هزینه ه ــل مس ــه تحلی ــوط ب ــات مرب ــد. مطالع می ده
می دهــد کــه بخــش بزرگــی از هزینه هــای کل چرخــه زندگــی در بیشــتر 
سیســتم ها و محصــوالت بــه تعمیــر و نگهــداری و پشــتیبانی اختصــاص 
ــداری و  ــر و نگه ــه در برخــی سیســتم ها، تعمی ــن ک ــر ای ــالوه ب دارد. ع
پشــتیبانی بیــش از 75 درصــد کل هزینه هــای چرخــه زندگــی را شــامل 
ــک  ــدت، ی ــداری در بلندم ــر و نگه ــای تعمی ــش هزینه ه ــود. کاه می ش
امتیــاز رقابتــی کلیــدی در بازارهــای جهانــی اســت و بیشــتر شــرکت ها 
درصــدد کاهــش هزینه هــای نگهداشــت و پشــتیبانی سیســتم هســتند.

خدمات دھی
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۱7 مدیریت تسـهیالت
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مدیریت 
قراردادھای 

تعمیر و 
نگهداری

ــور  ــه ط ــتی ب ــخگویی بایس ــان پاس ــدی و زم ــتم های کلی ــه سیس کلی
خــاص در ســطح توافق نامه هــای بخــش خدمــات )SLAs( بــه تفصیــل و 
بــه طــور واضــح مشــخص گــردد. مدیــران تســهیالت می تواننــد اجــرای 
ــای  ــک راهنم ــق ی ــدف SLA از طری ــا ه ــق ب ــاص را مطاب ــات خ خدم
 )CAFM( خدمــات یــا سیســتم مدیریــت تســهیالت بــه کمــک رایانــه

ــد. ــری نماین اندازه گی

مدیریت قراردادھای تعمیر و نگهداری
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د اندیشه 
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ویژگی ھای 
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ه آ

مؤسس
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بســیاری از بســته های نرم افــزاری تعمیــر و نگهداشــت جدیــد از 
ــاغل  ــا در مش ــا و هزینه ه ــع آوری داده ه ــور جم ــه منظ ــی ب بارکدهای
خــاص اســتفاده می کننــد. ایــن بســته ها باعــث صرفه جویــی در زمــان 
ــه شــکل دســتی، زمــان و  و انــرژی شــده، در شــرایطی کــه ورود داده ب
انــرژی بســیاری می طلبــد. چنیــن بســته های نرم افــزاری بــرای ترســیم 
ــت و  ــی نگهداش ــت توال ــا و ثب ــتم ها و برنامه ه ــه سیس ــودار تاریخچ نم
درخواســت قطعــات یدکــی اســتفاده می شــود. همچنیــن می تواننــد بــه 
ــی در  ــت قانون ــت های نگهداش ــام تس ــور انج ــه منظ ــای الزم ب فرآینده
سیســتم های خــاص )بــه عنــوان مثــال ســفارش قطعــات یدکــی بــرای 

تأسیســات الکتریکــی( کمــک کننــد.

ویژگی ھای نرم افـزار

معین
د اندیشه 

 آزا
 عالى
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ه آ
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تعداد دفعات
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ــم  ــه تنظی ــوط ب ــد هســتند، مرب ــد بازدی ــه نیازمن ــواردی ک برخــی از م
مجــدد یــک ســرویس نگهداشــت برنامه ریزی شــده می شــود. شــرکت ها 
همیشــه درصدد هســتند تــا تعداد دقیــق دفعــات نگهداشــت برنامه ریزی 
موردتوافــق در SLA یــا قــرارداد را بــه وضــوح مشــخص نماینــد کــه ایــن 
ــازد.  ــر می س ــروری و اجتناب ناپذی ــا را ض ــت رویداده ــأله ثب ــر، مس ام
توالــی بازدیدهــای مربــوط بــه تعمیــر و نگهداشــت موردتوافــق معمــوالً 
براســاس الزامــات یــا توصیه هــای خدمــات موردنیــاز تعییــن می گــردد. 
ــای کاری را  ــزی باره ــی برنامه ری ــت، توانای ــزار نگهداش ــته های نرم اف بس
در طــی دوره هــای معیــن دارنــد تــا بتواننــد منابــع در دســترس را بــرای 
اجــرای وظایــف بــه بهتریــن شــکل ممکــن مــورد اســتفاده قــرار دهنــد. 
در ایــن راســتا انجــام فعالیت هــای خــارج از برنامــه نیــز مجــاز می باشــد.

تعداد دفعات بازدید ھای 
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۲۳ مدیریت تسـهیالت
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به این موارد بایستی توجه ویژه شود:
ــل  ــتی عم ــه درس ــی ب ــدات قانون ــه تعه ــا ب ــه آی ــد ک ــی نمایی     بررس

ــود. می ش
    بررســی نماییــد کــه دقیقــاً چــه تجهیزاتی در ســاختمان وجــود دارد و 
بدیــن منظــور، یــک فهرســت دقیــق از دارایی هــا موجــود اســت )احتماالً 

رایانــه ای اســت( کــه بایســتی بــه صــورت منظــم بررســی و به روز شــود.
اطمینــان حاصــل کنیــد کــه تمامــی مقــررات ســالمت و ایمنــی رعایــت 

می شــوند.
    ارزیابی ریسک را در همه سیستم ها و اقدامات اجرا نمایید.

    اطمینــان حاصــل نماییــد کــه کلیــه سیســتم ها و مؤلفه هــای ضــروری 
ــه درســتی شناســایی شــده و در  ــداوم کســب و کار شــرکت ب جهــت ت

ــده شــده اند. ــه اولویت هــای نگهداشــت گنجان مقول

مدیریت برنامه نگهداشت

معین
د اندیشه 

 آزا
 عالى

موزشى
ه آ
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ارزیابی ریسک را در همه سیستم ها و اقدامات اجرا نمایید.
اطمینــان حاصــل نماییــد کــه کلیــه سیســتم ها و مؤلفه هــای ضــروری 
جهــت تــداوم کســب و کار شــرکت بــه درســتی شناســایی شــده و در 

مقولــه اولویت هــای نگهداشــت گنجانــده شــده اند.
یــک برنامــه نگهداشــت پیشــگیرانه را بــرای کلیــه مــوارد ضــروری از 
ــعه  ــرده و توس ــی ک ــات طراح ــتم ها و اقدام ــزات، سیس ــه تجهی جمل

دهیــد.
اطمینــان حاصــل نماییــد کــه یک سیســتم نگهداشــت در دســترس و 
مبتنــی بــر ثبــت و مستندســازی نتایــج وجــود دارد که قابل اجراســت.
ــتم  ــک سیس ــل ی ــا حداق ــد )ی ــی کنی ــا طراح ــتم راهنم ــک سیس ی
ــرکت  ــتم های ش ــا و سیس ــایر رویه ه ــا س ــه ب ــت کاری( ک درخواس

ــد. ــته باش ــد داش پیون
اقدامــات مربــوط بــه نگهداشــت برنامه ریزی نشــده را در شــرایط 
غیرمترقبــه پیش بینــی نمــوده و ســاختارهای تأمیــن منابــع مرتبــط 

ــد. ــا آن را فراهــم نمایی ب
بــا مدیــر مالــی ارتبــاط صمیمــی و دوســتانه ای داشــته باشــید. زیــرا 
ســرمایه گذاری مالــی بــرای تقبــل هزینه هــای چرخــه زندگــی 

ــت. ــزات الزم اس تجهی
بــا مشــتریانتان صحبــت کنیــد. طــرز فکــر و نگــرش آنــان را دربــاره 
ــیله  ــه وس ــید )ب ــود بپرس ــه می ش ــما ارائ ــط ش ــه توس ــی ک خدمات
ــتجو  ــد را جس ــا می خواهن ــه آن ه ــه ک ــم( و آنچ ــای منظ پیمایش ه

معینکنیــد.
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نگهداشــت مؤثــر، کلیــد تضمیــن ســالمت و ایمنــی محیــط کار اســت. 
ــال تضمیــن امنیــت  ــی در قب ــه ای قانون ــه، وظیف ــک مجموع ــران ی مدی
ــر راضــی  ــن ام ــز بایســتی از ای ــران تســهیالت نی ــد. مدی ــان دارن کارکن
باشــند کــه پیمانــکاران مشــغول بــه کار در ســایت بــا دســتورالعمل ها  و 
قوانیــن ســالمت و ایمنــی کار، آشــنایی کامــل داشــته و فعالیت هایشــان 
ــک را در  ــی ریس ــن ارزیاب ــت و همچنی ــررات اس ــن مق ــا ای ــق ب منطب
ــظ  ــا حف ــرد ب ــد. عملک ــزوم اســت، انجــام داده ان ــورد ل ــه م شــرایطی ک
ســالمت و ایمنــی بایســتی در بخش هــا یــا SLAs از ابتــدا گنجانده شــود. 
ارتباطــات دوســویه منظــم در بحــث ســالمت و ایمنــی توصیــه می گردد.

ایمــنی کـارکنان
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برنامه نگهداشت پیشگیرانه

یــک برنامــه PM، وظایــف خــاص نگهداشــت را بــه دوره هــای خاصــی در 
ــه  ــای PM در هزین ــد. برنامه ه ــاص می ده ــی اختص ــدول زمان ــک ج ی
صرفه جویــی نمــوده و کاســتی ها را تقلیــل می دهنــد. طیــف برنامه هــای 
ــرفته  ــای پیش ــا آزمون ه ــه ای ت ــروری پای ــی های ض ــت از بررس نگهداش
براســاس ویژگی هــای ســاخت، متغیــر اســت. بــه طــور کلــی برنامه هــای 
کامــل و دوره ای نگهداشــت در پایــان فصــل انجــام می گیــرد، زمانــی کــه 
سیســتم ها بعــد از چندمــاه فعالیــت خامــوش می شــوند. ایــن فرآینــد، 
ــد.  ــا می کن ــرداری مهی ــرای دوره بعــدی بهره ب کســب آمادگــی الزم را ب
در حالــت ایــده آل، یــک سیســتم بایســتی فــوراً قبــل از شــروع بــه کار 
ــدام  ــن اق ــان حاصــل گــردد. ای ــا از آمادگــی آن اطمین بررســی شــود ت
ــا  ــی در هتل ه ــتم های گرمایش ــدازی سیس ــور راه ان ــه منظ ــاً ب خصوص
مهــم اســت، بــه همــان انــدازه کــه بــرای محیط هــای صنعتــی الزم بــه 
نظــر می رســد. بایســتی بــه مالــکان ســایت اجــازه کامــل بــرای بازدیــد 
از برنامــه نگهداشــت و جایگزینــی بخش هایــی کــه موردنیــاز اســت داده 
ــی در  ــن برنامه های ــای چنی ــه یافته ه ــد ب ــه بتوانن ــوی ک ــه نح ــود، ب ش

آینــده دسترســی و اطمینــان داشــته باشــند.
معین

د اندیشه 
 آزا

 عالى
موزشى

ه آ
مؤسس



مدیریت تســـهیالت۳۰
Facility Management

خـرابی 
تـاسیسات

جــدید
معین

د اندیشه 
 آزا

 عالى
موزشى

ه آ
مؤسس
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خرابی تاسیسات جدید

نصــب یــک سیســتم جدیــد کامــًال تضمینــی بــرای کار بــدون 
ــداری  ــر و نگه ــه تعمی ــز ب ــد نی ــتم های جدی ــت و سیس ــر نیس دردس
ــل  ــه دلی ــی ب ــای اساس ــداد خرابی ه ــد. تع ــاز دارن ــده نی برنامه ریزی ش
نصــب ضعیــف یــا طراحــی نامناســب بــه طــرز شــگفت آوری زیــاد اســت. 
در اینجاســت کــه یــک روش بررســی ســایت، اغلــب خطاهــای سیســتم 
ــدازی  ــل راه ان ــد در اوای ــد و می توان ــص طراحــی را برجســته می کن و نق
سیســتم از نظــر اقتصــادی مقــرون بــه صرفــه باشــد. قبــل از پایــان ســال 
اول بهره بــرداری، معقــول اســت کــه تمــام سیســتم های ســاختمان بــرای 
جلوگیــری از نقــص اساســی بررســی شــوند و ایــن در حالــی اســت کــه 
ــده  ــب را برعه ــای نص ــه خط ــالح هرگون ــئولیت اص ــا مس نصب کننده ه
دارنــد. در ایــن بیــن، وجــود پانل هــای کنتــرل دسترســی کــه بــه طــور 
ــداول  ــری مت ــتات ها ام ــی ترموس ــده اند و خراب ــی نش ــح سیم کش صحی

اســت.
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نگهداشت قطعات یدکی

بــرای پشــتیبانی از برنامــه تعمیــر و نگهــداری، نگهــداری قطعــات یدکــی 
توصیــه می شــود کــه ایــن شــامل تســمه های راه انــدازی موتــور و 
وســایل ارزان قیمــت امــا در عیــن حــال ضــروری بــرای عملکــرد صحیــح 

ــد. ــز می باش ــتم نی سیس
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تهویه ھــوا

ــه مطبــوع نیــز ضــروری اســت. فیلترهــا  ــرای سیســتم های تهوی PM ب

نیــاز بــه تعویــض منظــم دارنــد، در غیــر ایــن صــورت خســارات آن هــا 
ــد. ــه باش ــد پرهزین می توان

بــه عنــوان مثــال، شــرکتی دارای یــک واحــد بــا یــک فیلتــر بــه شــدت 
مسدودشــده بــود کــه عالئــم ســوختگی ناشــی از اصطــکاك روی ایــن 
عنصــر مشــهود بــود. ایــن مــورد ممکــن بــود باعــث ایجــاد آتش ســوزی 
ــه موقــع مــورد بررســی و توجــه قــرار  جــدی شــود امــا خوشــبختانه ب

گرفــت.

معین
د اندیشه 

 آزا
 عالى

موزشى
ه آ

مؤسس



مدیریت تســـهیالت۳۶
Facility Management

ابــزار
بررسی

(تست)
معین

د اندیشه 
 آزا

 عالى
موزشى

ه آ
مؤسس



۳7 مدیریت تسـهیالت
Facility Management

ابزار بررسی(تست)

وجــود تجهیــزات نظــارت و کنتــرل پیشــرفته بســیار ضــرورى هســتند. 
کلیــه مهندســان مجموعــه بایــد بــراى دســتیابى بــه حداکثــر ایمنــى و 
ــادر  ــرار داده و ق ــورد بررســى ق ــى، آنالیزورهــاى گاز دودکــش را م کارای
بــه تفســیر نتایــج باشــند. ایــن مســأله غالبــاً بــه مــرور مى توانــد موجــب 

ــود. ــا ش ــى در هزینه ه صرفه جوی
ــاى بخــارى مواجــه  ــا دیگ ه ــن بررســى هاى خــود ب مهندســان در حی
مى شــوند کــه در باالتریــن ســطح خــود، تنهــا 40 درصــد کارایى داشــته، 

در حالــى کــه بایــد بــا کارایــى در حــدود 80 درصــد فعالیــت کننــد.
ایــن امــر باعــث افزایــش مصــرف ســوخت سیســتم مى شــود و از همــه 
مهم تــر مى توانــد منجــر بــه مســدود شــدن دودکش هــا شــود، کــه بــه 

نوبــه خــود احتمــال انتشــار گاز مونواکســید کربــن را افزایــش مى دهــد.
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آموزش کارکنان

غالبــاً روش هــاى اساســى بــراى تعمیــر و نگهــدارى وجــود دارد کــه بدون 
ــل  ــدان قاب ــر و نگهــدارى، توســط خــود کارمن ــه مهنــدس تعمی ــاز ب نی
انجــام اســت. ایــن مــوارد از عمــل فشــردن دکمــه تنظیــم مجــدد دیــگ 

بخــار تــا راه انــدازى مجــدد کل سیســتم متغیــر مى باشــد. 
ــن، کار  ــى معی ــا در فواصــل زمان ــى فیلتره ــال، جایگزین ــوان مث ــه عن ب
ــام  ــپارى  انج ــیوه درون س ــه ش ــد ب ــه مى توان ــت ک ــاده اى اس ــبتاً س نس
شــود، مشــروط بــر ایــن کــه دســتورالعمل هاى الزم بــه کارکنــان ارائــه 

شــده باشــد.
ــاختمان  ــده س ــت پیچی ــتم هاى مدیری ــت از سیس ــه صحب ــى ک هنگام
مبتنــى بــر رایانــه مى شــود، مدیــران مجموعه هــاى اقتصــادى بایســتى 
ــرد را تفســیر  ــرار مى گی ــى کــه در اختیارشــان ق ــوه اطالعات ــد انب بتوانن

کننــد. در ایــن راســتا، آمــوزش یــک نیــاز اساســى تلقــى مى شــود.
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مسائل زیست محیطی

برخــى از مجموعه هــاى جدیــد، بــه شــکلى طراحــى شــده اند تــا انتشــار 
ــه ازن تأثیــر مى گــذارد،  ــر الی ــت شــده ب ــه اى را کــه ثاب گازهــاى گلخان
بــه حداقــل کاهــش دهنــد. آگاهــى از انتشــار ایــن گازهــا و آســیب هاى 
ناشــى از آن، مســأله اى اســت کــه همــه افــراد در یــک صنعــت بایســتى 
بــه طــور جــدى بــه آن توجــه نماینــد. همچنیــن در آینــده ممکن اســت 
اســتانداردهایى بــراى کنتــرل بازدهــى انــرژى وجــود داشــته باشــد، بــه 
ویــژه آن هایــى کــه در سیســتم هاى مدیریــت ســاختمان کاربــرد دارنــد.
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مدیریت خدمات
مدیــران تأسیســات در هنــگام خریــد لــوازم برقــى جدیــد، بایــد تصمیــم 
ــا خیــر.  ــد ی ــه انعقــاد قــرارداد مدیریــت خدمــات بپردازن ــد کــه ب بگیرن
ــون از  ــه اکن ــوازم و وســایل ک ــه ل ــن گون ــوژى در ای ــا پیشــرفت تکنول ب
برنامه هــاى حیاتــى و مهم تــرى حمایــت و پشــتیبانى مى کننــد، اتــالف 
ــوازم و دســتگاه ها کمتــر شــده و کمتــر نیــز  ــه دلیــل خرابــى ل وقــت ب

ــد. ــول مى باش ــل قب قاب
بــا ایــن حــال و بــا وجــود ادعــاى ســازندگان، هیچ چیــز غیرقابــل اجتناب 
نیســت. مــواردى وجــود خواهــد داشــت (هــر چنــد نــادر) کــه بــه هنــگام 
بــروز مشــکالت، وســایل نیازمنــد تعمیــرات  باشــند. ایــن زمانى اســت که 

مهنــدس خدمــات بــه بهتریــن دوســت و همــکار تبدیل مى شــود. 
تولیدکننــدگان محصــوالت، عمدتــاً بســته هاى خدمــات پــس از فــروش 
متعــددى را جهــت اطمینــان بــه کاربــران ارائــه مى دهنــد، تــا تضمیــن 
ــدس  ــک مهن ــود، ی ــى ش ــص فن ــار نق ــى دچ ــر محصول ــه اگ ــد ک کنن

ــراى ارائــه کمــک در حالــت آمــاده بــاش قــرار دارد. خدمــات ب
چنیــن قراردادهــاى مدیریــت خدمــات (کــه معمــوالً بــا عنوان بســته هاى 
ضمانــت بلندمــدت تعریــف مى شــوند)، در ابتــدا ممکــن اســت پرهزینــه 
بــه نظــر برســند، امــا زمانــى کــه بــا صــرف کمتریــن زمــان و تنهــا بــا 
ــوردار  ــرب برخ ــدس مج ــک مهن ــات ی ــاس از خدم ــک تم ــرارى ی برق

ــان مى شــود. ــى نمای ــن قراردادهای ــاى چنی مى شــوید، مزای
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در شــرکت ها، قراردادهــاى مدیریــت خدمــات نقشــى اساســى در خریــد 
اولیــه یــک محصــول دارنــد. هنــگام خریــد یــک قطعــه جدید تجهیــزات، 
نــه تنهــا وجــود ضمانت نامــه معتبــر الزم و ضــرورى اســت، بلکه شــرکت 
بایــد بــا مقایســه قیمت هــا و بــا بهتریــن قیمــت ممکــن خریــد نمایــد 
ــات جامــع همــراه باشــند.  ــک بســته خدم ــا ی ــز ب ــزات نی ــن تجهی و ای
در غیــر ایــن صــورت، هزینــه از دســت دادن قــدرت تولیــد و بهــره ورى 
ــد  ــراى خری ــد از ســرمایه صرف شــده ب ــه تنهایــى مى توان در ســازمان، ب

تجهیــزات فراتــر رود.
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وشندگان خدمات مدیریت فر
ــد  ــزات جدی ــار تجهی ــر ب ــه ه ــددى ک ــازمان هاى متع ــود س ــا وج ب
خریــدارى مى کننــد و بــه دنبــال بهتریــن معامــالت هســتند، بعیــد بــه 
نظــر مى رســد کــه هــر وســیله اى تنهــا از یــک فروشــنده واحــد تهیــه 
 شــود. بــه عنــوان مثــال، ســازمان هایى کــه بــه دنبــال مدیریــت چندیــن 
دســتگاه الکترونیکــى هســتند، بایــد یــک پیمانــکار تعمیــر و نگهــدارى 
ــد. چــون هــر فروشــنده اى ممکــن اســت یــک  واحــد را در نظــر بگیرن
راه حــل خدمــات منحصــر بــه فــرد و متناســب بــراى طیــف وســیعى از 
محصــوالت خــود ارائــه دهــد، ایــن بــدان معناســت کــه یــک ســازمان 
ممکــن اســت همزمــان بــه توافق هــاى مختلفــى بــا چندیــن فروشــنده 

دســت یابــد.
بــه عنــوان مثــال، ایــن احتمــال را در نظــر بگیریــد کــه «برنــد X» ماننــد 
ــرکت  ــک ش ــف را در ی ــر، شــش محصــول مختل ــنده دیگ ــار فروش چه
خــاص راه انــدازى کــرده اســت و هــر یــک بــه نوبــه خــود یــک توافق نامــه 
ارائــه خدمــات متناســب بــا هــر محصــول ارائــه داده انــد [ســرور ایمیــل، 

چاپگــر شــبکه، UPS، رایانه هــاى شــخصى، و غیــره].
در صــورت عــدم موفقیــت یکــى از ایــن محصــوالت و نیــاز بــه حضــور 
یــک مهنــدس مجــرب، ســازمان بایســتى مــدت زمــان زیــادى را بــراى 
ــه  ــد کــه ممکــن اســت هزین ــات مناســب صــرف نمای شناســایى خدم
باالیــى را بــراى ســازمان در پــى داشــته باشــد و بهــره ورى آن را دچــار 

مشــکل نمایــد.
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۴9 مدیریت تسـهیالت
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راه حل خدمات کامل
در اصــل، راه حــل خدمــات کامــل یــک ایــده ســاده اســت: یــک مجموعه، 
ــه دســتگاه هاى شــرکت فراهــم  ــراى کلی ــات را ب ــت کامــل خدم مدیری
مى کنــد. در عمــل، خیلــى ســاده نیســت؛ بــه عنــوان مثــال، بعیــد اســت 
کــه یــک شــرکت ســازنده دســتگاه فتوکپــى بتوانــد پشــتیبانى فنــى را 

بــراى یــک خطــاى ســرور انجــام دهــد. 
در پــِس راه حــل خدمــات کامــل، فــرض اساســی مدیریت خدمــات وجود 
ــات  ــل خدم ــر؛ راه ح ــارت بهت ــه عب ــى. ب ــی و کارشناس ــک فن دارد: کم
ــراى مجموعــه خاصــى از محصــوالت  ــژه اى را تنهــا ب کامــل، کمــک وی

.UPS ــا ــى و ی ــه دســتگاه فتوکپ ــه مى دهــد، از جمل ارائ
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مدیریت خدمات شخص ثالث
ــده  ــا ارائه دهن ــوان تنه ــه عن ــد ب ــده واح ــک تولیدکنن ــدل، ی ــن م در ای
ــان،  خدمــات بــه مشــترى فعالیــت مى کنــد، بنابرایــن در ســازمان میزب
خدمــات و پشــتیبانى مســتقیمى را بــراى همــه برندهــاى موجــود ارائــه 

مى دهــد.
در صــورت بــروز مشــکل و خرابــى، کاربــر بــا تولیدکننده محصــول تماس 
 گرفتــه و آن هــا یکــى از مهندســین خدمــات خــود را بــراى رفــع مشــکل 
فنــى اعــزام مى نماینــد. بــا وجــود مزایــاى بــارز ایــن روش (یــک قــرارداد 
بــراى کلیــه نیازهــاى  خدمات دهــى محصــول)، ســازنده بایــد بتوانــد بــه 
تمامــى برندهــاى یــک محصــول خــاص تــا ســطح باالیــى خدمــات ارائــه 

. هد د
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مدیریت
ون سپـاری بر

(پشتیبانی 
معینکل)

د اندیشه 
 آزا

 عالى
موزشى

ه آ
مؤسس



۵۳ مدیریت تسـهیالت
Facility Management

ــک  ــق ی ــل، از طری ــدل قب ــیوه م ــه ش ــز ب ــپارى نی ــت برون س مدیری
ــهیل کننده  ــوان تس ــه عن ــه ب ــود ک ــام مى ش ــد انج ــده واح تولیدکنن
ــا  ــر ب ــى، کارب ــد. در صــورت خراب ــکار) عمــل مى کن ــا پیمان ــات (ی خدم
تولیدکننــده محصــول بــراى پشــتیبانى فنــى تمــاس مى گیــرد. پــس از 
دریافــت تمــاس، تجزیــه و تحلیــل مــى شــود تــا مشــخص شــود کــدام 
ــا  ــام تجــارى خــاص از محصــول دچــار نقــص فنــى شــده اســت و آی ن
پیمانــکار بــراى پشــتیبانى از دســتگاه موردنظــر مجهــز اســت یــا خیــر. 
در ایــن شــرایط، بــه جــاى اعــزام مهنــدس پشــتیبانى، خــود تولیدکننده 
ــک  ــه ی ــاى خــاص را ب ــرویس دهى واحده ــد)، س ــه الزم باش ــى ک (جای
ــن روش،  ــتفاده از ای ــا اس ــد. ب ــپارى مى نمای ــاص برون س ــنده خ فروش
کاربــر ضمــن بهره گیــرى از یــک فرآینــد تمــاس متمرکــز پشــتیبانى، از 

ــرد. ــه و خــاص فروشــندگان ســود مى ب ــه صرف ــرون ب ــات مق خدم

ون سپاری مدیریت  بر
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۵۵ مدیریت تسـهیالت
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90 درصــد مدیریــت تعمیــر و نگهداشــت، مدیریت اطالعــات و 10 درصد 
آن مهندســى اســت. بــراى اجــراى کارآمــد فرآینــد تعمیــر و نگهداشــت، 
وجــود یــک سیســتم اطالعاتى مناســب ضــرورى بــوده و بایســتى مبتنى 

بــر یک سیســتم کنتــرل و مدیریــت رایانــه اى (CMMS) باشــد.
اگــر محیــط شــما از نظــر تجهیــزات فشــرده اســت، بــا وجــود خرابى هاى 
احتمالــى کــه مى توانــد عملیــات را مختل یــا ایمنــى را به خطر بینــدازد، 

نداشــتن CMMS ممکــن اســت پیامــد جدى به همراه داشــته باشــد.
ــاد و  ــى زی ــاى عملیات ــا هزینه ه ــازمان ب ــه س ــت ک ــدان معناس ــن ب ای

ــود. ــت مى ش ــد، مدیری ــش نمى یاب ــتى کاه ــه درس ــه ب ــى ک خطرات
توجــه داشــته باشــید کــه تصمیم گیــرى در مــورد اســتفاده از نرم افــزار 
CMMS تنهــا نیمــى از داســتان اســت، پشــتیبانى و خدمــات ارائه شــده 

ــت  ــز اهمی ــزار حائ ــود نرم اف ــدازه خ ــه ان ــزار، ب ــنده نرم اف ــط فروش توس
اســت.

مدیریت  تعمیر و نگهداشت
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ــم  ــى مه ــزار مدیریت ــک اب ــرد (KPIs) ی ــدى عملک ــاخص هاى کلی ش
ــراى اندازه گیــرى  ــب ب ــراى اندازه گیــرى عملکــرد تجــارى اســت و اغل ب
ســطح تعمیــر و نگهداشــت نیــز مــورد اســتفاده قــرار مى گیــرد. برخــالف 
ــرات و  ــازده تعمی ــورد ب ــه اى در م ــخت گیران ــاى س ــات، معیاره عملی
نگهــدارى وجــود نــدارد و اندازه گیرى هــاى انجام شــده، اغلــب بــه 

ــل دســتکارى هســتند. آســانى قاب
KPIهــاى تعمیــرات و نگهداشــت بایــد بــا KPI هــاى عملیاتــى یکپارچــه 

شــوند و «متعــادل» باشــند، و ســه معیــار اصلــى دیگــر وجــود دارد کــه 
بایــد هنــگام تصمیم گیــرى در مــورد اندازه گیــرى جنبه هــاى تعمیــرات 

و نگهداشــت در نظــر گرفتــه شــود:
     KPI ها باید رفتار صحیح را ترغیب کنند.

ــر  ــه نظ ــوب» ب ــه «خ ــدف ک ــن ه ــا ای ــا ب ــا» تنه ــتکارى آن ه     «دس
ــد. ــوار باش ــتى کارى دش ــند، بایس برس

     اندازه گیرى آن ها نیازمند تالش زیادى نباشد.
بــه دنبــال KPIهایــى باشــید کــه کامــًال مرتبــط هســتند و ســه معیــار 

ــد.  ــرآورده مى کنن ــوق را ب ــر شــده ف ذک

شاخص کلیدی عملکرد
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اجرای مدیریت تعمیر و نگهداشت در 
مجتمع ھای تجاری چند منظوره

مراکــز خریــد (SC)، ســاختمان هایى مــدرن بــوده کــه بــه فعالیت هــاى 
تجارى/خدماتــى بــا فضاهــاى گســترده و بــا برخــوردارى از ویژگى هــاى 
مال هــا بــه شــکل طبقه بنــدى شــده اختصــاص دارنــد. بــه طــور کلــى 
مراکــز خریــد ســاختمان هایى چندطبقــه هســتند کــه شــامل پارکینگ، 
چندیــن فروشــگاه، بخــش فنــى، مدیریت و بخــش خرید هســتند. ارتباط 
بیــن طبقــات بــه وســیله آسانســورها و پله هــاى برقــى بــراى مشــتریان و 
راهروهــا بــراى تکنســین ها برقــرار مى شــود کــه در ایــن شــرایط ســعى 
مى گــردد کاالهــاى فروشــگاه ها و حمــل زبالــه را بــدون ایجــاد اخــالل در 
فضاهــاى عمومــى مرکــز تجــارى منتقــل نمایند. همچنیــن ایــن راهروها 

در شــرایط اضطــرارى نیــز مــورد اســتفاده قــرار مى گیرنــد.
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مدیریــت تســهیالت در مراکــز خریــد بــه منظــور اطمینــان از کارکــرد 
مراکــز و تســهیالت از قبیــل سیســتم هاى قــدرت، سیســتم هاى 
(پمپ هــاى گردشــى، چیلرهــا، فن هــا، واحدهــاى انتقــال هــوا، برج هــاى 
خنک کننــده و ...)، سیســتم هاى تأمیــن آب آشــامیدنى و فاضــالب 
(پمپ هــاى گردشــى، سیســتم هاى توزیــع و جمــع آورى، مواد شــیمیایى، 
ــق،  ــاء حری آتش نشــانى (آتش نشــانى خــودکار و قرقره هــاى شــبکه اطف
ــون  ــات (تلویزی ــارت و ارتباط ــتم هاى نظ ــش و ...)، سیس ــاى آت پنل ه
مــدار بســته، تلفــن و ...) و سیســتم هاى جابجایــى (آسانســورها، پله هــاى 

ــه) اجــرا و پیاده ســازى مى شــوند. ــى و نوارهــاى نقال برق
بهره بــردارى و مدیریــت مناســب یــک مرکز خریــد در موفقیت آن بســیار 
مهــم اســت و معمــوالً توســط یــک تیــم چندکارکــردى بــا هدف پوشــش 
حوزه هــاى مدیریــت، بازاریابــى، محوطه ســازى و فضاى ســبز، نگهداشــت، 
امنیــت و غیــره هدایــت مى شــود. یکــى از مهم تریــن کارکردهــاى 
مدیریــت، بهینه ســازى بازگشــت ســرمایه اســت کــه بــر اســتراتژى هایى 
بــه منظــور بــه حداقــل رســاندن هزینه هــاى عملیاتــى شــامل مدیریــت 

دارایــى، مدیریــت عملیــات و تســهیالت متمرکــز مى شــود. 
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تعمیــر و نگهــدارى نقــش مهمــى در مدیریــت دارایــى دارد. نگهداشــت، 
یــک بخــش ضــرورى در کســب و کار مجتمع هــاى تجــارى اســت. 
سیســتم هاى مدیریــت نگهداشــت بایســتى کارایــى یــک مجتمــع تجارى 
ــد.  ــن نماین ــک تضمی ــود ســرمایه گذارى مال ــظ و بهب را در راســتاى حف
ــر  ــر از تعمی ــارى فرات ــع  تج ــب و کار مجتم ــت در کس ــوم نگهداش مفه
تجهیــزات و یــا سیستم هاســت. ضــرورى اســت کــه فرآینــد نگهداشــت 
مجموعــه، آینــده دارایــى (مجتمــع تجــارى) را از طریــق اجــراى برنامــه 
نگهداشــت کــه شــامل فعالیت هــاى الزم بــه منظــور حفاظــت از زیربنــاى 

فیزیکــى و خدمــات پشــتیبانى اســت، بیمــه نمایــد.
ایــن نــوع از مدیریــت بــه منظور تضمیــن کیفیت و اثربخشــى نگهداشــت 
تســهیالت مهــم مى باشــد و بســتگى زیــادى بــه ســایز مجتمــع و نــوع 

ســازه دارد.
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در یــک مجتمــع تجــارى، مجموعــه اى از تســهیالت در دســترس بــراى 
عمــوم مــردم و صاحبــان فروشــگاه ها از قبیــل پارکینــگ، ســرویس هاى 
ــى،  ــاى برق ــورها، پله ه ــانه ها، HVAC، آسانس ــم و نش ــتى، عالئ بهداش
تلفن هــاى عمومــى و دســتگاه هاى خودپــرداز وجــود دارد کــه آســایش 
ــتر  ــه بیش ــر چ ــذب ه ــث ج ــوده و باع ــم نم ــا را فراه ــش فض و آرام
مشــتریان مى شــوند. بنابرایــن ایــن مســأله بــراى مدیریــت یــک مجتمــع 
تجــارى مهــم اســت کــه بتوانــد ســطوح بــاالى رضایــت فروشــگاه داران 
ــه  ــت آورد. در چرخ ــه دس ــان ب ــورت توأم ــه ص ــدگان را ب و مصرف کنن
زندگــى یــک مجتمــع تجــارى، نگهداشــت یــک نقــش اساســى در ارتقــاء 
عملکــرد ســاختمان ایفــا نمــوده و ضــرورى اســت کــه ایــن مســأله در 
ــز  ــرد مراک ــردد. عملک ــز لحــاظ گ ــم از طراحــى نی ــى اع مراحــل ابتدای
خریــد و اجــزاء آن هــا بســتگى زیــادى بــه نگهداشــت مســتمر دوره اى و 
مطابــق بــا یــک برنامــه مشــخص و ســازمان یافته دارد. در حالــى کــه نیاز 
بــه کاهــش هزینه هــاى عملیاتــى هــر لحظــه بیشــتر مى شــود، بایســتى 
ایــن اطمینــان حاصــل شــود کــه تســهیالت موجــود در مجتمــع تجــارى 
ــت  ــى در امنی ــه خلل ــدون آن ک ــوده، ب ــل نم ــد عم ــکلى کارآم ــه ش ب

مجتمــع بــه وجــود آورد.
معین

د اندیشه 
 آزا

 عالى
موزشى

ه آ
مؤسس



۶۳ مدیریت تسـهیالت
Facility Management

معین
د اندیشه 

 آزا
 عالى

موزشى
ه آ

مؤسس



مدیریت تســـهیالت۶۴
Facility Management

منابع:

1. Booty, F. (2009). Facilities management handbook. Routledge.

2. Moreira, J., Pereira, L. M., & Ávila, P. (2015). Shopping centres 

maintenance management performance: A case study. FME 

Transactions, 43(4), 328-334.

3. Toe, D. D. (2015). An overview of facilities management strategies 

employed in shopping centers in Johannesburg, South Africa (Doctoral 

dissertation).

معین
د اندیشه 

 آزا
 عالى

موزشى
ه آ

مؤسس



۶۵ مدیریت تسـهیالت
Facility Management

معین
د اندیشه 

 آزا
 عالى

موزشى
ه آ

مؤسس



مدیریت تســـهیالت۶۶
Facility Management

معین
د اندیشه 

 آزا
 عالى

موزشى
ه آ

مؤسس




