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روابط يا ارتباط زماني متعالي است كه  تمام اعضاء انجمن به ماهيت ذاتي و دروني روابط خـود اهميـت دهنـد،                       

 .تر از هيچ كوششي دريغ نورزد بدين معنا كه هر فردي براي كارايي بيش

نافع اقتصادي يا اجتمـاعي، و      تواند داشته باشد، براي م      پيوندند، علل متعددي مي     ها مي   كه چرا افراد به انجمن      اين

هـا بـر رويهـم     يا به خاطر انجام كارهاي ابتكاري و حتي غير عادي، يكي از اين عوامل به تنهـايي و يـا تمـام آن        

 .تواند در شرايط خاصي، انگيزه فرد را تشكيل دهد مي

منظور ارضـا   ه افراد به توانيم بگوييم ك  طور كلي مي براي عضويت در يك انجمن، داليل گوناگوني وجود دارد، به 

هايي را كه يك شخص به        يابند هدف   آنان در مي  . پيوندند  هاي فردي خود، به انجمن مي       و برآورده ساختن هدف   

 .پذير است ها امكان ها و با مساعدت و مشاركت در آن ها دسترسي يابد، از طريق انجمن تواند به آن تنهايي نمي

ها است، از سوي ديگر، در نتيجه تالش افراد براي نيل به اهداف       جمندرك روشن از اهداف، مستلزم شناخت ان      

آنان كـه بـه يـك    . اين اهداف است اي براي انجام و نيل به    انجمن وسيله . شود  فرديشان، يك انجمن تشكيل مي    

 .هاي خود نيز برسند كوشند تا از طريق انجمن به هدف پيوندند، ضمن همكاري با انجمن، مي انجمن مي

وري و سهم مشخصي از مجموعه كارايي و بازدهي را براي انجمن ايجـاد                 بهره ،رود، افراد   ي ديگر انتظار مي   از سو 

عنـوان سـهم      رود افـراد بـه        آيد كه انتظـار مـي       شمار مي    كنند، استعداد، وقت، تالش و پول، از جمله عواملي به         

 .مشاركت، در اختيار انجمن قرار دهند

گيـرد،    ها مورد توجه قرار مي      جمله عوامل مهمي است كه در تشكيل و ابقاي انجمن         اهداف فردي و اجتماعي، از      

زماني كه يك انجمن موجود، در ارضاي اهداف . توانند شكل بگيرند ها نمي  بدون اهداف فردي و اجتماعي، انجمن     

ـ                    د، زيـرا در غيـر      فرد و اجتماع، توقفي ايجاد كند، چنين انجمني هرچه زودتر بايد راه و روش خود را تغييـر ده

 .صورت، تشكل خود را متزلزل ساخته و از موجوديت ساقط خواهد شد اين

انجمن براي بقاي خـود     . تواند نشكيل شود و ادامه راه دهد        اگر اهداف فردي و اجتماعي از بين برود، انجمن نمي         

 .م كندمجبور است به طور دقيق اهداف افراد و ذينفعان را شناسايي و در جهت ارضاي آن اقدا

اين امكان وجود دارد كه فردي با يك برداشت و هدف خاص، وارد انجمن مورد عالقه خود شـود، امـا پـس از                      

تطابق كامل برداشت خود با كار و انجمن، عدم تطـابق كامـل و يـا همـساني                  : ورود و گذشت زمان با سه حالت      

مـساوي و منفـي پديـد       ه موفق يـا مثبـت،       مبادل: متوسط روبرو شود و بنابراين رابطة مبادله نيز در سه وضعيت          

 همـسو بـا نيازهـا و اهـداف اعـضاء و سـاير                همين دليل تدوين طرح استراتژيك و تشكيالت انجمن          به. آيد  مي

 .است  ذينفعان انجام شده

عبارت از برنامه ريزي، طراحـي و تعيـين   »  ايراننگهداري و تعميرات انجمن  «تدوين برنامه راهبردي     هدف از 

مطلوب از كليه منابع مـالي، نيـروي    گيري بهينه و سطوح عملياتي و بهره   ها و  كت انجمن در همه زمينه    حر مسير

 پيشگفتار -1



  ساله انجمن5 برنامه راهبردي

  1388  -1392ساله  در طي برنامه پنج

 5

 88/01/24: تاريخ 

IIRRMMAA 

در مراكـز   »نگهـداري و تعميـرات   ارتقاء   «هاي   گسترش فعاليت  جهت توسعه و   تكنولوژي، انساني، تجهيزات و  

 .باشد ميامه انجمن  در اساسنمندرج اهداف و وظايف اجراياز طريق صنعتي، توليدي و خدماتي كشور 

نگهداري و  دانش تحقيقاتي نقش مهمي در توسعه  علمي ويعنوان انجمنه  ب، ايراننگهداري و تعميراتانجمن 

هاي كاربردي در جهت ارتقاء و  واند با انجام تحقيقات و پژوهشت چنين مي در سطح ملي داشته و هم تعميرات

.هاي موثري را بردارد  در كشور گامدمات و ارائه خكارايي صنايع و بهبود توليد محصوالت
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هاي بين المللي و     حضور موثر در عرصه   چنين   هم  در كشور و   نگهداري و تعميرات  دانش  و ارتقا   به منظور توسعه    

نگهـداري و   انجمـن « ، مختلـف نگهـداري و تعميـرات   هاي  به نيازهاي پژوهشي كشور در زمينه نيز پاسخگويي   

 و، تشكيل   ، تحقيقات و فناوري    در وزارت علوم   –هاي علمي ايران     دفتر انجمن صوبه   براساس م   » ايران تعميرات

، عمـومي  مجمـع اركـان انجمـن شـامل       . شود  ، مصوبات و مقررات مربوط اداره مي      برطبق مفاد اساسنامه، قوانين   

ف شده هاي تعري  و بازرس است كه در حدود اهداف و وظايف تعيين شده در اساسنامه و ماموريتهيئت مديره

 .نمايد از سوي انجمن، انجام وظيفه مي

 ايران متعلق به تمامي افراد حقيقي و حقوقي اسـت كـه خـود را عـضوي از جامعـه                     نگهداري و تعميرات  انجمن  

دانند و آمادگي دارند در راستاي اهداف متعالي ايـن جامعـه گـام بردارنـد و از هـم                      ايران مي  »نت  « مهندسي  

 :برخي از اين منافع بدين قرار تعريف شده است. مند شوند  جمعي بهرهي حاصل از اين تعاملياافز

 .هاي جمعي انتشارات و اطالعيه و ديگر رسانهدريافت منظم اخبار انجمن از طريق  -1

 :منظور بهره گيري از مواردي ماننده دسترسي به سايت اينترنتي خاص اعضا ب -2

 خبرنامه الكترونيكي انجمن 2-1

 مقاالت و مطالب منتخب 2-2

2-3 ... 

  انجمن و تبادل اطالعات با ديگراندر فروم آزادمشاركت  -3

 .ي آموزشي انجمنها و سمينارها هاي ويژه اعضا براي شركت در دوره گيري از تخفيف بهره -4

 .هاي مختلف انجمن كميتهتسهيل حضور و مشاركت در  -5

 .حق كانديداتوري عضويت در هيئت مديره يا بازرس انجمن -6

هـاي   زمينـه  اسـت و در      نگهداري و تعميرات  هاي مختلف دانش     حقوقي در زمينه  اي اعضاي حقيقي و     انجمن دار 

 .پردازند  به تحقيق و پژوهش مي»نت « مختلف مرتبط با 

توانـد   هاي علمـي كـشور بـوده و مـي     انجمنچنين انجمن از نظر نحوه فعاليت، تابع قوانين و مقررات حاكم بر    هم

اي  هاي منطقـه  موده و به عضويت مجامع و اتحاديهخود اقدام نهاي  نمايندگيبرحسب ضرورت نسبت به توسعه    

 .المللي مرتبط درآيد و بين

 كليات -2
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هـاي علمـي و       هاي تشكيالتي، تفكر حاكم بر تـشكل        بر اساس مفاد اساسنامه انجمن، منطق طراحي در پيكربندي        

هـاي عمـده انجمـن را         تهاي فرهنگي و علمي، اهداف استراتژيك و فعالي         اي و استمرار بخشيدن به ارزش       حرفه

 .توان به شرح زير بيان نمود مي

هاي ذكر شده كه احتياج به اخذ مجوزهاي الزم از مسئولين ذيربط داشته باشد، با كسب                  ضمناً هريك از فعاليت   

 .مجوز، رعايت شرايط و موارد قانوني اقدام خواهد شد

انوني، مراجع دولتي، ملي، مقننـه، قـضايي،      هاي مساعد و برقراري ارتباط با نهادهاي رسمي و ق           ايجاد زمينه  -1

مجريه و مؤسسات دولتي و خصوصي در قالب مقررات قانوني و جلب توجه و پـشتيباني آنـان در جهـت                     

 .نيل به اهداف انجمن

هاي رسمي از طريق ارايه نظرها  هاي دولتي و وابسته به دولت و مؤسسات ملي و ارگان        همكاري با سازمان   -2

هـاي   نامـه  هاي فني و قانوني، در تهيه و تدوين قوانين، مقـررات و آيـين   اسي و توصيه هاي كارشن   و گزارش  

 . »هاي نگهداري و تعميرات نظام« اجرايي و اقتصادي مرتبط با  

هاي مربوط بـه   ها و برنامه  ارزيابي و بازنگري طرح همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه      -3

 .هاي علمي موضوع فعاليت انجمن ر زمينهامور آموزشي و پژوهشي د 

 .» نوين هاي نگهداري و تعميرات  نظام«اشاعه فرهنگ  -4

 .هاي مختلف ها در زمينه ايجاد روابط حسنه و تسهيالت بين اعضاء انجمن براي همكاري مشترك بين آن -5

عتي، دانـش   هاي توليدي و صنعتي به رعايت استانداردهاي صـن          سعي و اهتمام در ترغيب مراكز و مجتمع        -6

 .برداري آالت مورد بهره ها، تجهيزات و ماشين فني و تكنولوژي روز جهت نگهداري و تعميرات دستگاه 

  »هاي نگهـداري و تعميـرات     نظام «ريزي در جهت ارتقاء سطح كيفي و دانشي فرهنگ            كوشش و برنامه   -7

 انتشار كتب و نشريات     ها،  هاي آموزشي و تخصصي جهت شركت       در كشور از طريق تدوين و اجراي دوره        

 .هاي پژوهشي فني و تخصصي، توسعه و تشويق فعاليت 

 بر روي وضع اجتمـاع و محـيط زيـست و آشـنا كـردن              »نگهداري و تعميرات    « هاي    بررسي تاًثير نظام   -8

 .»نگهداري و تعميرات نوين « هاي  جامعه با محاسن استفاده از نظام 

ي، تحقيقاتي و صنعتي و  ايجاد ارتباط بين متخصصان ايـن            كوشش در جهت همكاري متقابل با مراكز علم        -9

 .رشته به منظور همكاري و تبادل افكار 

  استراتژيكاهداف -3
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و فراهم كردن تسهيالت الرم ) هاي اطالعاتي   سيستم اطالعات فني و بانك    (هاي اطالعاتي فني      ايجاد پايگاه  -10

هـاي   هـا، كـانون   انجمـن (هـا   براي تبادل و گردش اطالعات و تجربيات بين اعضاء و انجمن و ساير تشكل              

هاي آموزشي و تحقيقاتي داخلي و خارجي مرتبط          و مؤسسات و سازمان   ...) صنفي و تخصصي و آموزشي و        

 :هاي انجمن از طريق با فعاليت 

 بـراي اسـتفاده اعـضاء       »نگهداري و تعميرات    « تهيه هرگونه اطالعات و نشريات الزم مربوط به          •

 . صنفيهاي ها و تشكل انجمن و ساير انجمن

 .هاي ادواري تاًسيس كتابخانه، انتشار كتب و نشريات فني، تخصصي و مفيد و گزارشات و خبرنامه •

 .المللي ها و مجامع بين ايجاد ارتباطات علمي و تخصصي با انجمن •

 .»نت « هاي علمي و تخصصي در سطوح داخلي و خارجي مرتبط با  برگزاري گردهمايي •

 »نت  « هاي    هاي علمي و فني در زمينه فعاليت        ه آخرين پيشرفت  گردآوري آمار و اطالعات در بار      •

 .ها ها و جلب توجه اعضاء نسبت به اين پيشرفت و نشر آن

 .»نت « هاي كوتاه مدت و ميان مدت مرتبط با  بازآموزي مهندسين شاغل واحدها با دوره -11

 .ايجاد مركز تامين دانش فني و تكنولوژي در زمينه نگهداري و تعميرات -12
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 مدل برنامه راهبردي -4
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اي با علم  انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين المللي بين محققان و متخصصاني كه به گونه -1

 .نگهداري و تعميرات سرو كار دارند

 . سطح نگهداري و تعميرات در ايرانبه منظور ارتقاه خدمات آموزشي و پژوهشي يارا -2

 .»نت « اه مدت و ميان مدت مرتبط با هاي كوت بازآموزي مهندسين شاغل واحدها با دوره -3

 .المللي  و بينسطح ملي درنگهداري و تعميرات هاي تدوين استاندارد  شركت در كميته -4

اطالعات مورد نياز از منابع معتبر    آوري مدارك، مستندات و     با واحدهاي مربوطه به منظور جمع      همكاري -5

 . و تعميرات نگهداريداخلي و خارجي با هدف تهيه و تدوين راهنماهاي

نگهـداري و   هاي توليدي، خـدماتي و اجرايـي مـرتبط بـا             ناسايي و رفع نيازهاي پژوهشي بخش     بررسي، ش  -6

 .تعميرات

ازطريـق چـاپ كتـب،     مرتبط با نگهـداري و تعميـرات        هاي علمي و فني      ها و فعاليت    انتشار نتايج پژوهش   -7

 .مجالت، مقاالت وغيره

 و بهره گيري از تجربيات و مطالعـات         نگهداري و تعميرات  نه  انجام مطالعات و تحقيقات كاربردي در زمي       -8

 .هاي توليدي و خدماتي داخلي و خارجي مرتبط ها، موسسات علمي و سازمان موجود در دانشگاه

 تعميـرات از طريـق    نگهـداري و    اي، ويژه و تخصـصي        برنامه براي آموزش همگاني، پايه     طراحي و تدوين   -9

هـا و    پـرورش، دانـشگاه   اساتيد مرتبط در آمـوزش و         كارشناسان و  هاي مشترك با همكاري    اجراي پروژه 

 .مراكز آموزشي كشور

خدماتي   توليدي و صنعتي،هاي عميرات شاغل در سازمانتاز متخصصان نگهداري و  گيري   شناسائي و بهره   -10

 .عميراتتنگهداري و هاي تخصصي مرتبط با   زمينهجهت ايجاد و هدايت

ها و ساير مراكز علمي و  ها، كارخانجات، دانشگاه صصي با همكاري سازمانهاي علمي و تخ برگزاري همايش -11

 .ي مرتبط داخلي و خارجيياجرا

نگهـداري و   هاي ايراني جهت حصول به بـاالترين سـطوح           پشتيباني علمي، آموزشي و تخصصي از سازمان       -12

 .تعميرات

 در كـشورهاي     و تعميـرات   نگهـداري هاي فعـال در زمينـه        همكاري با ساير تشكل   ارتباط رسمي و     ايجاد -13

 .نگهداري و تعميراتمختلف با هدف توسعه ارتباطات بين المللي و تبادل اطالعات و تجربيات درزمينه 

 ها  وظايف و فعاليت-5
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طبقات جامعه به ويژه دانش پژوهان سطوح مختلف و دست انـدركاران   ارتقاء سطح فرهنگي همه اقشار و  -14

 نگهداري و تعميراتاصول علوم و فنون  به خصوص مديران و تصميم گيرندگان نسبت به      صنعتتوليد و   

 .اي مشابه هاي حرفه مبادله آن با سازماناز طريق افزايش دانش و تجربه و 

هـا و   هاي مرتبط بـا نگهـداري و تعميـرات بـه سـازمان      هاي علمي و فني در زمينه       ارايه كمك و راهنمايي    -15

 .هاي متقاضي شركت

 .هاي علمي پيرامون وظايف انجمن ي سخنرانيبرگزارهاي تخصصي و  مشاركت در برپايي نمايشگاه -16

 بـر اسـاس     ،ها، انجمن در قالـب سـاختار سـازماني خـود             به منظور تقسيم تخصصي فعاليت     ،طبق مفاد اساسنامه  

 :هاي علمي و  تخصصي به شرح زير نموده است هيئت مديره اقدام به تشكيل كميتهتصميمات 

 كميته روابط عمومي و پذيرش -1

 هشكميته آموزش و پژو -2

 هاي علمي كميته گردهمايي -3

 كميته انتشارات آمار و اطالعات -4

 كميته دانشجويي -5

 كميته امور مناطق -6

 كميته صنعت -7

 CMMS كميته تخصصي  -8

  تخصصي پتروشيمي كميته -9
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 نمودار سازماني انجمن 

 
 

  مجامع عمومي 

  العاده فوق عادي 

    

     

 بازرسان  هيئت مديره

    

  دبير انجمن  

    

  كميته روابط عمومي و پذيرش  

    

  كميته آموزش و پژوهش  

    

  هاي علمي كميته گردهمايي  

    

  كميته انتشارات آمار و اطالعات  

    

  كميته دانشجويي  

    

  كميته امور مناطق  

    

  كميته صنعت  

    

  CMMS كميته تخصصي   

    

  وشيمي تخصصي پتر كميته  
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گسترش و پيشبرد و ارتقاي علم و توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخـصص و بهبـود بخـشيدن بـه امـور                        •

هاي مربوط به نگهداري و تعميرات از طريق انجام تحقيقات علمي و فرهنگي  آموزشي و پژوهشي در زمينه

اي با علم نگهداري و تعميرات سـر و كـار    گونه متخصصاني كه بهالمللي بين محققان و     در سطح ملي و بين    

المللي  اي و بين هاي علمي در سطح ملي، منطقه دارند، ارايه خدمات آموزشي و پژوهشي، تشكيل گردهمايي

 .در كشور» نت «  در راستاي غني سازي فرهنگ و انتشار كتب و نشريات علمي

 در مراكـز و    “نـوين   هـاي نگهـداري وتعميـرات        نظـام  ”رشـد و توسـعه      ايجاد بـسترهاي الزم جهـت        •

 افزايش توليد بهينه صنعتي، كم شدن ضـايعات، وارسـتگي اقتـصادي، افـزايش               هاي صنعتي جهت      مجتمع

هاي رقابتي جهت حضور مـؤثر در   در راستاي ايجاد مزيت    هاي ملي   صيانت ازسرمايه  وري، سوددهي و    بهره

 .بازارهاي جهاني

 

 

 

 .در ايران» هاي نگهداري و تعميرات  نظام«  ارتقاي فرهنگ پيشرو در رشد و •

 .»هاي نگهداري و تعميرات نظام«  اطمينان در حوزه دانش، مهارت و توانايي فرهنگ مرجعي قابل •

 .الملل، متشكل از هزاران متخصص تبديل شدن به انجمني مورد توجه در سطح بين •

 

 
 
ها از جمله وظايف اساسي  د رضايت و اعتال و احترام به آنترين سرمايه هستند و ايجا اعضاء انجمن مهم •

 .باشد مديريت انجمن مي

 .رشد و ارتقاء سطح دانش اعضاء •

 .شوركدر » هاي نگهداري و تعميرات نوين   نظام«رشد و ارتقاي فرهنگ  •

 .دانايي محوري و توسعه فرهنگ يادگيري •

 .پاسخگويي در مقابل عملكرد •

ي دانشي، توليد دانش و كسب فنون جديد ز دانش اوست و بهترين راه تعالما معتقديم كه ارزش هركس ا •

 .است

 ) Mission ( بيانيه ماموريت -6

 ) Vision  (اندازها  چشم-7

  )Core Value( هاي محوري   ارزش-8
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هـاي   بنگـاه در   نگهداري و تعميرات  استقرار رويكرد استراتژيك در سطح ملي براي نهادينه ساختن دانش            -1

  خدماتي كشور و ، صنعتيتوليدي

 به منظور ارتقـاء سـطح       راتنگهداري و تعمي  هاي جديد و موثر دانش       تالش در جهت به روزآوري روش      -2

 .و رقابت پذيري آنان در سطح بين الملليتوليد

 .راتيمهاي مهندسي نگهداري و تع ر زمينهپيشگامي در عرصه ارايه دانش فني د -3

  .ها و دستاوردهاي بين المللي هاي انجمن با پيشرفت انطباق فعاليت -4

 .گهداري و تعميرات ايراننانجمن   درISO 9001: 2008استقرار استاندارد مديريت كيفيت  -5

هاي دولتي و غير دولتي وجود دارد و نيازمند كمـك   انجام تحقيقات خاص كه امكان انجام آنها در دستگاه   -6

 .باشند انجمن مي

 . دركشورنگهداري و تعميراتهاي درگير  ارتقاء سطح دانش فني كارشناسان و طرف -7

 .وليدي و خدماتي واحدهاي تنگهداري و تعميراتآموزش مديران و مسئولين  -8

 . نگهداري و تعميراتهاي درگير و ذينفعان ايجاد فضاي مناسب براي مشاركت همه طرف -9

 ها  و استراتژيمشي  خط-9
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 درسطح ملي ) الف

 .خدماتي كشور و ، صنعتيهاي توليدي كليه بنگاه •

 . و خدماتيصنعتي ، واحدهاي توليدينگهداري و تعميراتمسئولين و مديران  •

 .نگهداري و تعميراتر با فرآيندهاي هاي دولتي و غير دولتي درگي سازمان •

 .موسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور •

 .غيردولتيهاي دولتي و   درسطح سازماننگهداري و تعميراتكارشناسان درگير با موضوع  •

 .نگهداري و تعميراتهاي   با فعاليتمرتبط هاي مهندسين مشاور سازمان •

 سازمان بهينه سازي مصرف انرژي •

 لي درسطح بين المل) ب 

 هاي نگهداري و تعميرات اي در گير با فعاليت و منطقهموسسات بين المللي  •

  در كشورهاي مختلف نگهداري و تعميراتاي ه هاي غيردولتي و انجمن تشكل •

  مخاطبين-10
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 :اري و تعميرات ايران داراي جوانبرجي موثر بر انجمن نگهداعوامل خ

 اقتصادي •

 يكيژتكنولو •

 سياسي •

 .باشد مي

 اقتصادي 

 ملي  •

  .نگهداري و تعميراتهاي مرتبط با  و تقويت فعاليتز كشور به توسعه اني -1

  .متقاضيانه شده به يهاي تحقيقاتي ارا كسب درآمد از محل كارمزد دريافتي از فعاليت -2

  .نگهداري و تعميراتهاي كاربردي مرتبط با  هاي دولتي و غير دولتي به پژوهش نياز سازمان -3

 .در سطح جهاني نگهداري و تعميراتهاي  افزايش توجه داخلي به فعاليت -4

 .امكان آموزش كارشناسان كشور -5

 .تغيير نگرش به توليد و خدمات -6

 .هاي انجمن در ساير مناطق توسعه نمايندگيامكان استقرار و  -7

هاي مرتبط با نگهـداري و تعميـرات و    اي حاكم بر فعاليت مشاوران و شركت       فقدان ضوابط و اصول حرفه     -8

 .ها بندي آن درجه

 .فقدان شناخت صحيح از نقش و كاركرد مشاور نگهداري و تعميرات -9

 بين المللي  •

   .فناوريعلمي بودن انجمن و ثبت آن در وزارت علوم، تحقيقات و  -1

 .هاي تخصصي و پژوهشي قال تجربيات انجمن به ساير انجمنامكان انت -2

 .توانمندي نسبي اعضاي انجمن در آموزش و تحقيق -3

 .ين المللياي و ب مجامع منطقهامكان عضويت انجمن در  -4

 

 »نت « خارجي موثر بر انجمن امل تجزيه و تحليل عو -11
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 تكنولوژيكي 

 ملي  •

 .هاي فني و مهندسي رده كارشناس و –وجود نيروي انساني مناسب در سطوح هيئت علمي  -1

 .سطح كشور در نگهداري و تعميراتتوانايي ارتقاء  -2

 .ها هاي فعال و امكان دسترسي آسان به آن وجود سايت -3

 .خدماتي و ، صنعتيي توليديها  در بنگاهاي رايانهوجود امكانات  -4

 .خدماتي و ، صنعتيهاي توليدي  در بنگاهواحدهاي نگهداري و تعميراتوجود  -5

 .هاي توليدي، صنعتي و خدماتي هاي جديد توسط شركت خريد فناوري -6

 بين المللي  •

هـاي تخصـصي و    بين المللي جهت انجام آموزش    صالح ملي و     هاي الزم از مراجع ذي     امكان اخذ تائيديه     -1

 .تحقيقات كاربردي

 .دهاي بين الملليامكان ارتباط متقابل و موثر با نها -2

 .نفعان از طريق ارتباط الكترونيكي ذي و انتظاراتامكان شناسايي نيازها -3

 .تغييرات سريع تكنولوژي جهاني -4

 

 )ادامه(» نت « تجزيه و تحليل عوامل خارجي موثر بر انجمن  -11
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  سياسي

 ملي  •

 .پذيرش انجمن به عنوان يك انجمن علمي توسط مراجع ذيصالح -1

 .نگهداري و تعميراترتقاء وجود تفكر ملي در جهت ا -2

 .وجود نيروي انساني متخصص و توانمند در كشور -3

 بين المللي  •

 .امكان عضويت انجمن در نهادهاي بين المللي -1

 .اي منطقهالمللي و  هاي بين امكان برقراري ارتباط موثر با سازمان -2

 نگهداري و تعميـرات   دانش  المللي نسبت به وجود      اي و بين   هاي منطقه  ايجاد اعتماد و اطمينان در سازمان      -3

 .ايراندر 
 
 

 )ادامه(» نت « تجزيه و تحليل عوامل خارجي موثر بر انجمن  -11
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 ):ورودي ها( منابع :نقاط قوت

يندهاي آموزش  آگيري انجمن به منظور استفاده در فر       توانمند جهت بهره  وجود نيروي انساني متخصص و       -1

  .و تحقيقات كاربردي

 .هاي خصوصي  و سازماني انساني در نهادهاي دولتي كشورها نيروتوانمندي -2

 . كشورنگهداري و تعميراتنظران عرصه  اري قوي در صاحبوجود روحيه ك -3

هاي آموزشي مرتبط با نگهداري و تعميرات حـسب نيـاز متقاضـيان و                قابليت طراحي و توسعه انواع دوره      -4

 .مخاطبين انجمن

 .هاي انجمن مند به مشاركت در توسعه فعاليت  قهها جهت جذب دانشجويان عال رابطه مناسب با دانشگاه -5

 ):فرآيندها(استراتژي فعلي : نقاط قوت

 ها  استراتژيها و  مشي ها، خط وجود اساسنامه مصوب، شرح وظايف، تشريح ماموريت -1

و نه اجرايي و كسب و      ر زمينه نگهداري و تعميرات      دعنوان نهادي تحقيقاتي و پژوهشي      ه  فعاليت انجمن ب   -2

 .كار

 مختلـف مـرتبط بـا دانـش نگهـداري و            هاي   در زمينه  توجه هيئت مديره انجمن به تغيير، رشد و توسعه         -3

 .تعميرات

 ):فرآيندها(استراتژي آتي : نقاط قوت

  .نگهداري و تعميراتهاي علمي و پژوهشي در خصوص  نامه فصلانتشار  -1

  .نگهداري و تعميراتانتشار ماهنامه و نشريات تخصصي در زمينه  -2

  .ي و تعميراتنگهدارهاي كاربردي در كشور در خصوص ارتقاء   پژوهشانتشار نتايج -3

 .هاي تخصصي ساير زمينهها و سمينارهاي مرتبط با كيفيت و  برپايي همايش -4

 هاي مرتبط  واژه نامهترجمه و تدوين كتب، نشريات و  -5

 .خدمات آموزشي كوتاه مدت، بلندمدت -6

 .يه شده ارا آموزشي و پژوهشيكسب درآمد از محل خدمات -7

 .نامه در قالب پژوهش» نت « ربردي هاي كا انتشار نتايج حاصل از تحقيقات و پژوهش -8

هاي مختلف مـرتبط و اثرگـذار در    هاي علمي و فني در زمينه       ارتباط و همكاري استراتژيك با ساير انجمن       -9

 نگهداري و تعميرات
 

 »نت « تجزيه و تحليل عوامل داخلي موثر بر انجمن  -12



  ساله انجمن5 برنامه راهبردي

  1388  -1392ساله  در طي برنامه پنج

 20

 88/01/24: تاريخ 

IIRRMMAA 

 
 

هـاي   اجتماعي در رابطـه بـا نقـش بـسترسازي     /مدت تنها با درنظر گرفتن مباحث اقتصادي توسعه پايدار و بلند 

نظيـر  » هاي نگهداري و تعميرات نـوين         نظام« فرهنگ  اء دانش فني، تأثيرات اقتصادي استفاده از        فرهنگي وارتق 

 . ميسر خواهد بودي و غيرهژسازي مصرف انر وري، بهينه افزايش توليد، كاهش ضايعات، افزايش بهره

 سـاختن   زامات و فراهم  هاي برنامه نيازمند توجه به ال       كار  در صنعت با توجه به راه      "نت   "تحقق اهداف توسعه    

بستر، فضاي داخلي و خارجي مناسبي است كه صنايع كشور در متن اصالحات ساختاري اقتصادي و اسـتفاده از                   

 .گو باشند پذيري خود، سهم قابل توجهي از تقاضاي جهاني را پاسخ افزايش قدرت رقابت راه از بتوانند "نت  "

در    راهبردي توسعه نت   گانه   هشت هاي  طرحها و     برنامه ،اهدافانگيزه جهت دستيابي به اين       درراستاي ايجاد 

 : به شرح زير در نظر گرفته شده است1388-1392طي برنامه پنج ساله 

 “نت  ” هاي نوين نگهداري و تعميرات شناخت روش 13-1

 “نت  ”اشاعه فرهنگ  رشد، توسعه و 13-2

 توسعه نيروي انساني رشد و 13-3

 رساني اطالعيند آتشكيل بانك اطالعاتي و توسعه فر 13-4

 “نت  ”المللي فعال در زمينه  برقراري ارتباط با مراكز بين 13-5

 “نت  ”توسعه استانداردهاي صنعتي  13-6

 در صنايع “نت  ”بازنگري ضوابط و ايجاد تسهيالت الزم در راستاي توسعه  13-7

 هاي الزم و ايجاد زيرساخت “نت  ”كوشش در راستاي ساماندهي ملي  13-8
 

 » نت « توسعه  راهبردي هاي طرحها و  برنامه -13
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نرخ تغييـر بـسيار بـاالي         كه از  “نت ”زمينه وري جهان پيشرفته در   ادستاوردهاي فن  استفاده صحيح و مناسب از    

مـضافاً  . گـردد   ي صـنعتي محـسوب مـي      يواحدهاي صنعتي عامل اساسي و شكوفا       در  و است وري برخوردار   بهره

خـش  تنها به ايجـاد تحـوالت تكنولوژيـك در ب           هاي نوين نه      روش  بر شرايط برخي از     كه برخورداري منطبق   اين

. هاي جهاني مطرح گردد عنوان يك مزيت رقابتي در عرصه   ه  تواند ب   صنعت خواهد انجاميد بلكه به نوبه خود مي       

برداري از    وري مرهون شناخت نسبتاً عميق و فرهنگ متناسب بهره        ااستفاده صحيح و مناسب از سطح مطلوب فن       

ي مناسب و دستيابي به اهداف بلندمـدت      هاي ذيل با هدف بسترساز      آن در واحدهاي صنعتي است و لذا برنامه       

 :است  در نظر گرفته شدهكار  اين راه

در راستاي “ نت ”هاي مختلف  هاي شناخت روش هاي تحقيقاتي كاربردي در زمينه تعريف پروژه 13-1-1

 .هاي تكنولوژيك جهان همسوئي با پيشرفت

 .در كشورهاي پيشرفته“ نت ”هاي متداول  بررسي شيوه 13-1-2

 “نت  ”تعميرات  هاي نوين نگهداري و وششناخت ر 13-1
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بنـدي را بـراي افـزايش     ريـزي دقيـق و زمـان     جديد توليد در صنايع، برنامـه   هاي  ها و نظام   وريامطرح شدن فن  

 گوناگوني بستگي دارد،     كيفيت محصوالت به علل     موفقيت صنايع در توليد و افزايش     . طلبد  وري و كارايي مي     بهره

سـت از آن جملـه      مناسب كه يكي از مباحت مهـم هـر صـنعت ا            “ات  نظام نگهداري و تعمير    ”كه داشتن يك    

ها، بدان دست يافت، زيـرا        ترين شيوه   ترين و عملي    بايست از طريق مناسب     باشد، و اين موضوعي است كه مي        مي

  .كه به صورت سهل و ممتنع در واحدهاي صنعتي و توليدي مطرح است باشد  مييكي از مسايلي

 :ه استهاي ذيل در نظرگرفته شد در راستاي تحقق اهداف اين راه كار برنامه

 .هاي مختلف صنعتي  در رشته“ نت ”كارايي و عملكرديسنجش سطح ي ها تعيين شاخص و بررسي 13-2-1

اساس   بري كه به صنايع" نت ملي "اعطاي جايزة تدوبن رويكرد با فرآيند تعريف شده  13-2-2

 .اند شده» نت «  موفق به پياده سازي هاي تعيين شده شاحص

جايزه ملي « ، ساله5اي كه بتوان در طي برنامه  نهكشور بگودر » انجمن علمي «ايفاي نقش يك  13-2-3

 .در كشور ارتقاء دادرا  »نت 

 .المللي هاي ملي و بين ها و سمپوزيوم برگزاري و شركت در سمينارها، همايش 13-2-4

نگهداري و جهت استفاده كاربران دانش  “نت ”چاپ و انتشار كتب و نشريات مناسب در زمينه  13-2-5

 .تعميرات

 .نگهداري و تعميراتلمي در سمينارها و همايش و نشريات تخصصي ه و چاپ مقاالت عيارا 13-2-6

 . فيلم-تدوين كتاب طراحي و تهيه و 13-2-7

سازي ارتقاء،  هاي عمومي جهت زمينه بارسانه تر هاي تلويزيوني مناسب و ارتباط وسيع تهيه برنامه 13-2-8

 .در كشور “گيراور فر  بهرهنت ”وري و توسعه  بهره

 

 “ نت  ”رشد، توسعه و اشاعه فرهنگ  13-2
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در صـنايع از     “ور فراگير   نت بهره  ”ر هدايت و دستيابي به اهداف برنامه توسعه         نقش نيروي انساني متخصص د    

هـاي سـنگين تربيـت نيـروي كـار،          رغم هزينه  معتقد است كه علي   “ پيتردراكر ”. اي برخوردار است    اهميت ويژه 

 كوتاه در   اي را در مدتي     مانده  تواند هركشور عقب    آموزش، پرورش وكارورزي همراه با اعمال صحيح مديريت مي        

هـاي ارتقـاء      حركت  و   آموزش  از مزاياي    تنها زماني . وري باال درآورد    از بهره  كشورهاي پيشرفته و برخوردار     زمره

 :نكات زير توجه داشته باشيم ها به خواهيم شدكه در توسعه مهارت مند سطح كيفي نيروي انساني بهره

و مناسب با هر سطح و طـي مراحـل          ) و غيره ديپلم، تكنسين، مهندسين    (ها بايددرسطوح مختلف      آموزش •

 .مختلف شغلي شاغلين در صنعت ارايه شوند

عملي توسط اساتيد با     /هاي تئوري   آموزشي و طي دوره     كمكهاي  مند با استفاده از ابزار     هاي هدف  آموزش •

 .كافي، ارايه شوند تجربه عملي

 .گذاري انجام داد يهعنوان هزينه، بلكه با ديد سرماه آموزش شاغلين صنعت را نبايد ب •

 4هاي آموزشي بايد با نيازهاي فردي در مراحل مختلف شغلي متناسب باشد حـداقل                 ي كه دوره  ياز آنجا  •

 .بيني است نوع آموزش قابل پيش

 قبل ازخدمت )الف

 خدمت بدو )ب 

 بازآموزي درحين خدمت )پ 

 هاي نوين ورياآموزش همگام با بكارگيري فن )ت 

 :هاي ذيل در نظرگرفته شده است  اين راه كار برنامهدر راستاي تحقق اهداف

 .سازي و توجيهي مديران برگزاري سمينارهاي حساس 13-3-1

 .در مراكز صنعتي كشور “ نگهداري و تعميرات”هاي  وريابرگزاري سمينارهاي معرفي فن 13-3-2

 .براي كاربران و مهندسان  “ نگهداري و تعميرات”هاي مختلف در سطوح متفاوت  ارايه دوره 13-3-3

هـاي    هاي مناسب دانشگاهي و تعريـف دوره        راري ارتباط با وزارت علوم، جهت تدوين سيالبس       برق 13-3-4

 .بازآموزي مهندسان و شاغالن در صنعت

 رشد و توسعه نيروي انساني 13-3
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هـاي   برقراري ارتباط و هماهنگي الزم با وزارت كار و امـور اجتمـاعي در راسـتاي تعريـف برنامـه               13-3-5

 . “  و تعميراتنگهداري ”مناسب ارتقاء نيروي انساني شاغل در صنعت در زمينه

هاي پژوهشي  صنعتي كشور از طريق انعقاد پروتكل    /ها و مراكز تحقيقاتي     ارتباط راهبردي با دانشگاه    13-3-6

 .صورت جامع ه ب “هاي نگهداري و تعميرات نوين  نظام”  در مورد

 .برگزاري تورهاي مطالعاتي 13-3-7
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نظـران   صـاحب . گردد مه توسعه محسوب ميترين عوامل در پيشبرد هر برنا رساني يكي از مهم اطالعات و اطالع 

كننده در چگـونگي رقابـت در بـازار             ترين نيروي تعيين       اصلي اطالعاتوري  اتغييرات فن     مديريت براين باورندكه    

 تـأثير قـرار       وري اطالعات رقابت را از سـه طريـق تحـت          اها بر اين اعتقادند كه فن      آن. آيد    حساب مي ه  امروز ب 

 :دهد  مي

تواند ساختار يك صنعت را متحول ساخته و از اين طريق شرايط رقابت را دستخوش           عات مي وري اطال افن •

 .تغييرات اساسي سازد

عنوان سـالحي مـؤثر      هوري اطالعات جهت ايجاد شرايط رقابت بهتر استفاده نمود و از آن ب            اتوان از فن      مي •

 .در بازار رقابت بهره جست

ها و خدمات جديـدي را در يـك مجموعـه، بـدون               توان فعاليت     يوري اطالعات م  ابا استفاده صحيح از فن     •

 . صرف هزينه و يا تغييرات ساختاري پيچيده ايجاد نمود

 :اي برخوردار است  مطالب ذيل در نيل به يك سيستم اطالعاتي مناسب از اهميت ويژه

امه مربوطه طراحـي  ي سيستم اطالعات، بايد با درنظرگرفتن شرايط ويژه برنيخط مشي و راه كارهاي اجرا  •

 .و تدوين گردند

 اتخـاذ  انجمـن  اسـتراتژيك  اهـداف  همـسو بـا  تصميمات مربوط به تخصيص منابع سيستم اطالعات بايد       •

 .گردند

 :هاي ذيل در نظرگرفته شده است در راستاي تحقق اهداف اين راه كار برنامه

 . “ات مهندسي نگهداري و تعمير”سازي يك بانك اطالعات جامع  طراحي و پياده 13-4-1

 .كشور  “ مهندسي نگهداري و تعميرات” “  سايتوب ”سازي  طراحي و پياده 13-4-2

 در قالب نشريات، مجالت و كتب  “ مهندسي نگهداري و تعميرات”وري اهاي فن انتشار اخبار و تازه 13-4-3

 . در سايت انجمنتاالر گفتگوسازي  طراحي و پياده 13-4-4

 

 “نت  ” رساني يند اطالعآتشكيل بانك اطالعاتي و توسعه فر 13-4
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هـاي تكنولوژيـك ايـن مقولـه          ثر و راهبردي دركليـه فعاليـت      ، نقش مؤ   “ نت ”المللي مختلف     امروزه مراكز بين  

 بـا   »نت  « هاي   ي فعاليت يز، امكان همسو  گونه مراك  در صورت ارتباط مؤثر و كارا با اين       . نمايد  ديناميك ايفاء مي  

 .وري روز ميسر خواهد بوداروند پيشرفت فن

 :كار در نظرگرفته شده است هاي ذيل در راستاي تحقق اين راه برنامه

 .ها هاي مناسب ارتباط با آن المللي معتبر جهان و روش ي مراكز بينيانجام مطالعه شناسا 13-5-1

 .عضويت در مراكز مورد نياز معتبر جهان 13-5-2

 .المللي با همكاري مراكز معتبر جهاني در ايران طراحي و اجراي سمينارهاي بين 13-5-3

هـاي آموزشـي     هـا و كارگـاه      ايجاد تسهيالت جهت شركت فعـال متخصـصين داخلـي در همـايش             13-5-4

 .المللي بين

 “نت  ”المللي فعال در زمينه برقراري ارتباط با مراكز بين 13-5
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هاي مختلف در اين زمينـه مـستلزم          و توسعه پايدار فعاليت    “هاي نگهداري و تعميرات      نظام ”استفاده مناسب از    

 و   هـاي كيفيتـي     رعايـت نظـام   . هاي كيفيتـي و اسـتانداردهاي معتبـر جهـان اسـت             شناخت، نشر و رعايت نظام    

تنهـا بـه ارتقـاء تـوان       صنايع كشور نـه     “هاي نگهداري و تعميرات     نظام ”استانداردهاي صنعتي در ارتقاء سطح      

عنوان مزيتـي اساسـي كـه مـستقيما           هها ب  ن ها خواهد انجاميد، بلكه استفاده از آ        گونه فعاليت  پذيري اين   گسترش

ارد خواهد  گذ  آوري اثر مي    كارگيري و سود   هاي مستقيم توليد، قابليت اطمينان، به        هزينه  وري، كيفيت،   برروي بهره 

 .بود

 :هاي ذيل در نظرگرفته شده است در راستاي تحقق اهداف اين راه كار برنامه

در جهان و  “ نت ”هاي مديريتي مرتبط با     هاي مختلف مديريت بر تجهيزات و نظام        ي روش يشناسا 13-6-1

 .ها بندي آن دسته

 .هاي صنعتي ها در طرح رعايت آن نشر و اشاعه استانداردها و تشويق به 13-6-2

       آخـرين دسـتاوردهاي   بـه  هـا   جهت به روز نگهـداري آن      مراكز اطالعات صنعتي كشور      ي با همكار 13-6-3

 .منتشر شده جهاني   “هاي نگهداري و تعميرات  نظام”

 

  “نت  ”تيتوسعه استانداردهاي صنع 13-6
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، جوهر  و صنعتيهاي توليدي سوي شركته هاي غيرمولد ب بخش هاي خصوصي از اصالح مسير و هدايت سرمايه

گـذاري از منـابع داخلـي نيازمنـد      از آنجـا كـه سـرمايه     . سعه صـنايع اسـت    اصلي تحول كمي و كيفي رشد و تو       

هـاي مـشخص، جايگـاه        هاي موجود بخش خصوصي است بايد طي برنامه         هاي مناسب جذب سرمايه     بسترسازي

 .كشور تبيين گردد انداز آينده توسعه صنعتي  در چشم»نت « هاي  اقتصادي فعاليت

هاي نوين است و لذا طي يك برنامه مدون بايد با تـشويق   ها و روش نظام از بودن توليد درگرو استفاده       اقتصادي

را  هـاي نـوين توليـد     روش زاي هاي ايراني، بستر مناسب رشد و توسعه درون هاي شركت  و معنوي فعاليت    مادي

 .ريزي نمود دركشور پايه

 :هاي ذيل در نظرگرفته شده است در راستاي تحقق اهداف اين راه كار برنامه

رياست جمهوري ريزي   مديريت و برنامهمعاونتو    ايرانوري  ملي بهرهمركزارتباط راهبردي با  13-7-1

 .طريق تدوين ضوابط مناسب از» نت « در راستاي بسترسازي مناسب رشد و توسعه محترم 

هاي اقتصادي مشترك  تشويق سازندگان داخلي به ساخت تجهيزات با عيوب صفر از طريق فعاليت 13-7-2

 .ارايه تسهيالت ن معتبر جهان وبا سازندگا

 

 در صنايع “نت  ”بازنگري ضوابط و ايجاد تسهيالت الزم در راستاي توسعه 13-7
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فراتر از بحث يك وزارتخانه در كشور مطرح بوده و توجه شايان بـه            “هاي نگهداري و تعميرات      نظام ”موضوع  

و ايجـاد     “هـاي نگهـداري و تعميـرات     نظـام ”دهـي ملـي      اين قضيه بايد در حد ملي باشد و تنها با يك سامان           

در كـشور      “هاي نگهداري و تعميرات      نظام ”ريزي پايدار يك برنامه و توسعه         ههاي الزم امكان برنام     زيرساخت

 .ميسر خواهد بود

 :هاي ذيل در نظرگرفته شده است در راستاي تحقق اهداف اين راه كار برنامه

 .شورك در »نامه ملي نت  نظام« طراحي و تدوين  13-8-1

 .انش نگهداري و تعميراتهاي مطلوب و اثر بخش در زمينه د شناسايي و حمايت از پژوهش 13-8-2

ـ         مطالعه روش  13-8-3 كـردن صـنعت در   ) بهينـه (وري و اقتـصادي  اهاي ساماندهي ملي در راستاي ارتقاء فن

 .كشورهاي پيشرفته

هـاي نگهـداري و       بـه منظـور بـاال بـردن كيفيـت روش          هاي مختلف     بررسي روش انجام تحقيقات و     13-8-4

 .تعميرات در كشور

 

 هاي الزم و ايجاد زيرساخت “نت  ”كوشش در راستاي ساماندهي ملي 13-8
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وي سـواالت متقاضـيان درخـصوص     مـسئول و پاسـخگ  انجمن طـوري عمـل نمايـد كـه نـشان دهـد           14-1

 . در كشور استنگهداري و تعميراتهاي مورد نياز پيرامون  پژوهش

 .هاي درگير تقويت نمايد اعضاي خود و طرف ايجاد مشاركت را در روحيه مشتري مداري و 14-2

 . داشته باشدنگهداري و تعميراتاي مرتبط با  منطقههاي بين المللي و  تعامل باسازمان 14-3

ي صـنايع در    ي و كـارا   نگهـداري و تعميـرات    بخشي و بهبود    ايد تا راهكارهاي موثري براي اثر     تالش نم  14-4

 .كشور اتخاذ نمايد

 و ديگر ابزارهـاي مناسـب را در         نگهداري و تعميرات  هاي مهندسي    روزآمد انجام روش  فنون مدرن و     14-5

 .كشور طراحي كرده و ديگران را به رعايت الزامات آن تشويق نمايد

هاي انجمن يك هدف هميشگي و مداوم است كه با پايش عملكرد انجمن در پايـان هـر                   عه برنامه توس 14-6

 .گردد سال امكان پذير مي

 

  راهبردي انجمنهاي برنامه -14


