نحوه آمادهسازی تجهیزات هنگام وقوع حوادث طبیعی
به کمک سیستم نرمافزاری نگهداری و تعمیرات

ترینبخشازآمادگیدربرابروقوعحوادثطبیعی،داشتنیکبرنامه
مهم
ِ
مشخصبرایمقابلهباآناست.امااکثرسازمانهاتصورمیکنندهیچگاه
سانحهایبرایآنهارخنخواهددادیااگراتفاقیبیافتددایدنتواندایی را
دارندکهدرلحظهآنرامدیریتکنند.

رخدادنحوادثطبیعیامربعیدیاستوممکناستخیلیازتجهیزات
سازمانیدرعمرمفیدشانهرگزبداآنروبدرونشدوند.امداحتدیاگدرایدن
موضوعیکبارهماتفدا بیافتددوسدازمانمداآمدادگیمقابلدهبداآنرا
نداشتهباشدممکناستآسیبهایجبرانناپذیریبهتجهیزاتسدازمان
واردشود.

چگونهیکبرنامهعملیاتیمقابهباحوادثطبیعیتهیهکنیم
ٔ

۱

آ

نحوه برخوردتان با
در مورد
ٔ

خطرها و حوادث فکر کنید
سازمانهایمختلفکموبدیشبدهدلید
مح قرارگیر یوکاریکهانجاممیدهندد،
نسبتبهندوعخایدیازسدوانیبیشتدر
حسددداسهسدددتند.بدددهعندددوانمثدددا 
سددازمانهایموجددوددراسددتانخوزسددتان
بیشترتحتتاثیرطوفانهایگردوخداک
هستنددرحالیکهدرشما ایدرانشددت
بارندگیمیتواندخطرآفرینباشد.

تعریف و برگزاری دورههای عملی برای رویارویی با حوادثی که بیشترین
تاثیر مخرب بر عملکرد تجهیزات شما خواهند داشت .به عنوان مثا آیا
حادثهای هست که موجب قطع بر

ب

سراسری شود؟

تعیینمیزانخسارتاحتمالیاینگونهحوادث

پ معین کردن شرایط اضطراری توقف تجهیزات و یا انتقا
اضطراری تخیله کارکنان

آنها و شرایط

چگونهیکبرنامهعملیاتیمقابهباحوادثطبیعیتهیهکنیم
ٔ
آ دولیستتهیهکنید.لیستیازحیاتیترینتجهیدزاتخدودولیسدتیاز

۲

تجهیزاتیکهبیشتریناحتما آسدیبدیددنهنگداموقدوعحادثدهرا

دارند.سپسدولیستراباهممقایسهکنید.

ب

مشخصکردن حیاتیترین
تجهیزات سازمان

برای هر مورد از هر دو لیست بر روی برنامه نت پیشگیرانه تمرکز کنید.

پ برای جایگزینی تجهیزات عملیاتی حیاتی ،که ممکن است هنگام وقوع
حوادث خراب یا به یورت جدی آسیب ببینند ،برنامهریزی کنید.

هنگام رخ دادن حوادث بزرر ،مز ا اب ز

ت
نحوه تاثیرگذاریحادثهرویسازمان،هنگامیکهسیستمهایعملیداتی
ٔ

نیزززاه بزززی ابنوی بنزززتی داریرادززز داریزززت زززی

وحیاتیسازمانشمانتوانندبهموقعودرستتعمیرشوند،رامشخص

بایززت یززتی دت بززی اززتار باه تدنززت .بززی ن زوان

کنید.

اثزززززار ا زززززت یزززززاهاان مززززز ا در ان

زززززیای

تمییت باق مزت بامزت داریزرار اتبزوط

بزززی درویززززی یززززا  HAVCاحت ززززای ا حیززززاد دتی

داریززر م ز ا بزززت اه بقززو یززی یززا و ززان
ایززززز  .بزززززتبن  HVACداریزززززرار مززززز ا در
ازززززززتگ فتم ت تگزززززز ب هنزززززز
ا

یتنت.

هد

قززززززتار

پگاه آفتاب چگونه کمک میکند

درنرمافزارمدیریتنگهداشتداراییهایفیزیکیپگاهآفتابمیتوانید:
• اولویتواهمیتهریکازتجهیزاترابراساسدرختوارهاولویتمشدخص
کنید.

• برایتجهیزاتحیاتیوتجهیدزاتآسدیبپذیرمیتوانیددنتهدایبابرنامده
متناسبراتعریفکنید.
• برایشرایطاضطراریمشخصمیتوانیدانواعالگشیتهاراطراحینمودهتا
درهنگامضرورت،بازدیدهایالزمبصورتمکانیزهیادرشود.

چگونهیکبرنامهعملیاتیمقابهباحوادثطبیعیتهیهکنیم
ٔ

۳

تعیین ابزارها و نیروی
انسانی مورد نیاز

آ مواد و ابزار الزم را سفارش دهید :شام

سوخت اضافی برای پشتیبانی

از ژنراتورها و مقداری آب آشامیدنی

ب اگردربرنامهشمامشارکتسازمانهاوشرکتهایدیگردرزمانوقوع
حوادثطبیعیپیشبینیشدهاست،ازایناطمینانحاید کنیددکده
اطالعاتهرکددامازآنهدارادراختیدارداریدد.همچندینیدکبرنامده
جایگزینبرایزمانیکهآنهاقادربهارائهخدماتهنگاموقوعحادثه
ٔ
نیستندداشتهباشید.
پ مشخص کنید نیروها و داوطلبان در طو

وقوع یک حادثه طبیعی چه

وظایفی برعهده دارند .تصمیم گیران ،حوزه تصمیمگیری آنها ،نفرات

بت ایاس ا ال زاد
بایزززززت اشززززز

زی اه زام  ۱ب  ۲داریزت
نیزززززت زززززی ززززززی ابرارهزززززا ب

نیتبهزای بززتای هززت یزناریوی اقت ز بقززو
یک حادثی بیز خواهیت دام .

تحت امر و نحوه تباد با سایر افراد و گروهها را کامال شفاف و مختصر
تعیین کنید .هر سا

برای آموزش این افراد و برگزاری دورههای مرور

وظایف ،برنامهریزی کنید.
پگاه آفتاب چگونه کمک میکند

شمامیتوانیددراطالعاتشناسنامهایتجهیزاتمدواد،ابدزارآالتوقطعدات
موردنیازدرشرایطبحرانیرابعنوانمولفدهایازنتهدایبابرنامدهتعریدف
نمایید.همچنیندرتعیینحداق موجودیانبارایناقالماینسیاسدتهارا
اعما نمایید.کنتر اینموجودیهامکانیزهیدورتخواهددگرفدت.مداژو 
مدیریتآموشنیزمیتواندبرایبرنامدهریزیمسدتمردورههدایآموزشدیو

توجیهیواطمینانازبرگزاریمثمرثمرآنهامورداستفادهقرارگیرد.

چگونهیکبرنامهعملیاتیمقابهباحوادثطبیعیتهیهکنیم
ٔ

۴

نگهداری و تهیه نسخه
پشتیبان از برنامه

آ نسخهچاپشدهبرنامهتانرابرایمواقعیکهبر رفتهباشدیااینترنت
ازکارافتادهباشدرادرجاییمحفوظنگهداریکنیدد.اطمیندانحاید 
کنیدکهبرنامهرادرمکانهایمختلفنگهداشدتهاید.بدهعندوانمثدا 
برخیازمدیرانفنیونتایدنبرنامدهرادرخدودرویخدودنگهدداری
میکنند.
ب حتمابرایتجهیزاتسروریکهسیستمنگهداریوتعمیدراتویداسدایر

سامانههایمرتبطباتجهیزاتحیداتیوآسدیبپذیربدررویآننصدب
شدهاستتمهیداتالزمرادرنظربگیرید.
امکاندسترسیاینترنتیبهسیستمرابرایبدیشازیدکنفدر البتدهبدا

هنگاا

ی بتناای خود را دنظیم تدیت

بایت بتانیت اا آن را نگی داریت.

درنظرگرفتنشرایطحفظامنیتدادههدابدرایدسترسدیازراهدوردر
مواقعحساسفراهمکنید.

پگاه آفتاب چگونه کمک میکند

کلیهماژو های ERPپگاهآفتدابقابلیدتکداربریتحدتاینترندترادارد.
همچنددیننس د جدیدددماژو هددایتولیدددشدددهمانندددنرمافددزارمدددیریت

نگهداشتداراییهایفیزیکیقاب استفادهتحدترایدانشابدری()Cloud
هستند.

چگونهیکبرنامهعملیاتیمقابهباحوادثطبیعیتهیهکنیم
ٔ
آ ازباالشروعکنید :یکسدقفمسدتحکممیتوانددازسداختمانهادرحدوادث

۵

طبیعیمحافظکند.مقاومتدربرابربادونفوذآبعنایرمهمیهستند.

همهتجهیزاتیکدهبدهدیوارهداوسدقفهامتصد شددهاندبایدد
ب بستهأ :
مستحکمباشندودربرابدربادهدایشددیدویدالرزشهدایناشدیاززلزلده

مقاومتسازیشدهتاسقو نکنند.

انجام نگهداری و تعمیرات

پ حواستانبهمحوطهساز یتانباشد:ازکاشتندرختهادرفوای بسدیار

پیشگیرانه در سیستم های

کمخودداریکنیدومطمئنشویددرختهاشاخهسستینداشتهباشند.

عملیات بحرانی

ت محافظتازسیستمهایفاضالب،آب،بر ،سوخترسانی:برایهرمورد از
قب درخصوصجانمایییاراههایکاهشآسیبهاوخطراتاحتمالیفکر

ای

خالصیای اه ارهای اتبوط

فا نیس

بی نگرتاری ب دز یتار پیشگیتانی ای
بی ا ابا
بیز

ی

داریرار م ا در بتابت حوادث
کا

نت.

کردهواقدامنمایید.مثالبرایقطعآنیایدنخطدو ازتجهیدزاتمکدانیزه
قطعاضطراریاستفادهکنیدویایدکدسدتگاهجریدانبرگشدتیرادر خدط
ایلیتخلیهفاضالببرایمقابلعباسیالبنصبکنیدوزهکشدیمناسدبی

رویکفسطوحتانداشتهباشید.
پگاه آفتاب چگونه کمک میکند

دربخشبرنامدهریزینتهدایپیشدگیرانهونتهدایمبتندیبدرشدرایط،
فعالیتهایالزمبرایحفظآمادگیاینتجهیزاتوسیستمهاینظدارتیو
کنترلیآنهداراتعریدفنماییدد.سیسدتمبصدورتمکدانیزهانجدامآنهدا را
پشتیبانیمیکند.

رسانیبرنامهمقابلهباحوادثطبیعی
تمرینوبهروز
ٔ

آ

تمرین و بهروزرسانی برنامه
مقابله با حوادث طبیعی

اجرایآموزشهاوتستتجهیزات:متقاعددکدردنکارکندانبدرایشدرکتدر
آموزشهایمقابلهبافاجعهمیتواندمشک باشد.ولیاینآموزشهداکمدک
زیادیبهآنهادربارهبایدهاونبایدهایروبروشدنباحوادثطبیعیمیکند.
برایتستتجهیزاتهماغلبآنها(مانندژنراتورپشتیبان)رامیتوانیدبعدد
ازساعتاداریتستکنید.

ب بهروزرسانیبرنامه:بهروزرسانیبرنامهمقابلهباحوادثطبیعدیبسدیارمهدم
استچونتکنیسینهاوافرادفنیشمامدامدرحدا تییییدرهسدتند وهدر
سازمانیناچاربهاعما تییییراتدرتکنولوژیوتجهیزاتخوداست.

دامت

یک بتناای ا اب ی با حوادث

بیز

خی

افاه نتهیت

ی ای

بتناای بی م ا حس اذب اانی

خوب ای

بن

ان اء نت .یک بتناای دنرا هاان

ای

یودانت

ی بی ربه بامت ب نیتبهای م ا

بتاننت زگونی آن را افتا ننت.

پ بررسیموجودیابزارآالت،موادوقطعدات:درمواقدعاضدطراریاسدتفادهاز
تدارکاتذخیرهشدهدرپروژههایدیگرباعثکمبودموجودیآنهامیشدود.
برخیاقالمهممنقضیمیشوند.بههمینخاطربایدبهطدورمدنظممیدزان
موجودیکاالهایموردنیازخودرابررسیکنیدتامطمئنشویدبهمیزان الزم
ازآنهادراختیاردارید.
پگاه آفتاب چگونه کمک میکند

افزارنگهداریتعمیراتپگاهآفتابقادربهتعریفبرنامهزمانبندیتسدت
درنرم
ٔ
وبازرسیتجهیزاتهستید.همچنینامکانتعریفبرنامهکنتر موجودی موادو
قطعاتمیسراست .نرمافزاربصورتمکانیزهدرشارژموجودیاقالمضدروری در
خدمتسازمانشماست.امکانکنتر تایخانقضایموجودیانبارهانیزمیسدر
است.

بعدازوقوعحادثهچهکارکنیم

آ

بعد از وقوع حادثه چه
کار کنیم
باهری آیی

بررسیمحیط:برررسیخطو بر نامطمئن،نشتیگاز ،راههایمسدود
شده،سقفهایآسیبدیدهوهرگونهآسیبدیدگیدیگری.

ب سیستمهایالکتریکی:قب ازروشنکردنملزوماتالکتریکدیآنهدارا
بررسیوخاکگرفتیآنهاراتمیزکنید.آسیب دیدگیعایقکاب هدای

بر نیزبایدبررسیشود.
پ سیستمتهویه:بررسیموتور،فیلترهاوپرههایفنهاوپاکسازی آنها.

همچنینبایدنسبتبهاستحکامبسدتفنهدارویسداختمانهاهدم

اقدامشود.لولههایانتقا هواهمبایدبررسیشوندتاگرفتگی نداشته
وعملکردیحییخودراداشتهباشند.
ت آبرسانی:بررسیشکستگیهایاحتمالیلولههایانتقدا آبوتسدت
آلودگیهایآب.
پگاه آفتاب چگونه کمک میکند

با استفاده از امکان تعریف نتهای با برنامه مبتنی بر شرایط ( (CBMو یا
امکان تعریف نتهای مبتنی بر بازههای پارامترهای عملیاتی تجهیزات،
سازمان شما بعد از وقوع حوادث بدون معطلی دارای یک برنامه عملیاتی
برای بازدیدها ،بازرسیها و اقدامات ایالحی است .درخواستکارهای
بصورت مکانیزه یادر و برای تیمهای اجرایی ارسا میشود.

پگاهی در افق فناوری
www.Pegaheaftab.com

پگاهآفتاببا ۱۸سا تجربهدرطراحیوتولیدراهکارهداینرمافدزاری
فرایندیدریدنایعمختلدفبهخصدوصیدنعتنیروگداهی،براسداس
نیازهایواقعیینعتودرتعام مستقیمبدانخبگدانیدنعتبدر ،
مجموعه ماژو هاییراطراحیوتولیدنمودهاستکهدرکناریکددیگر
بهنگهداشتبهینهداراییهایفیزیکیکمکمیکنند.اکنونبیشاز۳۰
نیروگاهکشورسا هاستبااعتمادبهاینراهکارپویابهبهرهبدرداریو
نگهداشتتجهیزاتخودمیپردازند.
مدیریتشناسنامهتجهیزات،مددیریتنتهدایبدابرنامده،مددیریت
پروژههاینت،الگشیتهوشمند،انتقا سیگنا ازاسدکادا،مددیریت
اسنادوآرشیوالکترونیک،ابزارهایساختومددیریتداشدبورد،ابدزار
طراحیوساختفریندهایاختصاییینعتبداالخصدرحوزههدای
بهرهبرداریونگهداشت،پشدتیبانیومددیریتزنجیدرهتدامینکداالو
خدماتو ...امکاناتیاستکهمدیریتمنابعسازمانراسببشدده و
بهافزایشبهرهوریواثربخشیمنابعسازمانکمکشایانیمیکند.
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