
نحوه آماده سازی تجهیزات هنگام وقوع حوادث طبیعی

اتتعمیر به کمک سیستم نرم افزاری نگهداری و 



رنامهمهمترینبخشازآمادگیدربرابروقوعحوادثطبیعی،داشتِنیکب
چگاهاکثرسازمانهاتصورمیکنندهیاما.مشخصبرایمقابلهباآناست

راسانحهایبرایآنهارخنخواهددادیااگراتفاقیبیافتددایدنتواندایی
.دارندکهدرلحظهآنرامدیریتکنند

ترخدادنحوادثطبیعیامربعیدیاستوممکناستخیلیازتجهیزا
امداحتدیاگدرایدن.سازمانیدرعمرمفیدشانهرگزبداآنروبدرونشدوند

موضوعیکبارهماتفدا بیافتددوسدازمانمداآمدادگیمقابلدهبداآنرا
ازماننداشتهباشدممکناستآسیبهایجبرانناپذیریبهتجهیزاتسد

.واردشود



۱
در مورد نحؤه برخوردتان با 
خطر ها و حوادث فکر کنید

سازمانهایمختلفکموبدیشبدهدلید 
کاریکهانجاممیدهندد،وقرارگیریمح 

رنسبتبهندوعخایدیازسدوانیبیشتد
بدددهعندددوانمثدددا .حسددداسهسدددتند

سددازمانهایموجددوددراسددتانخوزسددتان
اکبیشترتحتتاثیرطوفانهایگردوخد

هستنددرحالیکهدرشما ایدرانشددت
.بارندگیمیتواندخطرآفرینباشد

چگونهیکبرنامٔهعملیاتیمقابهباحوادثطبیعیتهیهکنیم

ترینبیشکهحوادثیبارویاروییبرایعملیدورههایبرگزاریوتعریف
آیاا مثعنوانبه.داشتخواهندشماتجهیزاتعملکردبرمخربتاثیر

شود؟سراسریبر قطعموجبکههستحادثهای

تعیینمیزانخسارتاحتمالیاینگونهحوادث

ایطشروآنهاانتقا یاوتجهیزاتتوقفاضطراریشرایطکردنمعین
کارکنانتخیلهاضطراری

آ

ب

پ



۲
مشخص کردن حیاتی ترین 

تجهیزات سازمان

هنگام رخ دادن حوادث بزرر،  مز ا اب ز  
ی نیزززاه بزززی ابنوی  بنزززتی داریرادززز  داریزززت  ززز

وان بززی  نزز. بایززت یززتی  دت بززی اززتار باه تدنززت
اثزززززار  ا زززززت یزززززاهاان مززززز ا در ان  زززززی ای 

وط  تم ییت باق  مزت  بامزت داریزرار اتبز
ا حیززززاد  دتی  HAVCبزززی درویززززی یززززا  احت ززززای

داریززر مزز ا  بزززت اه بقززو  یززی  یززا  و ززان
داریزززززرار مززززز ا در HVACبزززززتبن . ایززززز 

ازززززززتگ فتم  ت تگزززززز  ب هنزززززز  هد   قززززززتار 
.ا   یتنت

چگونهیکبرنامٔهعملیاتیمقابهباحوادثطبیعیتهیهکنیم

سدتیازلیلیستیازحیاتیترینتجهیدزاتخدودو.دولیستتهیهکنید
اکهبیشتریناحتما آسدیبدیددنهنگداموقدوعحادثدهرتجهیزاتی

.سپسدولیستراباهممقایسهکنید.دارند

وقوعهنگاماستممکنکهحیاتی،عملیاتیتجهیزاتجایگزینیبرای
.کنیدبرنامهریزیببینند،آسیبجدییورتبهیاخرابحوادث

آ

ب

پ

یداتینحؤهتاثیرگذاریحادثهرویسازمان،هنگامیکهسیستمهایعمل
شخصوحیاتیسازمانشمانتوانندبهموقعودرستتعمیرشوند،رام

.کنید

 کندمیکمکچگونهآفتابپگاه

.نیدکتمرکزپیشگیرانهنتبرنامهرویبرلیستدوهرازموردهربرای

ت

:درنرمافزارمدیریتنگهداشتداراییهایفیزیکیپگاهآفتابمیتوانید
اولویتمشدخصدرختوارهاولویتواهمیتهریکازتجهیزاترابراساس•

.کنید
امدهبرایتجهیزاتحیاتیوتجهیدزاتآسدیبپذیرمیتوانیددنتهدایبابرن•

.کنیدمتناسبراتعریف
دهتابرایشرایطاضطراریمشخصمیتوانیدانواعالگشیتهاراطراحینمو•

.درهنگامضرورت،بازدیدهایالزمبصورتمکانیزهیادرشود



۳
تعیین ابزار ها و نیروی 

انسانی مورد نیاز

داریزت ۲ب ۱بت ایاس ا ال زاد   زی اه  زام  
 زززززی ززززززی ابرار هزززززا ب  نیزززززت اشززززز   بایزززززت 

نیتب هزای  بززتای هززت یزناریوی اقت زز  بقززو 
.دام خواهیت یک حادثی  بیز  

بانیپشتیبرایاضافیسوختشام :دهیدسفارشراالزمابزارومواد
آشامیدنیآبمقداریوژنراتورهااز

اگردربرنامهشمامشارکتسازمانهاوشرکتهایدیگردرزمانوقوع
دکدهحوادثطبیعیپیشبینیشدهاست،ازایناطمینانحاید کنید

همچندینیدکبرنامده.اطالعاتهرکددامازآنهدارادراختیدارداریدد
ثهجایگزینبرایزمانیکهآنهاقادربهارائٔهخدماتهنگاموقوعحاد

.نیستندداشتهباشید

آ

ب

هچطبیعیحادثهیکوقوعطو درداوطلبانونیروهاکنیدمشخص
راتنفآنها،تصمیمگیریحوزهگیران،تصمیم.دارندبرعهدهوظایفی
صرمختوشفافکامالراگروههاوافرادسایرباتباد نحوهوامرتحت
مروردورههایبرگزاریوافراداینآموزشبرایسا هر.کنیدتعیین
.کنیدبرنامهریزیوظایف،

پ

ندمی ککمکچگونهآفتابپگاه

تشمامیتوانیددراطالعاتشناسنامهایتجهیزاتمدواد،ابدزارآالتوقطعدا
فموردنیازدرشرایطبحرانیرابعنوانمولفدهایازنتهدایبابرنامدهتعرید

هاراهمچنیندرتعیینحداق موجودیانبارایناقالماینسیاسدت.نمایید
مداژو .گرفدتکنتر اینموجودیهامکانیزهیدورتخواهدد.اعما نمایید

مسدتمردورههدایآموزشدیوبرنامدهریزیمدیریتآموشنیزمیتواندبرای
.مورداستفادهقرارگیردآنهاتوجیهیواطمینانازبرگزاریمثمرثمر

چگونهیکبرنامٔهعملیاتیمقابهباحوادثطبیعیتهیهکنیم



۴
نگهداری و تهیه نسخه 

پشتیبان از برنامه

ت  هنگاا   ی بتناای خود را دنظیم  تدی
.بایت بتانیت  اا آن را نگی داریت

ینترنتنسخهچاپشدهبرنامهتانرابرایمواقعیکهبر رفتهباشدیاا
 اطمیندانحاید.ازکارافتادهباشدرادرجاییمحفوظنگهداریکنیدد
ثدا بدهعندوانم.کنیدکهبرنامهرادرمکانهایمختلفنگهداشدتهاید

رادرخدودرویخدودنگهدداریبرنامدهبرخیازمدیرانفنیونتایدن
.میکنند

آ

ایرحتمابرایتجهیزاتسروریکهسیستمنگهداریوتعمیدراتویداسدب
بسامانههایمرتبطباتجهیزاتحیداتیوآسدیبپذیربدررویآننصد

.شدهاستتمهیداتالزمرادرنظربگیرید
البتدهبداامکاندسترسیاینترنتیبهسیستمرابرایبدیشازیدکنفدر

درنظرگرفتنشرایطحفظامنیتدادههدابدرایدسترسدیازراهدوردر
.مواقعحساسفراهمکنید

ندمی ککمکچگونهآفتابپگاه

.پگاهآفتدابقابلیدتکداربریتحدتاینترندتراداردERPکلیهماژو های
همچنددیننسدد جدیدددماژو هددایتولیدددشدددهمانندددنرمافددزارمدددیریت

(Cloud)نگهداشتداراییهایفیزیکیقاب استفادهتحدترایدانشابدری
.هستند

چگونهیکبرنامٔهعملیاتیمقابهباحوادثطبیعیتهیهکنیم



۵
انجام نگهداری و تعمیرات 

ای پیشگیرانه در سیستم ه
عملیات بحرانی

اتبوط ارهایاهخالصی اینیس فاای 
 ی ایپیشگیتانی دز یتاربنگرتاریبی
حوادثبتابتدرم اداریرارا ابا بی

.ا   نت  ک بیز 

یکسدقفمسدتحکممیتوانددازسداختمانهادرحدوادث:ازباالشروعکنید
.دمقاومتدربرابربادونفوذآبعنایرمهمیهستن.طبیعیمحافظکند

آ

ب

یارازکاشتندرختهادرفوای بسد:حواستانبهمحوطهسازیتانباشدپ
.ندکمخودداریکنیدومطمئنشویددرختهاشاخهسستینداشتهباش

ازبرایهرمورد:محافظتازسیستمهایفاضالب،آب،بر ،سوخترسانیت
رهاوخطراتاحتمالیفکقب درخصوصجانمایییاراههایکاهشآسیب

زهخطدو ازتجهیدزاتمکدانیایدنمثالبرایقطعآنی.کردهواقدامنمایید
خدطقطعاضطراریاستفادهکنیدویایدکدسدتگاهجریدانبرگشدتیرادر

یمناسدبیایلیتخلیهفاضالببرایمقابلعباسیالبنصبکنیدوزهکشد
.رویکفسطوحتانداشتهباشید

چگونهیکبرنامٔهعملیاتیمقابهباحوادثطبیعیتهیهکنیم

همٔهتجهیزاتیکدهبدهدیوارهداوسدقفهامتصد شددهاندبایدد:بستها
مستحکمباشندودربرابدربادهدایشددیدویدالرزشهدایناشدیاززلزلده

.مقاومتسازیشدهتاسقو نکنند

ندمی ککمکچگونهآفتابپگاه

دربخشبرنامدهریزینتهدایپیشدگیرانهونتهدایمبتندیبدرشدرایط،
یوفعالیتهایالزمبرایحفظآمادگیاینتجهیزاتوسیستمهاینظدارت

راسیسدتمبصدورتمکدانیزهانجدامآنهدا.کنترلیآنهداراتعریدفنماییدد
.میکندپشتیبانی



مه تمرین و به روز رسانی برنا
مقابله با حوادث طبیعی

حوادثباا اب یبتنااییکدامت 
تنتهیافاه بن ای خوبخی   بیز 

اانی  اذبحسم ابیبتناایای  ی
انتیودهاان دنرابتنااییک. نتان اء
م انیتبهایببامتربهبی یای 
. ننتافتاراآنزگونیبتاننت

متقاعددکدردنکارکندانبدرایشدرکتدر:اجرایآموزشهاوتستتجهیزات
ولیاینآموزشهداکمدک.آموزشهایمقابلهبافاجعهمیتواندمشک باشد

.ندزیادیبهآنهادربارهبایدهاونبایدهایروبروشدنباحوادثطبیعیمیک
دبعددرامیتوانی(مانندژنراتورپشتیبان)برایتستتجهیزاتهماغلبآنها

.ازساعتاداریتستکنید

آ

ارمهدمبسدیمقابلهباحوادثطبیعدیبهروزرسانیبرنامه:بهروزرسانیبرنامهب
وهدراستچونتکنیسینهاوافرادفنیشمامدامدرحدا تییییدرهسدتند

.وتجهیزاتخوداستتکنولوژیسازمانیناچاربهاعما تییییراتدر

دمی کنکمکچگونهآفتابپگاه

دیتسدتدرنرمافزارنگهداریتعمیراتپگاهآفتابقادربهتعریفبرنامٔهزمانبن
موادوهمچنینامکانتعریفبرنامهکنتر موجودی.وبازرسیتجهیزاتهستید

درنرمافزاربصورتمکانیزهدرشارژموجودیاقالمضدروری.قطعاتمیسراست
سدرامکانکنتر تایخانقضایموجودیانبارهانیزمی.خدمتسازمانشماست

.است

تمرینوبهروزرسانیبرنامٔهمقابلهباحوادثطبیعی

درمواقدعاضدطراریاسدتفادهاز:بررسیموجودیابزارآالت،موادوقطعداتپ
.تدارکاتذخیرهشدهدرپروژههایدیگرباعثکمبودموجودیآنهامیشدود

بههمینخاطربایدبهطدورمدنظممیدزان.برخیاقالمهممنقضیمیشوند
الزمموجودیکاالهایموردنیازخودرابررسیکنیدتامطمئنشویدبهمیزان

.ازآنهادراختیاردارید



بعد از وقوع حادثه چه 
کار کنیم

باهری  آیی  

راههایمسدودبرررسیخطو بر نامطمئن،نشتیگاز،:بررسیمحیط
.شده،سقفهایآسیبدیدهوهرگونهآسیبدیدگیدیگری

آ

نهداراقب ازروشنکردنملزوماتالکتریکدیآ:سیستمهایالکتریکیب
 هدایآسیبدیدگیعایقکاب.بررسیوخاکگرفتیآنهاراتمیزکنید

.بر نیزبایدبررسیشود

 کندمیکمکچگونهآفتابپگاه

یاوCBM))شرایطبرمبتنیبرنامهبانتهایتعریفامکانازاستفادهبا
،تجهیزاتعملیاتیپارامترهایبازههایبرمبتنینتهایتعریفامکان
یعملیاتبرنامهیکدارایمعطلیبدونحوادثوقوعازبعدشماسازمان
درخواستکارهای.استایالحیاقداماتوبازرسیهابازدیدها،برای

.میشودارسا اجراییتیمهایبرایویادرمکانیزهبصورت

بعدازوقوعحادثهچهکارکنیم

.آنهاپاکسازیبررسیموتور،فیلترهاوپرههایفنهاو:سیستمتهویه
همچنینبایدنسبتبهاستحکامبسدتفنهدارویسداختمانهاهدم

نداشتهلولههایانتقا هواهمبایدبررسیشوندتاگرفتگی.اقدامشود
.وعملکردیحییخودراداشتهباشند

سدتبررسیشکستگیهایاحتمالیلولههایانتقدا آبوت:آبرسانی
.آلودگیهایآب

پ

ت



www.Pegaheaftab.com
پگاهی در افق فناوری

| p e g a h e a f t a b

سا تجربهدرطراحیوتولیدراهکارهداینرمافدزاری۱۸پگاهآفتاببا
فرایندیدریدنایعمختلدفبهخصدوصیدنعتنیروگداهی،براسداس
ر ،نیازهایواقعیینعتودرتعام مستقیمبدانخبگدانیدنعتبد

رمجموعهماژو هاییراطراحیوتولیدنمودهاستکهدرکناریکددیگ
۳۰یشازاکنونب.بهنگهداشتبهینهداراییهایفیزیکیکمکمیکنند

داریونیروگاهکشورسا هاستبااعتمادبهاینراهکارپویابهبهرهبدر
.نگهداشتتجهیزاتخودمیپردازند

مدیریتشناسنامهتجهیزات،مددیریتنتهدایبدابرنامده،مددیریت
یتپروژههاینت،الگشیتهوشمند،انتقا سیگنا ازاسدکادا،مددیر
زاراسنادوآرشیوالکترونیک،ابزارهایساختومددیریتداشدبورد،ابد

طراحیوساختفریندهایاختصاییینعتبداالخصدرحوزههدای
االوبهرهبرداریونگهداشت،پشدتیبانیومددیریتزنجیدرهتدامینکد

وامکاناتیاستکهمدیریتمنابعسازمانراسببشدده...خدماتو
.ندمیکبهافزایشبهرهوریواثربخشیمنابعسازمانکمکشایانی


