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دربارٔه وضعیتUpKeepنظرسنجی جامع 
نگـــــــــــهداری و تعمــــــــــیرات

۲۰۲۰در سال 



نفر ۲۷۱را با مشارکت نظرسنجی ای UpKeepکمپانی برای درک بهتر وضعیت فعلی نگهداری و تعمیرات دروِن سازمان ها 
ان ب ه از مدیران نگهداشت انجام داده و نظر آن ها را دربارٔه فرایند های   نگهداری و تعمیرات، بودجٔه نگهداشت و نگرشش 

ایع مش ارکت کننداان در ای ن نظرس نجی از ب ین   ن. اجرا و پایش فعالیت های نگهداری و تعمیرات انجام داده اس ت
.می شودنگهداشتی در اندازه های مختلف از بزرگ و متوسط تا کوچک شامل تیم های مختلف انتخاب شده اند و 

:  یک نگاه کلی نتایج نظرسنجی که در این مستند خواهد آمد در سه دسته بندی کلی ارائه شده استدر 
سازمان هادر  (CMMS)تعمیراتوضعیت نرم افزار نگهداری و . ۱
شدهنگهداری و تعمیرات برنامه ریزی . ۲
تعمیراتنگهداری و عملیات های .۳
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از نرم افزار نگهداری و تعمیراتبهره برداری 



رای استفاده از نرم افزار نگهداری و تعمیرات رایج ت رین راه ب 
تیم ه  ای نگهداش  ت ب  ه منظ  ور پ  ایش برنام  ه  ها و انج  ام 

در ای ن نظرس نجی از . اس توظایِف نگه داری و تعمی رات 
اع مم کرده ان د ک ه از درصد  ۳۹مدیر نگهداش ت ۲۷۱میان 

درصد  ۲۱. سازمان شان استفاده می کننددر CMMSنرم افزار 
ار درصد  ۲۸. می برن دهنوز به  ورت کاغذی ک ار را پ یش 

ه م درص  ۱۲نرم افزارهای  فحه استرده استفاده می کنند و 
م از هیچ سیستم خا ی برای انجام کارهای مرب و  ب ه ت ی

.بهره نمی برندنگهداشت 
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در  دی س ازمان ها از ۳۹نرخ استفادٔه می اذرد، باتوجه به این که از پیدایش نرم افزار های نگهداری و تعمیرات ده ها سال 
ی اما مهم است که بیاد بی اوریم ت ا هم ین اواخ ر اس تفاده از نرم افزاره ا. استباعث تعجب و اندک این اونه نرم افزارها 

و س ازمان ها ب رای ن  بب ود  و دش وار پرهزین ه س ازمانی نرم افزارِی نگهداری و تعمیرات و بسیاری دیگر از راهکارهای 
.نرم افزار مجبور بودند فرایند های پرزحمتی را طی کنند

ه م ک ه راهکارهایی. نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات بر بستر فناوری رایانش ابری ای ارائه می شونداما اکنون بسیاری از 
. تروی سرور های مشتری نیسن ب آن ها بر به دیگر نیازی استفاده برای و هم را می سازند کاربری پیشرفته تری 
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تمهایازسیسبزرگبیشترازتیمهایمتوسطوکوچکنگهداشِتتیمهای
.نرمافزارینگهداریوتعمیراتاستفادهمیکنند



ی ا ۵۰ال ی ۲۱سازمان هایی که اعضای تیم های نگهداشت آن ها  
نف  ر هس  تند، ح  دابل از برخ  ی از سیس  تم های ۵۰بیش  تر از 

نرم افزاری ب رای س امان دهی ب ه عملیات ه ای نگهداش ت خ ود 
اده از با اف زایش ان دازه ت یم نگهداش ت اس تف. استفاده می کنند

.فرم های کاغی کاهش یافته است
تکنیس ین ۵۰از تیم های نگهداشت بزرگ با بیش از درص  ۷تنها 

هستند که هنوز از فرم ه ای کاغ ذی ب رای پیش برد کارهای ش ان
هر چن د ک ه هن وز بهره ای ری از نرم افزاره ای . استفاده می کنن د

ت،  فحه استرده در میان تیم های بزرگ نگهداشت محبوب اس 
در ح ال حاض ر از ی ک نرم اف زار ( درص ۶۰)اما اغلب این تیم ها 

. نگهداری و تعمیرات بهره برداری می کنند
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تکنیسین۵۰



ان اار چه امروزه استفاده و ن ب نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات ساده تر از اذشته است ام ا ب ا ای ن وج ود اکد ر م دیر
۱۷)« چ الش زا»، (درصد ۳۴)« تا ح دی چ الش  زا»نگهداشت انطباق تیم های خود و فرایند های کاری را با نرم افزار جدید 

.  می دانند( درص ۱۰)« بسیار چالش زا»و یا ( درص 
تلق ی ( درصد ۱۴)« بسیار س اده»یا ( درص ۲۵)« تا حدی ساده»در حالی است که تعداد بابل اعتنایی نیز این کار را این 

. می کنند
ه از نرم اف زار استقراِر نرم افزار بیشتر برای آن دسته از مدیران نگهداشت مشکل ساز اس ت ک ه دلی ل ا  لی اس تفادچالِش 

.  نگهداری و تعمیرات را سازمان دهی عملیات های نگهداشت و ساده تر شدن کارها عنوان کرده اند

۶الچابکی در تحول دیجیت

یامردرصدازمدیراننگهداشتاستقرارنرمافزارجدیدرا۶۱
.تلقیکردهاندچالشآفرین



دلیل ا لی اس تفاده از نرم اف زار۵از مشارکت کننداان دربارٔه 
جهی، نگهداری و تعمیرات پرسیده شد که اکدری ت باب ل ت و

را «سدزماز دی  ماد ر هدا م د »، ازینٔه درص ۷۵بالغ بر 
پس از این موض و  دیی ل دیگ ری چ ون . انتخاب کرده اند

زم ان )« به ره وری»و ( اف زایش س ود) «  رفه جویی مالی»
.دارندبرار  wrench time)–آچار به دستی 
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 دهی و س ازمان»این پاسخ ها نشان می دهد تهیٔه یک نرم افزار نگهداری و تعمیرات تنها اام نخست در رسیدن به ه د  
ر در اام دوم یزم هست که مدیران نگهداشت در کاهش چالش ها و ا طکاک ها د. است« بهبود عملیات های نگهداشت

:برای رسیدن به این هد  مدیران نگهداشت می توانند. سازمان برای انطباق با نرم افزار بکوشند

.را مستند سازی کنندباشد CMMSجدیدی که شامل اردش کارهای فرایند های 
ر س ازمان آن ه ا دکارکن ان تولید کنندٔه نرم افزار درخواست کنند که برای استقرار و پیکر بندی اولیٔه نرم افزار و آموزش از 

.حاضر شود
میراِت تهی ه مرتبط با نرم افزاِر نگهداری و تعآموزشی نگهداشت را ملزم به حضور در وبینارهای نیروهای و تکنیسین ها 

. کنندشده 
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یح می ان و کاربری نرم افزار نگهداری و تعمیرات و رابطٔه   حدر رابطه با راهبری نیاز به اذراندِن دوره های آموزشی مناسب 
تکنیسین ها وسط و تولید کنندٔه نرم افزار برای پر کردِن فا لٔه بین درِک اهمیت دستور کارها و نحؤه بروزرسانی آن ها تسازمان 

.  مشهود است
م دیریت »، «م دیریت دس تور کارها»ک دامیک از ام وِر ب رای  CMMSنرم افزاروبتی از مدیران نگهداشت پرسیده شد که از 

اس تفاده می کنن د، از می ان« مشاهدٔه تاریخچ ٔه فعالیت ه ای نگهداش ت»یا « مدیریت تجهیزات و دارایی ها»، «موجودی
بیش ترین رای آراء درصد  ۶۵با « ا یری  دست رکزر یز»ازینٔه می کردند، بهره برداری  CMMSمشارک کننداانی که از نرم افزار

ر داخ ل ندارن د ک ه بتوانن د به درس تی دس تور کارها را دتکنیسین هایی با این حال، همٔه سازمان ها به اندازٔه کافی . را آورد
.نرم افزار  نگهداری و تعمیرات تکمیل کنند

میراتتعبیندرِکاهمیتدستورکارهاونحؤهبروزرسانیآنهادرنرمافزارنگهداریو
.تکنیسینهاینگهداشتفاصلهوجودداردتوسط
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ن های امروزه یکی از مزیت های ا لی نرم افزارهای نگهداری و تعمی رات بابلی ت پرک ردِن دس تور کارها از طری ی اپلیکیش 
. از مدیران نگهداشت افته اند، که نیروهای آن ها از این ویژای استفاده می کننددرص  ۵۲اما تنها . موبایلی است

ه م درصد  ۱۰انج ام می دهن د و خود هم افته اند که نیروهای شان این کار را پس از تکمیل دستور کار در رایانٔه درص  ۳۸
. اعمم کرده اند که ا ًم دستور کار ها را در داخل نرم افزار بروز نمی کنند

در کارااه ه ا و دارند که ب ه   ورت غیر ض روری وبتش ان را تکنیسین های سزماز ۱۰سزماز مم یر ۴به طور خم ه حدود 
برای آن چیزی که به  ورت اساسی برای خود CMMSاز نیزسزماز ۱۰سزماز مم یر ۱. سایت های عملیاتی هدر می دهند

. آن طراحی شده است، استفاده نمی کند
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نگهداری و تعمیراِت برنامه ریزی شده



مهم برای درک این که وابعًا چه چیزی برای تیم های نگهداشت
مدیر نگهداش ت از ۲۷۱مجریان این نظرسنجی به سراغ است، 

هداشت  نایع مختلف رفتند  که مسئولیت هدایت تیم های نگ
۵۴ا ب « هِ  بز برهزاه». در اندازه های مختلفی را برعهده داشتند

رای مهم ت  رین ش  اخی کلی  دی عملک  رد ن  زد م  دیران درصدد 
ی  ا هم  ان زم  ان آپ تددزی  »در رتب  ٔه بع  دی . نگهداش  ت اس  ت

رای برار دارد  و سومین ش اخی مه م درص  ۳۰با « فعال بودن
۱۶ح دود ب ا «  Wrench Time-ماز آچزر به دست  »آن ها هم 

.  از آرا استدرص 
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ورت طبیع ی زمانی که فعالیت های نگهداشِت بیشتری مبتنی بر یک برنامٔه زمانی تدوین شده اجرا می شوند، ب ه   
ی خواهند کرد تکنیسین ها زمان کم تری را  ر  تعمیراِت واکنش. نیز افزایش می یابد« آپتایم»و « زمان آچار به دستی»

ر خواهد هم چنین احتمال خرابی تجهیزات نیز کم ت. و زمان بیشتری برای انجام وظایف شان در اختیار خواهند داشت
رد را درک می کنن د  ام ا در برخ ی م وا« ن ِت با برنام ه»موضو  اهمیت با وجود این که اکدر مدیران نگهداشت . شد

.  ندهند« آپتایم»دشوار است که اولویت را به شاخی کلیدی عملکردی چون 

، م دیریت   نایع تولی دی، م دیریت تاسیس ات)در میان  نایع مختلفی که در این نظر سنجی مشارکت داشته اند 
در   نایع ب رای م دیراِن نگهداش ت« هِ  بز برهزاده»به اندازٔه « آپتزی »مولفٔه ( ناواان حمل و نقل و مدیریت دارایی

ر بیافت د، دلیل منطقی این موضو  در این است که اار یک ماشیِن حیاتی در این  نعت از ک ا. تولیدی اهمیت دارد
ل و نقل به عنوان مدال اار در  نعت حم. این موضو  اما برای دیگر  نایع  ادق نیست. همه  چیز متوبف می شود

.  یک کامیون در یک ناواان از کار بیافتد  بقیٔه خودروهای ناواان به کار خود ادامه می دهند
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نِت اهمیتچیزی که باعث تعجب است فا لٔه بین درک 
با برنامه توسط مدیران نگهداشت و میزان وابع ی اج رای

ن ِت »افت ه  اس ت ک ه ا یر هدا م ت  ۵مم یر . آن است
بیش هفر ۲تناز است، او مهم ترین شاخی برای « با برنامه

تن ی را مبنگهداشت  محوله به خود و تیمش از نیمی از کاِر 
ر، یا کم ت ر در بین سه نفر دیگ. می بردبر نِت با برنامه پیش 

ی ا ت   با برنامه اساز ن ف فعالیت های شان مبتنی بر نِت 
ای شان بسیار کم تر از این میزان و یا این که حتی فعالیت ه

.  بدون برنامه و واکنشی است

وبیناهمیتدرکشدهتوسطمدیراننگهداشت
.ودداردواقعیِتاجرایبرنامٔهنتِبابرنامهفاصلهوج
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  نعتی . این در د ها تقریبا مشابه اربامی است که مدیران نگهداری و تعمیرات در  نعت تولید به آن ها اشاره کرده اند
. ببول استغیربابل که انجام کم تر از ن ف فعالیت های نگهداشت بر اساس نِت با برنامه 

ت در اما حدود نیمی از م دیران نگهداش . اار چه مدیران نگهداشت با بودجه ای که در اختیار دارند کار ها را پیش می برند
ی ب رای  نعت تولید افته اند از بودج ه ای ک ه در اختیارش ان اس ت ناراض ی هس تند و ب ه ترتی ب ب ه بودج ٔه بیش تر 

.خود نیاز دارند« ا مح تاسیسات»و « نرم افزار»، «آموزش مهارت های یزم»، «تجهیزات»

تیم ه ای با وجود محدودیت بودجه اما برای بهبود در ِد بکارایری نِت با برنامه فر ت هایی نیز با ابزاره ای در دس ترس
.  نگهداشت وجود دارد
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، ع دم دلیل دیگری که اجراِی نِت با برنامه کم ت ر از انتظ ار اس ت
استفادٔه مدیران نگهداشت از ابزار ه ایی اس ت ک ه در دس ترس
آن ها برار دارد و به کمک آن ها می توانن د برنام ه ریزی در م ورِد 

از مد  ک  تر مم هیبه عنوان مدال، . کارها را برای خود ساده تر کنند
اری و که دارای یک سیستم نرم اف زاری نگه دنگهداشتی تیم های 

یرانه یا تعمیرات هستند، همٔه وظایف نگهداری و تعمیرات پیشگ
. ه ای خ ود را داخ  ل نرم اف زار برنام ه ریزی می کنن  دPMهم ان 

س ازمان ب رای در CMMSتیم های دیگری هم که ی ک نرم اف زار 
ه ا را داخ ل نرم اف زار PMآن ها مهیا شده است فقط تعدادی از 

ت حتی تع داد ان دکی از تیم ه ای نگهداش . برنامه ریزی می کنند
آن ب ه از CMMSیک نرم اف زار هستند که با وجود بهره برداری از 

. های خود استفاده نمی کنندPMبرای برنامه ریزی هیچ عنوان 
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زار و های برنامه ریزی شده در داخل نرم افزار نگهداری و تعمیرات نیازمن د ارتب ا  بهت ر فروش ندٔه نرم اف PMافزایش تعداد 
ز نرم اف زار و مدیران نگهداشت پیش از هر چیزی باید یاد بگیرند اتکنیسین ها . بهره بردار و وجود برنامه های آموزشی است

. نگهداری و تعمیراِت خود چگونه برای برنامه ریزی کارها و تکمیل دستور کارها استفاده کنند

:  فرایند آموزش نرم افزار باید شامل موارد زیر باشد
برای حضور در سازمان شما و آموزش به تیم  نگهداشت CMMSنرم افزاراز تولید کنندٔه درخواست 
کاربران و اعضای تیم نگهداشتتوسط CMMSدر جلساِت آنمین آموزشی کاربری نرم افزار حضور 
نحؤه استفادٔه سازمان شما از این نرم افزار و CMMSیک راهنمای داخل  سازمانی برای کاربری نرم افزار تدوین 
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ب  رای تیم ه  ای نگهداش  تی ک  ه تع  داد اعض  ای آن در مح  دودٔه 
ب ا  CMMSمتوسط برار دارد، استفاده از تمام امکانات نرم اف زار 

.ها بسیار دشوار استPMهد  برنامه  ریزی 
ذکر ش دٔه حتی با وجود ازین ه هایی مد ل دریاف ت آموزش ه ای 

وار دش برای تیم های نگهداش ت ب ا ان دازٔه متوس ط پیش تر هم 
تدوین نِت با  برنام ه خود برای CMMSبه طور کامل از که است 

. استفاده کنند
ش کل متوسط به اندازٔه کافی برای به چالش کش یدن متیم های 

انطباق با نرم افزار بزرگ هس تند ول ی ب ه هم ان ان دازه آن ب در 
کوچک هستند که اولویت دادن ب ه اج رای ی ک برنام ٔه رس می

را ض روری تم ام فعالیت ه ای نگه داری و تعمی رات خ ود برای 
.  نمی دانند
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ه ا اس تفاده PMتیم های کوچک کمی بیش تر از تیم های متوسط از نرم افزار نگهداری و تعمیرات خود برای تدوین برنام ٔه 
.چون نفرات  کم تر به معنی موانع کم تر برای اجرای برنامه ها است. می کنند

ه ا PMبرنام ه ریزی خ ود ب رای CMMSتیم های نگهداشِت بزرگ بسیار بیشتر از تیم های کوچ ک و متوس ط از نرم اف زار 
ر برنامه ب ه همان طور که اشاره شد، کاِر مبتنی ب. زیرا موفقیت سازمان آن ها وابسته به این موضو  استاستفاده می کنند  

.  آپ تایم بیشتر می انجامد و آپتایم بیشتر نیز به معنی روان تر چرخیدِن چرخ های کسب و کار است
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عملیات های نگهداشت



 ه ا از بودجٔه اخت اص داده شده به واحدشان راضی هستند و اکدر بریب به اتف اق آن( درص ۵۸)اکدر مدیران نگهداشت 
.ماهر خود را حفظ کنندنیروهای و تکنیسین ها مطمئن هستند که با این بودجه می توانند ( درص ۸۰)
از مدیران نگهداشت معتقدند ک ه رک ود ابت  ادی ب ر عملیات ه ای نگهداش ت آن ه ا ت ا یری درص  ۴۶اضافه این که به 

د آن ها نیز بیان کرده اند که عل ی رغم س ایه افکن دِن فض ای ع دم اطمین ان ب ر ابت  اد، رک ودرص  ۲۰نخواهد اذاشت و 
.ابت ادی اتفاق نمی افتد

  نایع اس ت  هرچن د ک ه بعض ی  از وضعیت رو ب ه رش دی ۲۰۲۰ ورت کلی وضیت عملیات های نگهداشت در سال به 
.  وضعیت بهتری نسبت به بقیه دارند
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مطمئنًا در البته یزم به ذکر است که این نظرسنجی پیش از بحران کرونا انجام شده است و
.  زیادی کندتغییرات ورت انجام این نظرسنجی در بحبوحٔه بحران کرونا نتایج می توانست  !



ع مدیران نگهداشت در   نعت تولی د در مقایس ه ب ا   نای
مل مدیریت تاسیسات، مدیریت دارایی و مدیریت ناواان ح
ب ر و نقل، کم ترین نگرانی را در م ورد ت ا یر رک ود ابت  ادی

آن ه ا هم چن ین . عملیات های نگهداش ت سازما ش ان دارن د
برای خود پیشبینی۲۰۲۰بیشترین افزایش بودجه را در سال 

.  کرده اند
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درتیمهاینگهداشتدربخشتولیدکمتریننگرانیرا
وبهاحتمالزیادبادارندموردرکوداقتصادیاحتمالی

.افزایشبودجهروبروخواهدبود



ت ه ای در این نظرسنجی از مدیران نگهداشت از این پرسش شد که کدام واحد های سازمانی برای  بت و ازارش های فعالی
بیش ترین ( درصد ۲۳)اشاره کرده ان د « ومح  ت مرکزت»آن هایی که به . تعامل بیشتری دارند CMMSنرم افزارنگهداشت با 

موج ب CMMSنرم اف زار دلیل این اتفاق می تواند ای ن باش د ک ه .  داشته اند۲۰۱۹را در سال ( درص ۶۴۷)افزایش بودجه 
ودج ٔه ت امین برا ب رای راه ش ده و در ح وزٔه ت دارکات « استهمک دارایی»و « هزینه-زمان»افزایش شفافیت در زمینٔه پایش 

.  استکرده بیشتر برای نگهداری و تعمیرات هموار 
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اشتدارندنگهدتیمهاینگهداریوتعمیراتیکهشفافیتبیشتریدرفعالیتهای
.بااحتمالبیشترینامزدافزایشبودجههستند



از خود در واحد های مختلف سازمانی استفاده می کنند، تیمهای نگهداشتی ک ه CMMSنرم افزاربرخم  سازمان هایی که از 
CMMS  در  د اف زایش بودج ه ۴۵، ب ا (در  د از مش ارکت کننداان۲۲)تنها در یک سیلوی سازمانی بهره می برند خود

.داشته اند۲۰۱۹کم ترین میزان افزایش را در سال 
ت یِم حالی که استردن دامنٔه استفاده از نرم افزار نگهداری و تعمیرات  به واحد های متعدد سازمان ممک ن اس ت ب رایدر 

ار ب ازدهی ، اما بر اساس این نتایج مشخی است که این ک(به خ وص برای تیم های کوچک تر)نگهداشت چالش زا باشد 
.  خوبی در سازمان دارد

خ به ای ن در پاس. مشارکت کننداان دربارٔه این پرسیده شده است که افزایش بودجه را می خواهند  ر  چه اموری کننداز 
از آراء در در نیازمندی های تیم های نگهداشت برار ارفت  و به دنب ال آن درص  ۵۳با « تایٔه جایزمت ج ی »سوال ازینٔه 

« ه سدزم  تزسیادزت»و درصد  ۳۷« مستخ مم هفرمت ج ی  و آا مش کزرکنز»رای، درص  ۴۰با « تایٔه یک هرم مفزمر باتر»
.  برار دارنددرص  ۳۳
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ت به شکل عجیبی سطح مشاهده پذیری فعالیت ه ای نگهداش 
،می کنن داس تفاده   CMMSنرم افزاردر سازمان هایی که از یک 

ه ره بشبیه به سازمان هایی است که از سیس تم های ب دیمی تر 
.می برند
CMMSتیم هایی که مجهز ب ه نرم اف زار که تعجب نیست جای 

تدوین رای بعملکرد خود را نسبت به هستند بیشترین اطمینان 
تر درخواست بودج ٔه بیش به منظور بازاشت سرمایه طرح های 

تم از ه یچ سیس نقٔه مقابل آن ها تیم هایی هس تند ک ه . دارند
اده خا ی برای دنبال کردن فعالیت های نگهداشت خ ود اس تف

یی ه ای اعتماد را نس بت ب ه تواناتیم ها کم ترین این . نمی کنند
افی را خود برای توجیه مدیران بایدستی برای ارفتن بوجٔه اض 

.دارند
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ها و کاربران سیستم های بدیمی تر از CMMSچیزی که تعجب آور است، سطح مشابهی از این اعتماد به نفس بین کاربران 
. جمله کاربران سیستم های مبتنی بر  فحه استرده و سیستم های مبتنی بر فرم های کاغذی است

س اده ها هنوز به بلوغ کام ل در امکان ات ازارش ای رِی هوش مندانه و CMMSاین موضو  می تواند به این دلیل باشد که 
ک ه در یک دلیل احتمالی دیگر می تواند این باشد که م دیران نگهداش ت از امکان ات ازارش ای ری نرم اف زاری. نرسیده اند

.اختیارشان است به  ورت کامل استفاده نمی کنند
ر روی هر  ورت این نتایج نشان دهندٔه فر تی پیش روی توسعه دهنداان نرم افزار  نگه داری و تعمی رات اس ت ک ه ب در 

رای مدیران همچینن فر تی نیز ب. بابلیت های ازارش سازی مح ویت خود کار کنند و امکانات ازارش ایری را بهبود دهند
. نگهداشت است که از امکاناتی که در حال حاضر در اختیار دارند استفادٔه بیشتری کنند
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مم »آن ه ا ازین ٔه درصد  ۷۳وبتی از مدیران نگهداشت دربارٔه روش های مختلف حفظ نیروهای ارزشمند خود پرسیده ش د، 
اایز کرد  درمی  میمند  »هم به درص  ۵۳را انتخاب کردند و « طریق سزماز دی  و تعیین دقیق سطح مهتظزرمت هیرویز

، درصد ۳۳ب ا « پردمخ  دستمزد بدزتتر مم ات سد  سدطح دسدتمزد یز»پس از این دو ازینه .  اشاره کردند« در احی  کزر
پردمخ  کمک یزینه یز  آا م   و »و درص  ۲۷با « تمرکز بیشتر بر اعیزریز  پیشرفته تر به جز  اعیزر مازِ آچزر به دست »

.  از ازینه های پرطرفدار بعدی بودنددرص  ۲۴با «تحصیل در ا مرج بزتتر
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الٔه را در اولویت خود برار داده اند، حفظ نیروهای ماهر و مستعد مس « ایمنی»و « سازمان دهی»برای تیم های نگهداشتی که 
. مشکل سازی نیست

یروهای جدی ِد مدیر نگهداشتی که مورد پرسش برار ارفته است به بودجه ٔ بیشتری برای استخدام نسه مدیر از هر تنها یک 
اهر حفظ نیروه ای م در مدیر نگهداشت افته اند که با بودجٔه فعلی مشکل خا ی ۵نفر از هر ۴دارد  در عوض مستعد نیاز 

.  ندارندخود 



روش شناسی



جام مدیر نگهداشت از  نایع مختلف و با تیم های نگهداشتی در اندازه های مختلف ان۲۷۱این نظرسنجی با مشارکت 
.  شده است

ان حمل و نق ل مشارکت کننداان متعلی به یکی از  نایع تولید، مدیریت تاسیسات، مدیریت دارایی و م دیریت ناوا 
.  ودندو تعداد اندکی در دیگر نقا  جهان مستقر ب(  شامل آمریکا و کاناد)اغلب آن ها در آمریکای شمالی که بودند 
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۶، واحد ۲۰تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان میرعماد، نبش کوچه نهم، پالک 
۰۲۱ ۸۸۵۳۹۶۳۵-۸
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