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  یسازمان ها یغدغه هاد نیتر  ی از اصل ی ک ی ی کیزیف یها  یی دارا  تیر یمد
 نی کسب و کارها با استفاده از ا شتریب .مختلف در سراسر جهان است

آن  تی ریمد ندی الزم است که فرآ نی هم یبرا کنند و ی م  تیها فعال یی دارا
 .رندیرا به کار بگ

سازمان   شتریب یبه بهره ور  ی کی زیف یها یی دارا تی ریمد  ن،یبر ا عالوه
دهه ها  یبرا  ی تی ریمفهوم مد   نیچه ا اگر .کند ی م  ی کمک قابل توجه 

در حال نو شدن با   نهیزم کیبه عنوان  همواره وجود داشته است اما
 .هماهنگ شده است دی جد یها شرفتیپ

 کردیمفهوم انداخته و رو نیبه ا ی کل ی نگاه  میکن ی م یمطلب سع نیا در
 .میکن ی مورد استفاده در آن را بررس  یامروز 

 

 ست؟یچ یکی ز یف یها ییدارا تی ر ی مد 1#
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و کنترل به دست   یز یبرنامه ر ندیشامل فرآ  ی کیزیف یها  یی دارا  تیر یمد
  یها یی و دور انداختن دارا ینوساز  ،یکردن، نگهدار  ی اتیآوردن، عمل

 .شود ی کسب و کار م  ایسازمان  کی  ی کیزیف

  نهیهز کرده و ل یرا تسه ی کیزیف یها  یی بالقوه به دارا یدسترس  ندیفرآ نیا
 .دهد ی مرتبط را تا حد امکان کاهش م   یها سکیو ر

و   زات ی ها، دستگاه ها، تجه ستمیمناسب از س یو بهره ور  ی کاف ینگهدار 
 یها  یی از دارا یو بهره ور  هیمناسب سرما تیر یمد  یها به معنا یی دارا

 .در طول عمر آن ها است ی کیزیف

 

 ست؟ یچ یکی ز یف ییطول عمر دارا 2#

 شامل موارد و تعداد دفعات به کار بردن و ی کیز یف یی عمر دارا طول
 .استفاده دارد تیاست که قابل  ی در زمان  ی ک یزیف یی دارا کیاز  استفاده

تواند از    ی کسب و کار در آن م ک ی شود که  ی م  ی مفهوم شامل زمان نیا
بهره  یمقاصد کسب و کار  یآن برا از مشخص استفاده کرده و یی دارا کی

 .ببرد

 یی دارا کی  ی معموال شامل تمام مراحل زندگ ی ک یزیف یی دارا کی عمر  طول
 ی دور انداختن آن م  تیو در نها یو به دست آوردن تا نگهدار  دیاز خر
 .شود
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 یکی ز یف یها ییدارا تی ر ی مد یچالش ها 3#

وجود دارد، نحوه رصد  نهیزم ن یکه در ا ی مشکالت نی تر یاز جد ی برخ
 .کسب و کار است  کی ی فعل  یها یی دارا تی ریکردن و مد 

کسب و  ینوع ضرر برا کی بمانند،  ی ها سال ها در انبار باق یی دارا نیا اگر
 زیساختن آن ها ن ی اتیاست که عمل ی در حال نیا شوند و ی کار محسوب م 

 .ستیبدون ضرر ن

 وهیها به خصوص به ش یی دارا تیر ی که در راه مد ی از مشکالت اصل ی برخ
 :شود ی م  ریکند شامل موارد ز ی آن بروز م  ی دست 
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 ریغ یخطا و داده ها  یدارا یندهایفرآ ،ی کردن اطالعات دست  وارد .1
 افته یساختار ن یی دارا تی ریمد ندیفرآ قیدق

 ییدارا تی ر یضوابط مد تی تقو یاعتبار برا فقدان .2
 ر یی تغ تی ریفقدان مد ای فی ضع رییتغ  تیر یمد .3
ها در زمان  یی ارزش و محل دارا فیضع یر یو گزارش گ یر یگیپ .4

 یواقع
 از آنها یر یجلوگ ای ی اطالعات ی احتمال یها سکیر ی اب یدر ارز ی ناتوان  .5

 

  یکی ز یف یها ییدارا تی ر ی مد یالزم برا یاجزا 4#
 به شکل موثر 
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کسب و   ایبه سازمان  ی ک یزیف یها  یی دارا تیر یمناسب در مد کردیرو کی
روش نظام مند و  کیخود را با  یها یی دارا کند تا ی کارها کمک م 

 .کنند  تی ریو مد یر یگیرصد، پ کیستمات یس

 ی بازده  د،یتول تی توانند ظرف ی سازمان ها م ،ی ت یر یجامع مد ندیفرآ کی با
بهره را  نیشتر یآن ب از و دهیرا بهبود بخش  ی کیزیف ییدارا  کی یی راو کا

 .ببرند

  نهیموثر و به یک یزیف یها  یی دارا تی ری مد کردیرو کیدر  یدیکل یاجزا
 :شود ی م  ری شامل موارد ز

فهرست کامل از   کیفهرست اموال:  کی کردن و ساختن  درست .1
 یک یزیف یها  یی دارا

 یرده بند ستمیس کی  جادی ها و ا یی دارا تیوضع یی شناسا .2
 یمشخص زمان  یدر فاصله ها یی دارا ی سالمت  تیوضع یر یگیپ .3
 آن ها  ی نیگز یجا نهیها و هز  یی ارزش دارا نیتخم .4
 شیپ ییدارا تی ریمنفعالنه به سمت مد  یی دارا تیر یاز مد حرکت .5

 گرانه  ی نیب
 داده  گاهیپا  ی کپارچگیحفظ  یبرا ریی تغ تی ریمد   یرو شتری ب تمرکز .6
ها و   یی اطالعات، گزارش دارا یمثل گردآور  ی ف ی وظا یخودکارساز  .7

 ی و حذف کاغذباز  نیموارد مانند ا
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 یکی ز یف یها ییدارا تی ر ی بهبود مد یروش ها  5#

 

که   ی در صورت ی ک یزیف یها یی دارا تیری مد یها  ستمیس یر یکارگ به
 .داشته باشد ندیفرآ نیدر ا ی مناسب ری تواند تاث  ی باشد نم یظاهر 

 .است کرد یرو  نیا یمهم درک ضرورت ها نکته

 یها  یی بهتر دارا تی ریمد یسازمان برا کی که  ی از عوامل ی ادامه برخ در
 .میکن ی م یآنها متمرکز شود را معرف  یرو دیخود با

 در سازمان  ی ک یزیف یی دارا کی وجود  لیدال فهم •

 وجود دارد؟  یچه منظور  یبرا  ی ک یزیف یی دارا نیا
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 آن چه بوده است؟  یر یو به کار گ دیخر لیدل

 یک یزیف یی دارا  تیکردن راجع به وضع دایپ شناخت •

 چطور است؟  ی ک یز یف یی دارا  نیا ی فعل  تیوضع

 تواند هدف خود را برآورده کند؟  ی م  چقدر

 توان به آن اتکا کرد؟   ی م ایآ

 ییدارا کیکارکرد  زانیم ی بررس •

 دارد؟  ی چه ارزش  یی دارا نیحال حاضر ا در

 کند؟  ی را برآورده م  ی انتظارات فعل ایآ

 یآت یازهاین یی شناسا •

 خدمات به وجود خواهد آمد؟ نیدر انتظارات از ا یر ییتغ ایآ

  یی کارا ی انتظارات آت  یبرا یی پاسخگو یبرا ی به قدر کاف یی دارا نیا ایآ
 دارد؟ 

 ی فعل یبرنامه نگهدار  ی ابیارز •

 صورت گرفته است؟  یی دارا نیو بهبود طول عمر ا ینگهدار  یبرا یکار  چه

 چقدر موثر است؟  ی کیزیف یها ییدارا  تیر یو مد ینگهدار  ی فعل برنامه

 انجام شده است؟  قیبه شکل دق ینگهدار  یها  نهیهز نیتخم ایآ
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 مرتبط  ی ها سکینرخ استهالک و ر ی نیب شیپ •

 رد؟ یگ یقرار م ی مورد بررس  یبه صورت دوره ا ییدارا دیعمر مف ایآ

متفاوت  ی به شکل قابل توجه ی انتظارات نسبت به انتظارات قبل ایآ
 هستند؟ 

 محاسبه شده است؟   ی به درست یبعد یاستهالک دوره ها نهیهز ایآ

 بر سازمان چه خواهد بود؟  یی دارا  نیاستهالک ا ریتاث

 یکیزیف  یی حذف و دور انداختن دارا  ی نیب شیپ •

 قابل استفاده خواهد شد؟  ریغ شهی هم یبرا یی دارا  نیا ی زمان  چه

مشخص شده   یی دارا نیضرر دور انداختن ا ای سود  ی در اظهارنامه مال  ایآ
 است؟ 

 یبند جمع 

سازمان ها و کسب و   در است که یند یفرآ ی کیزیف یها  یی دارا  تیر یمد
مورد    ی کیزیف  یها یی مناسب از دارا یحفظ و نگهدار   یبزرگ برا یکارها

 .ردیگ ی استفاده قرار م

آن ها از جهات  تیوضع شده و یی اموال سازمان شناسا ندیفرآ نیا در
و کاربرد   یبهره ور  شیافزا یکار برا  نیا .ردیگ ی قرار م یمختلف مورد بررس

 .شود ی انجام م  ی کیزیف یها  یی ابزارها و دارا
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داده و   حیرا توض تی رینوع از مد  نی ضرورت ا میکرد یمطلب سع نیا در
 .میکن ی مرتبط با آن را بررس ی اصل  میمفاه

مطلب انواع مشکالت بر  نیاموال در ا تیر ینوع از مد نیدرک بهتر ا یبرا
 نهیموثر در به  یکردهایرو ی به معرف  نیهمچن .می کرد  ی سر راه آن را معرف

 .میپرداخت تیر ی نوع مد نیا یساز 

که   یی انواع سوال ها تی رینوع از مد نیمفهوم شدن بهتر ا یبرا تینها در
 .می کرد  ی هستند را معرف  می مفاه نی مرتبط با ا

پرسش ها و پاسخ دادن به آن ها در کسب و کار، به  نیخواندن ا با
 یرا در سازمان خود درک کرده و کاربرد تیری مد نی ا دیتوان ی م  ی سادگ 

 .دیساز

  افتیدر یبرا  !د؟یهست رات یو تعم یهم از طرفداران حوزه نگهدار  شما
فرم  هیتان فقط کاف یمرتبط با حوزه عالقه مند دیجد گان یرا یآموزش ها

 .دیکن لیرو تکم

 .میکن ی شما ارسال م یو جذاب برا  دیآموزش جد کی هر هفته فقط  ما

 09387227343: ی بانیواتساپ پشت  شماره

 ه؟ یمقاله چ  نیدرباره ا نظرتون

 .میو نواقصش رو رفع کن میتا اون رو کامل تر کن د یکن یی رو راهنما ما

 .میفوق العاده شما هست یشنهادهایپها منتظر   دگاهی بخش د یتو


