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 1كفحِ 

هذیزیت  ّبی رسٍهِ  هؾبٍرُ عیغتن
 CMMSًگْذاری ٍ تعویزات ٍ ًزم افشار ًت 

www.irantpm.ir 

www.cmms.ir 

www.mkms.ir 

www.oee.ir 

  

 ورم افسار وگُذاری ي تعمیراتCMMS - MKMS 

 وگُذاری ي تعمیرات بُرٌ ير فراگیرTPM 

 وگُذاری ي تعمیرات مبتىی بر قابلیت اطمیىانRCM 

 ٌپیادٌ سازی وگُذاری ي تعمیرات بروامٍ ریسی شذPM 

 ٍوگُذاری ي تعمیرات پیش بیىاوPdM 
 وگُذاری ي تعمیرات مبتىی بر پایش تجُیساتCBM 
طرح ریسی فرآیىذ وگُذاری ي تعمیرات سازمان 

 مرکس آمًزش مجازی وگُذاری ي تعمیرات 

 ايلیه يب سایت تخصصی وگُذاری ي تعمیرات کشًر 

 

 تخصصی نگهذاری و تعویراترزوهه 



 ًزم افشارصٌعت هؾبٍرُ ٍ پیؾزٍ در 
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 2كفحِ 

هذیزیت  ّبی رسٍهِ  هؾبٍرُ عیغتن
 CMMSًگْذاری ٍ تعویزات ٍ ًزم افشار ًت 

 :  یساختار سازهان

 
 

 :هشاوراى تذبیر پرداز  شركت  یهایژگیو
 

 عبسهبًی ارسػ افشا  بزای هؾتزیبى   -1

 هبًی هبتٌی بز عبختبر هبتزیغی  عبسٍجَد  -2

 عبلیت ّبی پزٍصُ هحَر در عبسهبىعبختبر ٍ فٍجَد  -3

 زاى پزٍصُ ٍ کبرؽٌبعبى عبسهبى  یع بِ هذیآعبى ٍ عز یدعتزع -4

 ٌتزًت هحَریا یعبسهبى ّب هبتٌی بزعبسهبى  یکغب ٍ کبرّب یتْبیفعبل -5

 ٍ هؾتزیبى خذهبت بِ عبسهبًْبهَثزتز ز جْت ارائِ یٌِ ٍ اًعطبف پذیبْارائِ ًزم افشارّبی  -6

 طزح ریشی عبختبر اجزایی بب رٍیِ ّبی طزح ریشی ؽذُ هبتٌی بز عیغتوْبی هذیزیت کیفیت   -7

 ًیبسّبی عبسهبًْبی   هتٌبعب ببَسُ ّبی هتعذد حًزم افشارّبی تخصصی در  ٍ ارائِ  تَععِطزاحی،  -8

 ارائِ خذهبت عزیع جْت پؾتیببًی ًزم افشارّبی تخصصی بِ هؾتزیبى در کَتبّتزیي سهبى هوکٌِ    -9

ترز ٍ برب   عببِ ارائِ خذهبت بززاى ٍ کبرؽٌبعبى ؽزکت یهذبیغت عبلِ بت یٍ تجزباجزایی عببقِ ٍجَد  -10

 .بِ عٌَاى یکی اس هشیت ّبی رقببتی قببل اتکب در ارائِ خذهبت بِ هؾتزیبىت یفیک

  

 هذیز عبهل

 هبلی ٍ اداری

 آهَسػ داخلی

 هٌْذعی پزٍصُ تضویي کیفیت في آٍری اطالعبت 

 خذهبت هؾبٍرُ  ًزم افشار آهَسػ

ببساریببی ٍ اهَر 
 هؾتزیبى

 هغئَل دفتز هؾبٍراى



 ًزم افشارصٌعت هؾبٍرُ ٍ پیؾزٍ در 
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 3كفحِ 

هذیزیت  ّبی رسٍهِ  هؾبٍرُ عیغتن
 CMMSًگْذاری ٍ تعویزات ٍ ًزم افشار ًت 

  هشاوراى تذبیر پرداز شركت  تیفیك یخط هش

 

 یببیجْت دعت " مشاوران تدبیر پرداز  " ٍ عیغتن ّبی ًزم افشاری تیزیؽزکت هؾبٍرِ هذ

ٍ تَجِ  ISO 9001:2008اعتبًذارد  یهبٌب ت خَد را بزیفیت کیزیغتن هذی، ع یفیبِ اّذاف ک

 ي ًوَدُ اعت.یبى خَد تذٍیبِ الشاهبت خَاعتِ ؽذُ تَعط هؾتز

 هؾبٍرُ عیغتن ّبی هذیزیتی ٍ تَلیذ ًزم افشارّبی عبسهبًی ٌِ یؽزکت در سه یّب تیعوذُ فعبل

 اعت. یٍ خصَص یدٍلت یخذهبت ، یذیتَل یّب اعن اس عبسهبى

ز را یت هَارد سیف ؽذُ خَد، رعبیجْت تحقق اّذاف تعز " مشاوران تدبیر پرداز  "ؽزکت 

 داًذ : یبزخَد السم ه

 

 آًْا، یت هٌذیسطح رضا یاى ٍ ارتمایهطتر یًوَدى خَاستِ ّا ییاجرا 

 ّای در دست، ٍ کارا ٍ ًیس تحَیل بِ هَلع فعالیتْا ٍ پرٍشُ صاجرای اثر بخ 

  خَد بِ عٌَاى رهس هاًذگاری در کٌار هطتریاى،ارزش آفریٌی بیص از پیص برای فعالیتْای کاری هطتریاى 

  کار بِ عٌَاى هبٌایی تریي عٌصر اخالق حرفِ ای گری ٍ کلیذی رهس هَفمیت ، در پایبٌذی بِ اصَل اخاللی 

 ٍت یریستن هذیس ییٍ کارا یص اثربخطیآًْا در جْت افسا ٍ بْبَد هستور یکار ایٌذ ّیح فرایي صحیتذ

 ت ضرکت،یفیک

 ٍر  کارکٌاى بِ هٌظَر تَسعِ فرٌّگ کار بْرُ یّای داًص ٍ تَاًوٌذ یْت رضذ ٍ ارتمادر ج یٌِ سازیزه

 ،هَثر یك آهَزش ّایٍ هطارکت کارکٌاى از طر

 ت خَد بِ صَرت ساالًِ ٍ تَسعِ هتٌاسب آى با تَجِ بِ ًیازهٌذیْایفیت کیریستن هذیس یبازًگر،  

 در توام سطَح سازهاى ین خط هطیٍ تفْ یهعرف. 
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 4كفحِ 

هذیزیت  ّبی رسٍهِ  هؾبٍرُ عیغتن
 CMMSًگْذاری ٍ تعویزات ٍ ًزم افشار ًت 

 َای ایىتروتی وگُذاری ي تعمیرات سایت معرفی
 

   www.mtpa.ir                                                                                    هطاوراى تذتیر پرداز ضركت  یت اصلیسا .1

   TPM                                                     www.irantpm.irر یرات تهره ور فراگیو تعو ینگهذار یت تخصصیسا .2

 هطلة تخصصی   508نگارش تیص از    سال ساتقه 7و  تینفر عضو 1900و  كننذهذ یتازد  650000از ص یت

   CMMS                                                            www.cmms.irرات یو تعو ینرم افسار نگهذار یت تخصصیسا .3

 MKMS     www.mkms.irو تعویرات هثتنی تر هذیریت دانص  CMMSطراحی و تهیه و نصة نرم افسار نگهذاری  .4

 OEE                                                   www.oee.irسایت تخصصی اثربخشی کلی تجهیزات طراحی  .5
 

 

 

 مذیر پريشٌ َای وگُذاری ي تعمیرات 
 

 آقای ههنذس ناصر جاللی
  Jalali@mtpa.ir    آدرس ایویل:

 naserjalali@gmail.com   آدرس ایویل :

 09153163393 هوراه :             

  www.irantpm.ir     وب سایت : 

 

 گروه ههنذسی صنایع –دانطگاه فردوسی هطهذ  PMهذرس نگهذاری و تعویرات ترناهه ریسی ضذه 

 

 سال  10ساتقه تذریس نت :                 سال  15ساتقه در صنعت : 

 

 تذتیر پرداز هطاوراى هذیر تین پروشه های سیستن هذیریت نگهذاری و تعویرات ضركت 

  TPM , PM , CBM , RCM , PdMهطاور پیاده سازی سیستن هذیریت نگهذاری و تعویرات در سطح كطور 

 (TPM.RCM,RCFA,CBMدتیر/ عضو كویته ههنذسی و اجرائی كنفرانس های هلی نگهذاری و تعویرات در كطور )

 ویرات در سطح كطوردوره تخصصی سیستن های هذیریت نگهذاری و تع 10ارائه دهنذه تیص از 

 ترجوه و تالیف چهار كتاب در حوزه نگهذاری و تعویرات 



 ًزم افشارصٌعت هؾبٍرُ ٍ پیؾزٍ در 
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 5كفحِ 

هذیزیت  ّبی رسٍهِ  هؾبٍرُ عیغتن
 CMMSًگْذاری ٍ تعویزات ٍ ًزم افشار ًت 

 شرح خذمات وگُذاری ي تعمیرات
 

 (DPM – Design Preventive Maintenance) یشات وبسخبًجبت كٌؼتیٍ تؼو یؼتن ًگْذاسیػ یعشاح .1

 (PMO-  Preventive Maintenance Optimization) شاتیٍ تؼو یت ًگْذاسیشیؼتن هذیهـبٍسُ ثْجَد ػ .2

 ًت ػبصهبى  یبصّبیهتٌبػت ثب ً CMMSشات یٍ تؼو یًشم افضاس ًگْذاسٍ ثشًبهِ ًَیؼی ذ یهـبٍسُ خش .3

 تؼویشات كٌبیغ  عشاحی ، ثْیٌِ ػبصی ٍ ثْجَد سٍؿْبی ػیؼتن هذیشیت ًگْذاسی ٍ .4

 CMیت عشاحی ، هـبٍسُ ، ًظبست ، آهَصؽ ٍ پیبدُ ػبصی ػیؼتن ّبی ًگْذاسی ٍ تؼویشات پبیؾ ٍضؼ .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PMپیبدُ ػبصی ػیؼتن ّبی هذیشیت ًگْذاسی ٍ تؼویشات ثشًبهِ سیضی ؿذُ  .6

 پیبدُ ػبصی ػیؼتن ّبی تلوین گیشی تؼَیض لغؼبت یذوی دس ػیؼتن ًگْذاسی ٍ تؼویشات .7

 RCMهجتٌی ثش لبثلیت اعویٌبى  پیبدُ ػبصی ػیؼتن ّبی هذیشیت ًگْذاسی ٍ تؼویشات  .8

 TPM یشاًیا یش هتٌبػت ثب ػبصهبًْبیشات ثْشُ ٍس فشاگیٍ تؼو یًگْذاسؼتن یػ یبدُ ػبصیپ .9

 جْت پیبدُ ػبصی گشدؽ وبس ًت UMLثب اثضاس ّب ػبصهبى فشآیٌذ ًگْذاسی ٍ تؼویشات ؼتن یل ػیتحل .10

 KPI Maintenanceشات یٍ تؼو یًگْذاس یػولىشد یؿبخق ّب یبدُ ػبصیپ .11

   OEE - Overall Equipment Effectiveness ضات یتجْ یول یؿبخق اثشثخـ یبدُ ػبصیپ .12

  وـَس ػغح دس شاتیتؼو ٍ یًگْذاس یآهَصؿ – یتخلل یـْبیٌبسّب ٍ ّوبیػو یثشگضاس .13



 ًزم افشارصٌعت هؾبٍرُ ٍ پیؾزٍ در 
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 6كفحِ 

هذیزیت  ّبی رسٍهِ  هؾبٍرُ عیغتن
 CMMSًگْذاری ٍ تعویزات ٍ ًزم افشار ًت 

 ْبی ًت ػبصهبى جْت ثْجَد ٍ اكالحتیفؼبل یبثیثش ػبسضِ  یت ًت( هجتٌیشات )آدیٍ تؼو یًگْذاس یضیاًجبم هو .14

 PM Auditؼتن ًت ػبصهبى دس لبلت یػ

 یٍ حشاست یؼبت ثشٍدتیشات تبػیٍ تؼو یاًجبم ًگْذاس .15

 یٍ ثشق سػبً یشات خغَط هخبثشاتیٍ تؼو یاًجبم ًگْذاس .16

 یهلشف اًشط یٌِ ػبصیثْ .17

 هشثَعِ یٌِ ّبیّض وبّؾٍ  یىیضیف یِ ّبیحفظ ػشهب .18

 اع 5ظ اعشاف وبس یهح یػبصهبًذّ .19

 : شاتیٍ تؼو یًگْذاس یآهَصؿ یاسائِ دٍسُ ّب .20

(TPM , OEE , PM , KPI , PS , RCM , PMO , PM Audit , 5S , PM Cost) 
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 7كفحِ 

هذیزیت  ّبی رسٍهِ  هؾبٍرُ عیغتن
 CMMSًگْذاری ٍ تعویزات ٍ ًزم افشار ًت 

 PM تعویرات برناهه ریسی شذه پیاده سازی سیستن هذیریت نگهذاری و

 

 هشایب ٍ اّذاف :
 وبّؾ تَلفبت خظ تَلیذ/ ثْشُ ثشداسی  .1

 تؼویشات ػبصهبى وبّؾ ّضیٌِ ّبی ػیؼتن ًگْذاسی ٍ .2

 ًْبدیٌِ ػبصی ٍ فشٌّگ ػبصی ػیؼتن ًگْذاسی تجْیضات  .3

 هذیشیت داًؾ فٌی ٍ هٌْذػی تجْیضات ػبصهبى  .4

 

 

 

 

 

 ؽزح خذهبت عیغتن هذیزیت ًگْذاری ٍ تعویزات بزًبهِ ریشی ؽذُ:
 ًت ػبصهبى Gap Analysisٍ تْیِ هویضی ٍ ػبسضِ یبثی ػیؼتن ًت فؼلی  .1

 عشح سیضی فشآیٌذ ًگْذاسی ٍ تؼویشات ػبصهبى  .2

 اكالح ػبختبس ػبصهبًی ًگْذاسی ٍ تؼویشات ػبصهبى .3

 تْیِ ؿشح ٍظبیف پشػٌل ًت ٍ ؿشایظ احشاص ػوت ػبصهبًی دس ٍاحذ ًت .4

 عشح سیضی ٍ تذٍیي ثشًبهِ سیضی آهَصؿی ًگْذاسی ٍ تؼویشات ػبصهبى .5

 تذٍیي سٍؽ ّبی اجشائی ، دػتَسالؼول ّبی ػیؼتوی ٍ فشم ّبی اجشائی ًگْذاسی ٍ تؼویشات .6

 KPIعشح سیضی ؿبخق ّبی ولیذ ػولىشد ًت دس ػبصهبى  .5

 Planned Maintenanceبصی ػیؼتن هذیشیت ًت ثشًبهِ سیضی ؿذُ پیبدُ ػ .6

 PMتذٍیي ثشًبهِ صهبًی اجشای ًگْذاسی ٍ تؼویشات  .7

 گشداى(  عشح سیضی ػیؼتن اػتبًذاسد ػبصی ًگْذاسی ٍ تؼویشات اپشاتَسی )ًت خَد .8

 RPM  ایجبد ػیؼتن گضاسؽ ًَیؼی ٍ تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ای ًت دس ػبصهبى .9

 اجشائی ًظبست ثش حؼي اجشای فؼبلیتْبی ًت دس ػبصهبى پیبدُ ػبصی الگَ .10

 پیبدُ ػبصی ػیؼتن ًظبست ٍ پبیؾ ًت ثشای پیوبًىبساى تؼویشاتی ًت ػبصهبى .11

 
 

 

 

 

 

 

 

وب سایت تخصصی نگهذاری و تعویرات بهره ور فراگیر 

www.irantpm.ir 
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 8كفحِ 

هذیزیت  ّبی رسٍهِ  هؾبٍرُ عیغتن
 CMMSًگْذاری ٍ تعویزات ٍ ًزم افشار ًت 

 RCMتعویرات هبتنی بر قابلیت اطویناى  پیاده سازی سیستن هذیریت نگهذاری و

 

 هشایب ٍ اّذاف :
 ّضیٌِ / تَلفبت ٍ خشاثی ّبی اضغشاسی تجْیضات ػبصهبى وبّؾ .12

 تؼییي ػغَح ًگْذاسی ٍ تؼویشات هَسد ًیبص تجْیضات ػبصهبى .13

 هذیشیت داًؾ فٌی ٍ هٌْذػی تجْیضات ػبصهبى  .14

 استمبء داًؾ فٌی ٍ تخللی پشػٌل ًت .15

 ػبصهبى PMاسائِ ساّىبسّبی ثْجَد ًت ثشًبهِ سیضی ؿذُ  .16

 

 

 

 
 

 :RCMؽزح خذهبت 
 ًت ػبصهبى Gap Analysisٍ تْیِ  RCMهجتٌی ثش  هویضی ٍ ػبسضِ یبثی ػیؼتن ًت فؼلی .7

 چٌذ تخللی ًت دس ػبصهبى RCMؿٌبػبیی ٍ عشح سیضی ثشای تـىیل وویتِ  .8

 ثشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصؽ تین ػبصی ٍ وبس گشٍّی .9

 RCMگشٍُ ثٌذی ٍ تـىیل تین ّبی  .10

 (RCM , MFMEA , FTA , RCFAآهَصؽ وبهل هجبًی ٍ پیبدُ ػبصی ًت هجتٌی ثش لبثلیت اعویٌبى ) .11

 عشح سیضی ػیؼتن اًتخبة تجْیضات ولیذی ػبصهبى .12

 ٍ ساّجشی آًْب  RCMثشگضاسی جلؼبت گشٍُ ّبی  .13

 RCMهٌتخت دس  ساّجشی ثشای تؼییي ػغَح ًگْذاسی ٍ تؼویشات هَسدًیبص تجْیضات .14

 دس تجضیِ ٍ تحلیل خشاثی ّبی تجْیضات ٍ هذل ػبصی تحلیل ّبی آهبسی آًْب RCMساّجشی تین ّبی  .15

 ثشای تجْیضات هٌتخت  RCMتذٍیي ٍ تْیِ هبتشیؼْب ، جذاٍل ٍ وتبثچِ ّبی  .16

 هبى ػبص PMثِ ػیؼتن هذیشیت ًگْذاسی ٍ تؼویشات ثشًبهِ سیضی ؿذُ  RCMپیبدُ ػبصی الگَ استجبط هحتَی  .17

 دس ػبصهبى ٍ تَػؼِ آى ثِ دیگش تجْیضات ػبصهبى RCMایجبد ػیؼتن ػٌجؾ اثشثخـی  .18
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 9كفحِ 

هذیزیت  ّبی رسٍهِ  هؾبٍرُ عیغتن
 CMMSًگْذاری ٍ تعویزات ٍ ًزم افشار ًت 

 CBMتعویرات هبتنی بر پایش وضعیت دستگاه  پیاده سازی سیستن نگهذاری و

 

 هشایب ٍ اّذاف :
 خظ تَلیذ/ ثْشُ ثشداسی ٍ خشاثی ّبی اضغشاسی وبّؾ تَلفبت  .17

 فؼبلیتْبی ًگْذاسی ٍ تؼویشات ػبصهبى ٍ جلَگیشی اص دٍثبسُ وبسی ّبوبّؾ  .18

 ىتؼویشات ػبصهب ّضیٌِ ّبی ػیؼتن ًگْذاسی ٍوبّؾ  .19

 وبّؾ هلشف لغؼبت یذوی تجْیضات  .20
 

 

 
 

 

 :CBMؽزح خذهبت 
 ًت ػبصهبى Gap Analysisٍ تْیِ هویضی ٍ ػبسضِ یبثی ػیؼتن ًت فؼلی  .19

 CBMتذٍیي ػیؼتن اًتخبة تجْیضات ولیذی ٍ هٌتخت دس حَصُ  .20

 تؼییي ًَع ٍ ػغح پبیؾ ٍضؼیت تجْیضات ػبصهبى .21

 دس ػبصهبى PdMپیبدُ ػبصی الگَ اجشای ًگْذاسی ٍ تؼویشات پیؾ ثیٌبًِ  .22

 هـخق ًوَدى ًَع ٍ هحذٍدُ وبسثشدی تجْیضات هَسد ًیبص ثشای پبیؾ ٍضؼیت دػتگبُ ّب .23

 وبهل اًَاع ػغَح پبیؾ ٍضؼیت تجْیضات :آهَصؽ  .24

 Thermography یثش اػبع گشهب ًگبس تیٍضؼ ؾیپب (1

 Ultrasound یػٌج ثش اػبع كذا تیٍضؼ ؾیپب (2

  Oil Analysisسٍغي  ضیثش اػبع آًبل تیٍضؼ ؾیپب (3

 Vibration Analysis  یثش اػبع استؼبؽ ػٌج تیٍضؼ ؾیپب (4

 تجْیضات ػبصهبى CBMتذٍیي سٍؽ اجشایی ، دػتَسالؼول ّب ، جذاٍل ٍ فشم ّبی ػیؼتن هذیشیت پبیؾ ٍضؼیت  .25

 ػبصهبى CBMعشح سیضی ٍ تذٍیي ثشًبهِ صهبًی اجشای فؼبلیتْبی  .26

 ، گبساًتی ، وبلیجشاػیَى ٍ هشاجغ هؼتجش آًْب CBMساّجشی )فشٍؽ( دس تْیِ ٍ خشیذ تجْیضات  .27
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 10كفحِ 

هذیزیت  ّبی رسٍهِ  هؾبٍرُ عیغتن
 CMMSًگْذاری ٍ تعویزات ٍ ًزم افشار ًت 

 TPMبهره ور فراگیر تعویرات  پیاده سازی سیستن هذیریت نگهذاری و

 

  هشایب ٍ اّذاف :
 وبّؾ تَلفبت خظ تَلیذ/ ثْشُ ثشداسی  .21

 وبّؾ ضبیؼبت هحلَالت ػبصهبى .22

 ولیذی دس ػبصهبىوبّؾ ّضیٌِ ّبی پٌْبى ػبصهبى ثب حزف اتالفبت  .23

 فشٌّگ ػبصی ػیؼتن ًگْذاسی تجْیضات ثِ ؿىل فشاگیش .24

 ًْبدیٌِ ػبصی ًمؾ تَلیذ دس ًت تجْیضات ػبصهبى .25

 

 

 

 

 : TPMهبت ؽزح خذ
 ًت ػبصهبى Gap Analysisٍ تْیِ  TPMهجتٌی ثش ًت ثْشُ ٍس فشاگیش  هویضی ٍ ػبسضِ یبثی ػیؼتن ًت فؼلی .28

 دس ػبصهبى ّبی ایشاًی هتٌبػت ثب فشٌّگ حبون ثش ػبصهبى TPMهذل ػبصی اجشای ًت ثْشُ ٍس فشاگیش  .29

 ػبصهبى TPMپیبدُ ػبصی پشٍطُ ّبی تؼشیف ؿذُ دس ػبسضِ یبثی ًت ٍ هذل عشح سیضی ؿذُ  .30

 اكالح ػبختبس ػبصهبًی ًگْذاسی ٍ تؼویشات ػبصهبى .31

 تْیِ ؿشح ٍظبیف پشػٌل ًت ٍ ؿشایظ احشاص ػوت ػبصهبًی دس ٍاحذ ًت .32

 ي ثشًبهِ سیضی آهَصؿی ًگْذاسی ٍ تؼویشات ػبصهبىعشح سیضی ٍ تذٍی .33

 تذٍیي سٍؽ ّبی اجشائی ، دػتَسالؼول ّبی ػیؼتوی ٍ فشم ّبی اجشائی ًگْذاسی ٍ تؼویشات .34

 KPIعشح سیضی ؿبخق ّبی ولیذ ػولىشد ًت دس ػبصهبى  .26

 گشداى(  عشح سیضی ػیؼتن اػتبًذاسد ػبصی ًگْذاسی ٍ تؼویشات اپشاتَسی )ًت خَد .27

 وبهل ًگْذاسی ٍ تؼویشات اپشاتَسی دس ػبصهبى  پیبدُ ػبصی .28

 فشٌّگ ػبصی ٍ ًْبدیٌِ ػبصی ًگْذاسی تجْیضات دس ولیِ ػغَح تَلیذی ٍ فٌی ػبصهبى .29

 Planned Maintenanceپیبدُ ػبصی ػیؼتن هذیشیت ًت ثشًبهِ سیضی ؿذُ  .30

 

 

 

 

 

 

 

 

وب سایت تخصصی نگهذاری و تعویرات بهره ور فراگیر 

www.irantpm.ir 



 ًزم افشارصٌعت هؾبٍرُ ٍ پیؾزٍ در 

 

 

 
   0511-6097244- 6097243                          91898 - 17548کذ پغتی   290پالک  14ٍ  12بلَار هعلن بیي هعلن    هؾْذ

 

 11كفحِ 

هذیزیت  ّبی رسٍهِ  هؾبٍرُ عیغتن
 CMMSًگْذاری ٍ تعویزات ٍ ًزم افشار ًت 

 CMMSهشاوره و پیاده سازی نرم افسار هذیریت نگهذاری و تعویرات 

 

 هشایب ٍ اّذاف :
 ،  ٍالؼی ّش ػبصهبى یّب یبصهٌذیظ ٍ ًیهٌغجك ثش ؿشا CMMSاػتمشاس ًشم افضاس 

 هی تَاًذ یىی اص هْن تشیي گبم ّب دس ثْجَد اثشثخـی ٍ وبسایی فؼبلیت ّبی ًگْذاسی 

 ٍ تؼویشات ّش ػبصهبى ثبؿذ :

 ITفشآیٌذ ًت ثب اػتفبدُ اص وشدى  ییٍ اجشا یفشاّن ػبختي ثؼتش اػتبًذاسدػبص .31

 ی ًتشات اعالػبت ٍ گضاسؿْبییي تغیثِ آخش یشیپز دػتشع .32

 دس فشآیٌذ ًت SDCAبدُ ػبصی چشخِ یپػبختبسهٌذ جْت  یثؼتشایجبد  .33

  ٍ هؼتجش یاعالػبت وبف یفشاّن ػبص كیاص عش یشاتیتؼو یٌذّبیت فشآیفیثْجَد و .34

 هذیشیت داًؾ فٌی ٍ هٌْذػی تجْیضات ػبصهبى  .35

 

 : CMMSؽزح خذهبت ًزم افشار هذیزیت ًگْذاری ٍ تعویزات 
 ًت ػبصهبى Gap Analysisٍ تْیِ هویضی ٍ ػبسضِ یبثی ػیؼتن ًت فؼلی  .35

 عشح سیضی فشآیٌذ ًگْذاسی ٍ تؼویشات ػبصهبى  .36

هٌغجك ثش ثْشُ گیشی اص  اجشائی ًگْذاسی ٍ تؼویشاتسٍؽ ّبی اجشائی ، دػتَسالؼول ّبی ػیؼتوی ٍ فشم ّبی ثْجَد  .37

 فٌأٍسی اعالػبت

 هَسد ًیبص ػبصهبى ؿبهل :  CMMSتْیِ ًیبصهٌذی ّبی ًشم افضاس  .38

a. ٍیظگی ّب ٍ ػولىشدّبی هَسد ًیبص ًشم افضاس ٍ ؿشح ّش وذام 

b. ًیبصهٌذی ّبی ثؼتش ًشم افضاسی ، ػخت افضاسی ٍ ؿجىِ ثش اػبع ؿشایظ ػبصهبى 

c. ی ثؼتش تىٌَلَطیه ًشم افضاساػتبًذاسدّب 

 هـبٍسُ دس اًتخبة اػتشاتظی تْیِ ًشم افضاس هَسد ًیبص ػبصهبى )تَلیذ داخلی، تَلیذ تَػظ پیوبًىبس، خشیذ( .39

 ٍ ...( ERD,PDM, BPMN Software Modelsعشاحی ًشم افضاس هَسد ًیبص ػبصهبى )تْیِ هؼتٌذات تحلیلی ؿبهل  .40

 (TADBIR CMMSافضاس ًت هَسد ًیبص ػبصهبى ّب )تَلیذ ًشم  خلَكی ػبصی ٍ اسائِ/ .41

 هَسد ًیبص اص ؿشوت ّبی دیگش داخلی ٍ خبسجی CMMSهـبٍسُ دس خلَف اًتخبة ٍ خشیذ ًشم افضاس  .42

  CMMSثشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصؿی هشثَط ثِ  .43

 دس ػبصهبى ّب ٍ كٌبیغ CMMSتذٍیي عشح اػتمشاس ًشم افضاس  .44

 دس ػبصهبى ّب CMMSم افضاس هذیشیت ٍ اجشای پشٍطُ ّبی اػتمشاس ًش .45
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 12كفحِ 

هذیزیت  ّبی رسٍهِ  هؾبٍرُ عیغتن
 CMMSًگْذاری ٍ تعویزات ٍ ًزم افشار ًت 

 سًابق اجرائی در زمیىٍ وگُذاری ي تعمیرات در صىایع
 

 هـتشن  1200ذ ٍ یثبصد 460000ؾ اص یثب ث 1384ش اص ػبل یًت ثْشُ ٍس فشاگ یٌتشًتیت ایػب یعشاح .1

  1385اص ػبل  CMMSشات یٍ تؼو یًگْذاسًشم افضاس  یٌتشًتیت ایػب یعشاح .2

 خشاػبى  شٍگؼتشاىیوبسخبًِ ً PM شاًِیـگیپ ًتػیؼتن هذیشیت ، RCMًت هجتٌی ثش لبثلیت اعویٌبى  هـبٍسُ .3

  یوبسخبًِ پبست ػبص PMشاًِ یـگیپ شاتیٍ تؼو یًگْذاس تیشیهذ ؼتنیهـبٍسُ ػ .4

 ـنیوبسخبًِ جبدُ اثش PMشاًِ یـگیپ شاتیٍ تؼو یًگْذاس تیشیهذ ؼتنیهـبٍسُ ػ .5

 ش هجوَػِ وبسخبًجبت تبط یًت ثْشُ ٍس فشاگ( یضیت )هویآدهـبٍسُ ًت  .6

 ه یذسٍلیغ ّیكٌب TPMش یثْشُ ٍس فشاگ شاتیٍ تؼو یًگْذاس تیشیهذ ؼتنیهـبٍسُ ػ .7

 خشاػبى یب ثبتشیوبسخبًِ پَ PMشاًِ یـگیپ شاتیٍ تؼو یًگْذاس تیشیهذ ؼتنیهـبٍسُ ػ .8

 وبسخبًِ سخؾ لغؼِ  PMشاًِ یـگیپ ًت تیشیهذ، RCMًت هجتٌی ثش لبثلیت اعویٌبى  ؼتنیهـبٍسُ ػ .9

 ه(یؿشوت پ یؿشوت گبص هـْذ )ثب ّوىبس شاًِیـگیپ شاتیٍ تؼو یًگْذاس تیشیهذ ؼتنیهـبٍسُ ػ .10

 تؼویشات دس ؿشوت پبالیؾ گبص ثیذ ثلٌذ دس اػتبى خَصػتبى پشٍطُ هٌْذػی ًشم افضاس ًگْذاسی ٍ .11

 ي اَّاصیشٍگبُ ثشق ساهیشات دس ًیتؼو ٍ یؼتن ًگْذاسیػ یعشاح یتخلل ٌبسیػو یثشگضاس .12

 هـبٍسُ ػیؼتن هویضی ًگْذاسی ٍ تؼویشات دس ًیشٍگبُ ثشق ساهیي اَّاص .13

 دس ًیشٍگبُ ثشق ساهیي اَّاص CMتٌی ثش پبیؾ ٍضؼیت جتؼویشات ه هویضی ػیؼتن ّبی ًگْذاسی ٍ .14

 ًیشٍگبُ ثشق ساهیي اَّاصتؼویشات دس  هـبٍسُ ثْجَد ًشم افضاس ًگْذاسی ٍ .15

 شٍگبُ ثشق هـْذیشات دس ًیتؼو ٍ یؼتن ًگْذاسیػ یعشاح یٌبس تخللیػو یثشگضاس .16

 شٍگبُ ثشق هـْذیشاًِ دس ًیـگیشات پیٍ تؼو یؼتن ًگْذاسیثْجَد ػ یسٍؿْب .17

 دس وبسخبًِ پبست پالػتیه  CMػیؼتن پبیؾ ٍضؼیت ، RCMًت هجتٌی ثش لبثلیت اعویٌبى  هـبٍسُ پیبدُ ػبصی .18

 دس وبسخبًِ كٌبیغ الػتیه تَع  CMهـبٍسُ پیبدُ ػبصی ػیؼتن پبیؾ ٍضؼیت  .19

 دس وبسخبًِ پـن ثبفی  CMهـبٍسُ پیبدُ ػبصی ػیؼتن پبیؾ ٍضؼیت  .20

 دس هجوَػِ وبسخبًجبت تبط دس لبلت ًت ثْشُ ٍس فشاگیش CMؿٌبػبئی اثضاسّبی ػیؼتن پبیؾ ٍضؼیت  .21

 دس وبسخبًِ پَالد پالػتیه  CMهـبٍسُ پیبدُ ػبصی ػیؼتن پبیؾ ٍضؼیت  .22

 ؿشوت پگبُ آفتبة هختق ًیشٍگبُ ّبی ثشق وـَسCMMSهویضی ًشم افضاس ًگْذاسی ٍ تؼویشات  .23

 تؼویشات دس پبالیـگبُ گبص ثیذ ثلٌذ  هـبٍسُ ثْجَد ػیؼتن هذیشیت ًگْذاسی ٍ .24

 دس پبالیـگبُ گبص ثیذثلٌذ CMMSهٌْذػی ًشم افضاس ًگْذاسی ٍ تؼویشات  .25

 تؼویشات دس كٌبیغ پتشٍؿیوی ٍ گبص  ّب ٍ ػویٌبسّبی آهَصؿی دس صهیٌِ ًگْذاسی ٍثشگضاسی دٍسُ  .26

 گبص هـْذ یهـْذ ثب ؿشوت هل CNGگبص  یؼتگبُ ّبیشات ایٍ تؼو یت ًگْذاسیشیؼتن هذیػ یعشاح .27

 CMMSتؼویشات دس داخل وـَس ثش اػبع  ؿشوت ًشم افضاس ًَیغ ًگْذاسی ٍ 15هویضی ثیؾ اص  .28

 پٌگَئي یًشم افضاس یؼتوْبیثب ؿشوت ػ CMMSًشم افضاس ًت  ٍ پیبدُ ػبصی هـبٍسُ .29
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 13كفحِ 

هذیزیت  ّبی رسٍهِ  هؾبٍرُ عیغتن
 CMMSًگْذاری ٍ تعویزات ٍ ًزم افشار ًت 

 اعالػبت یثب گشٍُ هـبٍساى فٌأٍس CMMSًشم افضاس ًت  ٍ پیبدُ ػبصی هـبٍسُ .30

 ؼتن یـشٍ ػیثب ؿشوت پ CMMSهـبٍسُ ًشم افضاس ًت  .31

 ٌِ پشداصاى ػشآهذیثب ؿشوت ثْ CMMSًشم افضاس ًت  ٍ پیبدُ ػبصیهـبٍسُ  .32

 ضد یجذ یوـَس ه یش دس كٌؼت وبؿیٍس فشاگؾ ًت ثْش یّوب یثشگضاس .33

 ش دس كٌؼت خَدسٍ ؿشوت پبسع خَدسٍیؾ ًت ثْش ٍس فشاگیّوب یثشگضاس .34

 1387ش تْشاى یًت ثْشُ ٍس فشاگ یؾ هلیي ّوبیاٍل یثشگضاسهـبسوت دس  .35

 1387ش تْشاى یًت ثْشُ ٍس فشاگ یؾ هلیي ّوبیاٍل یتِ هٌْذػیش وویدث .36

 1389ش تْشاى یًت ثْشُ ٍس فشاگ یهلؾ یي ّوبیاٍل یثشگضاسهـبسوت دس  .37

 ذ ثلٌذ دس اػتبى خَصػتبى یؾ گبص ثیشات ؿشوت پبالیٍ تؼو یهـبٍسُ ًشم افضاس ًگْذاس .38

 پَدس هـْذ یطسدس وبسخبًِ هتبلَ  CMMSًت ٍ اػتمشاس ًشم افضاس یبدُ ػبصیپ .39

 ػبصهبى یثْشُ ٍس یپشٍطُ ّب یشات وبسخبًِ ثؼپبس ػبصُ تَع دس ساػتبیٍ تؼو یًگْذاس یضیهو .40

 ٌذّب دس ؿشوت سػتبن لغؼِ تَعیفشا یش ػبصیخغب ًبپز یبدُ ػبصیپ،  RCMًت هجتٌی ثش لبثلیت اعویٌبى هـبٍس  .41

 ٌذّب دس ؿشوت گبسداى پبست ػبصاىیفشا یش ػبصیخغب ًبپز یبدُ ػبصیهـبٍس پ .42

 ٌذّب ؿشوت پظال وبساى تَعیفشا یش ػبصیخغب ًبپز یبدُ ػبصیٍ پ یؼتویهـبٍس ػ .43

 پبست ػبصاى یٌذّب دس ؿشوت هجوَػِ ػبصیفشا یش ػبصیخغب ًبپز یػبص بدُیهـبٍس پ .44

 تْشاى - 1387شهبُ یدس ت TPM یٌبس هلیي ػویٌذّب دس اٍلیفشا یش ػبصیخغب ًبپز یوبسگبُ آهَصؿ .45

 هـْذ یپبست ػبص (5S) یضگیهـبٍس ًظبم پبو .46

 ـنیوبسخبًِ جبدُ اثش  (5S)یضگیٍ ًظبم پبو یؼتویهـبٍس ػ .47

 ؿشوت لغؼِ ػبص دس هـْذ 17هشتجظ ثب ًت ثب  یفیو یدس اثضاسّب یآهَصؿ یدٍسُ ّب یهـبٍس ٍ ثشگضاس .48

 ؿشوت لغؼِ ػبص دس خشاػبى 22ؾ اص یدس ث FMEA یآهَصؿ یدٍسُ ّب یهـبٍس ٍ ثشگضاس .49

 دس وبسخبًِ چیٌی هملَد PMهـبٍسُ پیبدُ ػبصی ػیؼتن هذیشیت ًگْذاسی ٍ تؼویشات  .50

 دس وبسخبًِ آریي لبلت  TPMهـبٍسُ پیبدُ ػبصی ػیؼتن هذیشیت ًگْذاسی ٍ تؼویشات ثْشُ ٍس فشاگیش  .51

 دس وبسخبًِ ػپیذُ جبم TPMهـبٍسُ پیبدُ ػبصی ػیؼتن هذیشیت ًگْذاسی ٍ تؼویشات ثْشُ ٍس فشاگیش  .52

 ِ گل ًمؾدس وبسخبً TPMهـبٍسُ پیبدُ ػبصی ػیؼتن هذیشیت ًگْذاسی ٍ تؼویشات ثْشُ ٍس فشاگیش  .53

 دس وبسخبًِ تَع فَسجیٌگ PMهـبٍسُ پیبدُ ػبصی ػیؼتن هذیشیت ًگْذاسی ٍ تؼویشات  .54

 دس ًیشٍگبُ ثشق ّشهضگبى )ثٌذسػجبع( CMMSهٌْذػی ًشم افضاس ًگْذاسی ٍ تؼویشات هـبٍسُ  .55

 پشداص  ثشای ؿشوت ػٌذ CMMSتحلیل ػیؼتن ًشم افضاس ًت  .56

 دس وبسخبًِ ػپیذ فَم  TPMتؼویشات ثْشُ ٍس فشاگیش  هـبٍسُ پیبدُ ػبصی ػیؼتن هذیشیت ًگْذاسی ٍ .57

 دس وبسخبًِ چیٌی هملَد CMMSپیبدُ ػبصی ًشم افضاس ػیؼتن هذیشیت ًگْذاسی ٍ تؼویشات  .58

 دس ؿشوت هلی ٍ حفبسی ایشاى  PMهـبٍسُ پیبدُ ػبصی ػیؼتن هذیشیت ًگْذاسی ٍ تؼویشات  .59

 دس ؿشوت هلی ٍ حفبسی ایشاى CMMSات هـبٍسُ پیبدُ ػبصی ًشم افضاس ػیؼتن ًگْذاسی ٍ تؼویش .60
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هذیزیت  ّبی رسٍهِ  هؾبٍرُ عیغتن
 CMMSًگْذاری ٍ تعویزات ٍ ًزم افشار ًت 

 هویضی ًگْذاسی ٍ تؼویشات ثٌذس اهبم خویٌی )تجْیضات خـىی(  .61

 هویضی ًگْذاسی ٍ تؼویشات ثٌذس اهبم خویٌی )تجْیضات دسیبیی( .62

 (1390ثشگضاسی وٌفشاًغ وبّؾ ّضیٌِ ّبی ًگْذاسی ٍ تؼویشات دس هـْذ )آرس هبُ  .63

 1390ش تْشاى یًت ثْشُ ٍس فشاگ یؾ هلیّوب دٍهیي یثشگضاسهـبسوت دس  .64

ػیلَ گٌذم اػتبى خشاػبى )هـْذ ، ثجٌَسد ،  12هـبٍسُ پیبدُ ػبصی ػیؼتن هذیشیت ًگْذاسی ٍ تؼویشات دس  .65

 ًیـبثَس ، ػجضٍاس ، ثیشجٌذ ، گٌبثبد ، تشثت حیذسیِ ، تشثت جبم ، ػٌگ ثؼت ٍ ...(

 هویضی ًگْذاسی ٍ تؼویشات پتشٍؿیوی فجش )هبّـْش( .66

 (1390)تبثؼتبى  Excel CMMSتحلیل ٍ ثشًبهِ ًَیؼی ًشم افضاس ًگْذاسی ٍ تؼویشات اوؼل عشاحی ،  .67

 (1390)صهؼتبى  Excel OEEعشاحی ، تحلیل ٍ ثشًبهِ ًَیؼی ًشم افضاس اثش ثخـی ولی تجْیضات اوؼل   .68

 ثشگضاسی والع ّبی آهَصؿی ٍ وبسثشدی دس پتشٍؿیوی فجش )هبّـْش( .69

 شیت ًگْذاسی ٍ تؼویشات وبسخبًِ فَالد رٍة آّي آػیب )تْشاى(هـبٍسُ پیبدُ ػبصی ػیؼتن هذی .70

 پبػتیل ؿیجب )وشج( –هـبٍسُ پیبدُ ػبصی ػیؼتن هذیشیت ًگْذاسی ٍ تؼویشات وبسخبًِ تَلیذی ؿیَا  .71

 (1391ثشگضاسی وٌفشاًغ الگَ ثشداسی اص ثشتشیي تجشثیبت اجشای ًگْذاسی ٍ تؼویشات دس تْشاى )اسدیجْـت  .72

 (1391)ثْبس MKMS CMMS ثشًبهِ ًَیؼی ًشم افضاس هذیشیت داًؾ ًگْذاسی ٍ تؼویشات  عشاحی ، تحلیل ٍ .73
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هذیزیت  ّبی رسٍهِ  هؾبٍرُ عیغتن
 CMMSًگْذاری ٍ تعویزات ٍ ًزم افشار ًت 

  

 لیغت دٍرُ ّبی آهَسؽی ًگْذاری ٍ تعویزات
 

 

 تَكیِ ًوی گشدد.  12ثیؾ اص  ىحذٍدیتی دس تؼذاد ؿشوت وٌٌذگبى دٍسُ ٍجَد ًذاسد ، جْت اثشثخـی دٍسُ تؼذاد ؿشوت وٌٌذ گبه .1

 خَاّذ ثَد.هحتشم  وبسفشهب ٍُ . . . ( ثشػْذ CDّضیٌِ تىثیش ثؼتِ آهَصؿی ) جضٍُ ،  .2

 .گشدد( فشاّن  2007یَتش ثب ًلت ًشم افضاس آفیغ ت ثشد ٍ وبهپیذئَ پشٍطوتَس ، ٍایخَاّـوٌذ اػت اهىبًبت وبهل ثشگضاسی والع) ٍ .3

خَاّذ  وبسفشهبدس اػضام هذسع ثِ ؿْشػتبى ّب  ّضیٌِ ّبی سفت ٍ ثشگـت َّاپیوب ،  البهت ، خَسان ٍ  ایبة ٍ رّبة  هذسع  ثب  .4

 .ثَد

 اػت . وبسفشهب هحتشم ُدسكذ اسصؽ افضٍدُ  لیوت ول فبوتَس، ثشػْذ 5 .5

 گشدد .ی كبدس ه هؼتجشٌبهِ یگَاّ یآهَصؿ یدٍسُ ّب یتوبه یػبػت هی ثبؿذ ٍ ثشا  8ّش سٍص دٍسُ آهَصؿی هؼبدل   .6

 .ّوبٌّگی الصم سا ثؼول آٍسیذلغفأ ، جْت صهبى ثٌذی ثشگضاسی هبطٍل ّبی آهَصؿی، ّوبٌّگی ّبی الصم  ثب هشوض آهَصؽ سػب تذثیش  .7

 

 

 کبرگبُ ًبم هذرط آهَسؽی  هبصٍل ّبی کذ هبصٍل ردیف

1 TR500  ًُگْذاری ٍ تعویزات بزًبهِ ریشی ؽذPM 
)هذسع داًـگبُ هٌْذط ًبصز جاللی 

 كٌبیغ(هٌْذػی فشدٍػی هـْذ گشٍُ 
 

2 TR501 هٌْذط ًبصز جاللی طزح ریشی فزآیٌذ ًگْذاری ٍ تعویزات در عبسهبى  

3 TR502 هٌْذط هْذی حغیٌی هذیزیت ٍ بْیٌِ عبسی اًزصی در صٌعت  

4 TR503  ًگْذاری ٍ تعویزات بْزُ ٍر فزاگیزTPM هٌْذط ًبصز جاللی  

5 TR504  ؽبخص اثز بخؾی کلی تجْیشاتOEE هٌْذط ًبصز جاللی  

6 TR505  هویشی ًگْذاری ٍ تعویزاتPM Audit هٌْذط ًبصز جاللی  

7 TR506  آؽٌبئی بب ًزم افشارّبی ًگْذاری ٍ تعویزاتCMMS هٌْذط هْذی هحوذی  

8 TR507  رٍػ ّبی بْبَد ًگْذاری ٍ تعویزات عبسهبىPMO هٌْذط ًبصز جاللی  

9 TR508  ؽبخص ّبی کلیذی عولکزد ًگْذاری ٍ تعویزاتKPI هٌْذط ًبصز جاللی  

10 TR509  ًِرٍیکزد هذلغبس پیبدُ عبسی ًگْذاری ٍ تعویزات پیؼ بیٌبPdM ,CBM هٌْذط ًبصز جاللی  

11 TR510  رٍػ ّبی آًبلیش علت ریؾِ ای خزابی تجْیشاتRCFA هٌْذط ًبصز جاللی  

12 TR511  آًبلیش حبالت ببلقَُ خزابی تجْیشات ٍ آثبر آىMFMEA هٌْذط ًبصز جاللی  

13 TR512  ًگْذاری ٍ تعویزات هبتٌی بز قببلیت اطویٌبىRCM هٌْذط ًبصز جاللی  

14 TR513  ابشارّبی آهبری در ًت بزای تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّبی ًتSPM هٌْذط هْذی هحوذی  

15 TR514  کبظویهٌْذط هْذی حغیٌی ارتعبؽبت هکبًیکی ٍ تجْیشات دٍار عطح یک/  

16 TR515  ٍکبظویهٌْذط هْذی حغیٌی ارتعبؽبت هکبًیکی ٍ تجْیشات دٍار عطح د/  

17 TR516  پبیؼ ٍضعیت بز اعبط گزهب ًگبریThermography هٌْذط هحوذ عبشی  

18 TR517 عٌجی  پبیؼ ٍضعیت بز اعبط صذاUltrasound هٌْذط هحوذ عبشی  

19 TR518  پبیؼ ٍضعیت بز اعبط آًبلیش رٍغيOil Analysis  هٌْذط هحوذ عبشی  

20 TR519   پبیؼ ٍضعیت بز اعبط ارتعبػ عٌجیVibration Analysis هٌْذط هحوذ عبشی  

21 TR520 هٌْذط هحوَد هحوذی هزبَطِ شاتیٍ تجْ یحزارت هزکش غتنیؽٌبخت ع  

22 TR521 هٌْذط هحوَد هحوذی هزبَطِ شاتیهطبَع ٍ تجْ ِیتَْ غتنیع ؽٌبخت  

23 TR522 هٌْذط هحوَد هحوذی یکیهکبً غبتیتبع زاتیٍ تعو یًگْذار اصَل  

24 TR523 هٌْذط هحوَد هحوذی یعبس صٌعت ضىیفؾزدُ ٍ اکغ یَّا یّب غتنیع  

25 TR524  حغیٌیهٌْذط هْذی  عطح  هقذهبتی ٍ هتَعط  -عیغتن ّبی ّیذرٍلیک  

26 TR525   هٌْذط هْذی حغیٌی عطح   هقذهبتی ٍ هتَعط -عیغتن ّبی پٌَهبتیک  
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هذیزیت  ّبی رسٍهِ  هؾبٍرُ عیغتن
 CMMSًگْذاری ٍ تعویزات ٍ ًزم افشار ًت 

 هِ هذرعیي دٍرُ ّبی آهَسػ ًگْذاری ٍ تعویزاتسٍخالصِ ر

 ( غیكٌب یهـْذ گشٍُ هٌْذػ یهذسع داًـگبُ فشدٍػ)ًبصز جاللی ًبم ٍ ًبم خبًَادگی: 

   Jalali@mtpa.ir             091513163393             ػبل  10ػبثمِ تذسیغ ًت :             ػبل  15ػبثمِ دس كٌؼت : 

 ػیؼتن هذیشیت ًگْذاسی ٍ تؼویشات ؿشوت هـبٍساى تذثیش پشداص  هذیز تین پزٍصُ ّبی .1

  TPM , PM , CBM , RCM , PdMهـبٍس پیبدُ ػبصی ػیؼتن هذیشیت ًگْذاسی ٍ تؼویشات دس ػغح وـَس  .2

 (TPM.RCM,RCFA,CBM)دثیش/ ػضَ وویتِ هٌْذػی ٍ اجشائی وٌفشاًغ ّبی هلی ًگْذاسی ٍ تؼویشات دس وـَس  .3

 دٍسُ تخللی ػیؼتن ّبی هذیشیت ًگْذاسی ٍ تؼویشات دس ػغح وـَس 10اسائِ دٌّذُ ثیؾ اص  .4

 www.irantpm.irتشجوِ ٍ تبلیف چْبس وتبة دس حَصُ ًگْذاسی ٍ تؼویشات ٍ عشاح ػبیت ًت ثْشُ ٍس فشاگیش  .5

  هْذی هحوذیًبم ٍ ًبم خبًَادگی: 

 ػبل  7ػبثمِ تذسیغ ًت :                 ػبل  12ػبثمِ دس كٌؼت : 

 CMMSهـبٍس پیبدُ ػبصی ًشم افضاس ّبی ػیؼتن هذیشیت ًگْذاسی ٍ تؼویشات دس ػغح وـَس  .1

 BPMNتحلیل گش ػیؼتن ّبی ػبصهبًی ٍ پیبدُ ػبصی هذل ّبی وؼت ٍ وبس ثِ سٍؽ  .2

 ٍ تحلیل ػیؼتن ٍ آهبس دس ًت دس ػغح وـَسدٍسُ تخللی ػیؼتن ّبی هذیشیت ًگْذاسی ٍ تؼویشات  5اسائِ دٌّذُ ثیؾ اص  .3

 BPMN     www.bpmn.irت تشجوِ ٍ تبلیف دٍ وتبة دس حَصُ ًشم افضاس ًت ٍ هذلؼبصی فشآیٌذّبی وؼت ٍ وبس ٍ عشاح ػبی .4

  هْذی حغیٌیًبم ٍ ًبم خبًَادگی: 

 ػبل  9ػبثمِ تذسیغ ًت :                 ػبل  14ػبثمِ دس كٌؼت : 

 تؼویشات وبسخبًِ كٌؼتی سیختِ گشی تَحیذ خشاػبى هذیش ًگْذاسی ٍ  .1

 هذسع دٍسُ ّبی آهَصؿی فٌی ٍ تخللی پٌَهبتیه ، ّیذسٍلیه ٍ هذیشیت اًشطی .2

 هذیش پشٍطُ ّبی هذیشیت ٍ ثْیٌِ ػبصی اًشطی وبسخبًجبت كٌؼتی  .3

 ساسائِ دٌّذ همبالت وبسثشدی ٍ تخللی دس ّوبیؾ هلی ًت ثْشُ ٍس فشاگیش ٍ وٌفشاًغ ّب ًت وـَ .4

   هحوَد هحوذیًبم ٍ ًبم خبًَادگی: 

 ػبل  5ػبثمِ تذسیغ ًت :                 ػبل  8ػبثمِ دس كٌؼت : 

 گشهبیؾ ٍ ػشهبیؾ –تبهیي ولیِ تجْیضات تبػیؼبتی  .1

  هؼئَل پشٍطُ ّبی تبػیؼبتی ٍ اسائِ دٌّذ چْبس دٍسُ تخللی دس حَصُ تبػیؼبت هىبًیىی ػبصهبًْب .2

 هغجَع ِیٍ تَْ ؾیگشهب یؼتوْبیػ یًَػبص .3

 www.iranhvac.ir   كٌؼت تبػیؼبت هىبًیىی ٍ تَْیِ هغجَع ایٌتشًتی عشاح ٍ ساُ اًذاص ػبیت ٍصیي .4

   غالهزضب کبظویًبم ٍ ًبم خبًَادگی: 

 ػبل  4ػبثمِ تذسیغ ًت :                 ػبل  8ػبثمِ دس كٌؼت : 

 هـبٍس ٍ هذسع هجبحث استؼبؿبت هىبًیىی تجْیضات دٍاس .1

 پیبدُ ػبصی ػیؼتن ًگْذاسی ٍ تؼویشات پیؾ ثیٌبًِ  .2

 CBMهـبٍسُ ٍ آهَصؽ تجْیضات پبیؾ ٍضؼیت دػتگبُ هجتٌی ثش استؼبؿبت  .3

   هحوذ عبشیًبم ٍ ًبم خبًَادگی: 

 ػبل  7ػبثمِ تذسیغ ًت :                 ػبل  12ػبثمِ دس كٌؼت : 

 دس ػغح وـَس CBMتبهیي وٌٌذُ تجْیضات پبیؾ ٍضؼیت تجْیضات  .1

 CBMهذسع دٍسُ ّبی تخللی تجْیضات پبیؾ ٍضؼیت دػتگبُ ّب  .2

 دس ػغح وـَس  CBMساُ اًذاصی ٍ ًلت تجْیضات كٌؼتی ٍ آهَصؽ اجشای تجْیضات پبیؾ ٍضؼیت دػتگبُ  .3

 



 ًزم افشارصٌعت هؾبٍرُ ٍ پیؾزٍ در 
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 17كفحِ 

هذیزیت  ّبی رسٍهِ  هؾبٍرُ عیغتن
 CMMSًگْذاری ٍ تعویزات ٍ ًزم افشار ًت 

 هعزفی کتببْبی چبپ ؽذُ در سهیٌِ ًگْذاری ٍ تعویزات

                

 

 تذبیز پزداس آٍیضُهؾبٍراى ؽزکت 

 0511-6097244      تلفي   : 

 0511-6097243:       فکظتل

www.mtpa.ir 

info@mtpa.ir 
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