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في ما بین موسسه عالي مدیریت  2811آذر ماه  21مورخ  8111به شماره  ی مشترک آموزشيهمکاری ها تفاهم نامه 2ماده  1با استناد به بند 

در  که دکل حفاريتجهيزات نگهداري و تعميراتمشخصات کلي برنامه آموزشي دانش اوراسیا و پردیس بین الملل دانشگاه صنعتي شریف، 

پردیس بین الملل دانشگاه صنعتي شریف پیشنهاد شده نش اوراسیا به از سوی موسسه عالي مدیریت دا عالي آزاد چارچوب آئین نامه آموزش

رسیده است و این برنامه آموزشي دانشگاه صنعتي شریف  بین الملل به تایید دانشکده مهندسي و علوم پردیس 2811آذر ماه  12است در تاریخ 

 ابل اجراست و پس از آن نیازمند بازنگری مجدد مي باشد.به شرح ذیل ق في مابین تفاهم نامهسال بر اساس  1از تاریخ تصویب برای مدت 

 

 

 :دکل حفاريتجهيزات تعميرات و نگهداريارائه برنامه آموزشی  مدل هاي
 

-و در قالب دوره های تخصصي چارچوب آموزش های عالي آزاددر برگزاری دوره آموزشي ) تک درسکاربردي -تخصصی کوتاه مدت ارائه آموزش مدل اول:

ساعت برنامه آموزش  43ساعت آموزش مي باشد. این دوره شامل  21واحد و هر واحد معادل  8هر درس در برگیرنده دی کوتاه مدت به صورت تک درس . که کاربر

نگهداری و  (Case Study)بکارگیری متون و مطالعات موردی کارگاه آموزشي، کار عملي و فعالیت های گروهي، دقیقه در قالب  211جلسه آموزشي  14کارگاهي یا 

که در نهایت منجر به  و درس آموزی از تجارب مذکور مي باشد تجزیه و تحلیل تجربیات موفق و ناموفق )موردکاوی( داخلي و خارجي، دکل حفاریتجهیزات تعمیرات

 (توسط فراگیران مي گردد صنعتي شریفدانشکده مهندسي و علوم پردیس بین الملل دانشگاه  از گواهینامه شایستگي حرفه ای تعمیر و نگهداری اخذ

و در قالب دوره های  آموزش های عالي آزاد )برگزاری دوره آموزشي مبتني بر هاي آموزشی در قالب بستهآموزش ميان مدت پودمانی  ارائه مدل دوم:

ساعت برنامه  81واحد و  1است. و هر بسته آموزشي شامل واحد  14یا بسته آموزشي  21در بر گیرنده کاربردی میان مدت به روش پودماني. که هر پودمان -تخصصي

جلسه آموزشي  21در چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هر ماه سه شنبه، . طول مدت این دوره آموزشي یک سال است و هر عنوان آموزشي در آخرین آموزشي مي باشد

ارزیابي میزان ل دانشگاه صنعتي شریف در جزیره کیش ارائه و برگزار مي گردد. پردیس بین المل  مهندسي و علومدر محل دانشکده  ارایه مي گردددقیقه  211

و آزمون هر عنوان درسي در اولین جلسه ماه آینده برگزار و نمره آن برای فراگیر منظور خواهد شدو به فراگیراني که برای شرکت کنندگان  اثر بخشي دورهیادگیری و 

 امه پایان دوره از سوی پردیس بین الملل دانشگاه صنعتي شریف به همراه کارنامه ریز نمرات آموزشي ارائه خواهد شد(با موفقیت دوره را طي نمایند، گواهین

دوره آموزشي مبتني بر نظام آموزش از راه دور آن )برگزاری   Learning-E الکترونيکی يادگيري بستر در الين آن دور راه از آموزش دوره ارائه: مدل سوم

ساعت برنامه آموزشي است که  43واحد و  8واحد آموزشي مي باشد که هر عنوان آموزشي شامل  81در بر گیرنده  آموزشي دوره الکترونیکي. یادگیری بستر درالین و 

کارشناسي ارشد مهارت منجر به اخذ مدرک  ارایه مي گردد. طول مدت این دوره آموزشي دو سال است و در قالب محتوای الکترونیکي و برگزاری کالس های مجازی 

 (های اجرایي توسط فراگیران به همراه کارنامه ریز نمرات آموزشي خواهد شد

 تدوين کننده کنترل کننده تصويب کننده تاريخ تصويب

 موسسه عالي مدیریت دانش اوراسیا مرکز آموزش های عالي آزاد دانشکده مهندسي و علوم اول ویرایش

 غالمرضا ملک نژاد  دکتر کامبیز قائمي اسکوئي دکتر ابولقاسم ذبیح اهلل 2811آذر ماه  12

 رئیس موسسه مدیر مرکز رئیس دانشکده 



 

 

 آموزشی برنامهمشخصات کلی 
 حفاري دکل تجهيزات تعميرات و نگهداريعالی دوره 

 

 51495-56677، کد پستی پرديس بين الملل دانشگاه صنعتی شريف ميدان امير کبير،جزيره کيش،  نشاني:

Email: Training@ekmi.org 

  9صفحه  

 (843)داخلي  0564-4444411 , 0564-4450145: تلفن

Url: http://www.ekmi.org 0564-4450144 :نمابر 

 

 دورهعنوان  دکل حفاريتجهيزات تعميراتو  نگهداريدوره عالی 

MM101 کد دوره 

 دوره سطح )ارتقاء شایستگي های فني( 8سطح 

مي آید و با توجه به تحریم های چندین ساله کشورهای خارجي و دکل حفاری یکي از مهم ترین تجهیزات صنعت حفاری بشمار 

چندین برابر شدن هزینه واردات تجهیزات و ماشین آالت حفاری، نگهداری و تعمیرات دکل حفاری از اهمیت فراواني برخوردار 

مي سازد. با توجه به است و هرگونه وقفه و محدودیت در فرآیند حفاری لطمات اقتصادی سنگیني را به اقتصاد کشور وارد 

آموزش های به منظور  دکل حفارینگهداری و تعمیرات تجهیزاتگستردگي و اهمیت تجهیزات دکل حفاری، برنامه آموزشي 

حرفه ای و مداوم کارشناسان و مهندسان نگهداری و تعمیرات تجهیزات دکل حفاری در صنعت نفت در راستای زیان کاهي و 

قوع کارافتادگي، افزایش زمان قابلیت استفاده و بهره برداری از دکل حفاری  و همچنین کاهش نرخ پیشروی عیوب و وپیشگیری از 

 .و  اجرا مي شودطراحي  و تناوب خرابي ها و از کار افتادگي تجهیزات دکل حفاری

 ضرورت و اهميت دوره

و در قالب دوره های  عالي آزادهای زش چارچوب آئین نامه آمودر  دکل حفاریتجهیزاتتعمیراتو  نگهداری آموزشي برنامه

 کارشناسان و مدیران تک درس به منظور بهبود و توسعه قابلیت ها و شایستگي های حرفه ای کاربردی کوتاه مدت  -تخصصي

با حفظ  حفاری های دکل  تعمیراتعیب یابي و مهندسان واحدهای  و تکنسین ها تعمیرات، ناظران فني، و نگهداری

  .آموزشي دانشگاه صنعتي شریف و مطابق با آخرین متد روز دنیا طراحي و برنامه ریزی شده استاستانداردهای 

 دورهمعرفی 

و ماشین االت دکل حفاری ارتقاء سطح دانش، مهارت و توانایي متخصصان نگهداری و تعمیرات تجهیزات هدف از طراحي این دوره 

. همچنین هدف این دوره ارائه در یک چارچوب ساختار یافته است ریدکل حفاتجهیزات یابيعیبو فعالیت های مرتبط با 

مهندسان فني و تکنسین های تعمیرات و عیب یابي تجهیزات دکل حفاری در صنعت نفت مي  آموزش های حرفه ای و مداوم به

جدد ماشین آالت حفاری به کار باشد تا دانش عیب یابي تجهیزات و قطعات را فرا گیرفته و آن را در تعمیر، تعویض و راه اندازی م

 گیرند.

 اهداف آموزشی دوره

کاربردی -و در قالب دوره های تخصصي چارچوب آموزش های عالي آزاددر  دکل حفارینگهداری و تعمیرات تجهیزاتدوره عالي 

 14آموزش کارگاهي یا ساعت برنامه  43واحد آموزشي و  8این دوره در برگیرنده کوتاه مدت به صورت تک درس برگزار مي گردد. 

 دقیقه در قالب: 211جلسه آموزشي 

 دقیقه  211جلسه کارگاه سخنراني آموزشي  24 -
 دقیقه 211 تمرین آزمایشگاهي و کارگاهيکارگاه آموزشي  4 -
 مي باشد. دقیقه 211 موردیو مطالعه  فعالیت های گروهيکارگاه آموزشي  1 -

 ساختار دوره آموزشی

 مي باشد. 21الي  81/3عصر از ساعت  روز نیمبردی به صورت دو نیم روز صبح و روز آموزش کار 1طول دوره 

 را در بر خواهد داشت. (ساعته 1جلسه آموزشي  14آموزش ) ساعت 43کل دوره 

 مدت زمان آموزش

دسان تعمیرات، مهنعیب یابي و مهندسان واحدهای  و تکنسین ها تعمیرات، ناظران فني، و نگهداری کارشناسان و مدیران

که  فعال در سایر صنایع عالقه مندان و مستقر در دکل حفاری برقکار و مکانیک سیار ،موتورمنمکانیک ، مکانیک ارشدعملیات، 

 .را دارنددکل حفاری تجهیزات فعالیت در زمینه نگهداری و تعمیرات تمایل به ورود و 

 آموزشیمخاطبان دوره 

 

 گاه های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدارا بودن مدرک تحصیلي کارشناسي از دانش -

 با حوزه نگهداری و تعمیرات تجربه کار مرتبطدارا بودن  -
 ارسال دعوت نامه از سوی پردیس بین الملل دانشگاه صنعتي شریف پس از پرداخت هزینه ثبت نام دوره آموزشي -

 در دوره شرايط شرکت 

 

 ي و علوم پردیس بین الملل دانشگاه صنعتي شریف در جزیره کیش مي باشد ومحل برگزاری دوره آموزشي دانشکده مهندس
 برگزاری دوره آموزشي منحصرا در محل کارفرما در تمام نقاط ایران به تقاضای کارفرما امکانپذیر است.

 محل برگزاري دوره

 بهره گیری از بهترین و مجربترین اساتید مدیریت و مهندسي نفت دانشگاه صنعتي شریف -

 رعایت سطح و استانداردهای آموزشي دانشگاه صنعتي شریف -
 يو مدیریتمل دوره و ترکیب مناسب دروس فني ساختار کا -
 به روز موجود در دنیا (Case Study)بکارگیری متون و مطالعات موردی  -
 آموزش مفاهیم تئوری با تاکید بر نحوه بکارگیری مفاهیم در عمل -
 های زماني مدیران سازگاری برنامه آموزشي با محدودیت -
 برگزاری دوره آموزشي منحصرا در محل کارفرما در تمام نقاط ایران به تقاضای کارفرما  -

 استفاده از دو ماهیت خصوصي )موسسه( و دولتي )دانشگاه( به منظور تسهیل در انعقاد قراردادهای آموزشي -

 ويژگی هاي منحصر به فرد دوره
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و نیازهای آموزشي مشترک نگهداری و تعمیرات  مهندسانبه تجربیات و تحصیالت ا توجه برای فعالیت های آموزشي این دوره ب

و فعالیت های آموزشي باشد  حفاری دکل تجهیزات "مباحث کاربردی"آنان، کوشش شده است تا گرایش اصلي دوره بسوی 

تمرین آزمایشگاهي و  ،حفاری دکل تتجهیزا کار عملي، طرح قضایای مدیریت نگهداری و تعمیرات، کارگاه آموزشيتلفیقي از 

 (Case Study)بکارگیری متون و مطالعات موردی  و دکل حفاری عیب یابي تجهیزاتدر مورد مسایل و مشکالت  کارگاهي

و درس  تجزیه و تحلیل تجربیات موفق و ناموفق )موردکاوی( داخلي و خارجينگهداری و تعمیرات تجهیزات دکل حفاری در دنیا، 

. ضمنا در ارائه مفاهیم و برگزاری کارگاه های آموزشي از فیلم ها و اسالید های آموزشي به منظور تجارب مذکور مي باشدآموزی از 

 افزایش اثربخشي آموزش ها استفاده خواهد شد.

 (متدلوژي روش آموزش )

 دوره مدرس صنعتي شریف تشکیل مي دهند. مهندسي شیمي و نفت دانشگاه ،مکاترونیک، مدرسین این دوره را برجسته ترین اساتید مکانیک

 دکل حفاریتجهیزات تعمیرات  سیستم مدیریت نگهداری و -

 در دکل حفاری  PDMپیش بینانه  نگهداری و تعمیراتپیاده سازی مدیریت  -

 تجهیزات RCFAروش ها و مدل های تجزیه و تحلیل خرابي های  -

 CMت عیب یابي تجهیزات اصلي دکل حفاری مبتني بر پایش وضعی -

  مدیریت تامین قطعات یدکي تجهیزات دکل حفاری -

 مدیریت تعمیرات اساسي )اورهال( دکل حفاری -

 رئوس مطالب آموزشی

 

دانش در انتهای این دوره قادر خواهند بود دکل حفاری تجهیزات  تعمیرات و نگهداریو مهندسان فني و تکنسین های  کارشناسان

را فرا گرفته و آن را در تعمیر، تعویض و راه اندازی مجدد  دکل حفاریماشین آالت  تجهیزات وو عیب یابي تعمیر، نگهداری 

 ماشین آالت حفاری به کار گیرند و از این طریق:

 افزایش زمان قابلیت استفاده و بهره برداری از دکل حفاری -

 دکل حفاری افزایش طول عمر مفید تجهیزات، ماشین آالت  -

 حفاری دکلتجهیزات  قابلیت اطمینان افزایش -

 دکل حفاری کارایي کلي تجهیزات افزایش -

 کاهش نرخ و تناوب خرابي و از کار افتادگي تجهیزات دکل حفاری -

  دکل حفاریتجهیزات  تعمیرات اتفاقي کاهش -

 .ی اتفاقي شوندها اثر خرابي بردکل حفاری توقفات ناشي از های  هزینه کاهشو  -

پس از نقش و توانايی فراگيران 
 شرکت در دوره

 

 81/3روز آموزش کاربردی به صورت دو نیم روز صبح و نیم روز عصر از ساعت  1این دوره آموزشي به صورت حضوری در مدت 

 دقیقه ای ارائه مي گردد. 211شي کارگاه آموز 14طراحي شده و برگزار مي گردد و محتوای آموزشي دوره در قالب  21الي 

 شيوه برگزاري دوره آموزشی

مشارکت فعال در مباحث مطروحه و حضور و غیاب، برای شرکت کنندگان براساس  اثر بخشي دورهارزیابي میزان یادگیری و 

 اهد شد.است که از طرف اساتید دوره آموزشي تعیین و برگزار خو و آزمون طي دورهکار عملي فعالیت های گروهي، 

روش هاي ارزشيابی اثر بخشی 
 دوره

درصد کل ساعات برنامه آموزشي بوده  11در پایان دوره به شرکت کنندگاني که ساعات حضور آنها در برنامه های آموزشي بیش از 

تي شریف پردیس بین الملل دانشگاه صنع  مهندسي و علومدانشکده توسط  است، گواهینامه شایستگي حرفه ای تعمیر و نگهداری

 اعطاء خواهد شد.

 مرجع ارزيابی و اعتبار دهی دوره

 جاللي ناصر مهندس نفت و گاز، ترجمه صنایع در 24114استاندارد  بر اساس نگهداری و تعمیرات مدیریت کتاب سیستم

 تالیف دکتر مهدی بهزاددوار، آالتماشینیابيعیبونگهداری، تعمیراتدرارتعاشاتمبانيوکتاب اصول

 منابع آموزشی دوره

لوح و  جزواتمحتوای آموزشي دوره به همراه  ،ملزومات آموزشيهزینه  شاملمي باشد که  ريال 000/000/97  هزینه ثبت نام

نهار عصر به همراه  روز نیم وعده نیم روز صبح و میانمیان وعده پذیرایي هزینه صدور گواهینامه، هزینه شرکت در آزمون، فشرده، 

 مي باشد.آموزشي وز برگزاری دوره ر شش در طي

 هزينه حضور در دوره آموزشی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DA%A9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DA%A9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 سرفصل و محتواي آموزشی 

 دکل حفاريتجهيزات تعميرات و نگهداريدوره عالی 

 (ساعته 4جلسه آموزشی  44ساعت آموزش در  44 -روز  6)

 21 صبح الي 81/3 و پنج شنبه از ساعت چهارشنبه ،شنبه، سه شنبهدو شنبه، شنبه، یک

مکانیک ، مکانیک ارشدتعمیرات، مهندسان عملیات، عیب یابي و مهندسان واحدهای  و تکنسین ها تعمیرات، ناظران فني، و نگهداری کارشناسان و مدیران دوره اين مخاطبان

 دکل حفاری مي باشند.تجهیزات عالقه مندان به فعالیت در زمینه نگهداری و تعمیرات  و مستقر در دکل حفاری برقکار و مکانیک سیار ،موتورمن

دکل تجهیزات یابيعیبفعالیت های مرتبط با  و و ماشین االت دکل حفارینگهداری و تعمیرات تجهیزات  توانایي متخصصانارتقاء سطح دانش، مهارت و  دورهاين  هدف

مهندسان فني و تکنسین های تعمیرات و عیب یابي تجهیزات دکل حفاری  به یلي و آموزش تکمارائه آموزش های حرفه ای و مداوم . همچنین هدف این دوره اشاره دارد حفاری

 به کار گیرند. در صنعت نفت مي باشد تا دانش عیب یابي تجهیزات و قطعات را فرا گیرفته و آن را در تعمیر، تعویض و راه اندازی مجدد ماشین آالت حفاری

در  PDMپیاده سازی مدیریت نگهداری و تعمیرات پیش بینانه  -1 دکل حفاریتجهیزات تعمیرات  یریت نگهداری وسیستم مد  -2 :اين دوره شامل آموزشی رئوس مطالب

مدیریت تامین  -CM 2مبتني بر پایش وضعیت  عیب یابي تجهیزات اصلي دکل حفاری  -4 تجهیزات RCFAروش ها و مدل های تجزیه و تحلیل خرابي های    -8 دکل حفاری

 مي باشد. تعمیرات اساسي )اورهال( تجهیزات و ماشین آالت دکل حفاری -1 یزات دکل حفاریقطعات یدکي تجه

 دکل حفاريدر  PDMپيش بينانه  نتمديريت  پياده سازيروز دوم: 

 پیش بینانه در آننگهداری و تعمیرات  و جایگاه استقرار سیستم  P-Fنمودار  -

 PDMپیش بینانه  نگهداری و تعمیراترویکرد مدل سازی سیستم مدیریت  -

 پیش بینانه نتجدول امکان سنجي و استخراج تجهیزات کلیدی در  -

  CMمعرفي انواع تجهیزات و ابزار پایش وضعیت  -

 PDM پیش بینانه نگهداری و تعمیرات  مراحل پیاده سازی سیستم  -

 نگهداری و تعمیرات پیش بینانه در کاهش هزینه نگهداری و تعمیرات نقش  -

 PDMپیش بینانه نگهداری و تعمیرات مدیریت  KPIملکرد شاخص های کلیدی ع -

 در ایران  PDMپیش بینانه نگهداری و تعمیرات چالش ها و مشکالت پیاده سازی  -

 پیش بینانهنگهداری و تعمیرات نظارت و پایش حسن اجرای فعالیت های  یالگو -

 دکل حفاريتجهيزات مديريت نگهداري وتعميرات روز اول: سيستم 

 تعمیرات در جهان و جایگاه آن در ایران گهداری وتاریخچه ن -

 تعمیرات در یک سیستم مدیریت نگهداری وانواع اقدامات اجرایي  -

  تشریح سطوح نگهداری و تعمیرات -

 با یکدیگرتعمیرات  نگهداری ونمودار ارتباط سیستم ها و سطوح  -

 24114بر پایه استاندارد ایزو حفاری سیستم گروه بندی تجهیزات دکل  -

 حفاریبیین مرز و مرز بندی سیستم های تجهیزات دکل ت -

 نت سازماننقش چرخه نگهداری و تعمیرات در بهبود سیستم  -

 24114در استاندارد ایزو  نتگروه بندی شاخص های کلیدی عملکرد  -

 معرفي مراجع و منابع اینترنتي در زمینه نگهداری و تعمیرات -

 CMمبتنی بر پايش وضعيت  اريعيب يابی تجهيزات اصلی دکل حف روز چهارم: 

 در نت: تجهیزات پر کاربرد CMمعرفي انواع تکنولوژی های پایش وضعیت  -

  ...ارتعاش سنجي، ترموگرافي، آنالیز روغن، صوت سنجي و  -

 (پایش تعیین نوع و سطح) تکنولوژی پایش وضعیت مناسبانتخاب  -

 (Mud Pump)  پمپ گل -

 (Diesel Generator)  دیزل ژنراتور -

 ((Draw worksِ رکسدراو -

 (Rotary Table) ر میز دوا -

 (Top Drive)گردونه حفاری  -

 استفاده از نتایج پایش وضعیت برای تعویض قطعات تجهیزاتنحوه  -

 تجهيزات RCFAمدل هاي تجزيه و تحليل خرابی هاي روش ها و روز سوم: 

  ها چگونگي دسته بندی و انتخاب تجهیزات برای تجزیه و تحلیل خرابي -

 NORSOK Z 008 استاندارد  دربندی حاالت خرابي تجهیزات  طبقه -

 NORSOK Z 008 گروه بندی پیامدهای خرابي های تجهیزات در استاندارد  -

 24114ایزو  طبق استاندارد تجهیزات  تعمیرات نگهداری ومرزبندی  -

 24114ایزو  گروه بندی و دسته بندی حاالت خرابي تجهیزات بر استاندارد  -

 مدل ها و روش های تجزیه و تحلیل خرابي ها معرفي انواع  -

 نحوه و ترتیب انتخاب و استفاده از روش های تجزیه و تحلیل خرابي ها  -

 روش ماتریس خرابي های تجهیزات تا برنامه ریزی نت دکل های حفاری -

 نمونه اجرای انجام تجزیه و تحلیل خرابي ها برای دکل های حفاری)کارگاه( -

 ميرات اساسی )اورهال( دکل حفاريروز  ششم:  مديريت تع

  برای تعمیرات اساسي )اورهال( دکل حفاری زماني بازه بهتریننحوه تعیین  -

 تعریف تعمیرات اساسي )اورهال( به عنوان یک پروژه -

 ( تعمیرات اساسيWBSساختار شکست کار )نحوه تعیین  -

 در کنترل پروژه در تعمیرات اساسي PNنقش شبکه های  -

 دکل حفاری صحیح و بهینه (اورهال)اساسي  تعمیرات رل پروژهکنتتعیین فرایند -

 حفاری دکل (اورهال) اساسي تعمیرات  صحیح ریزی نحوه برنامه -

 ژه تعمیرات اساسي دکل حفاریتهیه گزارشات مدیریت پرو -

  اساسي وکنترل تعمیرات منابع تخصیص برای عملي های انتخاب روش -

 وژه تعمیرات اساسي )اورهال(در کنترل پر MSPاستفاده از نرم افزار  -

 روز پنجم:  مديريت تامين قطعات يدکی تجهيزات دکل حفاري

 اتکدگذاری قطعات یدکي بر اساس ساختار درخت تجهیز -

 نحوه سفارشات قطعات یدکي تجهیزات کم مصرف و پر مصرف -

تعداد سفارشات قطعات یدکي تجهیزات گران قیمت، قطعات یدکي تجهیزات  -

 ي تجهیزات کم مصرف اصلي و قطعات یدک

 نحوه سفارش، زمان سفارش و تعداد سفارش قطعات یدکي در شرایط تحریم -

 نحوه مدیریت قطعات تعمیر پذیر  -

 در سفارش و تأمین قطعات یدکي Lead timeکنترل  -

 ودی قطعات یدکيهای ریاضي کنترل موج بررسي مدل -

 در نگهداری قطعات یدکي FIFOو  LIFOهای  روش -

 موردیو مطالعه  فعالیت های گروهي نمایش فیلم و اسالید آموزشي،تمرین آزمایشگاهي و کارگاهي، ، آموزشي رگاهکا روش آموزش:
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 :اساتيدي که مسئوليت آموزش در اين دوره را به عهده خواهند داشت

 

 دکتر مهدي بهزاد
 و تحقیق سابقه تدریس، سال 12 دارای ایشان. تاساسترالیا  ولز، نیوسات دانشگاه ازمکانیک  دکترای درجه دکتر مهدی بهزاد دارای

 و مقاالت ها کتاب. مي باشند آنالیز ارتعاشات در عیب یابي تجهیزات اصلي دکل حفاریو کاربرد  ارتعاشات – جامدات طراحي در مشاوره

ر سکوهای ثابت دریایي با تشخیص محدوده خرابي د ،بررسي وضعیت نگهداری و تعمیرات در صنعت نفت های زمینه در ایشان از متعددی

بررسي روشهای مختلف نگهداری ، روشهای تشخیص آسیب در سکوهای ثابت دریایي خلیج فارس ،استفاده از مشخصات ارتعاشي

 همبهزاد  دکتر. است رسیده چاپ بهو ... دوارآالتماشینیابيعیبونگهداری، تعمیراتدرارتعاشاتمبانيواصول ، موتورهای دیزل

 مهندسي مکانیک دانشگاه صنعتي شریف مي باشند.دانشکده  علمي هیئت عضو اکنون

 

 
 ناصر جاللیمهندس 

 در طوالني تدریس سابقه دارای ایشان .هستند نگهداری و تعمیرات حوزه در اساتید ترین شده شناخته از یکي ناصر جاللي مهندس

 PMنگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده  مختلف های دوره در سمدر عنوان به و را دارندو تعمیرات نگهداری  مختلف های زمینه
زمینه  در مشاوره و تحقیق سابقه تدریس، سال 21 ارایمهندس جاللي د. کرده اند تدریسدانشگاه فردوسي مشهد دانشکده صنایع 

 24114استاندارد  بر اساس تعمیراتنگهداری و  مدیریت زمینه در ایشان از ها و مقاالت متعددی نگهداری و تعمیرات مي باشند. کتاب

انجام  در ایشاناست.  رسیده چاپ بهتالیف، ترجمه و اثربخشي کلي تجهیزات  و نگهداری و تعمیرات در صنعت نفتنفت و گاز،  صنایع در
طرح ریزی  در و CMنگهداری و تعمیرات مبتني بر پایش وضعیت تجهیزات انجام  ،عارضه یابير نگهداری و تعمیرات مبتني بممیزی 

 مي باشند. برخور باالیي تجربه و تسلط از  TPM , PM , CBM , RCM , PDMفرآیند نگهداری و تعمیرات مبتني بر 
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 راهنماي ثبت نام و شرکت  در دوره

 مراحل ثبت نام: 
 تکمیل فرم ثبت نام فردی یا گروهي -2
 ارائه تصویر کارت ملي. -1

 ماره حساب: پرداخت هزینه ثبت نام بر اساس جدول ذیل به ش -8

  به نام موسسه عالي مدیریت دانش اوراسیا. 311شعبه  نزد بانک سامان کد 311-41-2211182-2شماره حساب 

  131211131114112211182112شماره شبا IR  نام موسسه عالي مدیریت دانش اوراسیانزد بانک سامان.  

 سسه محل خدمت پرداخت مي گردد(.معرفي نامه از مؤسسه محل خدمت )در صورتي که هزینه دوره توسط مؤ -4
 به دفتر موسسه. 1114-4411113ارسال کپي فیش واریزی بهمراه فرم تکمیل شده ثبت نام از طریق نمابر  -2

هزینه شرکت در آزمون، رده، لوح فشو  جزواتملزومات آموزشي، محتوای آموزشي دوره به همراه هزینه : هزينه ثبت نام شامل
روز برگزاری  شش در طينهار عصر به همراه  روز نیم وعده نیم روز صبح و میانمیان وعده هزینه صدور گواهینامه، پذیرایي 

 آموزشي مي باشد.دوره 

 توجه:  
ود شرکت کنندگان بر عهده خ هزینه اخذ بلیط رفت و برگشت هواپیما به جزیره کیش، هزینه اقامت در هتل و صرف صبحانه

 خواهد بود.

  شرايط عودت هزينه ثبت نام:  -
ینه های واریزی زشود ه رساندهدر صورت انصراف از حضور در دوره چنانچه مراتب به صورت کتبي به موسسه اطالع  توجه:

 ثبت نام به شرح ذیل مسترد مي گردد.
  درصد هزینه ثبت نام 11: 2811ماه  بهمن 8تا تاریخ 
  درصد هزینه ثبت نام 12: 2811 بهمن ماه 21تا تاریخ 

  درصد هزینه ثبت نام 21: 2811 بهمن ماه 21پس از تاریخ 

بدیهي است در هر یک از موارد فوق در صورتي که تا زمان اعالم انصراف متقاضي، هزینه غیر قابل برگشتي توسط موسسه برای 
 دید.متقاضي انجام شده باشد، از هزینه پرداخت شده کسر خواهد گر

در صورتي که دوره به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت کنندگان یا به هر دلیل دیگری تشکیل  عدم تشکيل دوره: -
 نگردد، عین مبلغ پرداختي مسترد خواهد شد.

 9914بهمن ماه  9تا تاريخ  نوع ثبت نام

 ريال 000/000/97 هزینه ثبت نام فردی 

 ريال 000/700/99 هد بود.% تخفیف خوا21نفر و بیشتر، مشمول  8هزینه ثبت نام گروهي برای 

با برگزاری دوره آموزشي منحصرا در محل کارفرما در تمام نقاط ایران به تقاضای کارفرما 
 ویژگي های:

 بهره گیری از بهترین و مجربترین اساتید مدیریت و مهندسي نفت دانشگاه صنعتي شریف -

 رعایت سطح و استانداردهای آموزشي دانشگاه صنعتي شریف -
 ل دوره و ترکیب مناسب دروس فني و مدیریتيساختار کام -
 به روز موجود در دنیا (Case Study)بکارگیری متون و مطالعات موردی  -
 آموزش مفاهیم تئوری با تاکید بر نحوه بکارگیری مفاهیم در عمل -
 سازگاری برنامه آموزشي با محدودیت های زماني مدیران -
 ر تمام نقاط ایران به تقاضای کارفرما برگزاری دوره آموزشي منحصرا در محل کارفرما د -

 استفاده از دو ماهیت خصوصي )موسسه( و دولتي )دانشگاه( به منظور تسهیل در انعقاد قراردادهای آموزشي -
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 فرم ثبت نام فردي دوره 

 :Name (Mr./Ms) نام )آقا/خانم(:

 :Surname   نام خانوادگی:

 :ID Number شماره ملی:

 :Company/Organization نام مؤسسه محل خدمت:

 :Position Title سمت:

 :Course and Degree رشته و مقطع تحصيلی:

 نشانی محل کار :

 نمابر: تلفن محل کار:

 تلفن همراه: تلفن منزل:

  پست الکترونيک:

 آدرس وب سايت محل خدمت                                           

 http://www. 

 

 

 

 

 

 محل الصاق عکس

 

 

 لطفاً موارد زير را تکميل فرماييد.

 مبلغ واریزی ثبت نام: ....................................................................................................

 .................................................شماره فیش واریزی: .....................................................

 ... تاریخ واریزی: ...............................................................................................................

 

با مطالعه شرایط مندرج در قسمت        ............................................................... اینجانب

نحوه شرکت در دوره، موافقت خود را با این شرایط اعالم نموده و درخواست شرکت در 

 دوره را دارم.

 

 امضاء ...........................................        

 

 

 حاصل فرماييد. تماس  0564-4450145جهت کسب اطالعات بيشتر و يا ثبت نام می توانيد با تلفن 

 مراجعه نماييد.  www.ekmi.orgبراي دريافت اطالعات کامل دوره و فرم ثبت نام می توانيد به وب سايت مؤسسه به نشانی 
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