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 1كفحِ 

رسٍهِ  هشبٍرُ سیستن ّبی هذیزیت 
 CMMSًگْذاری ٍ تعویزات ٍ ًزم افشار ًت 

www.irantpm.ir 

www.cmms.ir 

www.mkms.ir 

www.oee.ir 

  

 ًگْذاری ٍ تعویرات بْرُ ٍر فراگیرTPM 

 ُپیادُ سازی ًگْذاری ٍ تعویرات برًاهِ ریسی ضذPM 

 5پیادُ سازی ًظام آراستگیS  در خطَط تَلیذی ، کارگاُ تعویرات 
 ًگْذاری ٍ تعویرات هبتٌی بر قابلیت اطویٌاىRCM 

 ًگْذاری ٍ تعویرات هبتٌی بر پایص تجْیساتCBM 
طرح ریسی فرآیٌذ ًگْذاری ٍ تعویرات سازهاى 

 ًگْذاری ٍ تعویرات سیستن ّای هذیریت هرکس آهَزش 

 بْرُ ٍر فراگیراٍلیي ٍب سایت تخصصی ًگْذاری ٍ تعویرات TPM 

 

 رزوهه تخصصی نگهذاری و تعویرات



 ًزم افشارصٌعت هشبٍرُ ٍ پیشزٍ در 
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 2كفحِ 

رسٍهِ  هشبٍرُ سیستن ّبی هذیزیت 
 CMMSًگْذاری ٍ تعویزات ٍ ًزم افشار ًت 

 :  یساختار سازهان

 
 

 : آویژههشاوراى تذبیر پرداز شركت  یهایژگیو
 

 سبسهبًی ارسش افشا  ثزای هشتزیبى   -1

 هبًی هجتٌی ثز سبختبر هبتزیسی  سبسٍجَد  -2

 پزٍصُ هحَر در سبسهبىعبلیت ّبی سبختبر ٍ فٍجَد  -3

 زاى پزٍصُ ٍ کبرشٌبسبى سبسهبى  یع ثِ هذیآسبى ٍ سز یدستزس -4

 ٌتزًت هحَریا یسبسهبى ّب هجتٌی ثزسبسهبى  یکست ٍ کبرّب یتْبیفعبل -5

 ٍ هشتزیبى خذهبت ثِ سبسهبًْبهَثزتز ز جْت ارائِ یٌِ ٍ اًعطبف پذیثْارائِ ًزم افشارّبی  -6

 طزح ریشی سبختبر اجزایی ثب رٍیِ ّبی طزح ریشی شذُ هجتٌی ثز سیستوْبی هذیزیت کیفیت   -7

 ًیبسّبی سبسهبًْبی   هتٌبست ثبَسُ ّبی هتعذد حًزم افشارّبی تخصصی در  ٍ ارائِ  تَسعِطزاحی،  -8

 ارائِ خذهبت سزیع جْت پشتیجبًی ًزم افشارّبی تخصصی ثِ هشتزیبى در کَتبّتزیي سهبى هوکٌِ    -9

سجتِ ارائِ خذهبت ثزترز ٍ ثرب   زاى ٍ کبرشٌبسبى شزکت یهذثیست سبلِ بت یٍ تجزثاجزایی سبثقِ َد ٍج -10

 .ثِ عٌَاى یکی اس هشیت ّبی رقبثتی قبثل اتکب در ارائِ خذهبت ثِ هشتزیبىت یفیک

  

 هذیز عبهل

 هبلی ٍ اداری

 آهَسش داخلی

 هٌْذسی پزٍصُ تضویي کیفیت في آٍری اطالعبت 

 خذهبت هشبٍرُ  ًزم افشار آهَسش

ثبساریبثی ٍ اهَر 
 هشتزیبى

 هسئَل دفتز هشبٍراى



 ًزم افشارصٌعت هشبٍرُ ٍ پیشزٍ در 
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 3كفحِ 

رسٍهِ  هشبٍرُ سیستن ّبی هذیزیت 
 CMMSًگْذاری ٍ تعویزات ٍ ًزم افشار ًت 

  هشاوراى تذبیر پرداز شركت  تیفیك یخط هش

 

جْت  " آویژهمشاوران تدبیر پرداز  " ٍ سیستن ّبی ًزم افشاری تیزیشزکت هشبٍرِ هذ

 ISO 9001:2008استبًذارد  یهجٌب ت خَد را ثزیفیت کیزیستن هذی، س یفیثِ اّذاف ک یبثیدست

 ي ًوَدُ است.یبى خَد تذٍیٍ تَجِ ثِ الشاهبت خَاستِ شذُ تَسط هشتز

 هشبٍرُ سیستن ّبی هذیزیتی ٍ تَلیذ ًزم افشارّبی سبسهبًی ٌِ یشزکت در سه یّب تیعوذُ فعبل

 است. یٍ خصَص یدٍلت یخذهبت ، یذیتَل یّب اعن اس سبسهبى

ت یف شذُ خَد، رعبیجْت تحقق اّذاف تعز "آویژه مشاوران تدبیر پرداز  "شزکت 

 داًذ : یز را ثزخَد السم هیهَارد س

 

 آًْا، یت هٌذیسطح رضا یاى ٍ ارتمایهطتر یًوَدى خَاستِ ّا ییاجرا 

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

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

  گری ٍ کلیذی رهس هَفمیت ، کار بِ عٌَاى هبٌایی تریي عٌصر اخالق حرفِ ای 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 یدر جْت رضذ ٍ ارتما 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 

رسٍهِ  هشبٍرُ سیستن ّبی هذیزیت 
 CMMSًگْذاری ٍ تعویزات ٍ ًزم افشار ًت 

 ّای ایٌترًتی ًگْذاری ٍ تعویرات هعرفی سایت
 

   www.mtpa.ir                                                                                آویصههؽاوراى تذتیر پرداز ؼركت  یت اصلیظا .1

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

 هطلة تخصصی   750نگارغ تیػ از    ظال ظاتقه 9و  تینفر عضو 2500و  كننذهذ یتازد  2500000از ػ یت

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

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

 OEE                                                       www.oee.ir ظایت تخصصی اثرتخؽی كلی تجهیساتطراحی  .5

 

 

 

 هذیر پرٍشُ ّای ًگْذاری ٍ تعویرات 
 

 آقای ههنذض ناصر جاللی
  Jalali@mtpa.ir    آدرض ایویل:

 naserjalali@gmail.com   آدرض ایویل :

 09153163393هوراه :              

  www.irantpm.ir     وب ظایت : 

 

 گروه ههنذظی صنایع –دانؽگاه فردوظی هؽهذ  PMهذرض نگهذاری و تعویرات ترناهه ریسی ؼذه 

 

 ظال  12ظاتقه تذریط نت :                 ظال  17ظاتقه در صنعت : 

 

 هؽاوراى تذتیر پرداز هذیر تین پروشه های ظیعتن هذیریت نگهذاری و تعویرات ؼركت 

  TPM , PM , CBM , RCM , PdMهؽاور پیاده ظازی ظیعتن هذیریت نگهذاری و تعویرات در ظطح كؽور 

 (TPM.RCM,RCFA,CBMدتیر/ عضو كویته ههنذظی و اجرائی كنفرانط های هلی نگهذاری و تعویرات در كؽور )

 نگهذاری و تعویرات در ظطح كؽوردوره تخصصی ظیعتن های هذیریت  10ارائه دهنذه تیػ از 

 ترجوه و تالیف چهار كتاب در حوزه نگهذاری و تعویرات 
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 5كفحِ 

رسٍهِ  هشبٍرُ سیستن ّبی هذیزیت 
 CMMSًگْذاری ٍ تعویزات ٍ ًزم افشار ًت 

 ضرح خذهات ًگْذاری ٍ تعویرات
 

 (DPM – Design Preventive Maintenance) یشات کبسخبًدبت كٌعتیٍ تعو یؼتن ًگْذاسیػ یعشاح .1

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

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

 تعویشات كٌبیع  عشاحی ، ثْیٌِ ػبصی ٍ ثْجَد سٍؿْبی ػیؼتن هذیشیت ًگْذاسی ٍ .4

 CMشات پبیؾ ٍضعیت عشاحی ، هـبٍسُ ، ًظبست ، آهَصؽ ٍ پیبدُ ػبصی ػیؼتن ّبی ًگْذاسی ٍ تعوی .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 پیبدُ ػبصی ػیؼتن ّبی تلوین گیشی تعَیض لغعبت یذکی دس ػیؼتن ًگْذاسی ٍ تعویشات .7

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

 TPM یشاًیا یش هتٌبػت ثب ػبصهبًْبیشات ثْشُ ٍس فشاگیٍ تعو یؼتن ًگْذاسیػ یػبص بدُیپ .9

 خْت پیبدُ ػبصی گشدؽ کبس ًت UMLثب اثضاس ّب ػبصهبى فشآیٌذ ًگْذاسی ٍ تعویشات ؼتن یل ػیتحل .10

 KPI Maintenanceشات یٍ تعو یًگْذاس یعولکشد یؿبخق ّب یبدُ ػبصیپ .11

   OEE - Overall Equipment Effectiveness ضات یتدْ یکل یؿبخق اثشثخـ یبدُ ػبصیپ .12

  کـَس ػغح دس شاتیتعو ٍ یًگْذاس یآهَصؿ – یتخلل یـْبیٌبسّب ٍ ّوبیػو یثشگضاس .13
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 6كفحِ 

رسٍهِ  هشبٍرُ سیستن ّبی هذیزیت 
 CMMSًگْذاری ٍ تعویزات ٍ ًزم افشار ًت 

 ْبی ًت ػبصهبى خْت ثْجَد ٍ اكالحتیفعبل یبثیثش عبسضِ  یت ًت( هجتٌیشات )آدیٍ تعو یًگْذاس یضیاًدبم هو .14

 PM Auditؼتن ًت ػبصهبى دس لبلت یػ

 یٍ حشاست یؼبت ثشٍدتیشات تبػیٍ تعو یًگْذاس اًدبم .15

 یٍ ثشق سػبً یشات خغَط هخبثشاتیٍ تعو یاًدبم ًگْذاس .16

 یهلشف اًشط یٌِ ػبصیثْ .17

 هشثَعِ یٌِ ّبیّض کبّؾٍ  یکیضیف یِ ّبیحفظ ػشهب .18

 اع 5ظ اعشاف کبس یهح یػبصهبًذّ .19

 : شاتیٍ تعو یًگْذاس یآهَصؿ یاسائِ دٍسُ ّب .20

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

رسٍهِ  هشبٍرُ سیستن ّبی هذیزیت 
 CMMSًگْذاری ٍ تعویزات ٍ ًزم افشار ًت 

 PM تعویرات برناهه ریسی شذه پیاده سازی سیستن هذیریت نگهذاری و

 

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

 تعویشات ػبصهبى کبّؾ ّضیٌِ ّبی ػیؼتن ًگْذاسی ٍ .2

 ًْبدیٌِ ػبصی ٍ فشٌّگ ػبصی ػیؼتن ًگْذاسی تدْیضات  .3

 هذیشیت داًؾ فٌی ٍ هٌْذػی تدْیضات ػبصهبى  .4

 

 

 

 

 

 شزح خذهبت سیستن هذیزیت ًگْذاری ٍ تعویزات ثزًبهِ ریشی شذُ:
 ًت ػبصهبى Gap Analysisٍ تْیِ هویضی ٍ عبسضِ یبثی ػیؼتن ًت فعلی  .1

 عشح سیضی فشآیٌذ ًگْذاسی ٍ تعویشات ػبصهبى  .2

 اكالح ػبختبس ػبصهبًی ًگْذاسی ٍ تعویشات ػبصهبى .3

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

 عشح سیضی ٍ تذٍیي ثشًبهِ سیضی آهَصؿی ًگْذاسی ٍ تعویشات ػبصهبى .5

 تذٍیي سٍؽ ّبی اخشائی ، دػتَسالعول ّبی ػیؼتوی ٍ فشم ّبی اخشائی ًگْذاسی ٍ تعویشات .6

 KPIعشح سیضی ؿبخق ّبی کلیذ عولکشد ًت دس ػبصهبى  .5

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

 PMتذٍیي ثشًبهِ صهبًی اخشای ًگْذاسی ٍ تعویشات  .7

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

 RPM  ایدبد ػیؼتن گضاسؽ ًَیؼی ٍ تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ای ًت دس ػبصهبى .9

 اخشائی ًظبست ثش حؼي اخشای فعبلیتْبی ًت دس ػبصهبى پیبدُ ػبصی الگَ .10

 پیبدُ ػبصی ػیؼتن ًظبست ٍ پبیؾ ًت ثشای پیوبًکبساى تعویشاتی ًت ػبصهبى .11

 
 

 

 

 

 

 

 

وب سایت تخصصی نگهذاری و تعویرات بهره ور فراگیر 

www.irantpm.ir 
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 8كفحِ 

رسٍهِ  هشبٍرُ سیستن ّبی هذیزیت 
 CMMSًگْذاری ٍ تعویزات ٍ ًزم افشار ًت 

 ػبصهبًذّی

ًظن ٍ 
 تشثیت

پبکیضُ 
 ػبصی

اػتبًذاسد 
 ػبصی

 اًضجبط

 در خطوط تولیذ و كارگاه های تعویرات  5Sهشاوره و پیاده سازی نظام آراستگی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :5Sشزح خذهبت هشبٍرُ ٍ پیبدُ سبسی ًظبم آراستگی 
 ّبکبسگبُ ّب ٍ اًجبس،هویضی ٍ اسصیبثی ٍضعیت فعلی هکبى ّبی ٍاحذ ّبی ًگْذاسی ٍ تعویشات  .1

 هؼتٌذػبصی ٍ تْیِ عکغ ، فیلن اص ٍضعیت فعلی ػبصهبى .2

 5Sًظشػٌدی ٍ تؼت سٍاى ؿٌبػی پشػٌل ػبصهبى دس کـف ًگشؽ ّب دس صهیٌِ ًظبم آساػتگی  .3

 ٍ پیـٌْبد سفع آًْب 5Sتْیِ عَاهل همبٍهت ّب ٍ هَاًع احتوبلی دس پیبدُ ػبصی ًظبم آساػتگی  .4

 :5Sٍ فبص ثٌذی   4ٍ 1،2،3كحیح هتٌبػت ثب ٍضعیت ثٌذ ّبی  5Sتْیِ عشح ، هذل ٍ تشتیت پیبدُ ػبصی ًظبم آساػتگی  .5

 ػبصهبًذّی یفبص اخشا (1

 تیًظن ٍتشت یفبص اخشا (2

  ػبصی ضُیپبک یفبص اخشا (3

 اػتبًذاسد ػبصی یفبص اخشا (4

 اًضجبط یفبص اخشا (5

  5Sتجییي اّذاف ٍ خَاػتِ ّبی ٍیظُ ػبصهبى اص پیبدُ ػبصی ًظبم آساػتگی  .6

 5Sدس پیبدُ ػبصی ًظبم آساػتگی  PIتجییي ٍ عشح سیضی ؿبخق ّبی عولکشدی  .7

 5Sثشگضاسی کالع ّبی آهَصؽ تخللی ًظبم آساػتگی  .8

 دس ػبصهبى  5Sتجییي فشآیٌذّبی ًظبم آساػتگی  .9

 دس ػبصهبى 5Sتْیِ ثشًبهِ صهبًی اخشای ًظبم آساػتگی  .10

  5Sهحذٍدُ ثٌذی ٍ تعشیف هیذاى ًظبم آساػتگی اع ٍ  5تین ػبصی ، گشٍُ ّبی  .11

 5Sهـخق کشدى افشاد هؼئَل ، هدشی ٍ تجییي ؿشح ٍظبیف ثشای ّش هیذاى ًظبم آساػتگی  .12

 تجییي هبتشیغ اّذاف ، ؿبخق ّب عولکشدی ثِ ؿشح ٍظبیف ٍ افشاد هؼئَل ٍ هدشی  .13

 5Sهـبسکت دس تجییي اثضاس ٍ تدْیضات الصم ثشای پیبدُ ػبصی ًظبم آساػتگی  .14

 5Sّبی پیبدُ ػبصی ًظبم آساػتگی  هـبسکت دس تْیِ سٍؽ اخشایی ٍ دػتَسالعول .15

 5Sًظبم آساػتگی هـبسکت دس تْیِ چک لیؼت ّبی تخللی ثشای ّش هیذاى  .16

 ثشای ّش هیذاى 5Sهـبسکت دس اًدبم هویضی ّبی اٍلیِ ًظبم آساػتگی  .17

 ًلت ًشم افضاس هذیشیت اثضاس ٍ کبلیجشاػیَى اثضاسآالت ًگْذاسی ٍ تعویشات  .18

  5Sاػتبًذاسدػبصی ًحَُ تْیِ گضاسؿبت ، هؼتٌذ ػبصی ، همبیؼِ ػبصی ٍ هویضی ّبی ًظبم آساػتگی  .19

دس هذل ایي ؿشکت کوی تفابٍت ثاب دیگاش     5Sًحَُ هـبٍسُ ٍ پیبدُ ػبصی ًظبم آساػتگی 

، ایاي تفابٍت دس تجیایي اّاذاف ٍ ؿابخق ّابی        ؿشکتْبی فعبل دس ایي صهیٌاِ داسد 

عولکشدی ػبصهبى ثشای پیبدُ ػبصی ًظبم آساػتگی هی ثبؿذ دس حبلی اکثش ػابصهبى  

ّب اّذافی کلی ٍ هعوَل سا عشح هی کٌٌذ کِ دس ٍالع هضایب یب ًتبیح حبكل اص پیبدُ 

 ػبصی ًظبم آساػتگی دس ػبصهبى هی ثبؿذ!  
ّن چٌیي حَصُ کبسگبُ ّبی تعویشات ، اًجبس لغعبت یذکی ، اًجابس اثاضاس آالت ًات ٍ حاَصُ     

لاشاس های گیاشد ٍ    ًگْذاسی ٍ تعویشات دس هحذٍدُ پیبدُ ػبصی ًظبم آساػتگی ایي ؿشکت 

 حَصُ ّبی ػتبدی ٍ اداسی ٍ هحیظ کبسخبًِ هذًظش ًوی ثبؿذ.



 ًزم افشارصٌعت هشبٍرُ ٍ پیشزٍ در 

 

 

 
   0511-6097244- 6097243                          9188866613کذ پستی   290پالک  14ٍ  12ثلَار هعلن ثیي هعلن    هشْذ

 

 9كفحِ 

رسٍهِ  هشبٍرُ سیستن ّبی هذیزیت 
 CMMSًگْذاری ٍ تعویزات ٍ ًزم افشار ًت 

 عکس ّبیی اس ًظبم آراستگی در کبرخبًجبت هختلف
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 10كفحِ 

رسٍهِ  هشبٍرُ سیستن ّبی هذیزیت 
 CMMSًگْذاری ٍ تعویزات ٍ ًزم افشار ًت 

 RCMتعویرات هبتنی بر قابلیت اطویناى  پیاده سازی سیستن هذیریت نگهذاری و

 

 هشایب ٍ اّذاف :
 ّضیٌِ / تَلفبت ٍ خشاثی ّبی اضغشاسی تدْیضات ػبصهبى کبّؾ .12

 تعییي ػغَح ًگْذاسی ٍ تعویشات هَسد ًیبص تدْیضات ػبصهبى .13

 هذیشیت داًؾ فٌی ٍ هٌْذػی تدْیضات ػبصهبى  .14

 استمبء داًؾ فٌی ٍ تخللی پشػٌل ًت .15

 ػبصهبى PMاسائِ ساّکبسّبی ثْجَد ًت ثشًبهِ سیضی ؿذُ  .16

 

 

 

 
 

 :RCMشزح خذهبت 
 ًت ػبصهبى Gap Analysisٍ تْیِ  RCMهجتٌی ثش  ٍ عبسضِ یبثی ػیؼتن ًت فعلی هویضی .7

 چٌذ تخللی ًت دس ػبصهبى RCMؿٌبػبیی ٍ عشح سیضی ثشای تـکیل کویتِ  .8

 ثشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصؽ تین ػبصی ٍ کبس گشٍّی .9

 RCMگشٍُ ثٌذی ٍ تـکیل تین ّبی  .10

 (RCM , MFMEA , FTA , RCFAاعویٌبى ) آهَصؽ کبهل هجبًی ٍ پیبدُ ػبصی ًت هجتٌی ثش لبثلیت .11

 عشح سیضی ػیؼتن اًتخبة تدْیضات کلیذی ػبصهبى .12

 ٍ ساّجشی آًْب  RCMثشگضاسی خلؼبت گشٍُ ّبی  .13

 RCMساّجشی ثشای تعییي ػغَح ًگْذاسی ٍ تعویشات هَسدًیبص تدْیضات هٌتخت دس  .14

 تحلیل ّبی آهبسی آًْب دس تدضیِ ٍ تحلیل خشاثی ّبی تدْیضات ٍ هذل ػبصی RCMساّجشی تین ّبی  .15

 ثشای تدْیضات هٌتخت  RCMتذٍیي ٍ تْیِ هبتشیؼْب ، خذاٍل ٍ کتبثچِ ّبی  .16

 ػبصهبى  PMثِ ػیؼتن هذیشیت ًگْذاسی ٍ تعویشات ثشًبهِ سیضی ؿذُ  RCMپیبدُ ػبصی الگَ استجبط هحتَی  .17

 دس ػبصهبى ٍ تَػعِ آى ثِ دیگش تدْیضات ػبصهبى RCMایدبد ػیؼتن ػٌدؾ اثشثخـی  .18

 

 

 

 

 

 

 

 

وب سایت تخصصی نگهذاری و تعویرات بهره ور فراگیر 

www.irantpm.ir 



 ًزم افشارصٌعت هشبٍرُ ٍ پیشزٍ در 

 

 

 
   0511-6097244- 6097243                          9188866613کذ پستی   290پالک  14ٍ  12ثلَار هعلن ثیي هعلن    هشْذ

 

 11كفحِ 

رسٍهِ  هشبٍرُ سیستن ّبی هذیزیت 
 CMMSًگْذاری ٍ تعویزات ٍ ًزم افشار ًت 

 TPMبهره ور فراگیر تعویرات  پیاده سازی سیستن هذیریت نگهذاری و

 

  هشایب ٍ اّذاف :
 کبّؾ تَلفبت خظ تَلیذ/ ثْشُ ثشداسی  .17

 کبّؾ ضبیعبت هحلَالت ػبصهبى .18

 اتالفبت کلیذی دس ػبصهبىکبّؾ ّضیٌِ ّبی پٌْبى ػبصهبى ثب حزف  .19

 فشٌّگ ػبصی ػیؼتن ًگْذاسی تدْیضات ثِ ؿکل فشاگیش .20

 ًْبدیٌِ ػبصی ًمؾ تَلیذ دس ًت تدْیضات ػبصهبى .21

 

 

 

 

 : TPMهبت شزح خذ
 ًت ػبصهبى Gap Analysisٍ تْیِ  TPMهجتٌی ثش ًت ثْشُ ٍس فشاگیش  هویضی ٍ عبسضِ یبثی ػیؼتن ًت فعلی .19

 دس ػبصهبى ّبی ایشاًی هتٌبػت ثب فشٌّگ حبکن ثش ػبصهبى TPMهذل ػبصی اخشای ًت ثْشُ ٍس فشاگیش  .20

 ػبصهبى TPMپیبدُ ػبصی پشٍطُ ّبی تعشیف ؿذُ دس عبسضِ یبثی ًت ٍ هذل عشح سیضی ؿذُ  .21

 اكالح ػبختبس ػبصهبًی ًگْذاسی ٍ تعویشات ػبصهبى .22

 بصهبًی دس ٍاحذ ًتتْیِ ؿشح ٍظبیف پشػٌل ًت ٍ ؿشایظ احشاص ػوت ػ .23

 عشح سیضی ٍ تذٍیي ثشًبهِ سیضی آهَصؿی ًگْذاسی ٍ تعویشات ػبصهبى .24

 تذٍیي سٍؽ ّبی اخشائی ، دػتَسالعول ّبی ػیؼتوی ٍ فشم ّبی اخشائی ًگْذاسی ٍ تعویشات .25

 KPIعشح سیضی ؿبخق ّبی کلیذ عولکشد ًت دس ػبصهبى  .22

 گشداى(  شاتَسی )ًت خَدعشح سیضی ػیؼتن اػتبًذاسد ػبصی ًگْذاسی ٍ تعویشات اپ .23

 پیبدُ ػبصی کبهل ًگْذاسی ٍ تعویشات اپشاتَسی دس ػبصهبى  .24

 فشٌّگ ػبصی ٍ ًْبدیٌِ ػبصی ًگْذاسی تدْیضات دس کلیِ ػغَح تَلیذی ٍ فٌی ػبصهبى .25

 Planned Maintenanceپیبدُ ػبصی ػیؼتن هذیشیت ًت ثشًبهِ سیضی ؿذُ  .26
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 12كفحِ 

رسٍهِ  هشبٍرُ سیستن ّبی هذیزیت 
 CMMSًگْذاری ٍ تعویزات ٍ ًزم افشار ًت 

 CMMSهشاوره و پیاده سازی نرم افسار هذیریت نگهذاری و تعویرات 

 

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

 هی تَاًذ یکی اص هْن تشیي گبم ّب دس ثْجَد اثشثخـی ٍ کبسایی فعبلیت ّبی ًگْذاسی 

 ٍ تعویشات ّش ػبصهبى ثبؿذ :

 ITفشآیٌذ ًت ثب اػتفبدُ اص کشدى  ییٍ اخشا یفشاّن ػبختي ثؼتش اػتبًذاسدػبص .27

 ی ًتشات اعالعبت ٍ گضاسؿْبییي تغیثِ آخش یشیپز دػتشع .28

 دس فشآیٌذ ًت SDCAبدُ ػبصی چشخِ یپػبختبسهٌذ خْت  یثؼتشایدبد  .29

  ٍ هعتجش یاعالعبت کبف یفشاّن ػبص كیاص عش یشاتیتعو یٌذّبیت فشآیفیثْجَد ک .30

 هذیشیت داًؾ فٌی ٍ هٌْذػی تدْیضات ػبصهبى  .31

 

 : CMMSشزح خذهبت ًزم افشار هذیزیت ًگْذاری ٍ تعویزات 
 ًت ػبصهبى Gap Analysisٍ تْیِ هویضی ٍ عبسضِ یبثی ػیؼتن ًت فعلی  .26

 عشح سیضی فشآیٌذ ًگْذاسی ٍ تعویشات ػبصهبى  .27

هٌغجك ثش ثْشُ گیشی اص  سٍؽ ّبی اخشائی ، دػتَسالعول ّبی ػیؼتوی ٍ فشم ّبی اخشائی ًگْذاسی ٍ تعویشاتثْجَد  .28

 فٌأٍسی اعالعبت

 هَسد ًیبص ػبصهبى ؿبهل :  CMMSتْیِ ًیبصهٌذی ّبی ًشم افضاس  .29

a.  ًیبص ًشم افضاس ٍ ؿشح ّش کذامٍیظگی ّب ٍ عولکشدّبی هَسد 

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

c. اػتبًذاسدّبی ثؼتش تکٌَلَطیک ًشم افضاس 

 هـبٍسُ دس اًتخبة اػتشاتظی تْیِ ًشم افضاس هَسد ًیبص ػبصهبى )تَلیذ داخلی، تَلیذ تَػظ پیوبًکبس، خشیذ( .30

 ٍ ...( ERD,PDM, BPMN Software Modelsًیبص ػبصهبى )تْیِ هؼتٌذات تحلیلی ؿبهل  عشاحی ًشم افضاس هَسد .31

 (TADBIR CMMSتَلیذ ًشم افضاس ًت هَسد ًیبص ػبصهبى ّب ) خلَكی ػبصی ٍ اسائِ/ .32

 هَسد ًیبص اص ؿشکت ّبی دیگش داخلی ٍ خبسخی CMMSهـبٍسُ دس خلَف اًتخبة ٍ خشیذ ًشم افضاس  .33

  CMMSی هشثَط ثِ ثشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصؿ .34

 دس ػبصهبى ّب ٍ كٌبیع CMMSتذٍیي عشح اػتمشاس ًشم افضاس  .35

 دس ػبصهبى ّب CMMSهذیشیت ٍ اخشای پشٍطُ ّبی اػتمشاس ًشم افضاس  .36
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 13كفحِ 

رسٍهِ  هشبٍرُ سیستن ّبی هذیزیت 
 CMMSًگْذاری ٍ تعویزات ٍ ًزم افشار ًت 

 در صٌایع هذیراى ضرکت سَابق اجرائی
 

 (1394دس فَالد ًیـبثَس )ػَهیي فَالد ثضسگ کـَس( ) TPMػبصی ًگْذاسی ٍ تعویشات ثْشُ ٍس فشاگیش پیبدُ  .1

 (1393هبّـْش ) -پتشٍؿیوی هبسٍى  CMMSهٌْذػی ًشم افضاس ًگْذاسی ٍ تعویشات  .2

 (1393هبّـْش ) -پتشٍؿیوی تٌذگَیبى  CMMSهٌْذػی ًشم افضاس ًگْذاسی ٍ تعویشات  .3

 (1393)هـبٍسُ ػیؼتن هذیشیت ًت پشیي ثتي آهَد  MKMS – CMMSًلت ًشم افضاس  .4

 (1392هٌْذػی هکبًیک دس هـْذ )آثبى ثشگضاسی کبسگبُ آهَصؿی ًت دس کٌفشاًغ  .5

 (1392هـبٍسُ ػیؼتن هذیشیت ًت آتؾ ًـبًی هـْذ )ثْوي  MKMS – CMMSًلت ًشم افضاس  .6

 (1392هـبٍس ػیؼتن هذیشیت ًگْذاسی ٍ تعویشات لغبس ؿْشی هـْذ ) .7

 دس ؿشکت هلی ٍ حفبسی ایشاى  PMهـبٍسُ پیبدُ ػبصی ػیؼتن هذیشیت ًگْذاسی ٍ تعویشات  .8

 دس ؿشکت هلی ٍ حفبسی ایشاى CMMSیبدُ ػبصی ًشم افضاس ػیؼتن ًگْذاسی ٍ تعویشات هـبٍسُ پ .9

 هویضی ًگْذاسی ٍ تعویشات ثٌذس اهبم خویٌی )تدْیضات خـکی(  .10

 هویضی ًگْذاسی ٍ تعویشات ثٌذس اهبم خویٌی )تدْیضات دسیبیی( .11

 (1390ثشگضاسی کٌفشاًغ کبّؾ ّضیٌِ ّبی ًگْذاسی ٍ تعویشات دس هـْذ )آرس هبُ  .12

 1390ّوبیؾ هلی ًت ثْشُ ٍس فشاگیش تْشاى  دٍهیيثشگضاسی هـبسکت دس  .13

ػیلَ گٌذم اػتبى خشاػبى )هـْذ ، ثدٌَسد ، ًیـبثَس ،  12هـبٍسُ پیبدُ ػبصی ػیؼتن هذیشیت ًگْذاسی ٍ تعویشات دس  .14

 ػجضٍاس ، ثیشخٌذ ، گٌبثبد ، تشثت حیذسیِ ، تشثت خبم ، ػٌگ ثؼت ٍ ...(

 تعویشات پتشٍؿیوی فدش )هبّـْش(هویضی ًگْذاسی ٍ  .15

 (1390ثشگضاسی کالع ّبی آهَصؿی ٍ کبسثشدی دس پتشٍؿیوی فدش )هبّـْش()صهؼتبى  .16

 هـبٍسُ پیبدُ ػبصی ػیؼتن هذیشیت ًگْذاسی ٍ تعویشات کبسخبًِ فَالد رٍة آّي آػیب )تْشاى( .17

 دس کبسگبُ تعویشات کبسخبًِ فَالد  5Sپبیؾ ٍ ًظبست ثش ًظبم آساػتگی  .18

 پبػتیل ؿیجب )کشج( –هـبٍسُ پیبدُ ػبصی ػیؼتن هذیشیت ًگْذاسی ٍ تعویشات کبسخبًِ تَلیذی ؿیَا  .19

 (1391ثشگضاسی کٌفشاًغ الگَ ثشداسی اص ثشتشیي تدشثیبت اخشای ًگْذاسی ٍ تعویشات دس تْشاى )اسدیجْـت  .20

 (1391)ثْبس MKMS CMMS عشاحی ، تحلیل ٍ ثشًبهِ ًَیؼی ًشم افضاس هذیشیت داًؾ ًگْذاسی ٍ تعویشات  .21

 (1393دس لغبس ؿْشی هـْذ ) 5Sپبیؾ ٍ ًظبست ثش ًظبم آساػتگی  .22

 (1392هـبٍسُ ػیؼتن هذیشیت ًگْذاسی ٍ تعویشات ثیوبسػتبى سضَی هـْذ ) .23

 (1392دس ثیوبسػتبى سضَی هـْذ ) MKMSاػتمشاس ًشم افضاس ًگْذاسی ٍ تعویشات هجتٌی ثش هذیشیت داًؾ  .24

 (1392الی  1389)  PMworks   ٍCMMS Excelضاس ًگْذاسی ٍ تعویشات ًشم اف  50اسائِ ثیؾ اص  .25

 (1392ثشگضاسی کالع ّبی آهَصؿی ٍ کبسثشدی دس پتشٍؿیوی فدش )ثْبس  .26

 (92دس ؿشکت هٌْذػی پشػی گبص ایشاى )تبثؼتبى  PM Worksهـبٍسُ ػیؼتن ًت ، کالع ّبی ًت ٍ ًشم افضاس  .27

 (29کبسخبًِ لٌذ کشدػتبى )تبثؼتبى  اسائِ ًشم افضاس اثش ثخـی کلی تدْیضات ثِ .28
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رسٍهِ  هشبٍرُ سیستن ّبی هذیزیت 
 CMMSًگْذاری ٍ تعویزات ٍ ًزم افشار ًت 

 (1392چٌبساى ) -دس ؿشکت عبلیغ  MKMSاػتمشاس ًشم افضاس ًگْذاسی ٍ تعویشات هجتٌی ثش هذیشیت داًؾ  .29

 چٌبساى -دس کبسگبُ ّبی تعویشات عبلیغ  5Sپبیؾ ٍ ًظبست ثش ًظبم آساػتگی  .30

 (92هویضی ًگْذاسی ٍ تعویشات کبسخبًِ پشیي ثتي آهَد )پبییض  .31

 دس کبسگبُ تعویشات ٍ اًجبس کبسخبًِ پشیي ثتي آهَد  5Sٍ ًظبست ثش ًظبم آساػتگی  پبیؾ .32

 دس کبسخبًِ چیٌی هملَد PMهـبٍسُ پیبدُ ػبصی ػیؼتن هذیشیت ًگْذاسی ٍ تعویشات  .33

 دس کبسخبًِ چیٌی هملَد 5Sپبیؾ ٍ ًظبست ثش ًظبم آساػتگی  .34

 دس کبسخبًِ آریي لبلت  TPMشُ ٍس فشاگیش هـبٍسُ پیبدُ ػبصی ػیؼتن هذیشیت ًگْذاسی ٍ تعویشات ثْ .35

 دس کبسخبًِ آریي لبلت 5Sپبیؾ ٍ ًظبست ثش ًظبم آساػتگی  .36

 دس کبسخبًِ ػپیذُ خبم TPMهـبٍسُ پیبدُ ػبصی ػیؼتن هذیشیت ًگْذاسی ٍ تعویشات ثْشُ ٍس فشاگیش  .37

 بًِ گل ًمؾدس کبسخ TPMهـبٍسُ پیبدُ ػبصی ػیؼتن هذیشیت ًگْذاسی ٍ تعویشات ثْشُ ٍس فشاگیش  .38

 دس کبسخبًِ تَع فَسخیٌگ PMهـبٍسُ پیبدُ ػبصی ػیؼتن هذیشیت ًگْذاسی ٍ تعویشات  .39

 دس ًیشٍگبُ ثشق ّشهضگبى )ثٌذسعجبع( CMMSهـبٍسُ هٌْذػی ًشم افضاس ًگْذاسی ٍ تعویشات  .40

 ثشای ؿشکت ػٌذ پشداص  CMMSتحلیل ػیؼتن ًشم افضاس ًت  .41

 دس کبسخبًِ ػپیذ فَم  TPMهـبٍسُ پیبدُ ػبصی ػیؼتن هذیشیت ًگْذاسی ٍ تعویشات ثْشُ ٍس فشاگیش  .42

 دس کبسخبًِ چیٌی هملَد CMMSپیبدُ ػبصی ًشم افضاس ػیؼتن هذیشیت ًگْذاسی ٍ تعویشات  .43

 خشاػبى  کبسخبًِ ًیشٍگؼتشاى PM پیـگیشاًِ ػیؼتن هذیشیت ًت، RCMًت هجتٌی ثش لبثلیت اعویٌبى  هـبٍسُ .44

 کبسخبًِ پبست ػبصی  PMپیـگیشاًِ  شاتیٍ تعو یًگْذاس تیشیهذ ؼتنیهـبٍسُ ػ .45

 کبسخبًِ خبدُ اثشیـن PMپیـگیشاًِ  شاتیٍ تعو یًگْذاس تیشیهذ ؼتنیهـبٍسُ ػ .46

 ًت ثْشُ ٍس فشاگیش هدوَعِ کبسخبًدبت تبط آدیت )هویضی( هـبٍسُ ًت  .47

 كٌبیع ّیذسٍلیک  TPMثْشُ ٍس فشاگیش  شاتیٍ تعو یًگْذاس تیشیهذ ؼتنیهـبٍسُ ػ .48

 کبسخبًِ سخؾ لغعِ  PMپیـگیشاًِ  ًت تیشیهذ، RCMًت هجتٌی ثش لبثلیت اعویٌبى  ؼتنیهـبٍسُ ػ .49

 ؿشکت گبص هـْذ )ثب ّوکبسی ؿشکت پیک( پیـگیشاًِ شاتیٍ تعو یًگْذاس تیشیهذ ؼتنیهـبٍسُ ػ .50

 پبالیؾ گبص ثیذ ثلٌذ دس اػتبى خَصػتبىپشٍطُ هٌْذػی ًشم افضاس ًگْذاسی ٍ تعویشات دس ؿشکت  .51

 ثشگضاسی ػویٌبس تخللی عشاحی ػیؼتن ًگْذاسی ٍ تعویشات دس ًیشٍگبُ ثشق ساهیي اَّاص .52

 هـبٍسُ ػیؼتن هویضی ًگْذاسی ٍ تعویشات دس ًیشٍگبُ ثشق ساهیي اَّاص .53

 اَّاص دس ًیشٍگبُ ثشق ساهیي CMهویضی ػیؼتن ّبی ًگْذاسی ٍ تعویشات هجتٌی ثش پبیؾ ٍضعیت  .54

 هـبٍسُ ثْجَد ًشم افضاس ًگْذاسی ٍ تعویشات دس ًیشٍگبُ ثشق ساهیي اَّاص .55

 ثشگضاسی ػویٌبس تخللی عشاحی ػیؼتن ًگْذاسی ٍ تعویشات دس ًیشٍگبُ ثشق هـْذ .56

 سٍؿْبی ثْجَد ػیؼتن ًگْذاسی ٍ تعویشات پیـگیشاًِ دس ًیشٍگبُ ثشق هـْذ .57

 دس کبسخبًِ پبست پالػتیک  CM،ػیؼتن پبیؾ ٍضعیت  RCMى هـبٍسُ پیبدُ ػبصی ًت هجتٌی ثش لبثلیت اعویٌب .58

 دس کبسخبًِ كٌبیع الػتیک تَع  CMهـبٍسُ پیبدُ ػبصی ػیؼتن پبیؾ ٍضعیت  .59
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رسٍهِ  هشبٍرُ سیستن ّبی هذیزیت 
 CMMSًگْذاری ٍ تعویزات ٍ ًزم افشار ًت 

 دس خغَط تَلیذ کبسخبًِ كٌبیع الػتیک تَع 5Sپیبدُ ػبصی ًظبم آساػتگی  .60

 تَعدس کبسگبُ ّبی تعویشاتی کبسخبًِ كٌبیع الػتیک  5Sپیبدُ ػبصی ًظبم آساػتگی  .61

 دس کبسگبُ تعویشات ؿشکت دسة ّبی اتَهبتیک آٍیظُ دس  5Sپیبدُ ػبصی ًظبم آساػتگی  .62

 دس کبسخبًِ پـن ثبفی  CMهـبٍسُ پیبدُ ػبصی ػیؼتن پبیؾ ٍضعیت  .63

 دس هدوَعِ کبسخبًدبت تبط دس لبلت ًت ثْشُ ٍس فشاگیش CMؿٌبػبئی اثضاسّبی ػیؼتن پبیؾ ٍضعیت  .64

 (1390)تبثؼتبى  Excel CMMSعشاحی ، تحلیل ٍ ثشًبهِ ًَیؼی ًشم افضاس ًگْذاسی ٍ تعویشات اکؼل  .65

 (1390)صهؼتبى  Excel OEEعشاحی ، تحلیل ٍ ثشًبهِ ًَیؼی ًشم افضاس اثش ثخـی کلی تدْیضات اکؼل   .66

 دس کبسخبًِ پَالد پالػتیک  CMهـبٍسُ پیبدُ ػبصی ػیؼتن پبیؾ ٍضعیت  .67

 ؿشکت پگبُ آفتبة هختق ًیشٍگبُ ّبی ثشق کـَس CMMSس ًگْذاسی ٍ تعویشات هویضی ًشم افضا .68

 هـبٍسُ ثْجَد ػیؼتن هذیشیت ًگْذاسی ٍ تعویشات دس پبالیـگبُ گبص ثیذ ثلٌذ  .69

 دس پبالیـگبُ گبص ثیذثلٌذ CMMSهٌْذػی ًشم افضاس ًگْذاسی ٍ تعویشات  .70

 ثشگضاسی دٍسُ ّب ٍ ػویٌبسّبی آهَصؿی دس صهیٌِ ًگْذاسی ٍ تعویشات دس كٌبیع پتشٍؿیوی ٍ گبص  .71

 هـْذ ثب ؿشکت هلی گبص هـْذ CNGعشاحی ػیؼتن هذیشیت ًگْذاسی ٍ تعویشات ایؼتگبُ ّبی گبص  .72

 CMMSؿشکت ًشم افضاس ًَیغ ًگْذاسی ٍ تعویشات دس داخل کـَس ثش اػبع  15هویضی ثیؾ اص  .73

 ثب ؿشکت ػیؼتوْبی ًشم افضاسی پٌگَئي CMMSًشم افضاس ًت  ٍ پیبدُ ػبصی هـبٍسُ .74

 ثب گشٍُ هـبٍساى فٌأٍسی اعالعبت CMMSًشم افضاس ًت  ٍ پیبدُ ػبصی هـبٍسُ .75

 ثب ؿشکت پیـشٍ ػیؼتن  CMMSهـبٍسُ ًشم افضاس ًت  .76

 ثشگضاسی ّوبیؾ ًت ثْش ٍس فشاگیش دس كٌعت کبؿی کـَس هیجذ یضد  .77

 ت ثْش ٍس فشاگیش دس كٌعت خَدسٍ ؿشکت پبسع خَدسٍثشگضاسی ّوبیؾ ً .78

 1387ثشگضاسی اٍلیي ّوبیؾ هلی ًت ثْشُ ٍس فشاگیش تْشاى هـبسکت دس  .79

 1387دثیش کویتِ هٌْذػی اٍلیي ّوبیؾ هلی ًت ثْشُ ٍس فشاگیش تْشاى  .80

 1389ثشگضاسی اٍلیي ّوبیؾ هلی ًت ثْشُ ٍس فشاگیش تْشاى هـبسکت دس  .81

 اسی ٍ تعویشات ؿشکت پبالیؾ گبص ثیذ ثلٌذ دس اػتبى خَصػتبى هـبٍسُ ًشم افضاس ًگْذ .82

 دس کبسخبًِ هتبلَسطی پَدس هـْذ  CMMSپیبدُ ػبصی ٍ اػتمشاس ًشم افضاس ًت .83

 هویضی ًگْذاسی ٍ تعویشات کبسخبًِ ثؼپبس ػبصُ تَع دس ساػتبی پشٍطُ ّبی ثْشُ ٍسی ػبصهبى .84

 تْشاى - 1387دس تیشهبُ  TPMػویٌبس هلی  کبسگبُ آهَصؿی خغب ًبپزیش ػبصی فشایٌذّب دس اٍلیي .85

 پبست ػبصی هـْذ (5S) آساػتگیهـبٍس ًظبم  .86

 کبسخبًِ خبدُ اثشیـن  (5S)هـبٍس ػیؼتوی ٍ ًظبم پبکیضگی .87

 ؿشکت لغعِ ػبص دس هـْذ 17هـبٍس ٍ ثشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصؿی دس اثضاسّبی کیفی هشتجظ ثب ًت ثب  .88

  ؿشکت لغعِ ػبص دس خشاػبى 22دس ثیؾ اص  FMEA هـبٍس ٍ ثشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصؿی .89
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رسٍهِ  هشبٍرُ سیستن ّبی هذیزیت 
 CMMSًگْذاری ٍ تعویزات ٍ ًزم افشار ًت 

 ّبی چبح شذُ در سهیٌِ ًگْذاری ٍ تعویزات هعزفی کتبة
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