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 مشاوره سيستم های مديريت نگهداری و تعميرات:
 

 PMػیؼتن هذیشیت ًگْذاسی ٍ تعویشات تشًاهِ سیضی شذُ  .1

 RCMػیؼتن ًگْذاسی ٍ تعویشات هثتٌی تش قاتلیت اطویٌاى  .2

 ًظام آساػتگی دس کاسگاُ ّای تعویشاتی ٍ اًثاسک ّای قطعات یذکی ٍ هذیشیت اتضاس ًت .3

  PdMػیؼتن هذیشیت ًگْذاسی ٍ تعویشات پیش تیٌاًِ  .4

 CMMSهٌْذػی ًشم افضاس ّای ًگْذاسی ٍتعویشات ٍ ًصة آى  .5

 FMEAٍ حاالت تالقَُ خشاتی ّا  RCFAتجضیِ ٍ تحلیل خشاتی ّای تجْیضات  .6

 

 ئی در زمينه نگهداری و تعميرات در صنايعسوابق اجرا
 

 (1393هاّشْش ) -هاسٍى  یویپتشٍش CMMS شاتیٍ تعو یًشم افضاس ًگْذاس یهٌْذػ .1

 (1393هاّشْش ) - اىیتٌذگَ یویپتشٍش CMMS شاتیٍ تعو یًشم افضاس ًگْذاس یهٌْذػ .2

 (1393تتي آهَد ) يیًت پش تیشیهذ ؼتنیهشاٍسُ ػ MKMS – CMMSًشم افضاس  ًصة .3

 تلٌذ  ذیگاص ت شگاُیدس پاال شاتیٍ تعو یًگْذاس تیشیهذ ؼتنیتْثَد ػ شاٍسُه .4

 ذتلٌذیگاص ت شگاُیدس پاال CMMS شاتیٍ تعو یًشم افضاس ًگْذاس یهٌْذػ .5

 ٍ گاص  یویپتشٍش عیدس صٌا شاتیٍ تعو یًگْذاس ٌِیدس صه یآهَصش یٌاسّایدٍسُ ّا ٍ ػو یتشگضاس .6

 گاص هشْذ یهشْذ تا ششکت هل CNGگاص  یّا ؼتگاُیا اتشیٍ تعو یًگْذاس تیشیهذ ؼتنیػ یطشاح .7

 (کیششکت پ یششکت گاص هشْذ )تا ّوکاس شاًِیشگیپ شاتیٍ تعو یًگْذاس تیشیهذ ؼتنیػ هشاٍسُ .8

 تلٌذ دس اػتاى خَصػتاى ذیگاص ت شیدس ششکت پاال شاتیٍ تعو یًشم افضاس ًگْذاس یهٌْذػ پشٍطُ .9

 اَّاص يیتشق ساه شٍگاُیدس ً شاتیٍ تعو یسًگْذا ؼتنیػ یطشاح یتخصص ٌاسیػو یتشگضاس .11

 تلٌذ دس اػتاى خَصػتاى  ذیگاص ت شیششکت پاال شاتیٍ تعو یًشم افضاس ًگْذاس هشاٍسُ .11

 اَّاص يیتشق ساه شٍگاُیدس ً شاتیٍ تعو یًگْذاس یضیهو ؼتنیػ هشاٍسُ .12

 (1392دس هشْذ )آتاى  کیهکاً یًت دس کٌفشاًغ هٌْذػ یکاسگاُ آهَصش یتشگضاس .13

 (1392هشْذ )تْوي  یًت آتش ًشاً تیشیهذ ؼتنیهشاٍسُ ػ MKMS – CMMSًشم افضاس  ًصة .14

 (1392هشْذ ) یقطاس شْش شاتیٍ تعو یًگْذاس تیشیهذ ؼتنیػ هشاٍس .15

  شاىیا یٍ حفاس یدس ششکت هل PM شاتیٍ تعو یًگْذاس تیشیهذ ؼتنیػ یػاص ادُیپ هشاٍسُ .16

 شاىیا یٍ حفاس یدس ششکت هل CMMS شاتیوٍ تع یًگْذاس ؼتنیًشم افضاس ػ یػاص ادُیپ هشاٍسُ .17

 (یخشک ضاتی)تجْ یٌیتٌذس اهام خو شاتیٍ تعو یًگْذاس یضیهو  .18

 (ییایدس ضاتی)تجْ یٌیتٌذس اهام خو شاتیٍ تعو یًگْذاس یضیهو .19
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 (1391دس هشْذ )آرس هاُ  شاتیٍ تعو یًگْذاس یّا ٌِیکٌفشاًغ کاّش ّض یتشگضاس .21

 1391تْشاى  شیًت تْشُ ٍس فشاگ یهل شیّوا يیدٍه یدس تشگضاس هشاسکت .21

گٌذم اػتاى خشاػاى )هشْذ ، تجٌَسد ،  لَیػ 12دس  شاتیٍ تعو یًگْذاس تیشیهذ ؼتنیػ یػاص ادُیپ هشاٍسُ .22

 ، تشتت جام ، ػٌگ تؼت ٍ ...( ِیذسی، گٌاتاد ، تشتت ح شجٌذی، ػثضٍاس ، ت شاتَسیً

 فجش )هاّشْش( یویپتشٍش شاتیٍ تعو یًگْذاس یضیهو .23

 (1391فجش )هاّشْش()صهؼتاى  یویدس پتشٍش یٍ کاستشد یآهَصش یالع ّاک یتشگضاس .24

 )تْشاى( ایکاسخاًِ فَالد رٍب آّي آػ شاتیٍ تعو یًگْذاس تیشیهذ ؼتنیػ یػاص ادُیپ هشاٍسُ .25

 )کشج( ثایش لپاػتی – َایش یذیکاسخاًِ تَل شاتیٍ تعو یًگْذاس تیشیهذ ؼتنیػ یػاص ادُیپ هشاٍسُ .26

 (1391 ثْشتیدس تْشاى )اسد شاتیٍ تعو یًگْذاس یاجشا اتیتجشت يیاص تشتش یکٌفشاًغ الگَ تشداس یتشگضاس .27

 (1391)تْاس MKMS CMMS  شاتیٍ تعو یداًش ًگْذاس تیشیًشم افضاس هذ یؼیٍ تشًاهِ ًَ لی، تحل یطشاح .28

 (1393هشْذ ) یدس قطاس شْش 5S یٍ ًظاست تش ًظام آساػتگ شیپا .29

 (1392هشْذ ) یسضَ واسػتاىیت شاتیٍ تعو یًگْذاس تیشیهذ ؼتنیػ هشاٍسُ .31

 (1392هشْذ ) یسضَ واسػتاىیدس ت MKMSداًش  تیشیتش هذ یهثتٌ شاتیٍ تعو یًشم افضاس ًگْذاس اػتقشاس .31

 (1392 یال 1389)  PMworks   ٍCMMS Excel شاتیٍ تعو یًشم افضاس ًگْذاس  51اص  شیت اسائِ .32

 (1392فجش )تْاس  یویس پتشٍشد یٍ کاستشد یآهَصش یکالع ّا یتشگضاس .33

 (92)تاتؼتاى  شاىیگاص ا یپشػ یدس ششکت هٌْذػ PM Worksًت ٍ ًشم افضاس  یًت ، کالع ّا ؼتنیػ هشاٍسُ .34

 (29تِ کاسخاًِ قٌذ کشدػتاى )تاتؼتاى  ضاتیتجْ یکل یًشم افضاس اثش تخش اسائِ .35

 (1392چٌاساى ) - غیدس ششکت عال MKMSداًش  تیشیتش هذ یهثتٌ شاتیٍ تعو یًشم افضاس ًگْذاس اػتقشاس .36

 (92 ضییتتي آهَد )پا يیکاسخاًِ پش شاتیٍ تعو یًگْذاس یضیهو .37

 هقصَد یٌیدس کاسخاًِ چ PM شاتیٍ تعو یًگْذاس تیشیهذ ؼتنیػ یػاص ادُیپ هشاٍسُ .38

 قالة  يیدس کاسخاًِ آر TPM شیتْشُ ٍس فشاگ شاتیٍ تعو یًگْذاس تیشیهذ ؼتنیػ یػاص ادُیپ هشاٍسُ .39

 جام ذُیدس کاسخاًِ ػپ TPM شیتْشُ ٍس فشاگ شاتیٍ تعو یًگْذاس تیشیهذ ؼتنیػ یػاص ادُیپ ُهشاٍس .41

 دس کاسخاًِ گل ًقش TPM شیتْشُ ٍس فشاگ شاتیٍ تعو یًگْذاس تیشیهذ ؼتنیػ یػاص ادُیپ هشاٍسُ .41

 ٌگیدس کاسخاًِ تَع فَسج PM شاتیٍ تعو یًگْذاس تیشیهذ ؼتنیػ یػاص ادُیپ هشاٍسُ .42

 تشق ّشهضگاى )تٌذسعثاع( شٍگاُیدس ً CMMS شاتیٍ تعو یًشم افضاس ًگْذاس یػهٌْذ هشاٍسُ .43

 فَم  ذیدس کاسخاًِ ػپ TPM شیتْشُ ٍس فشاگ شاتیٍ تعو یًگْذاس تیشیهذ ؼتنیػ یػاص ادُیپ هشاٍسُ .44

 هقصَد یٌیدس کاسخاًِ چ CMMS شاتیٍ تعو یًگْذاس تیشیهذ ؼتنیًشم افضاس ػ یػاص ادُیپ .45

 خشاػاى  شٍگؼتشاىیکاسخاًِ ً PM شاًِیشگیًت پ تیشیهذ ؼتنی،ػ RCM ٌاىیاطو تیقاتل تش یًت هثتٌ هشاٍسُ .46
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  یکاسخاًِ پاست ػاص PM شاًِیشگیپ شاتیٍ تعو یًگْذاس تیشیهذ ؼتنیػ هشاٍسُ .47

 شنیکاسخاًِ جادُ اتش PM شاًِیشگیپ شاتیٍ تعو یًگْذاس تیشیهذ ؼتنیػ هشاٍسُ .48

 هجوَعِ کاسخاًجات تاط  شی( ًت تْشُ ٍس فشاگیضی)هو تیًت آد هشاٍسُ .49

 تشق هشْذ شٍگاُیدس ً شاتیٍ تعو یًگْذاس ؼتنیػ یطشاح یتخصص ٌاسیػو یتشگضاس .51

 تشق هشْذ شٍگاُیدس ً شاًِیشگیپ شاتیٍ تعو یًگْذاس ؼتنیتْثَد ػ یسٍشْا .51

  ضدی ثذیکشَس ه یدس صٌعت کاش شیًت تْش ٍس فشاگ شیّوا یتشگضاس .52

 صٌعت خَدسٍ ششکت پاسع خَدسٍدس  شیًت تْش ٍس فشاگ شیّوا یتشگضاس .53

 1387تْشاى  شیًت تْشُ ٍس فشاگ یهل شیّوا يیاٍل یدس تشگضاس هشاسکت .54

 1387تْشاى  شیًت تْشُ ٍس فشاگ یهل شیّوا يیاٍل یهٌْذػ تِیکو شیدت .55

 1389تْشاى  شیًت تْشُ ٍس فشاگ یهل شیّوا يیاٍل یدس تشگضاس هشاسکت .56

 پَدس هشْذ یس کاسخاًِ هتالَسطد  CMMSٍ اػتقشاس ًشم افضاس ًت یػاص ادُیپ .57

 ػاصهاى یتْشُ ٍس یپشٍطُ ّا یکاسخاًِ تؼپاس ػاصُ تَع دس ساػتا شاتیٍ تعو یًگْذاس یضیهو .58

 تْشاى - 1387 شهاُیدس ت TPM یهل ٌاسیػو يیدس اٍل ٌذّایفشا یػاص شیخطا ًاپز یآهَصش کاسگاُ .59

 

 برگساری دوره های آموزشی نگهداری و تعميرات : 
 

 ی ًگْذاسی ٍ تعویشات اصَل ٍ هثاً .1

 TPM(Total Productive Maintenance)ًگْذاسی ٍ تعویشات تْشُ ٍس فشاگیش  .2

 PM (Preventive Maintenance) )پیشگیشاًِ( ًگْذاسی ٍ تعویشات تشًاهِ سیضی شذُ .3

 CM (Condition Monitoring)ٍضعیت پایش ًگْذاسی ٍ تعویشات هثتٌی تش  .4

 CM (Condition Monitoring Tools)پایش ٍضعیت هعشفی اتضاسّا ٍ تجْیضات ػیؼتن  .5

 RCM (Reliability Centered Maintenance)ًت هثتٌی تش قاتلیت اطویٌاى  .6

 PdM (Predictive Maintenance)ًگْذاسی ٍ تعویشات پیشگَیاًِ  .7

 OEE (Overall Equipment Effectiveness)اثش تخشی کلی تجْیضات   .8

 RCFA (Root Cause Failure Analysis) تجْیضات آًالیض سیشِ علل خشاتی .9

 KPIشاخص ّای کلیذی عولکشد ػیؼتن هذیشیت ًگْذاسی ٍتعویشات  .11

 PMOاتضاسّای تْیٌِ ػاصی ػیؼتن هذیشیت ًگْذاسی ٍ تعویشات پیشگیشاًِ ػاصهاى  .11

 CMMSالضاهات ٍ ًیاصهٌذیْای ًشم افضاس ّای ًگْذاسی ٍ تعویشات  .12

 

 


