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 تاریخ برگزاری مخاطبان و پاسخ به سواالت شرح دورهخالصه  هدف دوره عنوان دوره ردیف

1 
های تجزیه و تحلیل روش

 RCFAهای تجهیزات خرابی

 زاتیتجه یهایخراب لیتحل یهاکیبا تکن ییآشنا .1

و  هیتجز یهامستمر روش یکاربرد و اجرا نحوه .2

 RCFAی تجهیزات هایخراب ایعلل ریشه لیتحل

 یدیتول عیحل مسئله در صنا یهاروش یریفراگ .3

 د؟یکن یسازرا در سازمان فرهنگ یخراب لیتحل یهاچگونه روش .1

 است؟ چگونه RCFA یهاکیو نحوه استفاده از تکن یبندتیاولو .2

 نت یهانهیو هز یاضطرار یهایدر کاهش خراب RCFA نقش .3

 د؟یگزارش ده تیریرا چگونه به مد RCFA یخروج .4

واحدهای  نت و 

فنی، مهندسی 

 و  تولید

 و جمعه شنبه پنج

 21و  20

 بهشتیارد

2 
نگهداری و تعمیرات مبتنی بر 

 RCMقابلیت اطمینان 

 آشنایی با ابزارهای نت مبتنی بر قابلیت اطمینان .1

 رای انتخاب استراتژی نت ببررسی چالشهای صنایع  .2

تشریح مراحل اجرای پیاده سازی نت مبتنی بر  .3

 در صنایع بزرگ  RCM قابلیت اطمینان

 د؟یکن یسازادهیرا پ RCM در سازمان یزاتیچه تجه یبرا .1

 ؟چیست و چگونه یاضطرار یهایدر کاهش خراب RCMنقش  .2

 هاست؟نهیکاهش هز یبرا یخوب کیتکن RCM ایآ .3

 د؟یدر سازمان چگونه عمل کن RCMاستقرار  یبرا .4

واحدهای  نت و 

 فنی، تولید

چهارشنبه و 

 شنبهپنج

 خرداد 31و  30

3 
 ریزینگهداری و تعمیرات برنامه

 PMشده 

 راتیو تعم ینگهدار تیریبا اصول مد ییآشنا .1

  سازی شده استاندارد راتیو تعم ینگهدار استقرار .2

شده به  یزیرنت برنامه یسازادهیبا مراحل پ ییآشنا .3

 های اجراییو اجرایی با مثال صورت گام به گام

 زاتیمکان استقرار تجهو  یو طبقه بند تازیتجه ینحوه کدگذار .1

 شود؟یم جادیشده ا یزیربرنامه ینگهدار یهاستیچک ل چگونه .2

 PM یهاستیدر بهبود چک ل یاضطرار یهایخراب لیتحل نقش .3

 ؟!دیو چگونه رفع کن ست؟یچ PM یسازادهیو مشکالت پ موانع .4

واحدهای  نت و 

فنی، مهندسی 

 و  تولید

چهارشنبه و 

 شنبه پنج

 تیرماه 28و  27

4 
های کلیدی عملکرد شاخص

 KPIنگهداری و تعمیرات 

 مهم در حوزه نت یهابا شاخص ییآشنا  .1

 نت یهاشاخص میمحل استفاده و مفاه ،یبندطبقه .2

گهداری و ن یهاشاخص یسازادهیمحاسبات و پ نحوه .3

 ود نتها در بهبکار آنت در سازمان و راهتعمیرا

 نت متناسب با کارخانه و سازمان یهاانتخاب شاخص یچگونگ .1

 نت یهاشاخص یگام به گام برا یگذارهدف یچگونگ .2

 !؟دیشاخص داشته باش یسطح سازمان چطور در هاکمبود داده با .3

 امند؟نت کد یهانهیکاهش توقفات و هز در نت هاشاخص نیبهتر .4

واحدهای  نت و 

 فنی، مهندسی

چهارشنبه و 

 شنبه پنج

 مرداد 25و 24
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5 
نگهداری و تعمیرات بهره ور 

 TPMفراگیر 

 آنها یسازادهیو پ TPM یدیبا ارکان کل ییآشنا .1

 زاتیتجهنت و  دیتول یهانهیاتالفات و هز کاهش .2

نت  یسازادهیپ یهاسکیاستقرار و کاهش ر نحوه .3

 یدیتول یهادرسازمان TPM بهره ور فراگیر 

 وثر باشد؟مسازمان شما  یبرا ریور فراگنت بهره تواندیچقدر م .1

 TPM استقرار یارشد سازمان برا تیریمجاب کردن مد نحوه .2

 !؟دیکن یسازرا در سازمان فرهنگ ریور فراگنت بهره چگونه .3

 راتیتعمو دیتول یهانهیدر کاهش هز TPMاستقرار  ریتاث زانیم .4

و  واحدهای  نت 

 تولید

چهارشنبه و 

 شنبه پنج

 شهریور 22و  21

 نگهداری و تعمیرات اپراتوری  6
AM 

  یتوراپرا گهداری و تعمیراتن یسازادهیبا پ ییآشنا .1

  یو اضطرار یتکرار یهایو کنترل خراب حذف .2

 یاپراتور راتیو تعم ینگهدار یسازفرهنگ نحوه .3

 های نگهداری و تعمیرات تجهیز محور کاهش هزینه .4

 !؟دیکن یسازرا در سازمان فرهنگ یچگونه نت اپراتور .1

 .دیرا آشنا شو یو موثر نت اپراتور نهیبه یسازادهیگام پ 7 .2

 .دیو چگونه او را متقاعد کن ست؟یسازمان به دنبال چ تیریمد .3

 ؟ستینت چ یسازادهیو موانع پ هاچالش .4

و  واحدهای  نت 

 تولید

چهارشنبه و 

 شنبه پنج

 رماهمه 26و  25

7 
استراتژی حذف خرابی های 

 ZBاضطراری )خرابی صفر( 

 ی نتهانهیو کاهش هز زاتیتجه یدسترس شیافزا .1

  یو تکرار یاضطرار یهایحذف خراب یمبان .2

 یصفردرصد خراب یو استقرار استراتژ یاجرا نحوه .3

 )استراتژی خرابی صفر( در سازمان زاتیتجه

 شود؟ یساز ادهیپ یصفردرصد خراب یچگونه استراتژ .1

 ست؟یدر سازمان چ یصفردرصد خراب یاستراتژ جیو نتا ایمزا .2

 یصفردرصد خرابدر و نت  دیپرسنل تول یسازفرهنگ یچگونگ .3

 چگونه باشد؟ تیریبه مد یاثربخش یهاگزارش و شاخص نحوه .4

و  واحدهای  نت 

 تولید

چهارشنبه و 

 شنبه پنج

  آبان 24و  23

 

شاخص اثربخشی کلی تجهیزات  8
OEE 

 و اثربخشی تجهیزات ، عملرکد افزایش دسترسی .1

 های سازمانی در فرآیندهای تولیدکاهش هزینه .2

اثربخشی کلی  و فنون محاسبه شاخص ، قواعداصول .3

  در سازمانسازی آن و نحوه پیاده OEE تجهیزات 

 و کارخانه چگونه است!؟ دیخط تول ینحوه محاسبه شاخص برا .1

 شود؟مشابه و مختلف محاسبه  زاتیتجه یشاخص را برا چگونه .2

 OEEشاخص  یسازادهیواحد نت در پ نقش .3

 را محاسبه کند!؟ OEEدر سازمان  یواحد ای یکس چه .4

واحدهای  نت و 

فنی، مهندسی 

 و  تولید

چهارشنبه و 

 شنبه پنج

 آذر 8و  7
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9 
مدیریت هزینه نگهداری و 

 PM Costتعمیرا ت 

 های هزینه های نتطبقه بندی و گردآوردی داده .1

 های هزینه های تعمیراتیآشنایی با تحلیل و شاخص .2

 های اجرای مدیریت هزینه نت اهداف و برنامه .3

 نحوه مدیریت و کاهش هزینه های نت در سازمان  .4

 های هزینه مدیریت نگهداری و تعمیرات طبقه بندی شاخص .1

 ساختار و درخت گردآوری داده های هزینه های نت چیست؟ .2

 بندیریزی و بودجههای نت برای برنامههای هزینهتحلیل داده .3

 تحلیل و اقدامات برای کاهش هزینه های تعمیراتیتکنیک های  .4

واحدهای  نت و 

فنی، مهندسی 

 و  تولید

چهارشنبه و 

 شنبه پنج

 رآذ 29و  28

10 
بهینه سازی نگهداری و تعمیرات 

 PMOپیشگیرانه 

 رانهیشگیپ ینگهدار یساز نهیبه کیبا تکن ییآشنا .1

 هانهیو کاهش هز یزمان دسترس شیافزا تیریمد .2

و  ینگهدار یهاستیلچک یسیو بازنو یبازنگر نحوه .3

 اصلی و کلیدی سازمان   زاتیتجهتعمیرات 

 د؟شو تیریمد رانهیشگیپ ینگهدار یسازنهیبه یچگونه اثربخش .1

 چقدر است؟ RCM نسبت به PMO ییکارا زانیم .2

 در سازمان چگونه باشد؟ PMO یو اجرا یسازفرهنگ نحوه .3

 و اجرا شود؟ جادیا یچه شکل PMO پروژه تیریمد .4

واحدهای  نت و 

فنی، مهندسی 

 و  تولید

چهارشنبه و 

 شنبه پنج

 دی ماه 27و  26

 های فیزیکیمدیریت دارایی 11
PAM 

  م د ف و نت یتعال یهابا اصول و روش یآشنائ .1

  یکیزیف یهاییدارا تیریراه بهبود مدنقشه میترس .2

 تیریمدها و چالش یسازادهیپمدیریت و  یچگونگ .3

  بزرگ کشور عیدر صنا یکیزیف یهاییدارا

 نید؟کدف چیست؟ و چگونه حل سازی مهای پیادهچالش .1

 شوددف مدیریت سازی ماز کجا آغاز کنید و چگونه مراحل پیاده .2

 دف چیست؟سازی مدهافزارها در پیانقش نرم .3

 در چیست؟ 9001با ایزو  55001های ایزو تفاوت .4

 صنایع بزرگ 

)نفت، گاز، 

 پتروشیمی،

 سیمان، فوالد(

چهارشنبه و 

 شنبه پنج

 ماهبهمن 25و  24

12 
های قابلیت گردآوری داده

 ISO 14224اطمینان تجهیزات 

 2016ویرایش  14224 زویبا استاندارد ا ییآشنا .1

 هیزتج نانیاطم تیقابل یهاداده یگردآور یهاروش .2

نرم  یسازادهیپ یبرا 14224 زویاستاندارد ا گاهیجا .3

 CMMS های بزرگ صنعتی افزار نت در سازمان

 .دیکن یابیارز 14224 زویبر اساس ا تجهیزات یهاداده تیوضع .1

 د؟یکن یسازادهیاستاندارد را در سازمان پ یهاشاخص چگونه .2

 CMMSت ن تیریافزار مدنرم یسازادهیپ یاستاندارد برا نقش .3

 ست؟ادر استاندارد چگونه  راتیو تعم ینگهدار یهاداده لیتحل .4

 صنایع بزرگ 

)نفت، گاز، 

پتروشیمی، 

 سیمان، فوالد(

چهارشنبه و 

 شنبه پنج

 اسفندماه 16و  15

 


