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www.cmms.ir 

www.mkms.ir 
www.oee.ir 
www.pmworks.ir 

 

  

  هاي فیزیکی مدیریت داراییارزیابی، مشاوره و استقرارPAM 
  ور فراگیر نگهداري و تعمیرات بهرهارزیابی، مشاوره و استقرارTPM 
 بینانهارزیابی، مشاوره و استقرار مدیریت نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه و پیش 
 ریزي شده سازي نگهداري و تعمیرات برنامهپیادهPM 
 5سازي نظام آراستگی پیادهS  و انبار تعمیرات هايدر خطوط تولیدي ، کارگاه 
  نگهداري و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینانRCM 
 هاي فیزیکی داراییافزار مدیریت سازي نرمپیادهCMMS-EAM-MKMS 
 افزار مدیریت نت سازي نرمپیادهCMMS-PMWorks 
  ور فراگیربهرهاولین وب سایت تخصصی نگهداري و تعمیرات TPM 

 

 هسوابق و خدمات مشاوران تدبیرپرداز آویژ
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 :  یساختار سازمان

 
 

 : آویژهمشاوران تدبیرپرداز شرکت  يهایژگیو
 

 افزا  براي مشتریان سازمانی ارزش )1
 وجود سازمانی مبتنی بر ساختار ماتریسی  )2
 هاي پروژه محور در سازمانوجود ساختار و فعالیت )3
 دسترسی آسان و سریع به مدیران پروژه و کارشناسان سازمان  )4
 محور وب مدل سازمانیکسب و کارهاي سازمان مبتنی بر  )5
 ها و مشتریانافزارهاي بهینه و انعطاف پذیر جهت ارائه موثرتر خدمات به سازمانارائه نرم )6
 هاي مدیریت کیفیت ریزي شده مبتنی بر سیستمهاي طرحریزي ساختار اجرایی با رویهطرح )7
  نیازهاي سازمانها هاي متعدد متناسب باافزارهاي تخصصی در حوزهطراحی، توسعه و ارائه  نرم )8
 ترین زمان ممکنه  افزارهاي تخصصی به مشتریان در کوتاهارائه خدمات سریع جهت پشتیبانی نرم )9
سببِ در صنعت به شکل کاربردي ساله مدیران و کارشناسان شرکت  22وجود سابقه اجرایی و تجربیات  )10

 بل اتکا در ارائه خدمات به مشتریان.ارائه خدمات برتر و با کیفیت به عنوان یکی از مزیت هاي رقابتی قا
 

مدیر عامل

مالی و اداري

آموزش داخلی

فن آوري اطالعات  تضمین کیفیت مهندسی پروژه

آموزش نرم افزار خدمات مشاوره 

بازاریابی و امور 
مشتریان

 مسئول دفتر مشاوران
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 نگهداري و تعمیراتحوزه مدیریت هاي اینترنتی معرفی سایت
 

   www.mtpa.ir                                                                                 آویژهسایت اصلی شرکت مشاوران تدبیرپرداز )1

   TPM                                                           www.irantpm.irر یبهره ور فراگرات یو تعم ينگهدار یت تخصصیسا)2

 مطلب  1000  نزدیکسال سابقه  نگارش  15و  نفر عضویت 7500و  کنندهبازدید   میلیون 12بیش از          
 

   CMMS                                                                   www.cmms.irرات یو تعم ينرم افزار نگهدار یت تخصصیسا )3

 MKMS     www.mkms.ir و تعمیرات مبتنی بر مدیریت دانش  CMMSطراحی و تهیه و نصب نرم افزار نگهداري )4

 OEE                                                          www.oee.ir طراحی سایت تخصصی اثربخشی کلی تجهیزات)5

 PMworks                                                                www.pmworks.irسایت تخصصی نرم افزار نگهداري و تعمیرات )6
 

 هاي نگهداري و تعمیرات مدیر پروژه
 

 آقاي مهندس ناصر جاللی
  Jalali@mtpa.ir    آدرس ایمیل:

 naserjalali@gmail.com   آدرس ایمیل :

 09153163393همراه :              
  www.irantpm.ir     وب سایت : 

 
 گروه مهندسی صنایع –دانشگاه فردوسی مشهد  PMریزي شده نگهداري و تعمیرات برنامه سابقه تدریس

 سخنران کنفرانس هاي نگهداري و تعمیرات در سطح کشور  –و کالج دانشگاه فردوسی مشهد 
 سال  15ت : و مشاوره نگهداري و تعمیراسابقه تدریس                 سال  22سابقه در صنعت : 

 
  هاي فیزیکیو مدیریت داراییهاي سیستم مدیریت نگهداري و تعمیرات مدیر تیم پروژه

 TPM , PM , RCM , PdM, PAMمشاور پیاده سازي سیستم مدیریت نگهداري و تعمیرات در کشور 

 )TPM.RCM,RCFA,CBMعضو کمیته مهندسی و اجرائی کنفرانس هاي ملی نگهداري و تعمیرات در کشور (دبیر/ 

 دوره تخصصی سیستم هاي مدیریت نگهداري و تعمیرات در سطح کشور 17ارائه دهنده بیش از 
 هاي فیزیکیو مدیریت داراییکتاب در حوزه نگهداري و تعمیرات  8ترجمه و تالیف 
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 شرکت مشاوران تدبیرپرداز آویژه سوابق اجرائی
 

 )1397هاي فیزیکی شرکت گاز استان فارس (مشاور و ارزیاب مدیریت دارایی )1

 )1397هاي فیزیکی شرکت گاز استان تهران (مشاور و ارزیابی مدیریت دارایی )2

 )1397شرکت کویرتایر ( TPMمشاور سیستم مدیریت نگهداري و تعمیرات بهره ور فراگیر  )3

 ) 1396 – 1397هاي برقی آبی خوزستان (شرکت تعمیرات و راه اندازي نیروگاهمشاور ارشد  )4

 )1397-1396هاي فیزیکی شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان (مشاور و ارزیابی مدیریت دارایی )5

 )1397-1396شرکت پاالیش گاز بیدبلند ( RCMمشاوره نگهداري و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان  )6

 )1396نفر ساعت آموزش ( 4000هاي فیزیکی در سطح کشور بیش از هاي آموزش مدیریت نت و داراییبرگزاري کالس )7

 )1396هاي فیزیکی شرکت پاالیش گاز فجر جم (مشاوره ارزیابی و خودارزیابی مدیریت دارایی )8

 )1396(هداري و تعمیرات شرکت کویر تایر گنارزیابی  )9

 )1396(گهداري و تعمیرات شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان ارزیابی ن )10

 )1396( سال فقط درسازمان  22در بیش از   PMworksرار نرم افزار مدیریت نگهداري و تعمیرات قنصب و است )11

 ) 1396در شرکت مخابرات ( CMMS-MKMS-EAMهاي فیزیکی افزار مدیریت داراییمشاوره و نصب نرم )12

 )1395مشاوره در نصب و استقرار نرم افزاري مدیریت نگهداري و تعمیرات پتروشیمی تندگویان ماهشهر ( )13

برگزاري دوره هاي آموزش نگهداري و تعمیرات برنامه ریزي شده در صنعت آب و برق استان خوزستان سد کرخه، سد  )14

 )1395، مجتمع آموزش آب و برق خوزستان ( 3 کارون

 )1395مدیریت انبار قطعات یدکی در آتش نشانی مشهد (نصب نرم افزار  )15

 )1395در مصباح انرژي ( RCMبرگزاري دوره آموزش نگهداري و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان  )16

 در پرین بتن آمود RCM افزار نگهداري و تعمیرات مبتنی بر تجزیه و تحلیل نت مبتنی بر قابلیت اطمینانسازي نرمپیاده )17

 )1395( CMMSافزارهاي نگهداري و تعمیرات در نرم RCMم نت مبتنی بر قابلیت اطمینان تحلیل سیست )18

 براي صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران  RCMسازي نگهداري و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان ارائه مدل پیاده )19

 )95( رگ کشوربراي صنایع بز PMOریزي شده ارائه مدل بهینه سازي نگهداري و تعمیرات برنامه )20

 )1395سازمان تولیدي و خدماتی در کشور ( 55در  CMMS-PMworksافزار مدیریت نگهداري و تعمیرات نصب نرم )21
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در بزرگترین شرکت داروي سازي کشور متجمع تولیدي  CMMS-MKMSهاي فیزیکی افزار مدیریت دارایینصب نرم )22

 )1395و تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران (

در شرکت ستاره آرمان توس(بزرگترین مجتمع  CMMS-MKMS-EAMهاي فیزیکی مدیریت دارایی افزارنصب نرم )23

 )1395اداري، آپارتمانی و تجاري مشهد) (

 )1395گردآوري اطالعات و داده هاي تجهیزات تاسیسات و ابنیه آتش نشانی مشهد ( )24

 )1395نفر ساعت آموزش ( 2700یش از هاي فیزیکی در سطح کشور بدارایی نت و هاي آموزش مدیریتبرگزاري کالس )25

 )1395در گروه انتخاب (اصفهان) برند اسنوا ( PMبرگزاري دوره آموزش نت برنامه ریزي شده  )26

 )1395در شرکت پلیمري آریاساسول ( RCM-RMهاي قابلیت اطمینان برگزاري دوره آموزش تحلیل داده )27

 )1395در اهواز حفاري اسرکیش ( 14224استاندارد ایزو هاي قابلیت اطمینان برگزاري دوره آموزش گردآوري داده )28

 )1395ارزیابی نگهداري و تعمیرات نیروگاه توس مشهد ( )29

 )1395( CMMSبرگزاري کنفرانس نرم افزار نگهداري و تعمیرات  )30

 )1394-1395( RCMدوره آموزشی در زمینه نگهداري و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان  10برگزاري بیش از  )31

 )1394نفر ساعت آموزش ( 2200هاي فیزیکی در سطح کشور بیش از هاي آموزش مدیریت نت و داراییبرگزاري کالس )32

 )1394خودارزیابی مدیریت دارایی هاي فیزیکی و نقشه راه پایانه هاي نفتی ایران ( )33

 )1394در شرکت اکتشافات نفتی ( CMMS-MKMS-EAMنصب نرم افزار مدیریت دارایی هاي فیزیکی  )34

 )1394در فوالد نیشابور (سومین فوالد بزرگ کشور) ( TPMسازي نگهداري و تعمیرات بهره ور فراگیر پیاده )35

 )1394سازمان تولیدي و خدماتی در کشور ( 12در  CMMS-PMworksافزار مدیریت نگهداري و تعمیرات نصب نرم )36

 )1394ارزیابی مدیریت نگهداري و تعمیرات فوالدسازي خراسان ( )37

 )1394در شرکت عالیس ( CMMS-MKMS-EAMنصب نرم افزار مدیریت دارایی هاي فیزیکی  )38

 )1393نفر ساعت آموزش ( 1500هاي فیزیکی در سطح کشور بیش از هاي آموزش مدیریت نت و داراییبرگزاري کالس )39

 )1393ارزیابی نگهداري و تعمیرات شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق ( )40

 )1393دارایی هاي فیزیکی در پاالیشگاه گاز بیدبلند ( برگزاري کالس مدیریت )41

 )1393ماهشهر ( -پتروشیمی مارون  CMMSمهندسی نرم افزار نگهداري و تعمیرات  )42
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 )1393ماهشهر ( -پتروشیمی تندگویان  CMMSمهندسی نرم افزار نگهداري و تعمیرات  )43

  )1393(ود مشاوره سیستم مدیریت نت پرین بتن آم MKMS – CMMSنصب نرم افزار  )44

 )1393در قطار شهري مشهد ( 5Sپایش و نظارت بر نظام آراستگی  )45

 )92در شرکت مهندسی پرسی گاز ایران (تابستان  PM Worksمشاوره سیستم نت ، کالس هاي نت و نرم افزار  )46

 )1392برگزاري کالس هاي آموزشی و کاربردي در پتروشیمی فجر (بهار  )47

 1390همایش ملی نت بهره ور فراگیر تهران  دومینبرگزاري مشارکت در  )48

 )1391ارزیابی نگهداري و تعمیرات پتروشیمی جم ماهشهر ( )49

 )1392هاي آموزش و مشاوره حوزه مدیریت نگهداري و تعمیرات در پتروشیمی جم ماهشهر (برگزاري کالس )50

 روشیمی ، نفت و گاز برگزاري دوره ها و سمینارهاي آموزشی در زمینه نگهداري و تعمیرات در صنایع پت )51

 برداري قطار شهري مشهدبهره تهاي فیزیکی در شرکارائه طرح استقرار مدیریت دارایی )52

 )1394-1392مشاور سیستم مدیریت نگهداري و تعمیرات قطار شهري مشهد ( )53

 )1392مشاوره سیستم مدیریت نت آتش نشانی مشهد (بهمن  MKMS – CMMSنصب نرم افزار  )54

 )1392آموزشی نت در کنفرانس مهندسی مکانیک در مشهد (آبان برگزاري کارگاه  )55

 )1390برگزاري کنفرانس کاهش هزینه هاي نگهداري و تعمیرات در مشهد (آذر ماه  )56

 )1391برگزاري کنفرانس الگو برداري از برترین تجربیات اجراي نگهداري و تعمیرات در تهران (اردیبهشت مشارکت در  )57

 )1391(بهار MKMS CMMS طراحی ، تحلیل و برنامه نویسی نرم افزار مدیریت دانش نگهداري و تعمیرات  )58

 )1392مشاوره سیستم مدیریت نگهداري و تعمیرات بیمارستان رضوي مشهد ( )59

 )1392در بیمارستان رضوي مشهد ( MKMSاستقرار نرم افزار نگهداري و تعمیرات مبتنی بر مدیریت دانش  )60

 )1396الی  1389(  PMworksافزار نگهداري و تعمیرات نرم  78ش از ارائه بی )61

 )1392چناران ( -در شرکت عالیس  MKMSاستقرار نرم افزار نگهداري و تعمیرات مبتنی بر مدیریت دانش  )62

 چناران -در کارگاه هاي تعمیرات عالیس  5Sپایش و نظارت بر نظام آراستگی  )63

 )92ممیزي نگهداري و تعمیرات کارخانه پرین بتن آمود (پاییز  )64

 در کارگاه تعمیرات و انبار کارخانه پرین بتن آمود  5Sپایش و نظارت بر نظام آراستگی  )65
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 هاي فیزیکی و نگهداري و تعمیراتهاي چاپ شده در زمینه مدیریت داراییمعرفی کتاب
 

         

       
 

 ساله 15با قدمت فیزیکی هاي هاي مدیریت نگهداري و تعمیرات و مدیریت داراییاولین وب سایت تخصصی سیستم

www.irantpm.ir 
 

آویژه شاوران تدبیرپرداز   شرکت م

 051-36097244    تلفن:  

 051-36097243:     فکس 

 021-89778973:    تهران فکس  
www.mtpa.ir                           info@mtpa.ir 

 290پالك  - 14 و 12بین معلم  -بلوار معلم  -مشهد 

 9188866613پستی : کد
 

 
 

 (سهامی خاص)

 



 

 
 تهران 1397تقویم آموزش مدیریت نگهداري و تعمیرات 

 
 

 تیریمد يهاستمیس انابیارزی، کیزیف يهاییدارا تیریو مد راتیو تعم ينگهدار تیریمد يهاستمیس ینو مدرس ینمشاور: بهزاد غالمزاده و آقاي مهندس  ناصر جاللیمدرس آقاي مهندس 
 و دانشگاه توس مشهد یدانشگاه فردوس عیصنا یدر گروه مهندس راتیو تعم ينگهدار سیسابقه تدر،  یکالج دانشگاه فردوسنت در  ینمدرس، راتیو تعم ينگهدار
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 تاریخ برگزاري مخاطبان و پاسخ به سواالت شرح دورهخالصه  هدف دوره عنوان دوره ردیف

هاي تجزیه و تحلیل روش 1
 RCFAهاي تجهیزات خرابی

 زاتیتجه يهایخراب لیتحل يهاکیبا تکن ییآشنا .1
و  هیتجز يهامستمر روش يکاربرد و اجرا نحوه .2

 RCFAي تجهیزات هایخراب ايعلل ریشه لیتحل
 يدیتول عیحل مسئله در صنا يهاروش يریفراگ .3

 د؟یکن يسازرا در سازمان فرهنگ یخراب لیتحل يهاچگونه روش .1
 چگونه است؟ RCFA يهاکیو نحوه استفاده از تکن يبندتیاولو .2
 نت يهانهیو هز ياضطرار يهایدر کاهش خراب RCFA نقش .3
 د؟یگزارش ده تیریرا چگونه به مد RCFA یخروج .4

واحدهاي  نت و 
فنی، مهندسی 

 و  تولید

 و جمعه شنبه پنج
 21و  20
 بهشتیارد

نگهداري و تعمیرات مبتنی بر  2
 RCMقابلیت اطمینان 

 آشنایی با ابزارهاي نت مبتنی بر قابلیت اطمینان .1
 راي انتخاب استراتژي نت بررسی چالشهاي صنایع ب .2
تشریح مراحل اجراي پیاده سازي نت مبتنی بر  .3

 در صنایع بزرگ  RCM قابلیت اطمینان

 د؟یکن يسازادهیرا پ RCM در سازمان یزاتیچه تجه يبرا .1
 ؟چیست و چگونه ياضطرار يهایدر کاهش خراب RCMنقش  .2
 هاست؟نهیکاهش هز يبرا یخوب کیتکن RCM ایآ .3
 د؟یدر سازمان چگونه عمل کن RCMاستقرار  يبرا .4

واحدهاي  نت و 
 فنی، تولید

چهارشنبه و 
 شنبهپنج

 خرداد 31و  30

 ریزينگهداري و تعمیرات برنامه 3
 PMشده 

 راتیو تعم ينگهدار تیریبا اصول مد ییآشنا .1
  سازي شده استاندارد راتیو تعم ينگهدار استقرار .2
شده به  يزیرنت برنامه يسازادهیبا مراحل پ ییآشنا .3

 هاي اجراییو اجرایی با مثال صورت گام به گام

 زاتیمکان استقرار تجهو  يو طبقه بند تازیتجه ينحوه کدگذار .1
 شود؟یم جادیشده ا يزیربرنامه ينگهدار يهاستیچک ل چگونه .2
 PM يهاستیدر بهبود چک ل ياضطرار يهایخراب لیتحل نقش .3
 !؟دیو چگونه رفع کن ست؟یچ PM يسازادهیو مشکالت پ موانع .4

واحدهاي  نت و 
فنی، مهندسی 

 و  تولید

چهارشنبه و 
 شنبه پنج

 تیرماه 28و  27

هاي کلیدي عملکرد شاخص 4
 KPIنگهداري و تعمیرات 

 مهم در حوزه نت يهابا شاخص ییآشنا  .1
 نت يهاشاخص میمحل استفاده و مفاه ،يبندطبقه .2
گهداري و ن يهاشاخص يسازادهیمحاسبات و پ نحوه .3

 ها در بهبود نتکار آنت در سازمان و راهتعمیرا

 نت متناسب با کارخانه و سازمان يهاانتخاب شاخص یچگونگ .1
 نت يهاشاخص يگام به گام برا يگذارهدف یچگونگ .2
 !؟دیشاخص داشته باش يسطح سازمان چطور در هاکمبود داده با .3
 امند؟نت کد يهانهیکاهش توقفات و هز در نت هاشاخص نیبهتر .4

واحدهاي  نت و 
 فنی، مهندسی

چهارشنبه و 
 شنبه پنج

 مرداد 25و 24
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 تاریخ برگزاري مخاطبان و پاسخ به سواالت شرح دورهخالصه  هدف دوره عنوان دوره ردیف

نگهداري و تعمیرات بهره ور  5
 TPMفراگیر 

 آنها يسازادهیو پ TPM يدیبا ارکان کل ییآشنا .1
 زاتیتجهنت و  دیتول يهانهیاتالفات و هز کاهش .2
نت  يسازادهیپ يهاسکیاستقرار و کاهش ر نحوه .3

 يدیتول يهادرسازمان TPM بهره ور فراگیر 

 سازمان شما موثر باشد؟ يبرا ریور فراگنت بهره تواندیچقدر م .1
 TPM استقرار يارشد سازمان برا تیریمجاب کردن مد نحوه .2
 !؟دیکن يسازرا در سازمان فرهنگ ریور فراگنت بهره چگونه .3
 راتیتعمو دیتول يهانهیدر کاهش هز TPMاستقرار  ریتاث زانیم .4

و  واحدهاي  نت 
 تولید

چهارشنبه و 
 شنبه پنج

 شهریور 22و  21

 نگهداري و تعمیرات اپراتوري  6
AM 

  ياپراتور گهداري و تعمیراتن يسازادهیبا پ ییآشنا .1
  يو اضطرار يتکرار يهایو کنترل خراب حذف .2
 ياپراتور راتیو تعم ينگهدار يسازفرهنگ نحوه .3
 هاي نگهداري و تعمیرات تجهیز محور کاهش هزینه .4

 !؟دیکن يسازرا در سازمان فرهنگ يچگونه نت اپراتور .1
 .دیرا آشنا شو يو موثر نت اپراتور نهیبه يسازادهیگام پ 7 .2
 .دیو چگونه او را متقاعد کن ست؟یسازمان به دنبال چ تیریمد .3
 ؟ستینت چ يسازادهیو موانع پ هاچالش .4

و  واحدهاي  نت 
 تولید

چهارشنبه و 
 شنبه پنج

 رماهمه 26و  25

استراتژي حذف خرابی هاي  7
 ZBاضطراري (خرابی صفر) 

 ي نتهانهیو کاهش هز زاتیتجه یدسترس شیافزا .1
  يو تکرار ياضطرار يهایحذف خراب یمبان .2
 یصفردرصد خراب يو استقرار استراتژ ياجرا نحوه .3

 (استراتژي خرابی صفر) در سازمان زاتیتجه

 شود؟ يساز ادهیپ یصفردرصد خراب يچگونه استراتژ .1
 ست؟یدر سازمان چ یصفردرصد خراب ياستراتژ جیو نتا ایمزا .2
 یصفردرصد خرابدر و نت  دیپرسنل تول يسازفرهنگ یچگونگ .3
 چگونه باشد؟ تیریبه مد یاثربخش يهاگزارش و شاخص نحوه .4

و  واحدهاي  نت 
 تولید

چهارشنبه و 
 شنبه پنج

  آبان 24و  23
 

شاخص اثربخشی کلی تجهیزات  8
OEE 

 و اثربخشی تجهیزات ، عملرکد افزایش دسترسی .1
 هاي سازمانی در فرآیندهاي تولیدکاهش هزینه .2
اثربخشی کلی  و فنون محاسبه شاخص ، قواعداصول .3

  در سازمانسازي آن و نحوه پیاده OEE تجهیزات 

 و کارخانه چگونه است!؟ دیخط تول ينحوه محاسبه شاخص برا .1
 شود؟مشابه و مختلف محاسبه  زاتیتجه يشاخص را برا چگونه .2
 OEEشاخص  يسازادهیواحد نت در پ نقش .3
 را محاسبه کند!؟ OEEدر سازمان  يواحد ای یکس چه .4

واحدهاي  نت و 
فنی، مهندسی 

 تولیدو  

چهارشنبه و 
 شنبه پنج

 آذر 8و  7
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مدیریت هزینه نگهداري و  9
 PM Costتعمیرا ت 

 هاي هزینه هاي نتطبقه بندي و گردآوردي داده .1
 هاي هزینه هاي تعمیراتیآشنایی با تحلیل و شاخص .2
 هاي اجراي مدیریت هزینه نت اهداف و برنامه .3
 نحوه مدیریت و کاهش هزینه هاي نت در سازمان  .4

 هاي هزینه مدیریت نگهداري و تعمیرات طبقه بندي شاخص .1
 ساختار و درخت گردآوري داده هاي هزینه هاي نت چیست؟ .2
 بنديریزي و بودجههاي نت براي برنامههاي هزینهتحلیل داده .3
 تحلیل و اقدامات براي کاهش هزینه هاي تعمیراتیتکنیک هاي  .4

واحدهاي  نت و 
فنی، مهندسی 

 و  تولید

چهارشنبه و 
 شنبه پنج

 آذر 29و  28

بهینه سازي نگهداري و تعمیرات  10
 PMOپیشگیرانه 

 رانهیشگیپ ينگهدار يساز نهیبه کیبا تکن ییآشنا .1
 هانهیو کاهش هز یزمان دسترس شیافزا تیریمد .2
و  ينگهدار يهاستیلچک یسیو بازنو يبازنگر نحوه .3

 اصلی و کلیدي سازمان   زاتیتجهتعمیرات 

 شود؟ تیریمد رانهیشگیپ ينگهدار يسازنهیبه یچگونه اثربخش .1
 چقدر است؟ RCM نسبت به PMO ییکارا زانیم .2
 در سازمان چگونه باشد؟ PMO يو اجرا يسازفرهنگ نحوه .3
 و اجرا شود؟ جادیا یچه شکل PMO پروژه تیریمد .4

واحدهاي  نت و 
فنی، مهندسی 

 و  تولید

چهارشنبه و 
 شنبه پنج

 دي ماه 27و  26

 هاي فیزیکیمدیریت دارایی 11
PAM 

  م د ف و نت یتعال يهابا اصول و روش یآشنائ .1
  یکیزیف يهاییدارا تیریراه بهبود مدنقشه میترس .2
 تیریمدها و چالش يسازادهیپمدیریت و  یچگونگ .3

  بزرگ کشور عیدر صنا یکیزیف يهاییدارا

 دف چیست؟ و چگونه حل کنید؟سازي مهاي پیادهچالش .1
 شوددف مدیریت سازي ماز کجا آغاز کنید و چگونه مراحل پیاده .2
 دف چیست؟سازي مافزارها در پیادهنقش نرم .3
 در چیست؟ 9001با ایزو  55001هاي ایزو تفاوت .4

 صنایع بزرگ 
(نفت، گاز، 
 پتروشیمی،

 سیمان، فوالد)

چهارشنبه و 
 شنبه پنج

 ماهبهمن 25و  24

هاي قابلیت گردآوري داده 12
 ISO 14224اطمینان تجهیزات 

 2016ویرایش  14224 زویبا استاندارد ا ییآشنا .1
 تجهیز نانیاطم تیقابل يهاداده يگردآور يهاروش .2
نرم  يسازادهیپ يبرا 14224 زویاستاندارد ا گاهیجا .3

 CMMSهاي بزرگ صنعتی  افزار نت در سازمان

 .دیکن یابیارز 14224 زویبر اساس ا تجهیزات يهاداده تیوضع .1
 د؟یکن يسازادهیاستاندارد را در سازمان پ يهاشاخص چگونه .2
 CMMSت ن تیریافزار مدنرم يسازادهیپ ياستاندارد برا نقش .3
 در استاندارد چگونه است؟ راتیو تعم ينگهدار يهاداده لیتحل .4

 صنایع بزرگ 
(نفت، گاز، 
پتروشیمی، 

 سیمان، فوالد)

چهارشنبه و 
 شنبه پنج

 اسفندماه 16و  15
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