
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرصت از دست    
ناشی از   رفته

 خرابی تجهیسات 

تعمیر  اضطراری   
و تعمیر اساسی 

 زودهنگام 

اجرای فعالیتهای   
غیرضروری نت و 

 اتالف اقالم   

اتالف انرشی   

ناشی از عملکرد 

 نامطلوب 

بُبًد قابلیت 

اطمیىان ; کاَش 

 َضیىٍ وت 

آناتومی هسینه 

نگهداری و 
  تعمیرات  

 

موفقیت در 
کاهش فراگیر 

هسینه ها با 
RCM+RCA 

روشها و مدلهای 
کاهش مصرف 

 قطعات یدکی 

راهبردهای  
کاهش مصرف 

 و مدیریت انرشی

 ًصشيـــایش آمـــَم

 ایــــکارهــــراه

 راتـــداری و تعمیــش هزینه نگهـکاه

 رژیـمدیریت انو  
 

 1390آرسماٌ  24ي  23

 َتل پاسس -مشُذ 



 

 

   

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دالیل اهویت 

کاهص  ویظه

هضینه نت  و 

   هذیشیت انشطی

 بشگضاس

هحتوی  کننذگاى

 هوایص 

ػِ کبسگبُ کَتبُ هذت ثب هَضَع 

ساّکبسّبی ػبدُ  ثشای کبّؾ 

 ّضیٌِ ّبی ًت

ویظگیهای 

  هوایص

هتخصصیي  تـشیح هجبحث تَػط

 ثبتجشثِ اص صٌبیع هختلؿ کـَس

هذف اص 

بشگضاسی 

 هوایص

اسائِ ساّکبسّب ٍ هؼیش صحیح دس صهیٌِ دػتِ ثٌذی  ٍ 

 هحبػجِ ّضیٌِ ّب ٍ ؿبخصْبی ّضیٌِ ای 

سػبتذثیش   

 پبسع

دسباسه هوایص کاهص هضینه 

 نت و هذیشیت انشطی 

بسته آهوصضی  

 هوایص

پَػتش ّوِ ساّکبسّبی 

 کبّؾ ّضیٌِ ًت

  ساصهاى 

 هوایص

 دثیش ؿَسای ػیبػت گزاسی   : 

 هٌْذع علی اکجش ثشصگش

 دثیش اجشایی : هٌْذع اهیش آلبیی
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 اًشطی

ًگْذاسی ٍ 

 تعویشات 

هَاد اٍلیِ 

تَلیذ ٍ الالم 

 ثؼتِ ثٌذی

دػتوضد 

 پشػٌل تَلیذ

ّضیٌِ ػبیش 

ٍاحذّبی 

 پـتیجبًی 

قطعات  

 یدکی

دستمزد  روانکارها

 مجریان نت 

دستمزد 

پرسنل 

 دفتری 

هزینه 

پیمانکاران و 

تجهیزات 

 کرایه ای

سایر اقالم و 

 ابزار مصرفی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هضینه نگهذاسی و تعویشات  "ًگْذاسی ٍ تعویشات دس طَل دٍساى تصذی ایي ؿؽل ثبسّب ایي جولِ سا ؿٌیذُ اًذ کِ : ـٌی  ٍ هذیشاى 

 . " ضوا خیلی صیاد است

دػتِ ثٌذی ّضیٌِ ّبی ًگْذاسی ٍ تعویشات ثشاػبع ًوَداس ـَق هیجبؿذ ، پیکبى کبّؾ ّضیٌِ ثِ ػوت  دس اص آًجبئیکِ  ًگبُ هتذاٍل

عٌَاى اٍلیي ساّکبس ِ ث  هحذودنوودى  اضافه کاسیهاٍ   کاهص تعذاد پشسنلهَاسدی ّوچَى ًـبًِ سـتِ  ٍ دس ایي ساػتب  ًیشٍی اًؼبًی

 . هطشح هیگشدد 

 

 ػِ ساّکبس کلی سا ثشای کبّؾ ّضیٌِ ّب هعشـی هی ًوبیذ   :  Christer Idhammarآلبی 

 :   ( Cut Costs)حزف هضینه ها (1

هَاسدی ّوچَى کبّؾ تعذاد پشػٌل ٍ هحذٍدیت دس اجشای ًت پیـگیشاًِ هیتَاًذ ثصَست همطعی ٍ کَتبُ هذت هٌجش ثِ کبّؾ 

 ّضیٌِ ّب گشدد اهب   دس طَالًی هذت ثب اـت لبثلیت اطویٌبى ، ّضیٌِ ّب اـضایؾ ثیـتشی خَاّذ یبـت. 

 

 ( :  Maintenance Prevention پیطگیشی اص نیاص به نت )(2

بلیتْبیی ًیض ثبالًغ تجْیضات ، ّن هحَسی ، تویضکبسی ، سٍاًکبسی ، آچبسکـی ، ـیلتشاػیَى ٍ ... ًیبص ثِ اجشای ـعبلیتْبی ـع

تعویشاتی سا کِ هؼتلضم تَلؿ تجْیض ٍ تعَیض لطعبت هیجبؿذ سا کبّؾ خَاّذ داد .  ثٌبثشایي ایي دػتِ اص الذاهبت اص جولِ 

 جبؿذ کِ هٌجش ثِ کبّؾ ّضیٌِ ّب خَاّذ ؿذ. ـعبلیتْبی پبیِ دس ـشایٌذ ًت هی

 

 ( : Execute remaining maintenance more efficientlyنگهذاسی و تعویشات  )هوثشتش فعالیتهای اجشای (3

اجشای هَثشتش ـعبلیتْبی ًگْذاسی ٍ تعویشات ثِ هعٌی ؿٌبػبیی صٍدٌّگبم ، اٍلَیت ثٌذی ، ثشًبهِ سیضی ٍ صهبًجٌذی کبسّب ، اجشای 

 دلیك ـعبلیتْب ، ثجت ػَاثك ، آًبلیض ٍ ثْجَد دس ـشایٌذ ًت هیجبؿذ. 

 

 

ضمه اسائٍ تجشبیاتي اص صىایغ ایشاوي دس صمیىٍ پیامذَای حزف َضیىٍ َا ، ، دس وخستیه َمایش ساَکاسَای کاَش َضیىٍ وگُذاسی ي تعمیشات 

 مذسسیه کاسگاَُا ي متخصصیه حاضش دس َمایش دي مًضًع کلي سا مذوظش قشاس دادٌ اوذ : 

ّوشاُ ثب  کن ّضیٌِ ٍ کَتبُ هذت دس صهیٌِ تویضکبسی ، سٍاًکبسی ٍ ...ثشای پیـگیشی اص ًیبص ثِ تعویشات ، ساّکبسّبی ػبدُ ، (1

هٌجش ثِ کبّؾ هیضاى صٍدٌّگبم  ـشػبیؾ ٍ خشاثیاص ثشٍص عالٍُ ثش جلَگیشی کِ اجشای آًْب  ؿذ ذاسائِ خَاّ هثبلْبی عولی

 هصشؾ اًشطی خَاّذ ؿذ.

ساّکبسّبی اػبػی ثشای اجشای هَثش تش ًت ٍ ثْیٌِ ػبصی ـشایٌذ ًگْذاسی ٍ تعویشات اسائِ هیگشدد کِ هْوتشیي ٍیظگی ایي (2

 ساّکبسّب ، تجشثِ اجشای آًْب تَػط هذسػیي کبسگبّْب ٍ اطویٌبى اص اثشثخـی ٍ لبثلیت اجشای آًْب هیجبؿذ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اّکبسُ

 

 

 

 

 

 

 

صهانبنذی اسائه هباحث دس هوایص  بشناهه   

آرسهاه 23 چهاسضنبهسوص اول :  آرسهاه 24پنج ضنبه   سوص دوم :   

 : پزیشؽ  8:30الی  8 

20  :10  

 الی

11:40 

پیاده ساصی نت هذفونذ هبتنی بش هذیشیت هضینه  

 های نگهذاسی و تعویشات 

 هٌْذع ًبصش جاللی   

 :  پزیشایی   10:  20الی   10

:  :البهِ ًوبص  ٍ صشؾ ًْبس 14:40الی   13:  40 : البهِ ًوبص  ٍ صشؾ ًْبس   14:40الی   13:  40   

الی 8:  30  

8:45 
 

 ویظه بشناهه هشاسن افتتاحیه هوایص 
 ّوشاُ هشٍسی کَتبُ ثش ثشًبهِ ّوبیؾ   ِ ث

الی 8:  45  

9:00 
 

 هشوسی بش اهذاف و سویکشدهای  هوایص   

 ػخٌشاًی دثیش ّوبیؾ :   هٌْذع ًبصش جاللی

الی 9:  00  

9:20 
 

  Mind Mappingآهوصش

 هٌْذع اهیش آلبیی –ًمـِ ثشداسی رّي 

 

الی 9:  20  

10:00 
 

 آناتوهی هضینه نگهذاسی و تعویشات  
 اسائِ : هٌْذع علی اکجش ثشصگش

الی 11:  45  

12:10 
 

ساهکاسهای ساده بشای  افضایص عوش بیشینگها و 

 هٌْذع علی اکجش ثشصگش   -الکتشوهوتوسها   

 

الی 12:  15  

13:10 
 

 نقص بلوغ ساصهانی دس کاهص هضینه های نت 
 هٌْذع ـشٍؼی 

 

الی 13:  15  

13:40 
 

ساهکاسهای ساده بشای  کاهص هصشف سوانکاسها و 

 هٌْذع علی اکجش ثشصگش   -افضایص عوش آنها   

 

30  :8  

 الی

9:45 

اص اتالف انشطی با پیاده ساصی سیستن جلوگیشی  

 هذیشیت انشطی دس ساصهاى
 هٌْذع هْذی حؼیٌی   

الی 9:  45  

10:10 

غیشضشوسی و  PMضناسایی و حزف بشناهه های 

 RCMافضودى بشناهه های جذیذ به کوک 

 هٌْذع علی اکجش ثشصگش 

 

30  :10  

 الی

11:50 

سوضها و هذلهای کاهص هصشف قطعات یذکی دس   

 فشاینذ نگهذاسی و تعویش تجهیضات 
 هٌْذع ًبصش جاللی   

 زیشایی پ:    10:  30الی   10:10

الی 11:  55  

12:30 

ساهکاسهای اجشایی بشای کاهص صهاى توقف جهت 

  (  MTTRتعویش )بهبود ضاخص 
 هٌْذع علی اکجش ثشصگش 

 

الی 12:  40  

13:40 

 : هیضگشد 

 کاهص هضینه های نت و هذیشیت انشطی 

 ی هَجَد ( )چبلـْب ٍ ـشصتْب 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توضیحات بیطتش دسباسه کاسگاههای هوایص

  آقای مهندس ناصر جاللی 

 دبیر همایش 
 هذیش پشٍطُ ّبی پیبدُ ػبصی اًَاع ػیؼتن ّبی هذیشیت ًگْذاسی ٍ تعویشات دس صٌبیع 

 ُهذسع ًت ثشًبهِ سیضی ؿذPM  گشٍُ هٌْذػی صٌبیع -دس داًـگبُ ـشدٍػی هـْذ 

 ًَیؼٌذُ ػِ کتبة دس صهیٌِ ًگْذاسی ٍ تعویشات  

 دثیش / عضَ کویتِ هٌْذػی کٌفشاًغ ّبی ًت کـَس 

 : کارگاهها 

 پیاده ساصی نت هذفونذ هبتنی بش هذیشیت هضینه های نگهذاسی و تعویشات (1

اسائِ هذل ّبی هحبػجِ ّضیٌِ ًت ، تـشیح ساّجشدّبی پیبدُ ػبصی هذیشیت ّضیٌِ ّابی ًات ، هعشـای  ؿابخی ّابی کلیاذی ٍ کابسثشدی ثاشای هاذیشیت            

 ّضیٌِ ّبی ًت  ٍ هعشـی اثضاسّبی کبّؾ ّضیٌِ ّبی ًگْذاسی ٍتعویشات هَضَع ایي کبسگبُ هیجبؿذ. 
 

 نت تجهیضات  کاهص هصشف قطعات یذکی دس یسوش ها و هذل ها(2
یت ـعلی صٌعت ٍ تحشین ّبی التصبدی تحویل ؿذُ ، تبهیي لطعبت یذکی یکی اص چبلـْبی اهشٍص صٌبیع ثَدُ ٍ هذیشیت هصشؾ لطعابت اص  عثب تَجِ ثِ ٍض

ّوشاُ ِ / هصشؾ   ثاّویت ثبالیی ثشخَسداس هیجبؿذ.  دس ایي کبسگبُ ثِ ثشسػی  سٍؽ ّبی کبّؾ هصشؾ لطعبت دس صٌعت ٍ تئَسی تصوین گیشی تعَیض 

 یک هثبل ػبدُ ٍ هفَْهی دس تصوین گیشی تعَیض لطعبت پشداختِ هیـَد. 

 

 علی اکبر برزگر آقای مهندس 
  

( یبصدُ ػبل تجشثِ پیبدُ ػبصی ػیؼتوْبی ًگْذاسی  ٍ تعویشاتPM  ٍTPMدس صٌبیع هختلؿ کـَس ) 

 ُّـت ػبل تجشثِ تذسیغ دس صهیٌِ هجبحث هختلؿ ًت ثَیظRCM , TPM , KPI , RCA  

 ًَیؼٌذُ کتبة الگَثشداسی اص ثْتشیي تجشثیبت دس پیبدُ ػبصی ػیؼتنTPM  

 دثیش کویتِ ساّجشدی ٍ هٌْذػی ّوبیـْبیTPM  ٍRCM  دثیش ّوبیؾ ٍRCA  تب کٌَى 87طی ػبلْبی  
 

 :  و سخنرانی ها  کارگاهها
 ؿبخصْبی اسصیبثی اثشثخـی ّضیٌِ ًت   آًبتَهی ّضیٌِ ًگْذاسی ٍ تعویشات ٍ 

 کبّؾ هصشؾ سٍاًکبسّب  ٍ اـضایؾ عوش هفیذ آًْب     ثشای اـضایؾ عوش ثیشیٌگْب ٍ الکتشٍهَتَسّب  ،  اجشاییساّکبسّبی 

 ؿٌبػبیی ٍ حزؾ ثشًبهِ ّبیPM  ثْجَدؿبخی  ٍ     گبم  7ؼیشضشٍسی دس ( ساّکبسّبی کبّؾ صهبى تَلؿ جْت اًجبم تعویشاتMTTR تب )15 % 

 

 فروغی دادگر آقای مهندس 
  

هذیش عبهل ؿشکت سػب تذثیش پبسع 

( عضَ سػوی اًجوي هـبٍساى هذیشیت ایشاىIMCA) 

 صٌعتیهـبٍس ٍ هذیش پشٍطُ ّبی ساُ اًذاصی ٍ ًصت تجْیضات ٍ تکَیي هحصَل کبسخبًجبت 
   

 نقص بلوغ ساصهانی دس کاهص هضینه های ساصهاى:  سخنرانی  
ؿذ کِ ثش هـخی ًوَدى عَاهل اتالـبت ّضیٌِ  دس ػیؼتن هذیشیت ًگْذاسی ٍ تعویشات  اٍلیي گبم دس اسصیبثی ٍ هذیشیت ّضیٌِ ّبی ًت دس ػبصهبى هی ثب

ثشخَسد سا تعییي ًوَدُ ٍ ثب اػتفبدُ اص اثضاسّبی هٌْذػی ٍ هذیشیتی   دس جْت کبّؾ ٍ هجٌبی همذاس ٍ گؼتشدگی آى هی تَاى الذاهبت کبٌّذُ ٍ اػتشاتظی 

دس ایي ػخٌشاًی سٍؿْبی ثلَغ ػبصهبًی دس ًحَُ ؿٌبػبئی اتالؾ ّضیٌِ ، صهبى ٍ ًیشٍی اًؼبًی ٍ هذیشیت آًْب ثِ  حزؾ اتالـبت ّضیٌِ دس   ًت حشکت ًوَد .

  .هی گشدد ػوت کبّؾ یب حزؾ کبهل اص ػبصهبى ثشسػی

 

 مهدی حسینی آقای مهندس 
  

 هذیش ًگْذاسی ٍ تعویشات کبسخبًِ سیختِ گشی تَحیذ خشاػبى 

 هـبٍس ٍ هذیش پشٍطُ ّبی هذیشیت اًشطی دس کبسخبًجبت صٌعتی 
 

   

 جلوگیشی اص اتالف هضینه های انشطی با پیاده ساصی سیستن هذیشیت انشطی دس ساصهاى :  سخنرانی  
 ًَ دس هذیشیت ٍ ثْیٌِ ػبصی هصشؾ اًشطی ، ساّجشدّبی هذیشیت ٍ کبّؾ اًشطی دس  ّبی دس کبسگبُ ضوي هعشـی ـٌبٍسی هذسع

 ( اسائِ خَاّذ ًوَد. عولی  اًشطی حشاستی )ثب رکش هثبلی ٍ ثْشُ ٍس  یکبسخبًِ سا دس ػِ هجحث ساّجشدّبی هکبًیکی ، الکتشیک
 



 

   

 

 

 

ثشگضاس 

 کٌٌذگبى

 ضشایط ثبت نام

 ثبًک هلی  0301445369006ّضاس تَهبى ثِ حؼبة ػیجب ؿوبسُ  350پشداخت ّضیٌِ ثجت ًبم ثِ اصاء ّش ًفش

 اطالعبت کبسثشدیثِ ًبم ؿشکت تَػعِ  168ؿعجِ کشیوخبى کذ 

 ّوبیؾ   ثْوشاُ ـیؾ هجلػ ٍاسیض ؿذُ ثِ دثیشخبًِؿشکت اعالم اػبهی ؿشکت کٌٌذگبى  ثَػیلِ  ػشثشگ 

 

 دبیشخانه هوایص

 ww.Aidi.irٍة ػبیت :     -   021-021/88844974-88844973تلفکغ  :      -  19615 -857صٌذٍق پؼتی :   -تْشاى 

 

 هخاطباى هوایص

 حضَس دس ایي ّوبیؾ ثشای استمبء داًؾ ٍ هْبست اـشاد هـشٍحِ صیش دس ػبصهبًْب هفیذ هیجبؿذ :

 هذیشاى ـٌی ٍ ًگْذاسی ٍ تعویشات 

 هذیشاى هبلی ٍ هٌبثع اًؼبًی 

 سٍػبء ٍ کبسؿٌبػبى ثخؾ ثشًبهِ سیضی ًگْذاسی ٍ تعویشات 

 ًبظشاى ـٌی ٍ ثبصسػیي ًگْذاسی ٍ تعویشات 

 ... ٍ سٍػبء ، ػشپشػتبى ٍ  کبسؿٌبػبى ثخـْبی اجشایی ًت ؿبهل هکبًیک ، ثشق ، اثضاس دلیك ، تبػیؼبت 

 هٌْذػی ػبصهبًْب  هذیشاى ، سٍػبء ٍ کبسؿٌبػبى ثخـْبی طشاحی ٍ 

  تَلیذ هذیشاى ، سٍػبء ، ػشپشػتبى ٍ کبسؿٌبػبى ثخـْبی ثْشُ ثشداسی ٍ  

 

 وخستیه َمایش ساَکاسَای کاَش َضیىٍ وگُذاسی ي تعمیشات ي مذیشیت اوشطی
  

 حبهی ّوبیؾ
 

 ؿشق ػبپکَ
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