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ردیف

1

2

3

4

5

6

7

عنوان دوره
نگهداری و تعمیرات برنامهریزی
شده PM

کدینگ تجهیزات
کدینگ قطعات یدکی

مدیریت موجودی قطعات یدکی

نظام آراستگی  5Sدر
حوزه نگهداری و تعمیرات

نگهداری و تعمیرات بهره ور
فراگیر TPM

نگهداری و تعمیرات اپراتوری
AM

نگهداری و تعمیرات پیشبینانه
( PdMپایش وضعیت)

هدف دوره
 .1آشنایی با اصول مدیریت نگهداری و تعمیرات
 .2استقرار نگهداری و تعمیرات استانداردسازی شده

خالصه شرح دوره و پاسخ به سواالت
 .1نحوه کدگذاری تجهیزات و طبقه بندی و مکان استقرار تجهیزات
 .2چگونه چک لیستهای نگهداری برنامهریزی شده ایجاد میشود؟
 .3نقش تحلیل خرابیهای اضطراری در بهبود چک لیستهایPM

 .3آشنایی با مراحل پیادهسازی نت برنامهریزی شده به
صورت گام به گام و اجرایی با مثالهای اجرایی

 .4موانع و مشکالت پیادهسازی  PMچیست؟ و چگونه رفع کنید!؟

 .1آشنایی با مدلهای کدگذاری تجهیزات سازمان
 .2آشنایی با طبقهبندی و گروهبندی تجهیزات
 .3آشنایی با مدلهای کدگذاری قطعات یدکی
 .4طبقهبندی و گروهبندی قطعات یدکی و دلیل آن

 .1تشریح فلسفه کدگذاری تجهیزات و قطعات یدکی در حوزه نت
 .2مدلهای کدگذاری و استاندارد تجهیزات و قطعات یدکی
 .3تفاوتها و اختالف کدگذاری در تجهیزات و قطعات یدکی
 .4نحوه بهرهمندی از کدگذاریها در مدیریت نگهداری و تعمیرات

 .1آشنایی با فنون مدیریت موجودی
 .2آشنایی با تعیین نقطه سفارش برای قطعات
 .3نحوه ارتباط واحد تعمیرات با درخواست قطعات
 .4نحوه بهبود زمان تامین قطعات یدکی در نت

 .1تکنیک و روش مدیریت موجودی قطعات یدکی تجهیزات
 .2شناسنامه قطعات یدکی و تهیه دادههای خرید
 .3نحوه گروهبندی و اولویت بندی قطعات یدکی در انبار
 .4شاخصهای مدیریت موجودی و کاهش زمان تامین قطعات یدکی

 .1تشریح اصول و ارکان نظام آراستگی
 .2آشنایی با نحوه استقرار نظام آراستگی در نت
 .3چگونگی مدیریت چالشهای پیادهسازی 5S
 .4آشنایی با حوزههای نظام آراستگی در تعمیرات

 .1تبیین دامنه نظام آراستگی در نگهداری و تعمیرات
 .2تشریح اصول  5گانه نظام آراستگی مطابق مدل ژاپنی
 .3نمونهها و نحوه فعالیتهای نظام آراستگی در کارگاههای تعمیراتی
 .4نحوه مدیریت و استقرار نظام آراستگی در صنایع بزرگ کشور

 .1آشنایی با ارکان کلیدی  TPMو پیادهسازی آنها
 .2کاهش اتالفات و هزینههای تولید و نت تجهیزات
 .3نحوه استقرار و کاهش ریسکهای پیادهسازی نت
بهره ور فراگیر  TPMدرسازمانهای تولیدی

 .1چقدر میتواند نت بهرهور فراگیر برای سازمان شما موثر باشد؟
 .2نحوه مجاب کردن مدیریت ارشد سازمان برای استقرارTPM
 .3چگونه نت بهرهور فراگیر را در سازمان فرهنگسازی کنید!؟
 .4میزان تاثیر استقرار  TPMدر کاهش هزینههای تولید وتعمیرات

 .1آشنایی با پیادهسازی نگهداری و تعمیرات اپراتوری
 .2حذف و کنترل خرابیهای تکراری و اضطراری
 .3نحوه فرهنگسازی نگهداری و تعمیرات اپراتوری
 .4کاهش هزینههای نگهداری و تعمیرات تجهیز محور

 .1چگونه نت اپراتوری را در سازمان فرهنگسازی کنید!؟
 7 .2گام پیادهسازی بهینه و موثر نت اپراتوری را آشنا شوید.
 .3مدیریت سازمان به دنبال چیست؟ و چگونه او را متقاعد کنید.
 .4چالشها و موانع پیادهسازی نت چیست؟

 .1آشنایی با مفاهیم و تعاریف حوزه نت پیشبینانه
 .2تشریح مراحل استقرار در سازمان
 .3چگونگی کاهش هزینههای تعمیراتی سازمان
 .4تشخیص ضرورت نت پیشبینانه برای سازمان

 .1جایگاه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در حوزه فنی
 .2نحوه تشخیص تجهیزات موردنیاز نت پیشبینانه PdM
 .3تشریح مدلهای پایش وضعیت  CMدر نت پیشبینانه PdM
 .4روشهای و مراحل پیادهسازی نت پیشبینانه در صنایع بزرگ

مخاطبان
واحدهای نت و
فنی ،مهندسی
و تولید

تاریخ برگزاری
 6ساعت  2جلسه
 23خرداد
 30خرداد
ساعت  10الی 13

واحدهای نت و

 3ساعت  1جلسه

فنی ،مهندسی

 5تیر

و تولید

ساعت  10الی 13

واحدهای نت و

 3ساعت  1جلسه

فنی ،مهندسی

 6تیر

و تولید

ساعت  10الی 13

واحدهای نت و

 3ساعت  1جلسه

فنی ،مهندسی

 12تیر

و تولید

ساعت  10الی 13

واحدهای نت و
تولید

 3ساعت  1جلسه
 13تیر
ساعت  10الی 13
 6ساعت  2جلسه

واحدهای نت و

 19تیر

تولید

 20تیر
ساعت  10الی 13

واحدهای نت و

 3ساعت  1جلسه

فنی ،مهندسی

 27تیر

و تولید

ساعت  10الی 13
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ردیف

8

9

10

11

12

13

14

عنوان دوره
استراتژی حذف خرابیهای
اضطراری (خرابی صفر) ZB

روشهای تجزیه و تحلیل
خرابیهای تجهیزات RCFA

هدف دوره

خالصه شرح دوره و پاسخ به سواالت

 .1افزایش دسترسی تجهیزات و کاهش هزینههای نت
 .2مبانی حذف خرابیهای اضطراری و تکراری
 .3نحوه اجرای و استقرار استراتژی صفردرصد خرابی
تجهیزات در سازمان (استراتژی خرابی صفر)

 .1چگونه استراتژی صفردرصد خرابی پیاده سازی شود؟
 .2مزایا و نتایج استراتژی صفردرصد خرابی در سازمان چیست؟
 .3چگونگی فرهنگسازی پرسنل تولید و نت در صفردرصد خرابی
 .4نحوه گزارش و شاخصهای اثربخشی به مدیریت چگونه باشد؟

 .1آشنایی با تکنیکهای تحلیل خرابیهای تجهیزات

 .1چگونه روشهای تحلیل خرابی را در سازمان فرهنگسازی کنید؟
 .2اولویتبندی و نحوه استفاده از تکنیکهای  RCFAچگونه است؟
 .3نقش  RCFAدر کاهش خرابیهای اضطراری و هزینههای نت
 .4خروجی  RCFAرا چگونه به مدیریت گزارش دهید؟

 .2نحوه کاربرد و اجرای مستمر روشهای تجزیه و
تحلیل علل ریشهای خرابیهای تجهیزات RCFA
 .3فراگیری روشهای حل مسئله در صنایع تولیدی

شاخصهای کلیدی عملکرد

 .1آشنایی با شاخصهای مهم در حوزه نت
 .2طبقهبندی ،محل استفاده و مفاهیم شاخصهای نت

استاندارد EN15341

 .3نحوه محاسبات و پیادهسازی شاخصهای نگهداری و
تعمیرات در سازمان و راهکار آنها در بهبود نت

 .1چگونگی انتخاب شاخصهای نت متناسب با کارخانه و سازمان
 .2چگونگی هدفگذاری گام به گام برای شاخصهای نت
 .3با کمبود دادهها در سطح سازمان چطوری شاخص داشته باشید!؟
 .4بهترین شاخصها نت در کاهش توقفات و هزینههای نت کدامند؟

شاخصهای قابلیت اطمینان

 .1آشنایی با شاخصهای قابلیت اطمینان تجهیزات
 .2نحوه محاسبه و تحلیل و تهیه گزارشات
 .3تشریح خطاها ،ایرادات و مشکالت تحلیل شاخصها
 .4چگونگی بهرهمندی از شاخصها برای بهبود نت

 .1تبیین جایگاه شاخصهای قابلیت اطمینان تجهیزات
 .2تشریح فرمول ،ارائه مثال عددی و محاسبه شاخصها
 .3چگونگی نحوه تحلیل و استفاده از شاخصهای قابلیت اطمینان
 .4نقش شاخصهای قابلیت اطمینان در افزایش سالمت تجهیزات

شاخص اثربخشی کلی تجهیزات

 .1افزایش دسترسی ،عملکرد و کیفیت محصوالت
 .2کاهش هزینههای سازمانی در فرآیندهای تولید
 .3اصول ،قواعد و فنون محاسبه شاخص اثربخشی کلی
تجهیزات  OEEو نحوه پیادهسازی آن در سازمان

 .1نحوه محاسبه شاخص برای خط تولید و کارخانه چگونه است!؟
 .2چگونه شاخص را برای تجهیزات مشابه و مختلف محاسبه شود؟
 .3نقش واحد نت در پیادهسازی شاخص OEE
 .4چه کسی یا واحدی در سازمان  OEEرا محاسبه کند!؟

 .1طبقه بندی و گردآوردی دادههای هزینه های نت
 .2آشنایی با تحلیل و شاخصهای هزینه های تعمیراتی
 .3اهداف و برنامههای اجرای مدیریت هزینه نت
 .4نحوه مدیریت و کاهش هزینه های نت در سازمان

 .1طبقه بندی شاخصهای هزینه مدیریت نگهداری و تعمیرات
 .2ساختار و درخت گردآوری داده های هزینه های نت چیست؟
 .3تحلیل دادههای هزینههای نت برای برنامهریزی و بودجهبندی
 .4تکنیک های تحلیل و اقدامات برای کاهش هزینه های تعمیراتی

 .1آشنایی با نحوه گردآوری دادههای چرخه عمر تجهیز
 .2معرفی استاندارد چرخه عمر تجهیز
 .3نحوه محاسبات و تحلیل چرخه عمر تجهیزات
 .4آشنایی با مفاهیم و تعاریف چرخه عمر تجهیزات

 .1تشریح چرخه عمر تجهیزات و طبقهبندی هزینههای آنها
 .2نحوه محاسبه و فرمولهای هزینه چرخه عمر تجهیزات
 .3چگونگی بهرهمندی از محاسبات هزینه چرخه عمر تجهیزات
 .4نحوه گردآوری دادههای و اطالعات محاسباتی هزینه چرخه عمر

نگهداری و تعمیرات KPI

MTBF,MTTR,MTTF

OEE

مدیریت هزینه نگهداری و
تعمیرا ت PM Cost

هزینه چرخه عمر تجهیزات
LCC

مخاطبان

تاریخ برگزاری
 6ساعت  2جلسه

واحدهای نت و

 2مرداد

تولید

 3مرداد
ساعت  10الی 13

واحدهای نت و
فنی ،مهندسی
و تولید

 6ساعت  2جلسه
 9مرداد
 10مرداد
ساعت  10الی 13
 6ساعت  2جلسه

واحدهای نت و

 16مرداد

فنی ،مهندسی

 17مرداد
ساعت  10الی 13

واحدهای نت و

 3ساعت  1جلسه

فنی ،مهندسی

 23مرداد

و تولید

ساعت  10الی 13

واحدهای نت و
فنی ،مهندسی
و تولید

 6ساعت  2جلسه
 24مرداد
 7شهریور
ساعت  10الی 13

واحدهای نت و

 3ساعت  1جلسه

فنی ،مهندسی

 14شهریور

و تولید

ساعت  10الی 13

واحدهای نت و
فنی ،مهندسی
و تولید

 6ساعت  2جلسه
 27شهریور
 28شهریور
ساعت  10الی 13
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ردیف

15

16

17

18

19

20

عنوان دوره
گردآوری دادههای قابلیت
اطمینان تجهیزات ISO 14224

بهینهسازی نگهداری و تعمیرات
پیشگیرانه PMO

مدیریت اورهال
(تعمیرات اساسی)

نرمافزار مدیریت نگهداری و
تعمیرات CMMS

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر
قابلیت اطمینان RCM

مدیریت داراییهای فیزیکی
PAM

هدف دوره

خالصه شرح دوره و پاسخ به سواالت

 .1آشنایی با استاندارد ایزو  14224ویرایش 2016
 .2روشهای گردآوری دادههای قابلیت اطمینان تجهیز
 .3جایگاه استاندارد ایزو  14224برای پیادهسازی نرم
افزار نت در سازمان های بزرگ صنعتی CMMS

 .1وضعیت دادههای تجهیزات بر اساس ایزو  14224ارزیابی کنید.
 .2چگونه شاخصهای استاندارد را در سازمان پیادهسازی کنید؟
 .3نقش استاندارد برای پیادهسازی نرمافزار مدیریت نت CMMS
 .4تحلیل دادههای نگهداری و تعمیرات در استاندارد چگونه است؟

 .1آشنایی با تکنیک بهینه سازی نگهداری پیشگیرانه
 .2مدیریت افزایش زمان دسترسی و کاهش هزینهها
 .3نحوه بازنگری و بازنویسی چکلیستهای نگهداری و
تعمیرات تجهیزات اصلی و کلیدی سازمان

 .1چگونه اثربخشی بهینهسازی نگهداری پیشگیرانه مدیریت شود؟
 .2میزان کارایی  PMOنسبت به  RCMچقدر است؟
 .3نحوه فرهنگسازی و اجرای  PMOدر سازمان چگونه باشد؟
 .4مدیریت پروژه  PMOچه شکلی ایجاد و اجرا شود؟

 .1آشنایی با مفاهیم مدیریت پروژه در نت
 .2چگونه تبیین یک پروژه تعمیرات اساسی
 .3آشنایی با مدیریت هزینه تعمیرات اساسی
 .4ارتباط بین واحدها و نقش آنها در مدیریت اورهال

 .1تبیین تعاریف و مفاهیم اصول تعمیرات اساسی
 .2مدیریت پروژه و جایگاه تعمیرات اساسی در آن
 .3نحوه بودجه بندی و تعیین هزینههای تعمیرات اساسی
 .4تهیه گزارشات و تحلیل دادههای تعمیرات اساسی

 .1آشنایی با نرمافزارهای مدیریت نگهداری و تعمیرات
 .2جایگاه نرم افزار نت با دیگر نرمافزارهای سازمان
 .3آشنایی با نحوه انتخاب و خرید یک نرم افزار نت
 .4معرفی انواع و مدلهای نرمافزار نت ایرانی و خارجی

 .1تشریح نرمافزارهای سازمانی و جایگاه نرم افزار نت در آنها
 .2تبیین انواع ماژول های یک نرم افزار نت استاندارد
 .3نحوه پیادهسازی نرم افزار نت در سازمان
 .4نقشه راه استقرار ماژولهای نرم افزار نت و ورود اطالعات در آن

 .1آشنایی با ابزارهای نت مبتنی بر قابلیت اطمینان
 .2بررسی چالشهای صنایع برای انتخاب استراتژی نت
 .3تشریح مراحل اجرای پیاده سازی نت مبتنی بر
قابلیت اطمینان  RCMدر صنایع بزرگ

 .1برای چه تجهیزاتی در سازمان  RCMرا پیادهسازی کنید؟
 .2نقش  RCMدر کاهش خرابیهای اضطراری چیست و چگونه؟
 .3آیا  RCMتکنیک خوبی برای کاهش هزینههاست؟
 .4برای استقرار  RCMدر سازمان چگونه عمل کنید؟

 .1آشنائی با اصول و روشهای تعالی م د ف و نت
 .2ترسیم نقشهراه بهبود مدیریت داراییهای فیزیکی
 .3چگونگی مدیریت و پیادهسازی و چالشها مدیریت
داراییهای فیزیکی در صنایع بزرگ کشور

 .1چالشهای پیادهسازی مدف چیست؟ و چگونه حل کنید؟
 .2از کجا آغاز کنید و چگونه مراحل پیادهسازی مدف مدیریت شود
 .3نقش نرمافزارها در پیادهسازی مدف چیست؟
 .4تفاوتهای ایزو  55001با ایزو  9001در چیست؟
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