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 1صفحه 

 های فیزیکی دارایی های مدیریترزومه مشاوره سیستم

 CMMSنگهداری و تعمیرات و نرم افزار نت مدیریت و 

www.irantpm.ir 

www.cmms.ir 

www.mkms.ir 

www.oee.ir 

www.pmworks.ir 

 

  

 PAMهای فیزیکی مدیریت داراییارزیابی، مشاوره و استقرار  ➢

 TPMور فراگیر نگهداری و تعمیرات بهرهارزیابی، مشاوره و استقرار  ➢

 بینانهتعمیرات پیشگیرانه و پیشارزیابی، مشاوره و استقرار مدیریت نگهداری و  ➢

 PMریزی شده سازی نگهداری و تعمیرات برنامهپیاده ➢

 و انبار تعمیرات هایدر خطوط تولیدی ، کارگاه  5Sسازی نظام آراستگی پیاده ➢
 RCMنگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان  ➢

 CMMS-EAM-MKMSهای فیزیکی داراییافزار مدیریت سازی نرمپیاده ➢

 CMMS-PMworksافزار مدیریت نت سازی نرمپیاده ➢

 TPM ور فراگیربهرهاولین وب سایت تخصصی نگهداری و تعمیرات  ➢

 

 هسوابق و خدمات مشاوران تدبیرپرداز آویژ



 نرم افزارصنعت مشاوره و پیشرو در 

 

 

 

   051-36097244- 36097243                          9188866613کد پستی   290پالک  14و  12مشهد   بلوار معلم بین معلم 

 

 2صفحه 

 های فیزیکی دارایی های مدیریترزومه مشاوره سیستم

 CMMSنگهداری و تعمیرات و نرم افزار نت مدیریت و 

 :  یساختار سازمان

 
 

 : آویژهمشاوران تدبیرپرداز شركت  یهایژگیو
 

 افزا  برای مشتریان سازمانی ارزش (1

 وجود سازمانی مبتنی بر ساختار ماتریسی  (2

 های پروژه محور در سازمانوجود ساختار و فعالیت (3

 دسترسی آسان و سریع به مدیران پروژه و کارشناسان سازمان  (4

 محور وب مدل سازمانیکسب و کارهای سازمان مبتنی بر  (5

 ها و مشتریانافزارهای بهینه و انعطاف پذیر جهت ارائه موثرتر خدمات به سازمانارائه نرم (6

 های مدیریت کیفیت ریزی شده مبتنی بر سیستمهای طرحریزی ساختار اجرایی با رویهطرح (7

  نیازهای سازمانها های متعدد متناسب بادر حوزهافزارهای تخصصی طراحی، توسعه و ارائه  نرم (8

 ترین زمان ممکنه  افزارهای تخصصی به مشتریان در کوتاهارائه خدمات سریع جهت پشتیبانی نرم (9

سببِ در صنعت به شکل کاربردی ساله مدیران و کارشناسان شرکت  22وجود سابقه اجرایی و تجربیات  (10

 ن یکی از مزیت های رقابتی قابل اتکا در ارائه خدمات به مشتریان.ارائه خدمات برتر و با کیفیت به عنوا

 

مدیر عامل

مالی و اداری

آموزش داخلی

فن آوری اطالعات  تضمین کیفیت مهندسی پروژه

آموزش نرم افزار خدمات مشاوره 

بازاریابی و امور 
مشتریان

 مسئول دفتر مشاوران
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 3صفحه 

 های فیزیکی دارایی های مدیریترزومه مشاوره سیستم

 CMMSنگهداری و تعمیرات و نرم افزار نت مدیریت و 

 نگهداری و تعمیراتحوزه مدیریت های اینترنتی معرفی سایت
 

   www.mtpa.ir                                                                                 آویژهسایت اصلی شركت مشاوران تدبیرپرداز (1

   TPM                                                           www.irantpm.irر یرات بهره ور فراگیو تعم ینگهدار یت تخصصیسا(2

 مطلب  1200  نزدیکسال سابقه  نگارش  17و  نفر عضویت 8500و  كنندهبازدید   میلیون 15بیش از          

 

   CMMS                                                                   www.cmms.irرات یو تعم یافزار نگهدارنرم  یت تخصصیسا (3

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

 OEE                                                          www.oee.ir طراحی سایت تخصصی اثربخشی كلی تجهیزات(5

 PMworks                                                                www.pmworks.irسایت تخصصی نرم افزار نگهداری و تعمیرات (6

          https://t.me/iranmaintenance                                                                       :راتیو تعم یكانال تلگرام نگهدار(7

 ttps://t.me/PMWorksh                                                              هنگهداری و تعمیرات آویژ تلگرام نرم افزار كانال(8

  https://www.instagram.com/iranmaintenance                              :نگهداری و تعمیرات  نستاگرامیا آدرس(9

 

 های نگهداری و تعمیرات مدیر پروژه
 آقای 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  PMریزی شده نگهداری و تعمیرات برنامه سابقه تدریس

 سخنران كنفرانس های نگهداری و تعمیرات در سطح كشور  –و كالج دانشگاه فردوسی مشهد 

 سال  15ت : و مشاوره نگهداری و تعمیراسابقه تدریس                 سال  22سابقه در صنعت : 
 

  های فیزیکیو مدیریت داراییهای سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات مدیر تیم پروژه

 TPM , PM , RCM , PdM, PAMمشاور پیاده سازی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات در كشور 

 (TPM.RCM,RCFA,CBMدبیر/ عضو كمیته مهندسی و اجرائی كنفرانس های ملی نگهداری و تعمیرات در كشور )

 دوره تخصصی سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات در سطح كشور 20ارائه دهنده بیش از 

  های فیزیکیو مدیریت داراییكتاب در حوزه نگهداری و تعمیرات  8ترجمه و تالیف 

https://t.me/iranmaintenance
https://t.me/PMWorks
https://www.instagram.com/iranmaintenance
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 4صفحه 

 های فیزیکی دارایی های مدیریترزومه مشاوره سیستم

 CMMSنگهداری و تعمیرات و نرم افزار نت مدیریت و 
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 5صفحه 

 های فیزیکی دارایی های مدیریترزومه مشاوره سیستم

 CMMSنگهداری و تعمیرات و نرم افزار نت مدیریت و 

 شرکت مشاوران تدبیرپرداز آویژه سوابق اجرائی
 

 (1397نفر ساعت آموزش ) 7500های فیزیکی در سطح کشور بیش از های آموزش مدیریت نت و داراییبرگزاری کالس (1

 (1397های فیزیکی شرکت گاز استان فارس )مشاور و ارزیاب مدیریت دارایی (2

 (1397های فیزیکی شرکت گاز استان تهران )ارزیابی مدیریت داراییمشاور و  (3

 (1397شرکت کویرتایر ) TPMمشاور سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر  (4

 ( 1396 – 1397های برقی آبی خوزستان )مشاور ارشد شرکت تعمیرات و راه اندازی نیروگاه (5

 (1397-1396یکی شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان )های فیزمشاور و ارزیابی مدیریت دارایی (6

 (1397-1396شرکت پاالیش گاز بیدبلند ) RCMمشاوره نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان  (7

 (1396نفر ساعت آموزش ) 4000های فیزیکی در سطح کشور بیش از های آموزش مدیریت نت و داراییبرگزاری کالس (8

 (1396های فیزیکی شرکت پاالیش گاز فجر جم )ارزیابی مدیریت داراییمشاوره ارزیابی و خود (9

 (1396)ارزیابی نگهداری و تعمیرات شرکت کویر تایر  (10

 (1396)ارزیابی نگهداری و تعمیرات شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان  (11

 (1396سازمان فقط در سال ) 22در بیش از   PMworksنصب و استقرار نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات  (12

 ( 1396در شرکت مخابرات ) CMMS-MKMS-EAMهای فیزیکی افزار مدیریت داراییمشاوره و نصب نرم (13

 (1395مشاوره در نصب و استقرار نرم افزاری مدیریت نگهداری و تعمیرات پتروشیمی تندگویان ماهشهر ) (14

ت برنامه ریزی شده در صنعت آب و برق استان خوزستان سد کرخه، سد برگزاری دوره های آموزش نگهداری و تعمیرا (15

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

 (1395نصب نرم افزار مدیریت انبار قطعات یدکی در آتش نشانی مشهد ) (16

 (1395در مصباح انرژی ) RCMبرگزاری دوره آموزش نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان  (17

 در پرین بتن آمود RCM افزار نگهداری و تعمیرات مبتنی بر تجزیه و تحلیل نت مبتنی بر قابلیت اطمینانسازی نرمپیاده (18

 CMMS (1395)افزارهای نگهداری و تعمیرات در نرم RCMتحلیل سیستم نت مبتنی بر قابلیت اطمینان  (19

 برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران  RCMسازی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان ارائه مدل پیاده (20

 (95) برای صنایع بزرگ کشور PMOریزی شده ارائه مدل بهینه سازی نگهداری و تعمیرات برنامه (21
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 6صفحه 

 های فیزیکی دارایی های مدیریترزومه مشاوره سیستم

 CMMSنگهداری و تعمیرات و نرم افزار نت مدیریت و 

 (1395ولیدی و خدماتی در کشور )سازمان ت 55در  CMMS-PMworksافزار مدیریت نگهداری و تعمیرات نصب نرم (22

در بزرگترین شرکت داروی سازی کشور متجمع تولیدی  CMMS-MKMSهای فیزیکی افزار مدیریت دارایینصب نرم (23

 (1395و تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران )

در شرکت ستاره آرمان توس)بزرگترین مجتمع  CMMS-MKMS-EAMهای فیزیکی افزار مدیریت دارایینصب نرم (24

 (1395اداری، آپارتمانی و تجاری مشهد( )

 (1395گردآوری اطالعات و داده های تجهیزات تاسیسات و ابنیه آتش نشانی مشهد ) (25

 (1395نفر ساعت آموزش ) 2700های فیزیکی در سطح کشور بیش از دارایی نت و های آموزش مدیریتبرگزاری کالس (26

 (1395در گروه انتخاب )اصفهان( برند اسنوا ) PMبرگزاری دوره آموزش نت برنامه ریزی شده  (27

 (1395در شرکت پلیمری آریاساسول ) RCM-RMهای قابلیت اطمینان برگزاری دوره آموزش تحلیل داده (28

 (1395حفاری اسرکیش )در اهواز  14224های قابلیت اطمینان استاندارد ایزو برگزاری دوره آموزش گردآوری داده (29

 (1395ارزیابی نگهداری و تعمیرات نیروگاه توس مشهد ) (30

 CMMS (1395)برگزاری کنفرانس نرم افزار نگهداری و تعمیرات  (31

 RCM (1394-1395)دوره آموزشی در زمینه نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان  10برگزاری بیش از  (32

 (1394نفر ساعت آموزش ) 2200های فیزیکی در سطح کشور بیش از و داراییهای آموزش مدیریت نت برگزاری کالس (33

 (1394خودارزیابی مدیریت دارایی های فیزیکی و نقشه راه پایانه های نفتی ایران ) (34

 (1394در شرکت اکتشافات نفتی ) CMMS-MKMS-EAMنصب نرم افزار مدیریت دارایی های فیزیکی  (35

 (1394در فوالد نیشابور )سومین فوالد بزرگ کشور( ) TPMسازی نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر پیاده (36

 (1394سازمان تولیدی و خدماتی در کشور ) 12در  CMMS-PMworksافزار مدیریت نگهداری و تعمیرات نصب نرم (37

 (1394ارزیابی مدیریت نگهداری و تعمیرات فوالدسازی خراسان ) (38

 (1394در شرکت عالیس ) CMMS-MKMS-EAMمدیریت دارایی های فیزیکی  نصب نرم افزار (39

 (1393نفر ساعت آموزش ) 1500های فیزیکی در سطح کشور بیش از های آموزش مدیریت نت و داراییبرگزاری کالس (40

 (1393ارزیابی نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق ) (41

 (1393یزیکی در پاالیشگاه گاز بیدبلند )برگزاری کالس مدیریت دارایی های ف (42
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 7صفحه 

 های فیزیکی دارایی های مدیریترزومه مشاوره سیستم

 CMMSنگهداری و تعمیرات و نرم افزار نت مدیریت و 

 (1393ماهشهر ) -پتروشیمی مارون  CMMSمهندسی نرم افزار نگهداری و تعمیرات  (43

 (1393ماهشهر ) -پتروشیمی تندگویان  CMMSمهندسی نرم افزار نگهداری و تعمیرات  (44

  (1393)مشاوره سیستم مدیریت نت پرین بتن آمود  MKMS – CMMSنصب نرم افزار  (45

 (1393در قطار شهری مشهد ) 5Sپایش و نظارت بر نظام آراستگی  (46

 (92در شرکت مهندسی پرسی گاز ایران )تابستان  PM Worksمشاوره سیستم نت ، کالس های نت و نرم افزار  (47

 (1392برگزاری کالس های آموزشی و کاربردی در پتروشیمی فجر )بهار  (48

 1390همایش ملی نت بهره ور فراگیر تهران  دومینبرگزاری مشارکت در  (49

 (1391ارزیابی نگهداری و تعمیرات پتروشیمی جم ماهشهر ) (50

 (1392های آموزش و مشاوره حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات در پتروشیمی جم ماهشهر )برگزاری کالس (51

 برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی در زمینه نگهداری و تعمیرات در صنایع پتروشیمی ، نفت و گاز  (52

 برداری قطار شهری مشهدبهره تهای فیزیکی در شرکارائه طرح استقرار مدیریت دارایی (53

 (1394-1392مشاور سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات قطار شهری مشهد ) (54

 (1392مشاوره سیستم مدیریت نت آتش نشانی مشهد )بهمن  MKMS – CMMSنصب نرم افزار  (55

 (1392برگزاری کارگاه آموزشی نت در کنفرانس مهندسی مکانیک در مشهد )آبان  (56

 (1390برگزاری کنفرانس کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات در مشهد )آذر ماه  (57

 (1391از برترین تجربیات اجرای نگهداری و تعمیرات در تهران )اردیبهشت برگزاری کنفرانس الگو برداری مشارکت در  (58

 (1391)بهار MKMS CMMS طراحی ، تحلیل و برنامه نویسی نرم افزار مدیریت دانش نگهداری و تعمیرات  (59

 (1392مشاوره سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات بیمارستان رضوی مشهد ) (60

 (1392در بیمارستان رضوی مشهد ) MKMSاستقرار نرم افزار نگهداری و تعمیرات مبتنی بر مدیریت دانش  (61

 (1396الی  1389)  PMworksافزار نگهداری و تعمیرات نرم  78ارائه بیش از  (62

 (1392چناران ) -در شرکت عالیس  MKMSاستقرار نرم افزار نگهداری و تعمیرات مبتنی بر مدیریت دانش  (63

 چناران -در کارگاه های تعمیرات عالیس  5Sیش و نظارت بر نظام آراستگی پا (64

 در کارگاه تعمیرات و انبار کارخانه پرین بتن آمود  5Sپایش و نظارت بر نظام آراستگی  (65



 نرم افزارصنعت مشاوره و پیشرو در 

 

 

 

   051-36097244- 36097243                          9188866613کد پستی   290پالک  14و  12مشهد   بلوار معلم بین معلم 

 

 8صفحه 

 های فیزیکی دارایی های مدیریترزومه مشاوره سیستم

 CMMSنگهداری و تعمیرات و نرم افزار نت مدیریت و 

 یزیکی و نگهداری و تعمیراتهای فهای چاپ شده در زمینه مدیریت داراییمعرفی كتاب
 

         

       
 

 ساله 17با قدمت فیزیکی های های مدیریت نگهداری و تعمیرات و مدیریت داراییاولین وب سایت تخصصی سیستم

www.irantpm.ir 
 

 شرکت مشاوران تدبیرپرداز آویژه

 051-36097244    تلفن:  

 051-36097243:     فکس 

 

www.mtpa.ir                           info@mtpa.ir 

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

 9188866613پستی : کد
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