تقویم آموزش مدیریت نگهداری و تعمیرات شش ماه اول  1398تهران
ردیف
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هدف دوره

عنوان دوره
نگهداری و تعمیرات برنامهریزی

 .1آشنایی با اصول مدیریت نگهداری و تعمیرات
 .2استقرار نگهداری و تعمیرات استانداردسازی شده
 .3آشنایی با مراحل پیادهسازی نت برنامهریزی شده به
صورت گام به گام و اجرایی با مثالهای اجرایی

شده PM

شاخصهای کلیدی عملکرد
نگهداری و تعمیرات KPI

 .1آشنایی با شاخصهای مهم در حوزه نت
 .2طبقهبندی ،محل استفاده و مفاهیم شاخصهای نت
 .3نحوه محاسبات و پیادهسازی شاخصهای نگهداری و
تعمیرات در سازمان و راهکار آنها در بهبود نت
 .1آشنایی با تکنیکهای تحلیل خرابیهای تجهیزات
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روشهای تجزیه و تحلیل
خرابیهای تجهیزات RCFA

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر
قابلیت اطمینان RCM

نگهداری و تعمیرات بهره ور
فراگیر TPM

شاخص اثربخشی کلی تجهیزات
OEE

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

 .2نحوه کاربرد و اجرای مستمر روشهای تجزیه و
تحلیل علل ریشهای خرابیهای تجهیزات RCFA

 .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؟

 .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؟

 .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

 .1افزایش دسترسی ،عملکرد و اثربخشی تجهیزات
 .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!؟

 .3فراگیری روشهای حل مسئله در صنایع تولیدی
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