بسته آموزش جامع
نگهداری و تعمیرات و مدیریت داراییهای فیزیکی
شامل  22دوره از تمامی مباحث تخصصی
سطحبندی مناسب از مبتدی تا پیشرفته
مناسب برای تمام پرسنل و مدیران فنی سازمانهای تولیدی و خدماتی
مبتنی بر تجربیات و پروژههای واقعی در صنعت (با مثالهای اجرایی)
دانلود آسان و سریع از طریق وبسایت
صدور گواهینامه حضور در دوره

مدرس :آقای ناصر جاللی
* * 25سال سابقه کار در صنعت

* * 17سال مشاور سیستمهای مدیریت نگهداری و تعمیرات و داراییهای فیزیکی
* *مدرس ،مشاور ،ارزیاب و ارائهدهنده نرمافزارهای نت CMMS

تلفن:

05136097244

* *سابقه تدریس در دانشگاه و کالج فردوسی مشهد

فاکس:

05136097243

* *مدیرعامل شرکت مشاوران تدبیرپرداز آویژه

سایت:

www.irantpm.ir

* *طراح و نویسنده وبسایت نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر

واتساپ:

09153163393
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نحوه ثبت نام ،دریافت دوره و گواهینامه
	*اینترنتی
کلیه دورههای آموزشی از طریق اینترنت در سایت نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر به آدرس  www.irantpm.irدر دسترس
و قابل تهیه است .شما میتوانید به صورت آنالین یک یا چند دوره را انتخاب کنید و هزینه آن را اینترنتی پرداخت و لینکهای
فیلم ،جزوه ،کتاب ،استاندارد و دیگر مستندات دورهها را برای دانلود دریافت نمایید.
	*پست پیشتاز (تنها در صورت خرید کل دورهها)
امکان تهیه کلیه دورههای آموزشی به صورت یکجا به روی فلش مموری ،فاکتور رسمی و دریافت گواهینامههای آموزشی از طریق
پست پیشتاز میباشد ،برای این منظور با شماره تماس مقابل هماهنگ کنید)05136097244( .
اگر از دورههای آموزشی استفاده کردهاید و نیاز به صدور گواهینامه دارید ،موارد زیر را مد نظر داشته باشید:
	*هزینه صدور هر گواهینامه  25هزار تومان میباشد.
	*هزینه بستهبندی و پست پیشتاز 25 ،هزار تومان است.
در صورتی که بیش از  1گواهینامه بخواهید ،برای گواهینامه اول  50هزار تومان و برای موارد بعدی ،فقط هزینه صدور گواهینامه را
پرداخت نمایید( .به طور مثال در صورتی که نیاز به  3گواهینامه داشته باشید ،مبلغ نهایی 100 ،هزار تومان خواهد شد).
در گواهینامه قید میشود که شما دوره آموزشی مذکور را به مدت یک یا دو روز حضور داشتهاید .گواهینامهها به شکل لمینتشده،
همراه با مهر شرکت و مهر برجسته میباشند و کام ً
ال قابل ارائه به سازمان هستند.
نمونه تصویر گواهینامه را در شکل زیر مشاهده میکنید.

دوره آموزشی

طرحریزی فرایندهای مدیریت
نگهداری و تعمیرات ()DPM
این دوره به طور تخصصی در مورد طراحی فرایندهای نگهداری و تعمیرات
ارائه شده است.
مفهوم فرایند چیست؟ در این دوره آموزشی ،انواع فرایندهای سازمانی تقسیمبندی و جایگاه فرایند نت در
سازمان تشریح شده است .در ادامه مباحث زیر ارائه و پیشنهاد شده است :یک نمونه طراحی فرایند و گردش
کارهای زیرفرایندهای نت ،چندین فلوچارت گردش کار مدیریت نگهداری و تعمیرات و پیشنهادات الزم برای
طراحی فرایند مدیریت نگهداری و تعمیرات.
	*اهداف:

*آشنایی با فرایندهای مهم نگهداری و تعمیرات
*طراحی فرایندهای نگهداری و تعمیرات

*آشنایی با شناسنامه فرایند و بهبود فرایندهای نت
	*خالصه محتوی:

*مفاهیم پایه و کلیدی فرایند در یک سیستم مدیریتی

*فرایندهای سازمان و جایگاه فرایند نگهداری و تعمیرات
*تشریح فرایند نگهداری و تعمیرات

*لیست زیرفرایندهای مهم و کلیدی حوزه نگهداری و تعمیرات
*نحوه ترسیم فرایند نت و زیر فرایندهای آن
*تهیه شناسنامه فرایند نگهداری و تعمیرات

*نمونه های طراحی روش اجرایی و فلوچارت گردش کار نت در صنایع بزرگ و متوسط
	*مستندات دریافتی:
*جزوه ( ،)PDFفیلمهای دوره (سه عدد فیلم حدودا بین  ۳۰الی  ۴۵دقیقه) و دریافت مستندات ،استانداردها
و نمونههای مطرحشده در دوره.

*بعد از خرید و بازگشت به سایت ،لینک صفحه دانلود مستندات را مشاهده خواهید کرد .در این مرحله
میتوانید تمام مستندات فوق را دانلود کنید.
برای دریافت دوره «طرحریزی فرایندهای مدیریت نگهداری و تعمیرات  »DPMمیتوانید از طریق
 QRCodeباالی صفحه یا لینک زیر به سایت نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر مراجعه کنید:

www.irantpm.ir
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دوره آموزشی

نگهداری و تعمیرات برنامهریزیشده PM
این دوره بسیار مهم کلیدی است و شما را در پیاده سازی مدیریت نگهداری و
تعمیرات پیشگیرانه و پیشبیینانه راهنمایی کامل میکند.
از آنجا که این دوره مبنا و پایه حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات است ،به صورت حرفهای طرحریزی شده و
شما دقیقا چیزی را دریافت میکنید که در کالسها و جلسات مشاوره در محل کارخانجات ارائه میشود .شما
میتوانید به صورت گامبهگام تعاریف و مراحل استقرار سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات برنامهریزیشده را
فرا گرفته و به خوبی در سازمان خود پیادهسازی کنید.
	*اهداف:

*آشنایی با اصول مدیریت نگهداری و تعمیرات

*استقرار نگهداری و تعمیرات استانداردسازیشده
*آشنایی با مراحل پیادهسازی نت برنامهریزیشده

به صورت گامبهگام و اجرایی با مثالهای کاربردی

	*خالصه محتوی:

*تعریف انواع اقدامات در مدیریت نت

*چگونه چکلیستهای نگهداری برنامهریزیشده ایجاد میشود؟
*نقش تحلیل خرابیهای اضطراری در بهبود چکلیستهای PM
*موانع و مشکالت پیادهسازی  PMچیست و چگونه رفع کنید؟
*سطوح مختلف نگهداری و تعمیرات

*مدیریت تجهیزات را چگونه شروع کنید؟ (تشریح به صورت گامبهگام و مبتنی بر استانداردها)
*شاخصهای موثر در نگهداری و تعمیرات برنامهریزیشده
	*مستندات دریافتی:

*جزوه  ،استانداردها  ،کتاب نت بهرهور فراگیر  ،TPMفیلمهای دوره (تعداد شش عدد فیلم حدودا بین  ۳۰الی
 ۴۵دقیقه) و دریافت مجموعهای از فرمهای بسیار کلیدی و مهم در حوزه سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات

*بعد از خرید و بازگشت به سایت ،لینک صفحه دانلود مستندات را مشاهده خواهید کرد .در این مرحله
میتوانید تمام مستندات فوق را دانلود کنید.
برای دریافت دوره «نگهداری و تعمیرات برنامهریزیشده  »PMمیتوانید از طریق  QRCodeباالی صفحه
یا لینک زیر به سایت نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر مراجعه کنید:

www.irantpm.ir
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دوره آموزشی

کدینگ تجهیزات و کدینگ قطعات یدکی
در این دوره بخوبی نحوه کدگذاری درست و استاندارد و ساده قطعات یدکی و از
آن مهمتر تجهیزات سازمان را فراخواهید گرفت و با انواع مدلهای طبقهبندی
آنها آشنا میشوید که زیربنای بسیاری از فعالیتهای بعدی نگهداری و
تعمیرات میباشد.
	*اهداف:

*آشنایی با مدلهای کدگذاری تجهیزات سازمان

*آشنایی با طبقهبندی و گروهبندی تجهیزات
*آشنایی با مدلهای کدگذاری قطعات یدکی

*طبقهبندی و گروهبندی قطعات یدکی و دلیل آن
	*خالصه محتوی:

*تشریح فلسفه کدگذاری تجهیزات و قطعات یدکی در حوزه نت
*مدلهای کدگذاری و استاندارد تجهیزات و قطعات یدکی

*تفاوتها و اختالف کدگذاری در تجهیزات و قطعات یدکی

*نحوه بهرهمندی از کدگذاریها در مدیریت نگهداری و تعمیرات
	*مستندات دریافتی:

*جزوه ( ،)PDFکتاب نت بهرهور فراگیر  ،TPMفیلمهای دوره (سه عدد فیلم حدودا بین
 ۳۰الی  ۴۵دقیقه +یک فیلم پرسش و پاسخ) و دریافت مستندات ،استانداردها و نمونههای مطرحشده در دوره.

*بعد از خرید و بازگشت به سایت ،لینک صفحه دانلود مستندات را مشاهده خواهید کرد .در این مرحله
میتوانید تمام مستندات فوق را دانلود کنید.

برای دریافت دوره «کدینگ تجهیزات و کدینگ قطعات یدکی» میتوانید از طریق  QRCodeباالی صفحه
یا لینک زیر به سایت نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر مراجعه کنید:

www.irantpm.ir
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دوره آموزشی

نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM
این دوره همراه با مثالهای اجرایی در کارخانجات ایران میباشد و بسیار شما
را در پیادهسازی نت بهرهور فراگیر کمک میکند.
پیشنیاز این مبحث ،دو دوره «نگهداری و تعمیرات برنامهریزیشده  »PMو «نظام آراستگی  »5Sمیباشد که
میتوانید آنها را از سایت تهیه کنید .دوره «نگهداری و تعمیرات اپراتوری» نیز جزو مباحث تکمیلی دوره نت
بهرهور فراگیر میباشد که نسبت به تهیه آن تردید نکنید!
	*اهداف:

*آشنایی با ارکان کلیدی  TPMو پیادهسازی آنها

*کاهش اتالفات و هزینههای تولید و نت تجهیزات

*نحوه استقرار و کاهش ریسکهای پیادهسازی نت
بهرهور فراگیر  TPMدر سازمانهای تولیدی

	*خالصه محتوی:

*نت بهرهور فراگیر چقدر میتواند برای سازمان شما موثر باشد؟

*ارکان ویرایش سوم نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر

*نحوه پیادهسازی و اجرای نت بهرهور فراگیر در سازمان چگونه است؟
*مهمترین ارکان در پیادهسازی نت بهرهور فراگیر

*مراحل اجرای نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر

*نحوه مجابکردن مدیریت ارشد سازمان برای استقرار TPM

*چگونه نت بهرهور فراگیر را در سازمان فرهنگسازی کنید؟

*میزان تاثیر استقرار  TPMدر کاهش هزینههای تولید و تعمیرات
	*مستندات دریافتی:

*جزوه ( ،)PDFکتاب نت بهرهور فراگیر  ،TPMکتابهای مرجع و انگلیسی ،فیلمهای دوره (سه عدد
فیلم حدودا بین  ۳۰الی  ۴۵دقیقه +یک فیلم پرسش و پاسخ) و دریافت مستندات ،استانداردها
و نمونههای مطرحشده در دوره.

*بعد از خرید و بازگشت به سایت ،لینک صفحه دانلود مستندات را مشاهده خواهید کرد .در این مرحله
میتوانید تمام مستندات فوق را دانلود کنید.

برای دریافت دوره «نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر  »TPMمیتوانید از طریق  QRCodeباالی صفحه
یا لینک زیر به سایت نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر مراجعه کنید:

www.irantpm.ir
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دوره آموزشی

نظام آراستگی  5Sدر حوزه
نگهداری و تعمیرات
دورهای بسیار کاربردی و شامل نمونههای اجرایی در سطح کارخانجات که
توصیه میشود برای پیادهسازی نت بهرهور فراگیر حتما تهیه شود.
	*اهداف:

*تشریح اصول و ارکان نظام آراستگی

*آشنایی با نحوه استقرار نظام آراستگی در نت
*چگونگی مدیریت چالشهای پیادهسازی 5S

*آشنایی به حوزههای نظام آراستگی در تعمیرات

	*خالصه محتوی:

*تبیین دامنه نظام آراستگی در نگهداری و تعمیرات

*تشریح اصول  ۵گانه نظام آراستگی مطابق مدل ژاپنی

*نمونه فعالیتهای نظام آراستگی در کارگاههای تعمیراتی
*نحوه استقرار نظام آراستگی در صنایع بزرگ کشور

	*مستندات دریافتی:
*جزوه ( ،)PDFفیلمهای دوره (چهار عدد فیلم حدودا بین  ۳۰الی  ۴۵دقیقه) و دریافت مستندات ،نمونه چک
لیستهای ارزیابی ،کتاب و نمونههای مطرحشده در دوره.

*بعد از خرید و بازگشت به سایت ،لینک صفحه دانلود مستندات را مشاهده خواهید کرد .در این مرحله
میتوانید تمام مستندات فوق را دانلود کنید.

برای دریافت دوره «نظام آراستگی  5Sدر حوزه نگهداری و تعمیرات» میتوانید از طریق  QRCodeباالی
صفحه یا لینک زیر به سایت نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر مراجعه کنید:

www.irantpm.ir
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دوره آموزشی

نگهداری و تعمیرات اپراتوری AM
این دوره یکی از اصلیترین ارکان نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر را شرح
داده و مسیر شما را برای استقرار این برنامه ،هموار میکند.
دوره نت اپراتوری با استفاده از مثالها ،نمونههای اجرایی و فرمهای آماده ،شما را در پیادهسازی نگهداری و
تعمیرات خودگردان راهنمایی میکند .به این ترتیب کام ً
ال متوجه خواهید شد که برای استقرار این رکن مهم
«نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر» چگونه عمل کنید و موفق باشید.
	*اهداف:

*آشنایی با پیادهسازی نگهداری و تعمیرات اپراتوری
*حذف و کنترل خرابیهای تکراری و اضطراری

*نحوه فرهنگسازی نگهداری و تعمیرات اپراتوری

*کاهش هزینههای نگهداری و تعمیرات تجهیز محور

	*خالصه محتوی:

*چگونه نت اپراتوری را در سازمان فرهنگسازی کنید؟

*با  ۷گام پیادهسازی بهینه و موثر نت اپراتوری آشنا شوید( .بسیار مهم و کلیدی)

*مدیریت سازمان به دنبال چیست؟ و چگونه او را متقاعد کنید.
*نمونه فرمهای پرشده برای نت اپراتوری چگونه است؟
*نحوه ارزیابی و مدیریت نت اپراتوری

*چالشها و موانع پیادهسازی نت چیست؟
	*مستندات دریافتی:

*جزوه ( ،)PDFکتاب نت بهرهور فراگیر  ،TPMکتابهای مرجع انگلیسی ،نمونه فرمهای آماده برای
پیادهسازی ،فیلمهای دوره (چهار عدد فیلم حدودا بین  ۳۰الی  ۴۵دقیقه) و دریافت مستندات
و نمونههای مطرحشده در دوره.
*بعد از خرید و بازگشت به سایت ،لینک صفحه دانلود مستندات را مشاهده خواهید کرد .در این مرحله
میتوانید تمام مستندات فوق را دانلود کنید.

برای دریافت دوره «نگهداری و تعمیرات اپراتوری  »AMمیتوانید از طریق  QRCodeباالی صفحه یا
لینک زیر به سایت نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر مراجعه کنید:

www.irantpm.ir
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دوره آموزشی

نگهداری و تعمیرات پیشبینانه PdM

(پایش وضعیت)

یک نقشه راه بسیار مفید و کاربردی برای سازمانهایی که قصد پیادهسازی
پایش وضعیت را دارند.
برای اینکه بتوانید نظام پایش وضعیت را مستقر کنید ،این دوره سیستم مدیریت نت پیشبینانه و استراتژی
پیادهسازی را مدل کرده و مراحل استقرار آن را تشریح میکند .افرادی که تصمیم به پیادهسازی پایش وضعیت
آنالیز روغن ،ارتعاشات ،صداسنجی ،ترموگرافی و غیره را دارند ،از این دوره میتوانند نهایت استفاده را ببرند.
	*اهداف:

*آشنایی با مفاهیم و تعاریف حوزه نت پیشبینانه

*تشریح مراحل استقرار در سازمان

*چگونگی کاهش هزینههای تعمیراتی سازمان

*تشخیص ضرورت نت پیشبینانه برای سازمان
	*خالصه محتوی:

*جایگاه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در حوزه فنی

*نحوه تشخیص تجهیزات موردنیاز نت پیشبینانه PdM

*تشریح مدلهای پایش وضعیت  CMدر نت پیشبینانه PdM

*روشها و مراحل پیادهسازی نت پیشبینانه در صنایع بزرگ

	*مستندات دریافتی:
*جزوه ( ،)PDFکتاب ،استانداردها ،فیلمهای دوره (چهار عدد فیلم حدودا بین  ۳۰الی  ۴۵دقیقه) و دریافت
مستندات و نمونههای مطرحشده در دوره.

*بعد از خرید و بازگشت به سایت ،لینک صفحه دانلود مستندات را مشاهده خواهید کرد .در این مرحله
میتوانید تمام مستندات فوق را دانلود کنید.
برای دریافت دوره «نگهداری و تعمیرات پیشبینانه  »PdMمیتوانید از طریق  QRCodeباالی صفحه یا
لینک زیر به سایت نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر مراجعه کنید:

www.irantpm.ir
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دوره آموزشی

استراتژی حذف خرابیهای اضطراری
(خرابی صفر) ZB
این دوره برای شما که میخواهید موفقیتهای مهمی در واحد فنی کسب کنید،
بسیار مهم است .در این دوره به شکل تخصصی به مراحل  5گانه استراتژی
حذف خرابیهای اضطراری پرداخته میشود.
توجه کنید که پیشنیاز شرکت در این آموزش ،دورههای «نگهداری و تعمیرات برنامهریزیشده « ،»PMنگهداری
و تعمیرات بهرهور فراگیر  »TPMو «نگهداری و تعمیرات اپراتوری  »AMمیباشد که توصیه میشود حتما
این  3پیشنیاز را مد نظر داشته باشید.
	*اهداف:

*افزایش دسترسی تجهیزات و کاهش هزینههای نت
*مبانی حذف خرابیهای اضطراری و تکراری

*نحوه اجرای و استقرار استراتژی صفر درصد خرابی
تجهیزات در سازمان (استراتژی خرابی صفر)

	*خالصه محتوی:

*چگونه استراتژی صفر درصد خرابی پیادهسازی شود؟

*مزایا و نتایج استراتژی صفر درصد خرابی در سازمان چیست؟

*چگونگی فرهنگسازی پرسنل تولید و نت در صفر درصد خرابی

*نحوه گزارش و شاخصهای اثربخشی به مدیریت چگونه باشد؟
	*مستندات دریافتی:

*جزوه ( ،)PDFکتاب ،استانداردها ،فیلمهای دوره (شش عدد فیلم حدودا بین  ۳۰الی  ۴۵دقیقه) و دریافت
مستندات و نمونههای مطرحشده در دوره.

*بعد از خرید و بازگشت به سایت ،لینک صفحه دانلود مستندات را مشاهده خواهید کرد .در این مرحله
میتوانید تمام مستندات فوق را دانلود کنید.
برای دریافت دوره «استراتژی حذف خرابیهای اضطراری  »ZBمیتوانید از طریق  QRCodeباالی
صفحه یا لینک زیر به سایت نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر مراجعه کنید:

www.irantpm.ir
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دوره آموزشی

روشهای تجزیه و تحلیل خرابیهای
تجهیزات RCFA
در این دوره ما به بررسی پنج تکنیک مهم در تجزیه و تحلیل علل ریشهای
خرابی تجهیزات میپردازیم که به صورت کاربردی و اجرایی و همراه با مستندات
بسیار خوبی برای مطالعه و استفاده تقدیم شده است.
توجه کنید که پیشنیاز شرکت در این آموزش ،دوره «نگهداری و تعمیرات برنامهریزیشده  »PMمیباشد که
توصیه میشود حتما این آن را مد نظر داشته باشید.
	*اهداف:

*آشنایی با تکنیکهای تحلیل خرابیهای تجهیزات

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

*فراگیری روشهای حل مسئله در صنایع تولیدی
	*خالصه محتوی:

*چگونه روشهای تحلیل خرابی را در سازمان فرهنگسازی کنید؟
*تشریح  ۵تکنیک موثر در تجزیه و تحلیل علل ریشهای خرابیها
*نمونه و مثالهای اجرایی جهت ایده گرفتن

*اولویتبندی و نحوه استفاده از تکنیکهای  RCFAچگونه است؟

*نقش  RCFAدر کاهش خرابیهای اضطراری و هزینههای نت

*خروجی  RCFAرا چگونه به مدیریت گزارش دهید؟
	*مستندات دریافتی:

*جزوه ( ،)PDFکتاب ،استانداردها ،فیلمهای دوره (هشت عدد فیلم حدودا بین  ۳۰الی  ۴۵دقیقه) و دریافت
مستندات و نمونههای مطرحشده در دوره.

*بعد از خرید و بازگشت به سایت ،لینک صفحه دانلود مستندات را مشاهده خواهید کرد .در این مرحله
میتوانید تمام مستندات فوق را دانلود کنید.

برای دریافت دوره «روشهای تجزیه و تحلیل خرابیهای تجهیزات  »RCFAمیتوانید از طریق QRCode
باالی صفحه یا لینک زیر به سایت نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر مراجعه کنید:

www.irantpm.ir
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دوره آموزشی

شاخصهای کلیدی عملکرد نگهداری و
تعمیرات  KPIاستاندارد EN15341
در این دوره به معرفی استانداردها و کتابهای مرجع در زمینه شاخصهای
کلیدی عملکرد مدیریت نگهداری و تعمیرات پرداخته میشود.
بهترین و مهمترین شاخصهای کاربردی در زمینه پیادهسازی ،محاسبه و تحلیل آنها در این دوره برای شما
ارائه خواهد گردید .همچنین متن کامل استاندارد  EN15341در مستندات دریافتی شما تقدیم حضور میشود
که میتواند راهنمای خوبی برای پیشرفت کار شما در این زمینه فراهم کند.
	*اهداف:

*آشنایی با شاخصهای مهم در حوزه نت

*طبقهبندی ،محل استفاده و مفاهیم شاخصهای نت

*نحوه محاسبات و پیادهسازی شاخصهای نگهداری
و تعمیرات در سازمان و راهکار آنها در بهبود نت
	*خالصه محتوی:

*چگونگی انتخاب شاخصهای نت متناسب با کارخانه و سازمان
*چگونگی هدفگذاری گام به گام برای شاخصهای نت

*با کمبود دادهها در سطح سازمان چطوری شاخص داشته باشید؟

*بهترین شاخصهای نت در کاهش توقفات و هزینههای نت کدامند؟
	*مستندات دریافتی:

*جزوه ( ،)PDFکتاب ترجمه فارسی استاندارد  ،EN15341استانداردها ،فیلمهای دوره (شش عدد فیلم حدودا
بین  ۳۰الی  ۴۵دقیقه 2 +عدد فیلم پرسش و پاسخ) و دریافت مستندات و نمونههای مطرحشده در دوره.

*بعد از خرید و بازگشت به سایت ،لینک صفحه دانلود مستندات را مشاهده خواهید کرد .در این مرحله
میتوانید تمام مستندات فوق را دانلود کنید.
برای دریافت دوره «شاخصهای کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیرات  »KPIمیتوانید از طریق QRCode
باالی صفحه یا لینک زیر به سایت نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر مراجعه کنید:

www.irantpm.ir
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دوره آموزشی

شاخصهای قابلیت اطمینان
MTBF, MTTR, MTTF
در این دوره به معرفی شاخصهای قابلیت اطمینان و شرح مهمترین آنها
خواهیم پرداخت.
این دوره بسیار تخصصی بوده و شاخصهای ذکرشده با مثالهای عددی و جزئیات کامل شرح داده شده است.
کلیه سواالت و ابهامات شما در خصوص این  3شاخص ،مانند بازه دادهها ،مقطع محاسبه و نحوه تحلیل آنها
توضیح داده شده است تا شما در استقرار این شاخصها در سازمان به طور کامل راهنمایی شوید.
	*اهداف:

*آشنایی با شاخصهای قابلیت اطمینان تجهیزات
*نحوه محاسبه و تحلیل و تهیه گزارشات

*تشریح خطاها ،ایرادات و مشکالت تحلیل شاخصها
*چگونگی بهرهمندی از شاخصها برای بهبود نت
	*خالصه محتوی:

*تبیین جایگاه شاخصهای قابلیت اطمینان تجهیزات

*تشریح فرمول ،ارائه مثال عددی و محاسبه شاخصها

*چگونگی نحوه تحلیل و استفاده از شاخصهای قابلیت اطمینان
*نقش شاخصهای قابلیت اطمینان در افزایش سالمت تجهیزات
	*مستندات دریافتی:
*جزوه ( ،)PDFاستانداردها ،فیلمهای دوره (چهار عدد فیلم حدودا بین  ۳۰الی  ۴۵دقیقه) و دریافت مستندات
و نمونههای مطرحشده در دوره.

*بعد از خرید و بازگشت به سایت ،لینک صفحه دانلود مستندات را مشاهده خواهید کرد .در این مرحله
میتوانید تمام مستندات فوق را دانلود کنید.
برای دریافت دوره «شاخصهای قابلیت اطمینان  »MTTF ،MTTR ،MTBFمیتوانید از طریق
 QRCodeباالی صفحه یا لینک زیر به سایت نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر مراجعه کنید:

www.irantpm.ir
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دوره آموزشی

شاخص اثربخشی کلی تجهیزات OEE
در این دوره به طور تخصصی به تبیین ماهیت شاخص  OEEو طرح  6اتالف
عمده در تجهیزات ،به وسیله تجربیات و مستندات مربوطه خواهیم پرداخت.

کلیه سواالت و ابهامات در خصوص پیادهسازی و محاسبه شاخص  OEEپاسخ داده خواهد شد .شرکت مشاوران
تدبیرپرداز آویژه ،در خصوص این شاخص کتاب ،دوره آموزشی ،وبسایت اینترنتی و نرمافزار تخصصی تهیه
کرده است .شما با تهیه این دوره آموزشی ،کتاب ،فیلم دوره و دموی رایگان نرمافزار  OEEرا یکجا دریافت
خواهید کرد.
	*اهداف:

*افزایش دسترسی ،عملکرد و کیفیت محصوالت

*کاهش هزینههای سازمانی در فرآیندهای تولید

*اصول ،قواعد و فنون محاسبه شاخص اثربخشی کلی
تجهیزات  OEEو نحوه پیادهسازی آن در سازمان

	*خالصه محتوی:

*تاریخچه شاخص OEE

*شاخص  OEEچیست؟

*نحوه محاسبه شاخص  OEEچگونه است؟

*نحوه محاسبه شاخص برای خط تولید و کارخانه چگونه است؟
* تشریح شش اتالف بزرگ تجهیزات و اجزاء آنها

*چگونه شاخص را برای تجهیزات مشابه و مختلف (خط تولید ،کارخانه) محاسبه کنید؟
*نقش واحد نت در پیادهسازی شاخص OEE

*چه کسی یا واحدی باید در سازمان  OEEرا محاسبه کند؟

	*مستندات دریافتی:

*جزوه ( ،)PDFاستانداردها ،کتاب «اثربخشی کلی تجهیزات  ،»OEEفیلمهای دوره (شش عدد فیلم حدودا
بین  ۳۰الی  ۴۵دقیقه) ،دموی رایگان نرمافزار  OEEو دریافت مستندات و نمونههای مطرحشده در دوره.

*بعد از خرید و بازگشت به سایت ،لینک صفحه دانلود مستندات را مشاهده خواهید کرد .در این مرحله
میتوانید تمام مستندات فوق را دانلود کنید.

برای دریافت دوره «شاخص اثربخشی کلی تجهیزات  »OEEمیتوانید از طریق  QRCodeباالی صفحه یا
لینک زیر به سایت نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر مراجعه کنید:

www.irantpm.ir
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دوره آموزشی

مدیریت هزینه نگهداری و تعمیرات
PM COST
در این دوره به تشریح انواع مدلهای محاسباتی هزینههای نگهداری و تعمیرات
پرداخته میشود و بهترین مدل برای مدیریت نگهداری و تعمیرات معرفی و با
نمونه مثالی نحوه محاسبات تشریح میگردد.
عالوه بر موضوعات باال ،توضیحات کاملی در خصوص شاخصها و گزارشات هزینههای نگهداری و تعمیرات
صحبت میشود .چگونگی تحلیل آنها در جهت پیشرو بودن در برنامهریزی ،مدیریت نت و بودجهبندی به طور
کامل برای شما توضیح داده خواهد شد.
	*اهداف:

*طبقهبندی و گردآوردی دادههای هزینههای نت

*آشنایی با تحلیل و شاخصهای هزینههای تعمیراتی
*اهداف و برنامههای اجرای مدیریت هزینه نت

*نحوه مدیریت و کاهش هزینههای نت در سازمان
	*خالصه محتوی:

*مدل های محاسبه هزینههای نگهداری و تعمیرات

*نحوه طبقهبندی و گروهبندی هزینههای نگهداری و تعمیرات
*نمونه محاسبه هزینه نت تجهیزات

*شاخصها و گزارشات هزینههای نگهداری و تعمیرات

*تحلیل دادههای هزینههای نت برای برنامهریزی و بودجهبندی
*نکات مهم و پیشنهادی برای محاسبه و تحلیل هزینههای نت

	*مستندات دریافتی:
*جزوه ( ،)PDFاستانداردها ،فیلمهای دوره (سه عدد فیلم حدودا بین  ۳۰الی  ۴۵دقیقه) و دریافت مستندات
و نمونههای مطرحشده در دوره.

*بعد از خرید و بازگشت به سایت ،لینک صفحه دانلود مستندات را مشاهده خواهید کرد .در این مرحله
میتوانید تمام مستندات فوق را دانلود کنید.
برای دریافت دوره «مدیریت هزینه نگهداری و تعمیرات  »PM Costمیتوانید از طریق  QRCodeباالی
صفحه یا لینک زیر به سایت نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر مراجعه کنید:

www.irantpm.ir
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دوره آموزشی

هزینه چرخه عمر تجهیزات LCC
این دوره «برای اولین بار در کشور» به طور تخصصی بر هزینه عمر تجهیز در
راستای نگهداری و تعمیرات و داراییهای فیزیکی برگزار میشود.
در اکثر دورههای مشابه به مباحث اقتصاد مهندسی و تصمیمگیری خرید تجهیزات برای ساخت کارخانجات جدید
پرداخته میشود ،ولی در این دوره به مدیریت هزینههای چرخه عمر در راستای کمینهکردن آنها میپردازد
و برای کسانی که در واحدهای فنی و حوزه برنامهریزی نت از هر رسته و رشته تحصیلی که باشند ،دید خوبی
نسبت به مدیریت هزینههای نت و داراییهای فیزیکی سازمان میدهد.
	*اهداف:

*آشنایی با نحوه گردآوری دادههای چرخه عمر تجهیز
*معرفی استاندارد چرخه عمر تجهیز

*نحوه محاسبات و تحلیل چرخه عمر تجهیزات

*آشنایی با مفاهیم و تعاریف چرخه عمر تجهیزات
	*خالصه محتوی:

*تشریح چرخه عمر تجهیزات و طبقهبندی هزینههای آنها

*نحوه محاسبه و فرمولهای هزینه چرخه عمر تجهیزات

*چگونگی بهرهمندی از محاسبات هزینه چرخه عمر تجهیزات

*نحوه گردآوری دادههای و اطالعات محاسباتی هزینه چرخه عمر
	*مستندات دریافتی:
*جزوه ( ،)PDFاستانداردها ،فیلمهای دوره (شش عدد فیلم حدودا بین  ۳۰الی  ۴۵دقیقه) و دریافت مستندات
و نمونههای مطرحشده در دوره.

*بعد از خرید و بازگشت به سایت ،لینک صفحه دانلود مستندات را مشاهده خواهید کرد .در این مرحله
میتوانید تمام مستندات فوق را دانلود کنید.

برای دریافت دوره «هزینه چرخه عمر تجهیزات  »LCCمیتوانید از طریق  QRCodeباالی صفحه یا لینک
زیر به سایت نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر مراجعه کنید:

www.irantpm.ir
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دوره آموزشی

گردآوری دادههای قابلیت اطمینان تجهیزات
ISO 14224
این دوره بسیار بسیار مهم بوده و نکات مربوط به دوره آموزشی «نگهداری و
تعمیرات برنامهریزیشده  »PMرا به طور پیشرفتهتر تشریح میکند.

این دوره دید شما را نسبت به مسائل مهم گردآوری دادهها مانند :نحوه گردآوری دادههای تجهیزات ،فرمهای
استاندارد واحد نت ،جایگاه دادهها ،تعریف مرز تجهیز و نوع دادههای مهم برای گردآوری و تعریف شاخصها باز
میکند .این آموزش برای شروع کار در جهت پیشرفت فعالیتهای  PMبسیار توصیه میشود.
	*اهداف:

*آشنایی با استاندارد ایزو  ۱۴۲۲۴ویرایش ۲۰۱۶

*روشهای گردآوری دادههای قابلیت اطمینان تجهیز

*جایگاه استاندارد ایزو  ۱۴۲۲۴برای پیادهسازی نرم افزار نت
 CMMSدر سازمان های بزرگ صنعتی
	*خالصه محتوی:

*تاریخچه ایجاد استاندارد ایزو ۱۴۲۲۴
*کیفیت دادههای نگهداری و تعمیرات

*ساختار شکست یک خرابی چگونه است؟
*چه دادههایی در نت باید گردآوری شود؟

*استانداردسازی و طبقهبندی انواع خرابی و مکانیزم خرابی
*هرم طبقهبندی و مراحل تجهیزات یک سازمان

*درخت تجهیز برای تجهیزات مهم و کلیدی در سازمان چگونه است؟
*شاخصهای مهم و کلیدی در حوزه مدیریت نت در استاندارد

*ارائه لیست استانداردهای تحلیل دادههای نگهداری و تعمیرات
	*مستندات دریافتی:
*جزوه ( ،)PDFاستانداردها ،فیلمهای دوره (سه عدد فیلم حدودا بین  ۳۰الی  ۴۵دقیقه) و دریافت مستندات
و نمونههای مطرحشده در دوره.

*بعد از خرید و بازگشت به سایت ،لینک صفحه دانلود مستندات را مشاهده خواهید کرد .در این مرحله
میتوانید تمام مستندات فوق را دانلود کنید.
برای دریافت دوره «گردآوری دادههای قابلیت اطمینان تجهیزات  »ISO 14224میتوانید از طریق
 QRCodeباالی صفحه یا لینک زیر به سایت نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر مراجعه کنید:

www.irantpm.ir
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دوره آموزشی

بهینهسازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
PMO
این دوره برای کارخانجاتی که تجربه اجرای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
 PMرا دارند ،بسیار مهم است.
این دوره به طور گام به گام به شما کمک میکند که چگونه محتوای دانشی و فنی چکلیستهای گذشته
را بازنگری و اصالح کنید و به چه نکاتی توجه داشته باشید .ضمن اینکه اهداف عمده بهینهسازی نگهداری
پیشگیرانه در راستای کاهش هزینههای تعمیرات و افزایش آمادهبکاری تجهیزات را بررسی میکند .تهیه این
دوره به شما یک دید کلی میدهد که از کجا و چگونه بروی کاهش خرابیهای اضطراری تجهیزات تمرکز کنید.
	*اهداف:

*آشنایی با تکنیک بهینهسازی نگهداری پیشگیرانه
*مدیریت افزایش زمان دسترسی و کاهش هزینهها

*نحوه بازنگری و بازنویسی چکلیستهای نگهداری و
تعمیرات تجهیزات اصلی و کلیدی سازمان
	*خالصه محتوی:

*جایگاه بهینهسازی نگهداری پیشگیرانه در فرایندهای سازمان
*اهداف بهینهسازی نگهداری پیشگیرانه

*چگونه اثربخشی بهینهسازی نگهداری پیشگیرانه مدیریت شود؟
*میزان کارایی  PMOنسبت به  RCMچقدر است؟

*مراحل اجرای بهینهسازی نگهداری پیشگیرانه در سازمان به صورت گام به گام

*چگونه بهینهسازی نگهداری پیشگیرانه در کاهش هزینههای سازمان موثر است؟

*شاخصهای مهم در بازنگری بهینهسازی نگهداری پیشگیرانه
	*مستندات دریافتی:

*جزوه ( ،)PDFفیلمهای دوره (سه عدد فیلم حدودا بین  ۳۰الی  ۴۵دقیقه) و دریافت مستندات
و نمونههای مطرحشده در دوره.

*بعد از خرید و بازگشت به سایت ،لینک صفحه دانلود مستندات را مشاهده خواهید کرد .در این مرحله
میتوانید تمام مستندات فوق را دانلود کنید.
برای دریافت دوره «بهینهسازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه  »PMOمیتوانید از طریق  QRCodeباالی
صفحه یا لینک زیر به سایت نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر مراجعه کنید:

www.irantpm.ir
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دوره آموزشی

مدیریت ابزار نگهداری و تعمیرات TM
در این دوره به صورت تخصصی گامهای اجرایی مدیریت ابزار به عنوان یکی
از مالکهای ارزیابی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات بررسی میشود.
مدیریت ابزار فنی یکی از بخشهای مهم در مدیریت داراییهای فیزیکی یا حوزه نگهداری و تعمیرات میباشد
که نگهداشت ،مدیریت استهالک و موجودی آنها بسیار مهم هستند .از آنجا که اکثر واحدها نسبت به آنچه
که در این حوزه نیاز است اطالعات کافی ندارند ،در این دوره سعی شده است کلیه موارد موردنیاز بررسی شود.
	*اهداف:

*آشنایی با مبحث مدیریت ابزار نگهداری و تعمیرات
*محاسبه ارزش ابزار نت

*آشنایی با چرخه عمر ابزار فنی در سازمان
	*خالصه محتوی:

*تعاریف پایه برای مدیریت ابزار نت

*اهمیت مدیریت ابزار نت در مدیریت نگهداری و تعمیرات
*چرخه عمر ابزارهای فنی
*نظام آراستگی ابزار نت

*مراحل گام به گام سیستمی مدیرت ابزار نت
*مراحل گام به گام اجرایی مدیریت ابزار نت
*کالیبراسیون ابزار نت

*شاخصها و سنجش اثربخشی مدیریت ابزار نت
	*مستندات دریافتی:
*جزوه ( ،)PDFفیلمهای دوره (چهار عدد فیلم حدودا بین  ۳۰الی  ۴۵دقیقه) و دریافت مستندات
و نمونههای مطرحشده در دوره.

*بعد از خرید و بازگشت به سایت ،لینک صفحه دانلود مستندات را مشاهده خواهید کرد .در این مرحله
میتوانید تمام مستندات فوق را دانلود کنید.

برای دریافت دوره «مدیریت ابزار نگهداری و تعمیرات  »TMمیتوانید از طریق  QRCodeباالی صفحه یا
لینک زیر به سایت نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر مراجعه کنید:

www.irantpm.ir
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دوره آموزشی

مدیریت اورهال (تعمیرات اساسی)
در این دوره به صورت تخصصی گامهای اجرایی مدیریت ابزار به عنوان یکی
از مالکهای ارزیابی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات بررسی میشود.
مدیریت ابزار فنی یکی از بخشهای مهم در مدیریت داراییهای فیزیکی یا حوزه نگهداری و تعمیرات میباشد
که نگهداشت ،مدیریت استهالک و موجودی آنها بسیار مهم هستند .از آنجا که اکثر واحدها نسبت به آنچه
که در این حوزه نیاز است اطالعات کافی ندارند ،در این دوره سعی شده است کلیه موارد موردنیاز بررسی شود.
	*اهداف:

*آشنایی با مفاهیم مدیریت پروژه در نت

*چگونه تبیین یک پروژه تعمیرات اساسی
*مراحل چرخه عمر تعمیرات اساسی
	*خالصه محتوی:

*تبیین تعاریف و مفاهیم اصول تعمیرات اساسی

*مدیریت پروژه و جایگاه تعمیرات اساسی در آن
*چرخه عمر پروژه اورهال

*شرح فعالیتهای هر مرحله از چرخه عمر اورهال

*انواع گزارشات و پایشهای تعمیرات اساسی

*لیستی از فعالیتهای عمده در تعمیرات اساسی در کارخانجات بزرگ

	*مستندات دریافتی:
*جزوه ( ،)PDFفیلمهای دوره (سه عدد فیلم حدودا بین  ۳۰الی  ۴۵دقیقه) ،استاندارد  BMBOK 2017و
دریافت مستندات و نمونههای مطرحشده در دوره.

*بعد از خرید و بازگشت به سایت ،لینک صفحه دانلود مستندات را مشاهده خواهید کرد .در این مرحله
میتوانید تمام مستندات فوق را دانلود کنید.
برای دریافت دوره «مدیریت اورهال؛ تعمیرات اساسی» میتوانید از طریق  QRCodeباالی صفحه یا لینک
زیر به سایت نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر مراجعه کنید:

www.irantpm.ir
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دوره آموزشی

نرمافزار مدیریت نگهداری و تعمیرات
CMMS
در این دوره به صورت کامل حوزه نرمافزار نگهداری و تعمیرات بررسی شده و
مفاهیم و ماژولهای پایه یک نرمافزار استاندارد نت تشریح میشود.
در این دوره اطالعات کامل در زمینه انتخاب ،خرید و پیادهسازی نرم افزار در سازمان انجام شده و چکلیست
منتخب برای این امر ارائه شده است .همچنین دو نرمافزار استاندارد و مهم در صنعت به صورت کامل دمو
میشود تا مخاطبان به خوبی با نرمافزارهای حرفهای نگهداری و تعمیرات آشنا شوند.
	*اهداف:

*آشنایی با نرمافزارهای مدیریت نگهداری و تعمیرات
*جایگاه نرمافزار نت با دیگر نرمافزارهای سازمان
*آشنایی با نحوه انتخاب و خرید یک نرمافزار نت

*معرفی انواع و مدلهای نرمافزار نت ایرانی و خارجی
	*خالصه محتوی:

*تشریح نرمافزارهای سازمانی و جایگاه نرمافزار نت در آنها
*هدف از پیادهسازی نرمافزار نت در سازمان چیست؟
*تبیین انواع ماژولهای یک نرمافزار نت استاندارد
*نحوه پیادهسازی نرمافزار نت در سازمان

*موانع و چالشهای پیادهسازی نرمافزار نت

*ارائه دمو کامل از دو نوع نرمافزار نگهداری و تعمیرات

*چکلیست ارزیابی نرمافزارهای نگهداری و تعمیرات برای صنایع بزرگ جهت انتخاب و خرید نرم افزار نت
	*مستندات دریافتی:
*جزوه ( ،)PDFفیلمهای دوره (سه عدد فیلم حدودا بین  ۳۰الی  ۴۵دقیقه +دو فیلم دمو نرمافزار) ،کتاب
نرمافزار نت  ،CMMSچک لیست ارزیابی نرم افزار های نگهداری و تعمیرات برای صنایع بزرگ و دریافت
مستندات و نمونههای مطرحشده در دوره.

*بعد از خرید و بازگشت به سایت ،لینک صفحه دانلود مستندات را مشاهده خواهید کرد .در این مرحله
میتوانید تمام مستندات فوق را دانلود کنید.
برای دریافت دوره «نرمافزار مدیریت نگهداری و تعمیرات  »CMMSمیتوانید از طریق  QRCodeباالی
صفحه یا لینک زیر به سایت نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر مراجعه کنید:

www.irantpm.ir
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دوره آموزشی

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان
RCM
در این دوره به صورت مفصل به تشریح مراحل پیادهسازی  RCMو مراحل
انتخاب بهترین تکنیک نگهداری و تعمیرات تجهیزات پرداخته میشود.
در این دوره با اصول ،مراحل و نیازمندیهای پیادهسازی  RCMآشنا خواهید شد و نحوه انتخاب تجهیزات
و انجام  RCMرا فرا خواهید گرفت .توجه داشته باشید برای استفاده حداکثری از این دوره ،آموزشهای زیر
پیشنیاز میباشند« ،»PM»، «RCFA»، «KPI« :شاخصهای قابلیت اطمینان» و «»ISO 14224
	*اهداف:

*آشنایی با ابزارهای نت مبتنی بر قابلیت اطمینان

*بررسی چالشهای صنایع برای انتخاب استراتژی نت

*تشریح مراحل اجرای پیادهسازی نت مبتنی بر قابلیت اطمینان  RCMدر صنایع بزرگ

	*خالصه محتوی:

*تاریخچه نگهداری و تعمیرات و  RCMدر دنیا

*تعاریف نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM

*برای چه تجهیزاتی در سازمان  RCMرا پیادهسازی کنید؟

*نقش  RCMدر کاهش خرابیهای اضطراری چیست و چگونه؟
*آیا  RCMتکنیک خوبی برای کاهش هزینههاست؟

*برای استقرار  RCMدر سازمان چگونه عمل کنید؟
*مراحل  ۷گانه فرایند پیادهسازی RCM

*نحوه انتخاب بهترین تکنیک فعالیتهای نگهداری و تعمیرات توسط RCM

*نکات کلیدی و مهم در استقرار RCM

	*مستندات دریافتی:
*جزوه ( ،)PDFاستاندارد ،فیلمهای دوره (شش عدد فیلم حدودا بین  ۳۰الی  ۴۵دقیقه) ،دریافت مستندات
و نمونههای مطرحشده در دوره.

*بعد از خرید و بازگشت به سایت ،لینک صفحه دانلود مستندات را مشاهده خواهید کرد .در این مرحله
میتوانید تمام مستندات فوق را دانلود کنید.
برای دریافت دوره «نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان  »RCMمیتوانید از طریق QRCode
باالی صفحه یا لینک زیر به سایت نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر مراجعه کنید:

www.irantpm.ir
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دوره آموزشی

مدیریت داراییهای فیزیکی PAM
در این دوره آموزشی شما مراحل استقرار مدیریت داراییهای فیزیکی را فرا
خواهید گرفت و با اصول و استانداردهای آن آشنا خواهید شد.
پیشنیاز این دوره کلیه دورههای آموزشی است که در سایت نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر ارائه شده است.
با ترکیب این دورهها شما به صورت کاربردی و اصولی و از کل به جزء با مراحل پیادهسازی سیستمهای مدیریت
دارایی های فیزیکی و نگهداری و تعمیرات آشنا میشوید .در دوره مذکور چالشها ،موانع و نحوه پیادهسازی
مدیریت داراییهای فیزیکی تشریح خواهد شد.
	*اهداف:

*آشنایی با اصول و روشهای تعالی مدف و نت

*ترسیم نقشهراه بهبود مدیریت داراییهای فیزیکی

*چگونگی مدیریت و پیادهسازی و چالشهای مدیریت
داراییهای فیزیکی در صنایع بزرگ کشور
	*خالصه محتوی:

*اهداف و مزایای پیادهسازی مدیریت دارایی فیزیکی

*مفاهیم پایه و جایگاه مدلهای تعالی نگهداری و تعمیرات
*چالشهای پیادهسازی مدف چیست؟ و چگونه حل کنید؟

*از کجا و چگونه مراحل پیادهسازی مدیریت داراییهای فیزیکی
را آغاز کنید؟
*تدوین نقشه راه مدیریت داراییهای فیزیکی

*نقش نرمافزارها در پیادهسازی مدف چیست؟

*تفاوتهای ایزو  ۵۵۰۰۱با ایزو  ۹۰۰۱در چیست؟
	*مستندات دریافتی:

*جزوه ( ،)PDFاستانداردهای ایزو  55001 ،55000و  ،55002فیلمهای دوره (سه عدد فیلم حدودا بین
 ۳۰الی  ۴۵دقیقه) ،دریافت مستندات و نمونههای مطرحشده در دوره.

*بعد از خرید و بازگشت به سایت ،لینک صفحه دانلود مستندات را مشاهده خواهید کرد .در این مرحله
میتوانید تمام مستندات فوق را دانلود کنید.

برای دریافت دوره «مدیریت داراییهای فیزیکی  »PAMمیتوانید از طریق  QRCodeباالی صفحه یا
لینک زیر به سایت نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر مراجعه کنید:

www.irantpm.ir
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دوره آموزشی

مدیریت موجودی قطعات یدکی
این دوره به تبیین مباحث کنترل موجودی قطعات یدکی در حوزه مدیریت
نگهداری و تعمیرات میپردازد.

این دوره برای کسانی که در واحد برنامهریزی نت و فنی فعالیت میکنند ،اصول کار کنترل موجودی را آموزش
میدهد تا با حداقلهای کنترل موجودی قطعات یدکی به صورت کاربردی آشنا شده و بخصوص برای قطعات
پرمصرف سازمان نقطه سفارش  ROPو مقدار سفارش اقتصادی  EOQرا تعیین کنند.
	*اهداف:

*آشنایی با فنون مدیریت موجودی

*آشنایی با تعیین نقطه و مقدار سفارش برای قطعات
*مفاهیم کنترل موجودی

*نحوه بهبود زمان تامین قطعات یدکی در نت

	*خالصه محتوی:

*اهداف کنترل موجودی قطعات یدکی
*وظایف و مراحل کنترل موجودی

*طبفه بندی موجودی انبار قطعات یدکی در حوزه فنی
*چالش های انبارداری قطعات یدکی در ایران

*تکنیک و روش مدیریت موجودی قطعات یدکی تجهیزات
*شناسنامه قطعات یدکی و تهیه دادههای خرید

*تعیین نقطه سفارش مجدد ROP

*تغیین مقدار سفارش اقتصادی EOQ

*شاخصهای مدیریت کنترل موجودی قطعات یدکی انبار

*مثال های عددی نمونه برای تعیین نقطه سفارش  ROPو مقدار سفارش اقتصادی EOQ

	*مستندات دریافتی:

*جزوه ( ،)PDFفیلمهای دوره (چهار عدد فیلم حدودا بین  ۳۰الی  ۴۵دقیقه) ،دریافت مستندات
و نمونههای مطرحشده در دوره.

*بعد از خرید و بازگشت به سایت ،لینک صفحه دانلود مستندات را مشاهده خواهید کرد .در این مرحله
میتوانید تمام مستندات فوق را دانلود کنید.

برای دریافت دوره «مدیریت موجودی قطعات یدکی» میتوانید از طریق  QRCodeباالی صفحه یا لینک
زیر به سایت نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر مراجعه کنید:

www.irantpm.ir
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