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 8 از   1 صفحه 

 

 

       یلجال ناصر    نام و نام خانوادگي :

           09120557437             : شماره همراه 

 naserjalali@gmail.com               :   آدرس ايميل
 

 مديرعامل شرکت مشاوران تدبير پرداز آويژه 

 (و نرم افزار های فيزيکيو مديريت دارايي تگهداری و تعميرای مديريت نهاسيستم فعاليت در ) 

 فوق ليسانس فني و مهندسي پروسس(ی کسب و کار، دکترا)   سال 27سابقه کار در صنعت :  

 سال 17:   تگهداری و تعميراهای مديريت نسيستم و مشاوره   سابقه کار در آموزش

 سي مشهدو کالج دانشگاه فردو دسيسابقه تدريس در دانشگاه فردوسي مشهد گروه مهندسي صنايع دانشکده مهن
 

 نفر عضويت  8500بازديد کننده و   ميليون 20از با بيش   TPM    www.irantpm.ir نگهداری و تعميرات بهره ور فراگير

 CMMS           ww.cmms.irwنرم افزار نگهداری و تعميرات 

    PMworks            www.pmworks.irت ديريت نافزار منرم

          OEE                             www.oee.ir اثر بخشي کلي تجهيزات

 عضو فعال 2300با بيش از    https://t.me/iranmaintenanceکانال تلگرام مديريت نگهداری و تعميرات  

  عضو فعال2500با بيش از  iranmaintenance@کانال اينستاگرام نگهداری و تعميرات 
 

 های فیزیکی و نگهداری و تعمیرات های چاپ شده در زمینه مدیریت دارایی معرفی کتاب 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.irantpm.ir/
http://www.cmms.ir/
http://www.pmworks.ir/
http://www.oee.ir/
https://t.me/iranmaintenance
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 8 از   2 صفحه 

 

 شرکت مشاوران تدبیرپرداز آویژه ییرااجسوابق 

 سوابق مشاوره

 سال اجرا  حوزه   عنوان رديف 

 PAM 1399 طراحي و تدوين نظام نگهداری و تعميرات شهرداری مشهد   1

 PM 1399 مديريت نگهداری و تعميرات شرکت کاشي فيروزه مشاوره سيستم   2

 1398 ارزيابي زر فروکتوز ارزيابي سيستم مديريت نگهداری و تعميرات شرکت   3

 1398 ارزيابي شرکت فوالد خراسان TPMور فراگير ارزيابي نت بهره   4

 1398 ارزيابي ارزيابي سيستم مديريت نگهداری و تعميرات شرکت ايران ترانسفو ری  5

 PAM 1398 های فيزيکي در شرکت برق جنوب استان کرمان مشاوره سيستم مديريت دارايي  6

 PAM 1397 های فيزيکي شرکت گاز استان فارسدارايي ارزيابي و مشاوره مديريت  7

 PAM 1397 های فيزيکي شرکت گاز استان تهرانارزيابي و مشاوره مديريت دارايي  8

 TPM 1397 شرکت کويرتاير  TPMمشاور سيستم مديريت نگهداری و تعميرات بهره ور فراگير   9

 PM 1396-97 خوزستان قي آبيهای برمشاور ارشد شرکت تعميرات و راه اندازی نيروگاه   10

 RCM 1396 شرکت پااليش گاز بيدبلند   RCMمشاوره نگهداری و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان   11

 1396 ارزيابي ارزيابي نگهداری و تعميرات شرکت کوير تاير  12

 PAM 1396 های فيزيکي شرکت پااليش گاز فجر جممشاوره ارزيابي و خودارزيابي مديريت دارايي   13

 1396 ارزيابي تعميرات شرکت توزيع برق جنوب استان کرمانارزيابي نگهداری و   14

 PM 1396 مشاوره سيستم مديريت نگهداری و تعميرات شرکت مخابرات استان خراسان رضوی   15

 CMMS 1395 مشاوره در نصب و استقرار نرم افزاری مديريت نگهداری و تعميرات پتروشيمي تندگويان ماهشهر  16

 CMMS 1395 داده های تجهيزات تاسيسات و ابنيه آتش نشاني مشهد اطالعات و وری گردآ  17

 PM 1395 مشاوره سيستم مديريت نگهداری و تعميرات مجتمع توليدی و تحقيقاتي انستيتو پاستور )بزرگترين داروسازی کشور(   18

 1395 ارزيابي ارزيابي نگهداری و تعميرات نيروگاه توس مشهد   19

 PM 1395 )بزرگترين مجتمع اداری، آپارتماني و تجاری مشهد(  نگهداری و تعميرات شرکت ستاره آرمان توسمديريت  مشاوره سيستم  20

 PAM 1394 خودارزيابي مديريت دارايي های فيزيکي و نقشه راه پايانه های نفتي ايران  21

 PM 1394 مشاوره سيستم مديريت نگهداری و تعميرات شرکت اکتشافات نفتي  22

 1394 ارزيابي هداری و تعميرات شرکت بهره برداری نفت و گاز شرقبي نگارزيا  23

 TPM 1394 در فوالد خراسان TPMسازی نگهداری و تعميرات بهره ور فراگير پياده   24

 PM 1392-94 مشاور سيستم مديريت نگهداری و تعميرات قطار شهری مشهد   25

 CMMS 1393 هشهرما  -مارون پتروشيمي  CMMSمهندسي نرم افزار نگهداری و تعميرات   26

 CMMS 1393 ماهشهر -پتروشيمي تندگويان  CMMSمهندسي نرم افزار نگهداری و تعميرات   27

 5S 1393 در کارگاه تعميرات و انبار کارخانه پرين بتن آمود   5Sپايش و نظارت بر نظام آراستگي   28

 PM 1392 مشاوره سيستم مديريت نگهداری و تعميرات شرکت عاليس   29

 PM 1392 مشاوره سيستم مديريت نگهداری و تعميرات بيمارستان رضوی مشهد   30
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 8 از   3 صفحه 

 

 سال اجرا  حوزه   عنوان رديف 

 PM 1392 مشاوره سيستم مديريت نگهداری و تعميرات شرکت پرين بتن آمود   31

 1392 ارزيابي ارزيابي نگهداری و تعميرات پتروشيمي جم ماهشهر  32

 

 CMMS-PMWorksافزار نگداری و تعمیرات سازی نرم سوابق ارائه و پیاده 

 سال شرکت رديف  سال شرکت رديف 

 1392 گاز  يپرس  2 1392 یراز یسرم ساز  1

 1392 غرب شمال  4 1392 يمس کابل  3

 1392 يي طال ابيآس  6 1392 زانير لياست  5

 1392 فوالد جنوب  مجتمع  8 1392 پوراتوس من  گلنان  7

 1392 یراز یساز سرم  10 1392 خدمات تجارت  شرکت  9

 1393 فراورده های نسوز مهرگداز شرکت  12 1392 ن يلفاف زر  عيصنا شرکت  11

 1393 استيل البرز شرکت  14 1393 صنعت برق سپاهان  شتازانيپ شرکت  13

 1393 آبلوله  شرکت  16 1393 آبلوله بسپار  شرکت  15

 1393 صنعتي رفسنجان مجتمع  18 1393 زيست فناوری سيتك  شرکت  17

 1393 نباتي ارجان نوين  روغن  20 1393 یزيفخر ترش  اتيلبن  19

 1394 اروند چرخ شرکت  22 1393 شرو رفسنجان بل پيو کا سيم  21

 1394 توسعه و توليد شيرهای صنعتي رستا گروه  شرکت  24 1394 بهسازی صنايع چوب ايران  شرکت  23

 1394 کيوان مرغ پرطالئي مهاباد  شرکت  26 1394 نقش تاك  آرتا  25

 1394 ی رو  صانع  28 1394 آرد آذين نشاسته  شرکت  27

 1394 مك( يم )ماکارونشناخو  ييغذا مواد  30 1394 شفيق  شرکت  29

 1395 دوده فام  شرکت  32 1395 سازان سامان گستر نه ي به شرکت  31

 1395 اکتوورکو  34 1395 پودر مشهد  یمتالوژ شرکت  33

 1395 يميش پکا  36 1395 رانيشم  هي تهو منيا  35

 1395 روز يتوسعه قطعات خودرو پ گروه   38 1395 مهر  نيليآ پارس  37

 1395 سازان شمش  40 1395 سازان زنجان  دياس  39

 1395 گرگان و دشت ور يدام و ط خوراك  42 1395 صندل گرگان  چوب  41

 1395 گرگان  نه يب راش  44 1395 گلستان  وريط يصنعت کشتارگاه   43

 1395 ز يسهند فلوت تبر شرکت  46 1395 لوازم  رينص  45

 1395 قائم کرج  مارستانيب  48 1395 گان يلوله گستر گلپا شرکت  47

 1396 رگاد بهمن پاسا  نيچ دانه   50 1396 ن ينائ آرافن  49

 1396 ان يمحمد لنياتي پل عيصنا  52 1396 سازان لنگليم  51

 1396 ( يشرق )پپس  سانين  54 1396 هيما رانيا  53
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 8 از   4 صفحه 

 

 سال شرکت رديف  سال شرکت رديف 

 1396 سلولز فارس )اصفهان(  آرا  56 1396 ن يگستر تام نديفرآ  55

 1396 صنعت  هانيک   58 1396 س يماتر سينف  ی بندو بسته  چاپ  57

 1396 صدرا قشم  انيک   60 1396 ( رازيسلولز فارس )ش آرا  59

 1396 زرشوران  یطال  يمعدن ع يگسترش معادن و صنا  62 1396 ن يگام آفر كيو الست نگير  61

 1396 ايپا مبنا  64 1396 يزمان گلچکان  63

 1396 هن يسبز م عتيطب  66 1396 ك يپالست بسپار  65

 1396 فلز توس زانير  68 1396 نه يگر  ييغذا عيصنا  67

 1396 بهانسار   70 1396 کاله آمل  يگوشت یهافرآورده   69

 1397 كيپالست نيزر  72 1397 تابان رهنمون  پرتو  71

 1397 ياتم یانرژ سازمان  74 1397 سازان زنجان  دياس  73

 1397 فالر  76 1397 ان يپارس ستيکاتال  75

 1397 انيو توسعه نفت و گاز محمد يمهندس  78 1397 جنوب  شگران يصنعت پو قالب  77

 1397 ت يسولف پارس  80 1397 د يکارب رانيا  79

 1397 کاران نسوز  معدن  82 1397 رامپکو  81

 1397 رانيا يقيتزر یهافراورده   84 1397 ه ي آت نيتام  83

 1397 يگرج ت ييسکويب  86 1397 پ يپا یزيا  85

 1397 ثنا( ييايمياستحکام )گروه ش  چسب  88 1397 ن يخم وميسيليفروس  87

 1397 روکش گرگان ايميک   90 1397 کرمان  ريکو الماس  89

 1398 خزر  کانسار  92 1398 تخت يپا زانير فوالد  91

 1398 ان يرانيسامانه زمرد ا ايميک   94 1398 سنجابك  93

 1398 محور سامان رول  96 1398 مس چهل کوره نصرت آباد مجتمع  95

 1398 ا يآس دي حد نينگ  98 1398 و گوشت سپهان  ريش  دامداران  97

 1398 آمل فراصنعت  100 1398 2451 يتعاون  99

 1398 گوشت مشهد  يصنعت مجتمع  102 1398 گلستان  د ي شورابه  101

 1398 ايآس يپزشک اسوه   104 1398 پارسمعدن  کومه  103

 1398 رپليبا ی دي تول شرکت  106 1398 ايميس ی دي تول شرکت  105

 1398 ا يچوب آر مازند  108 1398 تالشگران  يمعدن يصنعت شرکت  107

 1398 ان يگستر ل يميش  110 1398 بهمن  مارستانيب  109

 1398 ايگلستان کاغذ پرش افت يو باز ساخت  112 1398 رانيا رگدازيد  111

 1398 دکو يش  114 1398 ی راز دانشگاه   113

 1399 ن يآباطعم پرش  116 1398 مرغ يو کلوچه س كيک   115

 1399 ان يفوالد فجر صوف  118 1399 تاژيآرم  يبهداشت ينيچ  117

    120 1399 س يتکس یمد  119
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 8 از   5 صفحه 

 

 

 

 CMMS- MKMSافزار نگهداری و تعمیرات سازی نرم پیاده سوابق ارائه و 

 سال عنوان رديف 

 1398 ويرتايردر شرکت ک  CMMS-MKMS-EAMپياده سازی نرم افزار   1

 1396 در شرکت مخابرات CMMS-MKMS-EAMهای فيزيکي افزار مديريت دارايينصب نرم   2

 1395 نصب نرم افزار مديريت انبار قطعات يدکي در آتش نشاني مشهد   3

 1395 داروسازی کشور( )بزرگترين مجتمع توليدی و تحقيقاتي انستيتو پاستور در   CMMS-MKMSهای فيزيکي افزار مديريت دارايينصب نرم   4

 1395 )بزرگترين مجتمع اداری، آپارتماني و تجاری مشهد( شرکت ستاره آرمان توس CMMS-MKMS-EAMهای فيزيکي افزار مديريت دارايي نصب نرم  5

 1394 رکت اکتشافات نفتي در ش CMMS-MKMS-EAMنصب نرم افزار مديريت دارايي های فيزيکي   6

 1394 در شرکت عاليس  CMMS-MKMS-EAMايي های فيزيکي نصب نرم افزار مديريت دار  7

 1393 مشاوره سيستم مديريت نت پرين بتن آمود  MKMS  – CMMSنصب نرم افزار    8

 1392 مشاوره سيستم مديريت نت آتش نشاني مشهد  MKMS  – CMMSنصب نرم افزار    9

 1392 در بيمارستان رضوی مشهد  MKMS – CMMSاستقرار نرم افزار نگهداری و تعميرات مبتني بر مديريت دانش   10
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 8 از   6 صفحه 

 

 سوابق آموزشی و پژوهشی 

 ها کتاب

 (1399واژگان و مفاهیم نگهداشت ) BS EN 13306:2017استاندارد  (1

 (1399های قابلیت اطمینان توزیع نیروی برق ) نحوه محاسبه و تحلیل شاخص  IEEE 1366:2012استاندارد  (2

 (1397ملکرد مدیریت نگهداری و تعمیرات )های کلیدی ع شاخص  EN15341: 2007استاندارد  (3

 ( 1396های حذف خرابی اضطراری )استراتژی  (4

 (1395های هیدرولیک )یپیشگیری از خراب (5

 ( 1393های فزیکی )سیستم مدیریت دارایی ISO 55000:2014 ،ISO 55001:2014 ،ISO 55002:2014استاندارد  (6

 (1391تعمیرات در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی )سیستم مدیریت نگهداری و   ISO 14224:2006استاندارد  (7

 های آموزشی دوره 

 ( 1398نفر ساعت آموزش ) 9500های فیزیکی در سطح کشور بیش از های آموزش مدیریت نت و داراییبرگزاری کالس  (1

 ( 1397نفر ساعت آموزش ) 7500های فیزیکی در سطح کشور بیش از های آموزش مدیریت نت و داراییبرگزاری کالس  (2

 (1396نفر ساعت آموزش ) 4000ح کشور بیش از های فیزیکی در سطهای آموزش مدیریت نت و داراییبرگزاری کالس  (3

 ( 1395نفر ساعت آموزش ) 2700های فیزیکی در سطح کشور بیش از های آموزش مدیریت نت و داراییبرگزاری کالس  (4

 ( 1394نفر ساعت آموزش ) 2200سطح کشور بیش از های فیزیکی در های آموزش مدیریت نت و داراییبرگزاری کالس  (5

 ( 1393نفر ساعت آموزش ) 1500های فیزیکی در سطح کشور بیش از های آموزش مدیریت نت و داراییکالس برگزاری  (6

 ها کنفرانس

 ( 1398های فیزیکی )ایمنی و مدیریت دارایی بین المللی ارائه مقاله در چهاردهمین همایش  (1

 ( 1398ین همایش ملی مهندسی صنایع در دانشگاه فردوسی مشهد )ارائه کارگاه در هفدهم (2

 (1397) یکیزی ف  یهاییدارا تیریمد  یالملل نیبارائه مقاله در سیزدهمین همایش   (3

 ( 1396) یکیزی ف  یهاییدارا تیریمد  یالملل نیبن همایش  میارائه مقاله در دوازده (4

 ( 1395گهداری و تعمیرات )فنی ن تیریمد  یالملل نی بارائه مقاله در یازدهمین همایش  (5

 ( 1394فنی نگهداری و تعمیرات ) تیریمد یالملل ن یبارائه مقاله در دهمین همایش  (6

 ( 1393فنی نگهداری و تعمیرات ) تیریمد  یالملل ن یبارائه مقاله در نهمین همایش  (7

 ( 1393ارائه مقاله در دومین همایش استانی نگهداری و تعمیرات در دانشگاه فردوسی مشهد ) (8

 ( 1392فنی نگهداری و تعمیرات ) تیریمد  یالملل نی بش ائه مقاله در هشتمین همایار (9
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 8 از   7 صفحه 

 

 ( 1392ارائه مقاله در اولین همایش استانی نگهداری و تعمیرات در دانشگاه فردوسی مشهد ) (10

 ( 1392برگزاری کارگاه آموزشی نت در کنفرانس مهندسی مکانیک در مشهد )آبان  (11

 ( 1391فنی نگهداری و تعمیرات ) تیریمد  یالملل نی بارائه مقاله در هفتمین همایش  (12

 ( 1391مشارکت در برگزاری کنفرانس الگو برداری از برترین تجربیات اجرای نگهداری و تعمیرات در تهران )اردیبهشت  (13

 (1390برگزاری کنفرانس کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات در مشهد )آذر ماه  (14

 ( 1390فنی نگهداری و تعمیرات ) تیریمد  یلالمل نی بارائه مقاله در ششمین همایش  (15

 (1390ور فراگیر در تهران )مشارکت در برگزاری دومین همایش نت بره (16

 CMMSنرم افزار مديريت نگهداری و تعمیرات آويژه 
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 و نگهداری و تعمیرات  های فیزیکیهای آموزشی در زمینه سیستم مدیریت دارایی دوره 

  تعداد روز عنوان دوره رديف 

 PM 3مديريت نگهداری و تعميرات برنامه ريزی شده  1

 AM 2نگهداری و تعميرات اپراتوری  2

 2 )پابش وضعيت(  PdMبينانه نگهداری و تعميرات پيش  3

 ZB 2استراتژی خرابي صفر تجهيزات  4

 TPM 2نگهداری و تعميرات بهره ور فراگير  5

 KPI 2ها نگهداری و تعميرات شاخص 6

 RCM 3نگهداری و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان  7

 OEE 2شاخص اثربخشي کلي تجهيزات  8

 RCFA 2روش های تجزيه و تحليل علل ريشه ای خرابي ها  9

 2 يدکيکدينگ تجهيزات و کدينگ قطعات  10

 2 مديريت موجودی قطعات يدکي 11

 5S 2نظام آراستگي در حوزه نگهداری و تعميرات  12

 PM Cost 2هزينه های نگهداری و تعميرات  13

 LCC 2هزينه چرخه عمر تجهيزات  14

 ISO14224 2های قابليت اطمينان تجهيز گردآوری داده  15

 PMO 2بهينه سازی نگهداری و تعميرات پيشگيرانه  16

 2 مديريت اورهال )تعميرات اساسي( 17

 CMMS 2يرات نرم افزار مديريت نگهداری و تعم 18

 ISO55001 3ايزو  PAMهای فيزيکي مديريت دارايي 19

 2 پايش وضعيت ارتعاشات  20

 2 پايش وضعيت ترموگرافي 21

 2 آناليز روغن پايش وضعيت  22

 2 پايش وضعيت صداسنجي 23

 
 

 


