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 02191014852     35تهران میدان ولیعصر کوچه نصر پالک 

 05136097244     290پالک  14و  12مشهد بلوار معلم بین 

 1صفحه 

 های فیزیکی  دارایی  های مدیریترزومه مشاوره سیستم 

 CMMSمدیریت نگهداری و تعمیرات و نرم افزار نت و 

www.irantpm.ir 

www.cmms.ir 

www.oee.ir 

www.pmworks.ir 

www.mkms.ir 

 

  
 هداز آویژ تدبیرپرسوابق و خدمات مشاوران 

 PAMهای فیزیکی  ارزیابی، مشاوره و استقرار مدیریت دارایی  ➢

 TPMور فراگیر نگهداری و تعمیرات بهرهارزیابی، مشاوره و استقرار  ➢

 بینانهتعمیرات پیشگیرانه و پیش ری و ارزیابی، مشاوره و استقرار مدیریت نگهدا ➢

 PMریزی شده  سازی نگهداری و تعمیرات برنامه پیاده  ➢

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

 داری و تعمیرات و نگههای فیزیکی های آموزشی سیستم مدیریت دارایی برگزاری دوره  ➢

 مدیریت انبارداری و کنترل موجودی قطعات یدکی   ➢

 CMMS-PMworksافزار مدیریت نت  سازی نرم پیاده  ➢

 CMMS-EAM-MKMSهای فیزیکی  افزار مدیریت دارایی سازی نرم پیاده  ➢

 TPM  ور فراگیربهرهاولین وب سایت تخصصی نگهداری و تعمیرات   ➢
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 2صفحه 

 های فیزیکی  دارایی  های مدیریترزومه مشاوره سیستم 

 CMMSمدیریت نگهداری و تعمیرات و نرم افزار نت 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 سازمانیمبتنی بر ای سازمان کسب و کاره (5

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

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

  نیازهای سازمانها متعدد متناسب بای  هاافزارهای تخصصی در حوزهطراحی، توسعه و ارائه  نرم (8

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

سبببب   در صنعت به شکل کاربردی  ساله مدیران و کارشناسان شرکت   25وجود سابقه اجرایی و تجربیات  (10

 .زیت های رقابتی قابل اتکا در ارائه خدمات به مشتریانارائه خدمات برتر و با کیفیت به عنوان یکی از م 

 

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 

 CMMSمدیریت نگهداری و تعمیرات و نرم افزار نت و 

 نگهداری و تعمیرات حوزه مدیریت های اینترنتی معرفی سایت

    www.mtpa.ir آویژه سایت اصلی شركت مشاوران تدبیرپرداز   (1

2)  
 TPMسایت تخصصی نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر 

 مطلب  1200سال سابقه  نگارش نزدیک   17و  ضویتنفر ع 8500و   كننده بازدید   میلیون 15بیش از 
www.irantpm.ir    

    CMMS www.cmms.irگهداری و تعمیرات افزار نسایت تخصصی نرم   (3

 PMworks www.pmworks.irسایت تخصصی نرم افزار نگهداری و تعمیرات   (4

 MKMS www.mkms.irطراحی و تهیه و نصب نرم افزار نگهداری و تعمیرات مبتنی بر مدیریت دانش    (5

 OEE  www.oee.ir سایت تخصصی اثربخشی كلی تجهیزات  (6

           /iranmaintenancehttps://t.me ( iranmaintenance@نگهداری و تعمیرات )كانال تلگرام    (7

 https://t.me/PMWorks ( pmworks@)ات آویژه زار نگهداری و تعمیرافكانال تلگرام نرم   (8

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

 

 مدیرعامل 
 09120557437 همراه :     یناصر جالل آقای مهندس 

 Naserjalali@gmail.com آدرس ایمیل: jalali@mtpa.ir :شركتی آدرس ایمیل
 هزار نفر ساعت  2سابقه تدریس: بیش از  سال  15سابقه تدریس و مشاوره نگهداری و تعمیرات :  سال 22سابقه در صنعت : 

 گروه مهندسی صنایع –دانشگاه فردوسی مشهد  PMریزی شده نگهداری و تعمیرات برنامه تدریس سابقه 

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

 (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 فیزیکیكتاب در حوزه نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی 8ترجمه و تالیف 

 مدیر مهندسی و پروژه
 09120557438 همراه:  آقای مهندس بهزاد غالمزاده 

 Behzad.qo@gmail.com آدرس ایمیل: Gholamzadeh@mtpa.ir آدرس ایمیل شركتی:

 نفر ساعت   700سابقه تدریس: بیش از  سال 10سابقه تدریس و مشاوره نگهداری و تعمیرات:  سال  10سابقه در صنعت: 

 گروه مهندسی صنایع  –در دانشگاه توس مشهد  PMریزی شده یرات برنامه سابقه تدریس درس نگهداری و تعم

 های سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات در كالج دانشگاه فردوسی مشهد سابقه تدریس دوره 

 های مدیریت نگهداری و تعمیرات در سطح كشورهای تخصصی سیستمارائه دهنده دوره 

 یهای فیزیکو تعمیرات و مدیریت دارایی كتاب در حوزه نگهداری  7ترجمه و تألیف 


     

        

http://www.oee.ir/
https://t.me/iranmaintenance
https://t.me/PMWorks
https://www.instagram.com/iranmaintenance
mailto:jalali@mtpa.ir
mailto:Gholamzadeh@mtpa.ir
mailto:Behzad.qo@gmail.com
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 4صفحه 

 های فیزیکی  دارایی  های مدیریترزومه مشاوره سیستم 

 CMMSمدیریت نگهداری و تعمیرات و نرم افزار نت و 

  

 شرکت مشاوران تدبیرپرداز آویژه اجراییسوابق 

 سوابق مشاوره

 سال اجرا  حوزه   عنوان ردیف 

 CMMS 1399 سیوم دیالیز ایرانكنسرارائه نرم افزار سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات در   1

 PAM 1399 رات شهرداری مشهد طراحی و تدوین نظام نگهداری و تعمی  2

 PM 1399 مشاوره سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات شركت كاشی فیروزه   3

 1398 ارزیابی زر فروكتوز ارزیابی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات شركت   4

 1398 ارزیابی شركت فوالد خراسان TPMور فراگیر ارزیابی نت بهره   5

 1398 ارزیابی تعمیرات شركت ایران ترانسفو ری ارزیابی سیستم مدیریت نگهداری و  6

 PAM 1398 های فیزیکی در شركت برق جنوب استان كرمان مشاوره سیستم مدیریت دارایی  7

 PAM 1397 های فیزیکی شركت گاز استان فارسارزیابی و مشاوره مدیریت دارایی  8

 PAM 1397 رانهای فیزیکی شركت گاز استان تهارزیابی و مشاوره مدیریت دارایی  9

 TPM 1397 شركت كویرتایر  TPMمشاور سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر   10

 PM 1396-97 های برقی آبی خوزستانمشاور ارشد شركت تعمیرات و راه اندازی نیروگاه   11

 RCM 1396 شركت پاالیش گاز بیدبلند   RCMمشاوره نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان   12

 1396 ارزیابی ارزیابی نگهداری و تعمیرات شركت كویر تایر  13

 PAM 1396 های فیزیکی شركت پاالیش گاز فجر جممشاوره ارزیابی و خودارزیابی مدیریت دارایی   14

 1396 ارزیابی تعمیرات شركت توزیع برق جنوب استان كرمانارزیابی نگهداری و   15

 PM 1396 وی یرات شركت مخابرات استان خراسان رضمشاوره سیستم مدیریت نگهداری و تعم  16

 CMMS 1395 مشاوره در نصب و استقرار نرم افزاری مدیریت نگهداری و تعمیرات پتروشیمی تندگویان ماهشهر  17

 CMMS 1395 داده های تجهیزات تاسیسات و ابنیه آتش نشانی مشهد گردآوری اطالعات و   18

 PM 1395 پاستور )بزرگترین داروسازی كشور( ات مجتمع تولیدی و تحقیقاتی انستیتو مشاوره سیستم مدیریت نگهداری و تعمیر  19

 1395 ارزیابی ارزیابی نگهداری و تعمیرات نیروگاه توس مشهد   20

 PM 1395 )بزرگترین مجتمع اداری، آپارتمانی و تجاری مشهد(  نگهداری و تعمیرات شركت ستاره آرمان توسمشاوره سیستم مدیریت   21

 PAM 1394 مدیریت دارایی های فیزیکی و نقشه راه پایانه های نفتی ایران زیابیخودار  22

 PM 1394 مشاوره سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات شركت اكتشافات نفتی  23

 1394 ارزیابی ارزیابی نگهداری و تعمیرات شركت بهره برداری نفت و گاز شرق  24

 TPM 1394 در فوالد خراسان TPMر سازی نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیپیاده   25

 PM 1392-94 مشاور سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات قطار شهری مشهد   26

 CMMS 1393 ماهشهر  -پتروشیمی مارون  CMMSمهندسی نرم افزار نگهداری و تعمیرات   27
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 5صفحه 

 های فیزیکی  دارایی  های مدیریترزومه مشاوره سیستم 

 CMMSمدیریت نگهداری و تعمیرات و نرم افزار نت و 

 سال اجرا  حوزه   عنوان ردیف 

 CMMS 1393 ماهشهر -پتروشیمی تندگویان  CMMSمهندسی نرم افزار نگهداری و تعمیرات   28

 5S 1393 در كارگاه تعمیرات و انبار كارخانه پرین بتن آمود   5Sنظارت بر نظام آراستگی   ش وپای  29

 PM 1392 مشاوره سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات شركت عالیس   30

 PM 1392 مشاوره سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات بیمارستان رضوی مشهد   31

 PM 1392 ت پرین بتن آمود مشاوره سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات شرك   32

 1392 ارزیابی ارزیابی نگهداری و تعمیرات پتروشیمی جم ماهشهر  33
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 6صفحه 

 های فیزیکی  دارایی  های مدیریترزومه مشاوره سیستم 

 CMMSمدیریت نگهداری و تعمیرات و نرم افزار نت و 

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

 سال شرکت ردیف  سال شرکت ردیف 

 1392 گاز  یپرس  2 1392 یراز یسرم ساز  1

 1392 غرب شمال  4 1392 یمس كابل  3

 1392 یی طال ابیآس  6 1392 زانیر لیاست  5

 1392 فوالد جنوب  مجتمع  8 1392 پوراتوس من  گلنان  7

 1392 یراز یساز سرم  10 1392 خدمات تجارت  شركت  9

 1393 فراورده های نسوز مهرگداز شركت  12 1392 ن یلفاف زر  عیصنا شركت  11

 1393 استیل البرز شركت  14 1393 صنعت برق سپاهان  شتازانیپ شركت  13

 1393 آبلوله  شركت  16 1393 بسپار آبلوله  شركت  15

 1393 صنعتی رفسنجان مجتمع  18 1393 زیست فناوری سیتک  شركت  17

 1393 نباتی ارجان نوین  روغن  20 1393 یزیفخر ترش  اتیلبن  19

 1394 اروند چرخ شركت  22 1393 و كابل پیشرو رفسنجان  سیم  21

 1394 ی رستا گروه توسعه و تولید شیرهای صنعت شركت  24 1394 بهسازی صنایع چوب ایران  شركت  23

 1394 كیوان مرغ پرطالئی مهاباد  شركت  26 1394 نقش تاك  آرتا  25

 1394 ی رو  صانع  28 1394 آرد آذین نشاسته  شركت  27

 1394 مک( یخوشنام )ماكارون ییغذا مواد  30 1394 شفیق  شركت  29

 1395 دوده فام  شركت  32 1395 سازان سامان گستر نه ی به شركت  31

 1395 اكتووركو  34 1395 پودر مشهد  یمتالوژ شركت  33

 1395 یمیش پکا  36 1395 رانیشم  هی تهو منیا  35

 1395 روز یتوسعه قطعات خودرو پ گروه   38 1395 مهر  نیلیآ پارس  37

 1395 سازان شمش  40 1395 سازان زنجان  دیاس  39

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

 1395 ان گرگ نه یب راش  44 1395 گلستان  وریط یصنعت كشتارگاه   43

 1395 ز یسهند فلوت تبر شركت  46 1395 لوازم  رینص  45

 1395 قائم كرج  مارستانیب  48 1395 گان یلوله گستر گلپا شركت  47

 1396 بهمن پاسارگاد   نیچ دانه   50 1396 ن ینائ آرافن  49

 1396 ان یمحمد لنیاتی پل عیصنا  52 1396 سازان لنگلیم  51

 1396 ( یشرق )پپس  سانین  54 1396 هیما رانیا  53

 1396 سلولز فارس )اصفهان(  آرا  56 1396 ن یگستر تام دنیفرآ  55

 1396 صنعت  هانیك   58 1396 س یماتر سینف  ی بندو بسته  چاپ  57
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 7صفحه 

 های فیزیکی  دارایی  های مدیریترزومه مشاوره سیستم 

 CMMSمدیریت نگهداری و تعمیرات و نرم افزار نت و 

 سال شرکت ردیف  سال شرکت ردیف 

 1396 صدرا قشم  انیك   60 1396 ( رازیسلولز فارس )ش آرا  59

 1396 زرشوران  یطال  یمعدن ع یگسترش معادن و صنا  62 1396 ن یگام آفر کیو الست نگیر  61

 1396 ایپا مبنا  64 1396 یزمان گلچکان  63

 1396 هن یسبز م عتیطب  66 1396 ک یپالست بسپار  65

 1396 فلز توس زانیر  68 1396 نه یگر  ییغذا عیصنا  67

 1396 بهانسار   70 1396 كاله آمل  یگوشت یهافرآورده   69

 1397 کیپالست نیزر  72 1397 تابان رهنمون  پرتو  71

 1397 یاتم یانرژ سازمان  74 1397 سازان زنجان  دیاس  73

 1397 فالر  76 1397 ان یپارس ستیكاتال  75

 1397 انیو توسعه نفت و گاز محمد یمهندس  78 1397 جنوب  شگران یصنعت پو قالب  77

 1397 ت یسولف پارس  80 1397 د یكارب رانیا  79

 1397 كاران نسوز  معدن  82 1397 رامپکو  81

 1397 رانیا یقیتزر یهافراورده   84 1397 ه ی آت نیتام  83

 1397 یگرج ت ییسکویب  86 1397 پ یپا یزیا  85

 1397 ثنا( ییایمیاستحکام )گروه ش  چسب  88 1397 ن یخم ومیسیلیفروس  87

 1397 روكش گرگان ایمیك   90 1397 كرمان  ریكو الماس  89

 1398 خزر  كانسار  92 1398 تخت یپا زانیر فوالد  91

 1398 ان یرانیسامانه زمرد ا ایمیك   94 1398 سنجابک  93

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

 1398 ا یآس دی حد نینگ  98 1398 گوشت سپهان  و  ریش  دامداران  97

 1398 آمل فراصنعت  100 1398 2451 یتعاون  99

 1398 گوشت مشهد  یصنعت مجتمع  102 1398 گلستان  د ی شورابه  101

 1398 ایآس یپزشک اسوه   104 1398 معدن پارس كومه  103

 1398 رپلیبا ی دی تول شركت  106 1398 ایمیس ی دی تول شركت  105

 1398 ا یچوب آر ازندم  108 1398 تالشگران  یمعدن یصنعت شركت  107

 1398 ان یگستر ل یمیش  110 1398 بهمن  مارستانیب  109

 1398 ایگلستان كاغذ پرش افت یو باز ساخت  112 1398 رانیا رگدازید  111

 1398 دكو یش  114 1398 ی راز دانشگاه   113

 1399 ن یآباطعم پرش  116 1398 مرغ یو كلوچه س کیك   115

 1399 ان یفوالد فجر صوف  118 1399 تاژیآرم  یبهداشت ینیچ  117
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 8صفحه 

 های فیزیکی  دارایی  های مدیریترزومه مشاوره سیستم 

 CMMSمدیریت نگهداری و تعمیرات و نرم افزار نت و 

 سال شرکت ردیف  سال شرکت ردیف 

 1399 زدی ریفوالد غد  120 1399 س یکست یمد  119

 1399 رسانا كابل  122 1399 آبانگان صنعت   121

 1399 پیشتازان صنعت شمس امید   124 1399 ایفوالد پا  123

 1399 پترو پاالیش خورشید زاگرس  126 1399 خوزستان  نسوز  125

 1399 داروسازی مداوا   128 1399 شرق نویم  127

 1399 صنایع شیمیایی سینا  130 1399 پالود خراسان اتیلبن  129

 1399 فوالد تنبور  132 1399 کاینوتر ییطال  گندم  131

 1399 هوشمند كركره  134 1399 خرم آباد  فوالد  133

 1399 نور  صبا صنعتی و  معدنی توسعه  136 1399 زیسپند مهر فوالد  135

 1399 بهارستان گستران  صنعت  138 1399 ان یجابر ابن ح یساز دارو  137

 1400 معدن سایمان   140 1400 دیلم پارس فوالد  139
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 های فیزیکی  دارایی  های مدیریترزومه مشاوره سیستم 

 CMMSمدیریت نگهداری و تعمیرات و نرم افزار نت و 

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

 سال عنوان ردیف 

 1399 رانیا زی الید ومیدر كنسرس راتیو تعم ینگهدار  تیریمد ستمیارائه نرم افزار س  1

 1398 در شركت كویرتایر CMMS-MKMS-EAMپیاده سازی نرم افزار   2

 1396 در شركت مخابرات CMMS-MKMS-EAMهای فیزیکی افزار مدیریت دارایینصب نرم   3

 1395 نصب نرم افزار مدیریت انبار قطعات یدكی در آتش نشانی مشهد   4

 1395 )بزرگترین داروسازی كشور( مجتمع تولیدی و تحقیقاتی انستیتو پاستور در   CMMS-MKMSهای فیزیکی افزار مدیریت دارایینصب نرم   5

 1395 )بزرگترین مجتمع اداری، آپارتمانی و تجاری مشهد( شركت ستاره آرمان توس CMMS-MKMS-EAMهای فیزیکی افزار مدیریت دارایی نصب نرم  6

 1394 در شركت اكتشافات نفتی  CMMS-MKMS-EAMنصب نرم افزار مدیریت دارایی های فیزیکی   7

 1394 در شركت عالیس  CMMS-MKMS-EAMنصب نرم افزار مدیریت دارایی های فیزیکی   8

 1393 مشاوره سیستم مدیریت نت پرین بتن آمود  MKMS – CMMSنصب نرم افزار    9

 1392 ره سیستم مدیریت نت آتش نشانی مشهد مشاو MKMS – CMMSنصب نرم افزار    10

 1392 ن رضوی مشهد در بیمارستا MKMS – CMMSاستقرار نرم افزار نگهداری و تعمیرات مبتنی بر مدیریت دانش   11
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 های فیزیکی  دارایی  های مدیریترزومه مشاوره سیستم 

 CMMSمدیریت نگهداری و تعمیرات و نرم افزار نت و 

 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

 (1397هداری و تعمیرات )های کلیدی عملکرد مدیریت نگشاخص  EN15341: 2007استاندارد  (3

 ( 1396های حذف خرابی اضطراری )استراتژی  (4

 (1395های هیدرولیک )پیشگیری از خرابی (5

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

 (1391ع نفت، گاز و پتروشیمی )سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات در صنای  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 ) 4000های فیزیکی در سطح کشور بیش از های آموزش مدیریت نت و داراییبرگزاری کالس  (3

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

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

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

 ها کنفرانس

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

 ( 1398ندسی صنایع در دانشگاه فردوسی مشهد )ارائه کارگاه در هفدهمین همایش ملی مه (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

 ( 1395ت )فنی نگهداری و تعمیرا تیریمد  یالملل نی بارائه مقاله در یازدهمین همایش  (5

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

 ( 1393نگهداری و تعمیرات )فنی  تیریمد  یالملل ن یبارائه مقاله در نهمین همایش  (7
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 های فیزیکی  دارایی  های مدیریترزومه مشاوره سیستم 

 CMMSمدیریت نگهداری و تعمیرات و نرم افزار نت و 

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

 ( 1392فنی نگهداری و تعمیرات ) تیریمد  یالملل نی بتمین همایش ارائه مقاله در هش (9

 ( 1392) ارائه 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

 ( 1390گهداری و تعمیرات )فنی ن تیریمد  یالملل نی بارائه مقاله در ششمین همایش  (15

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

 CMMSنرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات آویژه 
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 های فیزیکی  دارایی  های مدیریترزومه مشاوره سیستم 

 CMMSمدیریت نگهداری و تعمیرات و نرم افزار نت و 

 و نگهداری و تعمیرات  های فیزیکیهای آموزشی در زمینه سیستم مدیریت دارایی دوره 

  تعداد روز عنوان دوره ردیف 

 PM 3داری و تعمیرات برنامه ریزی شده مدیریت نگه  1

 AM 2نگهداری و تعمیرات اپراتوری  2

 2 )پابش وضعیت(  PdMبینانه نگهداری و تعمیرات پیش  3

 ZB 2استراتژی خرابی صفر تجهیزات  4

 TPM 2نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر  5

 KPI 2ها نگهداری و تعمیرات شاخص 6

 RCM 3یرات مبتنی بر قابلیت اطمینان نگهداری و تعم 7

 OEE 2شاخص اثربخشی كلی تجهیزات  8

 RCFA 2روش های تجزیه و تحلیل علل ریشه ای خرابی ها  9

 2 كدینگ تجهیزات و كدینگ قطعات یدكی 10

 2 مدیریت موجودی قطعات یدكی 11

 5S 2نظام آراستگی در حوزه نگهداری و تعمیرات  12

 PM Cost 2های نگهداری و تعمیرات هزینه   13

 LCC 2هزینه چرخه عمر تجهیزات  14

 ISO14224 2های قابلیت اطمینان تجهیز گردآوری داده  15

 PMO 2بهینه سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه  16

 2 مدیریت اورهال )تعمیرات اساسی( 17

 CMMS 2نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات  18

 ISO55001 3ایزو  PAMهای فیزیکی مدیریت دارایی 19

 2 پایش وضعیت ارتعاشات  20

 2 پایش وضعیت ترموگرافی 21

 2 آنالیز روغن پایش وضعیت  22

 2 پایش وضعیت صداسنجی 23

 
 

  



 نرم افزار صنعت مشاوره و پیشرو در  

 

 

 
 02191014852     35تهران میدان ولیعصر کوچه نصر پالک 

 05136097244     290پالک   14و  12مشهد بلوار معلم بین 

 

 13صفحه 

 های فیزیکی  دارایی  های مدیریترزومه مشاوره سیستم 

 CMMSمدیریت نگهداری و تعمیرات و نرم افزار نت و 

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

  

  

 

   

 

 

 

 


