
 

 

 مدیرعاملمعرفی 

 اکنونهم و است ردهک دریافت کانادا تورنتو دانشگاه از فیزیکی هایدارایی مدیریت رشته در را خود دکترای زواشکیانی علی دکتر

 شرکت رسمی نماینده و تورنتو دانشگاه (C-MORE) فیزیکی هایدارایی مدیریت مرکز صنعتی آموزش و مشاوره هایپروژه مدیر

 تجربه سال 31از  بیش دارای ایشان. است خاورمیانه در( دنیا در RCM متد سازیپیاده شرکت ترین)بزرگ Aladon آمریکایی

ضعیت، و بر مبتنی تعمیرات نگهداری و ،هادستگاه ارزیابی عملکرد، مدیریت تعمیرات، و نگهداری مدیریت زمینه در کاری

 آمریکای در متعدد صنعتی یهادر پروژه RCM  و خرابی ایریشه تحلیل اطمینان، قابلیت ریسک، مهندسی پایه بر بازرسی مدیریت

 .هستند خاورمیانه و ایران جنوبی، شمالی، آمریکای

 

 .PAMCoهای فیزیکی گروه مشاوران مدیریت دارایی

توان به موارد شده و یا در حال انجام است میدر ایران انجام .PAMCoازجمله خدمات مشاوره و پشتیبانی که تاکنون توسط گروه 

 زیر اشاره کرد:

مام، رچشمه کرمان، پتروشیمی بندر امجتمع مس س ازجملهسازمان مختلف  هادههای فیزیکی ارزیابی وضعیت مدیریت دارایی .3

 شیمی فجر، پتروشیمی آریاساسول، پتروشیمی تندگویان، پتروشیمی کارون، پتروشیمی مبین، پتروشیمیپتروشیمی جم، پترو

چهارم پارس جنوبی،  شگاهپالاینوری، پتروشیمی تبریز، پتروشیمی کرمانشاه، پالایشگاه گاز پارسیان، پالایشگاه گاز بیدبلند، 

 و ... شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد، شرکت توزیع نیروی برق اهواز

در مجتمع مس سرچشمه کرمان، شرکت فولاد هرمزگان،  (RCM) ی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینانسازادهیپ .2

 ...مع گازی پارس جنوبی و شرکت توزیع برق شهرستان مشهد، شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر، مجت

پالایشگاه گاز فجر جم، شرکت توزیع نیروی  در مجتمع مس سرچشمه کرمان، (RCA) علل ریشه خرابی یهالیتحلانجام  .1

مع ، شرکت گاز استان سمنان، مجتخودروایرانبرق مشهد، پالایشگاه گاز بیدبلند، مجتمع گازی پارس جنوبی، شرکت 

 برق اهواز و...پتروشیمی اروند، شرکت توزیع 

انجام پروژه مطالعات هزینه چرخه عمر در مجتمع مس سرچشمه کرمان، شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد، پالایشگاه  .4

 و ... بندر امامگاز بیدبلند، مجتمع گازی پارس جنوبی، پتروشیمی 

پالایش  جنوبی، شرکت پتروشیمی کارون،های فیزیکی در پالایشگاه چهارم مجتمع پارس مشاور استقرار نظام مدیریت دارایی .5

 ،زوتوپیاگاز بیدبلند، پارس 



 

 

 روخودرانیا، در شرکت پلیمر آریا ساسول، برج میلاد، معاونت مهندسی سپاه CMMS هایسیستم بهبوداستقرار و مشاوره در  .6

 

 :PAM Technique انمعرفی مدیر

موتور  شیگرا ( در رشته نگهداری و تعمیرات هواپیما،CATC) یکشورمهندس بابک پورقدرتی از دانشکده تکنولوژی هواپیمایی 

 با گرایش مدیریت پروژه MBAآریانا در رشته  یو پژوهش( و از موسسه آموزشی Airframe & Power plantو بدنه )

رپرست و س عنوانبه کریپپهنانواع هواپیماهای  نیو سنگسبک نگهداری و تعمیرات در  هاسال. ایشان اندشده لیالتحصفارغ

 FLIGHTمکانیک پرواز ) عنوانبهپروازی خارجی نیز  یهاتیمأمورمختلف و در  یهافرودگاهسوپروایزر در آشیانه و خط پرواز 

MECHANIC شرکتدر  .اندبوده( مشغول به خدمت PAMCo.مشاور فنی و قابلیت اطمینان در آنالیزهای  عنوانبه  هاسال ، ایشان

RCM  وRCA  واحد مدیر  عنوانبهو در حال حاضر  اندداشتههمکاری مستمرPAM Technique  کنندیمفعالیت. 

 أسیساتتمهندسی الکترونیک بوده و در سابقه کاری خود ریاست نگهداری و تعمیرات  آموختهدانشمهندس کاوه صاحب جهرمی 

ون تخصص ایشان در زمینه اتوماسی و کارشناس سرویس و فروش شرکت زیمنس را دارند. خودرورانیاشرکت  ابزارنیماشبخش 

و خطوط تولید بوده و در حال حاضر  ابزارماشین اندازیراههای زیمنس، تست و  PLCو سرویس انواع مختص  اندازیراهصنعتی، 

 فعالیت دارند. PAM Techniqueبه عنوان کارشناس ارشد واحد 

 

 : PAM Techniqueمعرفی واحد 

ین انگهداری و تعمیرات،  هایسیستم خصوصبهبهبود مدیریت تجهیزات و در راستای  .PAMCo مشاورانتجربه   هاسالپس از 

ات را در چرخه مدیریت تجهیز خلأها نیتربزرگیکی و  داکردهیپصنایع مختلف  و ضعفاز نقاط قوت  عمیقیشرکت شناخت 

بالاترین  برهیکتبا تصمیم مدیران ارشد و با  . لذامبتنی بر قابلیت اطمینان، شناسایی نموده است راتیو تعماجرای نگهداری بخش 

در شرکت  PAM Techniqueواحدی تحت عنوان ، از متخصصین داخلی یاگستردهاز شبکه  یریگبهرهو  سطح استاندارد

 :ستنموده ابکار  شروع خدمات متمایز زیر، ارائهفعال گردید و در قدم اول در حوزه اورهال تجهیزات صنعتی با  .PAMCo مشاور

  ایریشهتحلیل علل (RCA )نهیپرهز، پرتکرار یا متیقگرانتجهیزات  هایخرابی 

 (یدازانو راهاز کلیه مراحل تعمیراتی )از زمان دمونتاژ تجهیزات تا تست  گزارش تصویری ارائه 

 یهانامهیواهگ ،شدهانجامتعمیرات  گزارش خرابی، ایریشهآنالیز علل  گزارش تعمیراتی شامل: و گزارشدفترچه  ارائه 

 ، ترجمه اسناد سازندهو بالانسغیر مخرب  یهاتست



 

 

 بسته پیشنهادی نگهداشت تجهیز با توجه به وضعیت سلامت تجهیز و شرایط عملیاتی کارفرما ارائه 

  آن در محل نصب کارفرما اندازیراهتحویل گیری تجهیز خراب و نصب و 

 :صنعتی تجهیزات اورهالو  یابیعیبدر  PAM Technique واحد و تجارب هایتوانمندبرخی از 

 هرمتیک، وکیوم، هیدرولیک، اسکرو هایپمپتعمیر انواع  .3

 1500Barصنعتی تا فشار  هایجکتعمیر انواع اکچویتور و  .2

 یمارستانیو بتعمیر انواع کمپرسورهای صنعتی، تبرید  .1

 و بردهای الکترونیک مربوطه DCو  AC یصنعتتعمیر انواع درایوهای  .4

 مربوطه هاینازلو  هادیزل، هاپمپتعمیر اساسی انواع جت ماشین شامل  .5

 صنعتی هایمکنده)بلوورها( و  هادمندهتعمیر اساسی  .6

 کاهنده، افزاینده و دور متغیر صنعتی هایگیربکستعمیر اساسی انواع  .7

 و...( کاروسل ،نگیبور ،فرز تراش،ابزار )ماشینانواع  کاریماشینتعمیر اساسی و رفع خطاهای  .8

 معتبر هاینمایندگیدر شرایط تحریمی و نبود ( SPECIAL TOOLSخاص )تعمیر تجهیزات و ابزارهای  .9

 (...و ولو دیسلونوئ ولو، بال ولو، گلوب گیت ولو،) یصنعتتعمیر اساسی و تست انواع ولوهای  .31

 قدیمی یا تحریمی زاتیو تجه تأسیساتمکانیکی و الکتریکی  هایدستگاهبازطراحی و بروز رسانی  .33

 یدکی از صفر تا صد مقطعاتمهندسی معکوس و ساخت تجهیزات  .32

 تجهیزات صنعتی: یابیبیعسوابق اجرایی در تعمیرات اساسی و 

  انجامLeveling  ییایتالیا نگیبور کیژئومتر یهاتستو PAMA  به ابعاد (X=15000mm یروتار زیم دو یو دارا 

 Danieli Persia ثابت( در شرکت زیم کیو 

 اورهال سه دستگاه تراش بزرگ CNC  ساخت شرکت  زدی آلیاژینصب شده در شرکت فولادTacchi ایتالیا 

 ایآر وینصب شده در شرکت تام لوکوموت یها نگیبور یو نگهدار یاساس راتیطرف قرارداد تعم 

  نیدر شرکت پرس ماش 361 پیفلور تا نگیبور اندازیراهنصب و 

 تراش یاساس راتیتعم CNC  شرق آذرشرکت شتاب 



 

 

 آلاتماشین یو نگهدار یاساس راتیتعم CNC صد صنعت یدیشرکت تول 

 روین نینو یفناور یدیشرکت تول آلاتماشین یاساس راتیتعم 

 دمهریتراش جاو نینصب شده در شرکت سنگ یها نگیبور یاساس راتینصب و تعم 

  اورهال پمپ هرمتیک واحدPVC شرکت پتروشیمی اروند 

  اورهالGlobe Valve  تهران ایمنطقه، شرکت برق بیشهسیاه ایذخیره ایتلمبههای سد 

  تن مدل  7.5و  5 کمپرسورهایاورهالS پژوهشکده صنعت نفت 

 جذبی پژوهشکده صنعت نفت تعمیر پمپ وکیوم چیلر 

 اینورترهای  تعمیرLS ( و اینورتر زیمنسmicro masterچیلر جذبی پژوهشکده صنعت نفت ) 

  هیدرولیکی اداره تعمیرات شرکت پتروشیمی بوعلی هایجکاینرپک و  هایپمپاورهال 

  هیدرولیکی اداره تعمیرات شرکت پتروشیمی رازی هایجکاینرپک و  هایپمپاورهال 

 ال موتور اورهDC شرکت پتروشیمی رازیآمونیاک  واحد 

 دستگاه  اورهال سروموتورCNC صنایع شهید قدیری 

  برودتی هتل آزادی تهران تأسیساتتعمیرات پمپ وکیوم و چیلر جذبی 


