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تقویم آموزشی سال 1399
های فیزیکی پمکو و گروه پژوهشی   مرکز آموزش مدیریت دارایی 

صنعتی آریانا 

Lorem ipsum

 

الزم به ذکر است کلیه دوره های فوق به صورت مجازی می باشد
 و در صورت نیاز، دوره ها درون سازمان شما حضوری نیز برگزار میگردد



مدت دوره : 24 ساعت
تاریخ برگزارى :درون سازمانى 

ساعت: -
هزینه ثبت نام:-

Lorem ipsum

محتواى دوره 

RCM2 نام دوره :      دوره نگهداشت مبتنى بر قابلیت اطمینان

RCM اى بر 1-  مقدمه 
RCM ارائه ساختار ،RCM ارائه اهداف، مفاهیم و اصول اولیه *   

   * تشریح بستر و شرایطى که براى اجراى RCM2 باید در سازمان فراهم کرد.
CMMS و CBM هاى مدیریت نگهدارى و تعمیرات نظیر    * تاریخچه RCM، نقش آن و ارتباط آن با سایر تکنیک 

2-  ساختار RCM، چگونگى تعریف مسئله و جمع آورى اطالعات
* تعریف کارکرد هاى تجهیز و استانداردهاى عملکردى
(Functional Failures) تعریف خرابى هاى  کارکردى *

(Failure Modes) تشریح مفهوم ریشه خرابى *
(Failure Effects) دهد؟ * تشریح اثرات هر خرابى: بعد از یک خرابى، چه اتفاقاتى رخ مى 

(Failure Consequences) 3-  ارزیابى پیامد هاى خرابى 
گذارند. هایى که بر روى ایمنى و محیط زیست اثر مى  * خرابى 

گذارند. هایى که بر روى عملیات و تولید اثر مى  * خرابى 
گذارند. هایى که تنها بر هزینه تعمیرات اثر مى  * خرابى 

Protective and Warning Devices خرابى مربوط به *
هاى مختلف و تعیین توالــى فعالیت ها، طراحــى و زمانبندى اقدامات  4-  برنامــه ریــزى بــراى نگهــدارى و تعمیــرات تجهیز، اعتبــار روش 

واکنشى براى جلوگیرى از بروز خرابى تجهیز، چه اقداماتى را با چه توالى اى انجام دهیم؟
(CBM) نگهدارى و تعمیرات مبتنى بر وضعیت *

ریزى تجهیزات هاى مربوط به استقرار مجدد برنامه  * فعالیت 
هاى مربوط به از خط خارج کردن تجهیزات * فعالیت 

5-  در صورت نیافتن برنامه مناسب، با توجه به قسمت 4، چه باید کرد؟
تر خرابى تجهیزات * چگونگى تحلیل جزئى 

* چه زمانى طراحى مجدد انجام دهیم؟
* چه زمانى تجهیز نیاز به برنامه پیشگیرانه ندارد و بهترین برنامه Run to Failure است.

RCM2 سازى فرایند 6-  پیاده 
گر پروژه * تشکیل گروه بازبینى و اجراى RCM، اعضاى گروه، نقش تسهیل 

 RCM2 استراتژى هاى پیاده سازى *
* چگونگى شروع کار



محتواى دوره 
پیشینه و کلیات نگهدارى  وتعمیرات؛ 

مدیریــت             در  آن  جایــگاه  و  نگهــدارى  وتعمیــرات  مدیریــت  پیدایــش 
دارایى هاى فیزیکى و سیستم هاى مدیریتى نوین؛ 

تأثیر متقابل دوره هاى مختلف مدیریتى و سیستم هاى نگهدارى  وتعمیرات؛
معرفى مدل TPM؛ 
مفاهیم کلى TPM؛

گام هاى اجرایى؛ 
موانع و مشکالت و راهکارها؛

معرفى شاخصOEE؛ 
چگونگى تفسیر و تحلیل شاخص؛

معرفى ضایعات و ارتباط آن ها با شاخصOEE ؛ و
.OEEتجربیات موفق و ناموفق در محاسبه و به کارگیرى شاخص

(TPM)نام دوره :     نگهداشت بهره ور فراگیر

مدت دوره : 10 ساعت 
تاریخ برگزارى: 21 و 22 مهرماه

ساعت: -
هزینه ثبت نام: 000/ 750هزارتومان

محتواى دوره 
 :(RCA) کلیات تحلیل علل ریشه اى

حل مسائل پیشامدمحور؛ 
اصول علت و معلولى؛ 

گام هاى اصلى در تحلیل مؤثر علل ریشه اى؛
تدارك براى شروع تحلیل؛

اولویت بندى مشکالت، ابزارها و نمونه ها؛
تعریف معیار آستانه اى براى تحلیل و استفادة عملى؛

تعریف مسئله: 
    بایدها و نبایدها؛

    جستجو براى اثر اولیه؛ و
 . !H و یک W پنج    

تحلیل علت و معلولى مشکالت:
    تشکیل نمودار واقعیت، نکات کلیدى در شناسایى علل؛

    چگونگى برگزارى جلسات تحلیل علت و معلولى؛
    معیارهاى ادامه یا توقف تحلیل؛
    جستجو براى اسناد و شواهد؛ و

    بهره گیرى از تحلیل تغییرات و مشکالت گذشته. 
شناسایى راه حل هاى مؤثر:

    چگونگى برگزارى جلسات شناسایى راه حل؛
ــاب  ــى و انتخ ــاالت خراب ــاس ح ــر اس ــتقیم ب ــاى مس ــایى راه حل ه     شناس

استراتژى معتبر نگهدارى  وتعمیرات؛
    شناسایى خالقانه راه حل؛

    معیارهاى کلیدى انتخاب راه حل هاى منتخب؛ و
    ابزارهاى کمکى براى اولویت بندى راه حل ها. 

پیاده سازى و پیگیرى راه حل هاى منتخب: 
    تدوین برنامۀ اجرایى، تعیین نفرات و...؛ 

    چگونگى پیگیرى و بازخورد از پیاده سازى؛ و
.RCA مالحظات کلیدى در گزارش تحلیل    

(RCA) نام دوره :    تحلیل علل ریشه اى

مدت دوره : 10 ساعت 
تاریخ برگزارى: 5 و 6 آبان

ساعت:- 
هزینه ثبت نام:000/ 750هزارتومان 



مدت دوره : 10ساعت 
تاریخ برگزارى: 19 و 20 آبان

ساعت: -
هزینه ثبت نام: 000/ 750 هزارتومان

مدت دوره : 10ساعت 
تاریخ برگزارى: 17 و 18 آذر

ساعت: -
هزینه ثبت نام: 000/ 750 هزارتومان

محتواى دوره 

نام دوره :      مدیریت نگهدارى  وتعمیرات ( مقدماتى)

محتواى دوره 

نام دوره :      مدیریت تعمیرات اساسى براى سازمان هاى تجهیز محور

آشنایى با اصول و ضروریات نگهدارى  وتعمیرات؛ 
تغییر انتظارات از نگهدارى  وتعمیرات؛ 

معرفى هرم تعالى آپتایم (جان کمبل) با نگاه بر ضروریات؛
آشنایى با موضوع مراقبت هاى پایه؛

بررسى کامل الگوهاى خرابى؛
تاکتیک هاى نگهدارى  وتعمیرات پیش کنشى، شامل:

    نگهدارى  وتعمیرات پیشگیرانه، و 
    نگهدارى  وتعمیرات پیش بینانه. 

آشنایى با سایر تاکتیک هاى معمول در نگهدارى  وتعمیرات، شامل:
    بازبینى کارکردى، و

    کارکرد تا خرابى. 
آشنایى با مدیریت فعالیت هاى نگهدارى  وتعمیرات؛

چرخۀ مدیریت فعالیت ها؛ 
برنامه ریزى و زمان بندى و گردش، از درخواست کار تا دستور کار؛ 

آشنایى با برنامۀ کار استاندارد؛ و
آشنایى با رویکرد چرخۀ عمر، مدیریت مواد و قطعات یدکى، مدیریت شاخص هاى ارزیابى عملکرد.

دید مدیریتى:
هاى کلیدى تعمیرات اساسى و تأثیر آنها بر کسب و کار؛      محرك 

    مدیریت تعمیرات اساسى در عصر حاضر؛ و 
    استانداردسازى فرایند تعمیرات اساسى، مدیریت اثربخش تعمیرات اساسى.

مالحظات استراتژى تعمیرات اساسى:
سازى چرخۀ تعمیرات اساسى؛      عوامل مؤثر بر بهینه 

    پیچیدگى تعمیرات اساسى؛
سازى چرخۀ تعمیرات اساسى؛ و     روش هاى بهینه 

سازى سه ضلع تعمیرات اساسى شامل زمان، هزینه و ریسک.     بهینه 
الزامات سازمانى:

سازى و اجراى موفق تعمیرات اساسى؛ و      ساختارهاى سازمانى الزم براى آماده 

هاى اصلى تعمیرات اساسى.  ها و نقش      مسئولیت 
عوامل کلیدى موفقیت تعمیرات اساسى:

شود و چگونه آنها را مشخص مى کنیم؟     دامنۀ کار: دامنۀ تعمیرات اساسى از چه مواردى تشکیل مى 

ها و زمان تعمیرات اساسى مؤثر است؟ ریزى کار بر هزینه  ریزى: چرا برنامه      برنامه 
بندى منعطف براى اجراى تعمیرات اساسى، مؤثرترین ابزار براى موفقیت است؟ بندى: چرا زمان      زمان 

    اجرا: چگونه بهره ورى عملیاتى را محقق کنیم؟
رویکردهاى مدیریتى براى بهبود عملکرد تعمیرات اساسى:

    تعیین سطح عملکرد فعلى؛
سازى در کوتاه مدت و بلند مدت؛ و      بهینه 

    گامهایى براى دستیابى به پایدارى.



مدت دوره : 16 ساعت 
تاریخ برگزارى: 12و 13 آذر

ساعت:-  
هزینه ثبت نام: 000/ 750هزارتومان

محتواى دوره 

نام دوره :       مدیریت نگهدارى وتعمیرات ( پیشرفته)

مدت دوره : 10 ساعت                                                 
تاریخ برگزارى: 2 و 3 دى

ساعت: -
هزینه ثبت نام: 000/ 750هزارتومان

محتواى دوره 

نام دوره :       برنامه ریزى و زمان بندى فعالیت هاى نگهدارى  وتعمیرات

مرورى بر ضروریات و تعالى در نگهدارى  وتعمیرات؛ 
تغییر انتظارات از نگهدارى  وتعمیرات؛ 

معرفى هرم تعالى آپتایم (جان کمبل)، ضروریات نگهدارى  وتعمیرات و مسیر تعالى؛
مرورى بر الگوهاى خرابى؛

آشنایى با روش هاى آنالیز ساختاریافته: 
RCM، MTA، CPR و جایگاهشان در چرخۀ مدیریت نگهدارى  وتعمیرات؛ 

آنالیز علل ریشه اى (RCA)؛
مرورى بر چرخۀ مدیریت فعالیت هاى نگهدارى  وتعمیرات؛ 

مرورى بر شاخص هاى کلیدى و مؤثر عملکرد در مدیریت دستور کار؛
ــان، دســترس پذیرى و  ــه شــاخص هاى نگهداشــت پذیرى، قابلیت اطمین ــوط ب ــرد و محاســبات مرب کارب

OEE و آشنایى با برخى شاخص هاى کاربردى دیگر؛ 
اصول 5S و ارتباط آن با مفاهیم بهبود مستمر؛ و

.(Evidence-Based Maintenance) آشنایى با نگهدارى  وتعمیرات مبتنى بر شواهد

نقش برنامه ریزى و زمان بندى در مدیریت دارایى هاى فیزیکى؛ 
آشنایى با شش گام چرخۀ مدیریت کار؛ 
مزایاى برنامه ریزى نگهدارى  وتعمیرات؛ 

شش اصل مهم در برنامه ریزى نگهدارى  وتعمیرات؛
شش اصل مهم در زمان بندى نگهدارى  وتعمیرات؛ 

شاخص هاى برنامه ریزى و زمان بندى فعالیت هاى نگهدارى  وتعمیرات؛ 
مدیریت مواد و قطعات یدکى؛ 

مدیریت کارهاى انباشته؛ 
نقش سیستم هاى رایانه اى مدیریت نگهدارى وتعمیرات (CMMS)؛ و 

مدیریت تعمیرات اساسى.



مدت دوره : 10 ساعت 
تاریخ برگزارى: 29 و 30 دى

ساعت:-
هزینه ثبت نام: 000/ 750 هزارتومان

محتواى دوره 

  (5S) نام دوره :       بهبود فرایندهاى نگهدارى  وتعمیرات درکنار بررسى نظام آراستگى محیط کار

آشنایى با مفاهیم فرایند و مدیریت فرایند؛
اولویت هاى برون سپارى فرایندهاى نت؛

جریان ارزش در فرایند نگهدارى  وتعمیرات؛
فرایندهاى نگهدارى  وتعمیرات؛

بهینه سازى فرایند؛
هدف گذارى و شاخص هاى فرایندى در نگهدارى  وتعمیرات؛

الگوهاى بودجه ریزى در نگهدارى  وتعمیرات؛
ارتباط بودجه ریزى، مدیریت دارایى هاى فیزیکى و مدیریت پروژه؛

مبناى صفر؛ بودجه ریزى عملیاتى و بودجه ریزى بر 
مطالعۀ هزینه ها در دورة عمر تجهیز؛

ارتباط بودجه ریزى با شاخص هاى کلیدى عملکرد (KPI)؛ 
اهداف و نتایج حاصل از اجراى 5S؛ 

شناخت تأثیر 5S در شاخص هاى بهره ورى؛
تشریح اصول 5S و چگونگى به کارگیرى آن ها در سازمان؛

معرفى تصویرى سازمان هاى پیشتاز ایرانى در اجراى 5S ؛
مستندات نظام 5S و ارتباطش با سیستم مدیریت کیفیت؛ و

تمرین و کار گروهى.

مدت دوره : 10 ساعت 
تاریخ برگزارى:13 و 14 بهمن                     

ساعت:-
هزینه ثبت نام: 000/ 750 هزارتومان

محتواى دوره 

(CMMS) نام دوره :       سیستم هاى رایانه اى مدیریت نگهدارى  وتعمیرات

پیشینه و سیر تکامل CMMS؛
اجزاى مختلف CMMS و نحوة عملکرد آن ها؛

نقش دستور کار در CMMS؛
مدیریت مواد، اجازه نامه ها، ابزارهاى پیمانکاران و سایر منابع از طریق CMMS؛

چگونگى توجیه خرید CMMS؛
مراحل پیاده سازى مؤثر CMMS؛

CMMS و شاخص هاى کلیدى عملکرد (KPI)؛

دریافت گزارش هایى سودمند از CMMS؛
چالش هاى پیاده سازى CMMS در سازمان ها؛

فرایند صحیح انتخاب CMMS؛ و
چگونه CMMS ها را ارزیابى کنیم.

5S
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مدت دوره : 10  ساعت 
تاریخ برگزارى: 27 , 28 مرداد

ساعت: -
هزینه ثبت نام: 000/ 750هزارتومان

محتواى دوره 

نام دوره :      الگوبردارى شاخص هاى کلیدى عملکرد

مدت دوره : 10 ساعت 
تاریخ برگزارى: 15 و 16 دى

ساعت: -
هزینه ثبت نام: 000/ 750 هزارتومان

محتواى دوره 

نام دوره :        بهبود فرایند هاى نگهدارى و تعمیرات از طریق تغییر فرهنگ سازمانى

�

�

،

�

�

�

تعریف مدیریت عملکرد و کاربردهاى شاخص هاى کلیدى عملکرد؛
اصول تعریف شاخص هاى کلیدى عملکرد؛

چه کسى مسئول اندازه گیرى شاخص هاى کلیدى عملکرد است؟
جمع آورى داده هاى مرتبط با شاخص هاى کلیدى عملکرد چگونه است؟

شاخص هاى کلیدى عملکرد در چه بازه هاى زمانى باید پایش شود؟
شناسنامۀ شاخص کلیدى عملکرد چیست؟

چگونه باید در برابر تغییرات شاخص واکنش نشان داد؟
اندازه گیرى عملکرد براى سازمان نگهدارى و تعمیرات؛

ایجاد و انتخاب شاخص هاى عملکردى و انواع KPI؛
معرفى شاخص هاى کلیدى عملکرد در نگهدارى وتعمیرات؛

تهیۀ کارت امتیازى متوازن و داشبورد نگهدارى  وتعمیرات مؤثر؛
معرفى شاخص هاى اندازه گیرى عملکرد نگهدارى  وتعمیرات در سطوح مختلف سازمان؛

نحوة تدوین و پیاده سازى سیستم جامع اندازه گیرى عملکرد براى مدیریت نگهدارى  وتعمیرات؛
تعریف الگوبردارى؛ 

آشنایى با پیشینۀ الگوبردارى؛
چرایى الگوبردارى؛ 

آشنایى با انواع مدل هاى الگوبردارى؛
مراحل اجراى الگوبردارى موفق در مدیریت دارایى هاى فیزیکى؛
مزایا و چالش هاى الگوبردارى در مدیریت دارایى هاى فیزیکى؛ و

بررسى نمونه هاى مطالعاتى بین المللى در زمینۀ الگوبردارى در نگهدارى  وتعمیرات.

ضرورت تغییر؛ 
تغییر چشم انداز بر اساس نیاز به تغییر و هدف گذارى و برنامه ریزى براى اجرا؛

مقاومت در برابر تغییر: انواع مقاومت و راهکارها براى کاهش مقاومت؛
هشت عامل اثرگذار سازمان در موفقیت تغییر؛

نهادینه سازى تغییر از طریق تغییر فرهنگ؛
فرهنگ سازمانى چیست؟

مؤلفه ها و نشانه هاى فرهنگ سازمان؛ و
استفاده از شبکۀ تغییر: ارتباط بین عوامل تغییر و مؤلفه هاى فرهنگ.



محتواى دوره 

نام دوره :      مدیریت انبار و قطعات یدکى 

مدت دوره : 10 ساعت 
تاریخ برگزارى: 10 و 11 شهریور

ساعت:-
هزینه ثبت نام: 000/ 750 هزارتومان

محتواى دوره 

نام دوره :       نظارت و بهینه سازى تصمیم گیرى دربارة هزینه هاى چرخۀ عمر

مدت دوره : 10 ساعت 
تاریخ برگزارى: 24 و 25 شهریور

ساعت: -
هزینه ثبت نام: 000/ 750هزارتومان

مسائل موجود در زمینۀ قطعات یدکى و انبار؛ 
دسته بندى کامل و دقیق اقالم موجود در انبارها؛
نحوة مدیریت قطعات کم مصرف و پرمصرف؛

چگونگى ارزیابى ریسک؛
بهینه سازى نقطۀ سفارش و میزان سفارش براى اقالم پرمصرف؛

بهینه سازى میزان موجودى اطمینان براى اقالم کم مصرف؛
تعیین اقالم مازاد؛ 

اندازه گیرى عملکرد و شاخص هاى انبار؛
معرفى نرم افزار SMS براى مدیریت بهینۀ قطعات یدکى؛ و

نحوة چیدمان و طرح ریزى انبار.

درآمدى بر برون سپارى؛
دالیل برون سپارى یا عدم برون سپارى؛

اهداف کلیدى، منافع و موانع؛
چه فعالیت هایى را بهتر است برون سپارى کنیم؛

شروع به ساخت جزئیات؛
انتخاب پیمانکار و تأمین کننده و امتیازدهى پیشنهادها؛

بررسى گزینه هاى راهبردى؛
تعریف سطح خدمات و تعیین شاخص هاى کلیدى عملکرد؛

تمرکز بر قیمت وکیفیت عملکرد؛ 
مدیریت ریسک و ایجاد طرح برد- برد؛

نحوة محاسبۀ جریان وجوه نقد در LCC؛ 
محاسبات مربوط به ارزش زمانى پول؛ 

انتخاب بهترین گزینه به منظور کمینه سازى هزینه هاى چرخۀ عمر؛ 
شناسایى عمر اقتصادى تجهیزاتى که از الگوى عملیاتى خاصى استفاده مى کنند؛

تصمیم گیرى دربارة جایگزینى با تجهیز جدیدتر و زمان انجام این کار؛
تصمیم گیرى دربارة انتخاب بین تعویض یا تعمیر تجهیز؛ و

چگونگى انتخاب مناسب ترین زمان براى تعویض تجهیز مجزا.



محتواى دوره 

نام دوره :      کاربرد عملى فاکتورهاى انسانى در نگهدارى  وتعمیرات

آشنایى با مفاهیم و ضروریات نگهدارى  وتعمیرات اقتضایى؛
انواع خرابى تجهیزات و ارتباط آن با عمر؛

مرورى بر تحلیل FMEA ؛
خرابى بالقوه و منحنى P-F؛

سیاست هاى معتبر مدیریت خرابى؛
:CM معرفى تکنیک هاى رایج

 آنالیز ارتعاشات؛
آزمون مافوق صوت؛

تصویربردارى مادون قرمز؛ و
هاى مبتنى بر حواس انسانى. هایى همچون پایش پارامتر هاى فرایند و محصول و بازرسى  تکنیک 

هاى پیشرفته در پایش وضعیت؛ و   آشنایى با تحلیل و مدل سازى 
سازى یک برنامه جدید موفق و یا تقویت برنامه هاى پایش وضعیت قبلى. آشنایى با استاندارد هاى پایش وضعیت و پیاده 

این دوره به صورت ویژه و بر اساس طرح درس دورة مشابه در دانشگاه تورنتو ارائه مى شود و شامل سرفصل هاى زیر است:
نحوة تحلیل داده هاى خرابى تجهیزات و استفاده از آن ها براى بهینه سازى تصمیم هاى پیشگیرانه و پیش بینانه؛  

تمرین عملى در زمینۀ تکنیک هاى آمارى مورد استفاده مانند روش کار با توابع PDF، CDF و توزیع آمارى Weibull؛ 
تشریح مدل ها و توابع مورد استفاده براى بهینه سازى هزینه هاى نگهدارى  وتعمیرات و کاهش زمان توقف تجهیزات؛ 

آشنایى با مدل هاى بهینه سازى تصمیمات بازرسى هاى پیشرفته در حوزة نگهدارى  وتعمیرات؛ 
بررسى مطالعات موردى صنعتى در زمینۀ نگهدارى  وتعمیرات پیش بینانه و پیشگیرانه؛ و 

آشنایى با نرم افزارهاى بهینه سازى تصمیمات پیش بینانه و پیشگیرانه.

گردد.   سازمانى برگزار مى  این دوره صرفا به صورت درون 

محتواى دوره 

(CBM) نام دوره :       مدیریت نگهدارى و تعمیرات مبتنى بر وضعیت

محتواى دوره 

نام دوره :       نام دوره :  تاکتیک هاى پیشرفته در نگهدارى  وتعمیرات پیش بینانه و پیشگیرانه

سازمانى برگزار مى گردد.   این دوره صرفا به صورت درون 

سازمانى برگزار مى گردد.   این دوره صرفا به صورت درون 

مقدمه اى بر عوامل انسانى در نگهدارى  وتعمیرات؛
ایمنى در محیط کار؛

زمان بندى و فعالیت هاى شیفتى؛
تأثیر طراحى تأسیسات و فعالیت هاى نگهدارى  وتعمیرات؛

فاکتورهاى شخصى؛
خطاهاى انسانى؛ و

تحلیل ریشه اى حوادث و خطاها.



محتواى دوره 

(CMS) نام دوره :       سیستم مدیریت خوردگى

محتواى دوره 

نام دوره :      کاربرد سیستم مدیریت ایمنى در صنایع تجهیزمحور

استراتژى هاى مدیریت خوردگى؛
سازماندهى مدیریت خوردگى؛

تعیین شرح وظایف؛
اصول مدیریت دارایى هاى فیزیکى؛

ارزیابى مدیریت خوردگى؛
ممیزى سازمان؛

هدف گذارى مدیریت خوردگى؛
فرایند تشکیل ساختار سازمانى؛

الگوهاى موفق در مدیریت خوردگى؛ و
استانداردهاى مدیریت خوردگى در جهان.

One Consultant Company 
Said:

We are so sure that our
Team can provide value to
your organization and/or
supply chain by corrosion
management, that we
guarantee it! If we’re not
able to reduce the amount
of money you’ve lost to
corrosion by at least
10%, we will refund our
service fees.

1

سازمانى برگزار مى گردد.   این دوره صرفا به صورت درون 

سازمانى برگزار مى گردد.   این دوره صرفا به صورت درون 

مقدمه اى بر سیستم مدیریت ایمنى؛
آشنایى با موضوع، مفاهیم و واژگان کلیدى در مبحث سیستم مدیریت ایمنى انسانى؛

چرا سازمان هاى مبتنى بر دارایى هاى فیزیکى باید به صورت نظام مند با موضوع مدیریت ایمنى روبرو شوند؟
سیاست ها و اهداف مدیریت ایمنى؛

افراد، مسئولیت ها، هماهنگى ها و مستندات؛
مدیریت ریسک هاى ایمنى؛

شناسایى مخاطرات؛
ارزیابى و چگونگى مدیریت ریسک؛

تضمین ایمنى؛
مدیریت ریسک هاى ایمنى و تضمین ایمنى؛

پایش و مدیریت عملکرد ایمنى؛
مدیریت تغییرات؛

بهبود مستمر در سیستم مدیریت ایمنى؛
ارتقاى ایمنى؛

آموزش و مربى گرى در ایمنى؛
ارتباطات و انتقال اطالعات ایمنى؛
پیاده سازى سیستم مدیریت ایمنى؛

تحلیل فاصله (Gap)؛
برنامۀ مدیریت ایمنى؛

سیاست هاى ایمنى؛
تدارك منابع؛ 

برون سپارى خدمات؛ و
گام هاى اصلى پیاده سازى.



محتواى دوره 

( RBI ) نام دوره :      بازرسى فنى مبتنى بر ریسک

مفاهیم اساسى در بازرسى فنى مبتنى بر ریسک: ریسک، مدیریت ریسک و بازرسى فنى؛
معرفى روش بازرسى فنى مبتنى بر ریسک:

نحوة نگرش بازرسى فنى مبتنى بر ریسک به احتمال و پیامدهاى بروز پیشامدهاى ناخوشایند؛ 
روش هاى ارزیابى احتمال و پیامدهاى بروز حوادث؛ و

توان قابلیت هاى بازرسى فنى مبتنى بر ریسک در مدیریت ریسک.
نحوة برنامه ریزى براى ارزیابى ریسک به روش بازرسى فنى مبتنى بر ریسک:

تعیین اهداف و مقاصد؛
تعیین حدود فیزیکى؛
تعیین حدود عملیاتى؛

انتخاب روش ارزیابى؛ و
تخمین زمان و منابع مورد نیاز.

شناسایى علل خرابى؛
ارزیابى احتمال شکست و پیامدهاى آن:

نحوه و روش تعیین احتمال شکست؛ و
نحوه و روش تعیین پیامدهاى شکست.

تعیین، ارزیابى و مدیریت ریسک: 
تعیین ریسک؛

تصمیم گیرى در مدیریت ریسک و سطح پذیرفتۀ ریسک؛
تحلیل حساسیت؛ و

تعیین آستانۀ ریسک پذیرفته.
مدیریت ریسک از طریق فعالیت هاى بازرسى:

مدیریت ریسک با کاهش عدم  قطعیت ها از طریق بازرسى؛
شناسایى فرصت هاى مدیریت ریسک؛

ایجاد استراتژى بازرسى بر اساس ارزیابى ریسک؛
مدیریت هزینه هاى بازرسى؛ و

بازنگرى نتایج بازرسى ها.
بازنگرى و به روزرسانى ارزیابى هاى انجام شده به روش بازرسى فنى مبتنى بر ریسک:

نحوة بازنگرى، چرایى بازنگرى و زمان آن؛
نقش ها، مسئولیت ها و آموزش: رویکرد کار تیمى، اعضاى تیم، نقش ها و مسئولیت ها و آموزش؛

اسناد و سوابق؛ و
تمرین و مرورى بر پروژه هاى موفق پیاده سازى شده.

سازمانى برگزار مى گردد.   این دوره صرفا به صورت درون 



مدت دوره : متعاقباً اعالم خواهد شد 
تاریخ برگزارى: متعاقباً اعالم خواهد شد

ساعت: متعاقباً اعالم خواهد شد
هزینه ثبت نام: متعاقباً اعالم خواهد شد

محتواى دوره 

( PAM )  نام دوره :     مفهوم نوین مدیریت داراریى هاى فیزیکى

• مدیریت دارایى هاى فیزیکى (Physical Asset Management) چیست؟
• مدیریت دارایى هاى فیزیکى چه مزایایى دارد؟

• پشتیبانى از اهداف کسب و کار
• کاهش هزینه هاى دوره عمر دارایى ها

• کاهش ریسک تولید

هاى فیزیکى با استفاده از داده هاى مالى و عملکردى تجهیزات • پشتیبانى از تصمیمات مربوط به دارایى 
• استفاده از الگو بردارى ( Benchmarking) براى بهبود

بخش و اجراى موفقیت آمیز آنها هاى اثر  • تشخیص پروژه 

این دوره آشــنایى با مفهوم نوین مدیریت دارایى هاى فیزیکى و نقش مهم آن در ســود آورى و دوام پذیرى آن در 
هــاى صنعتــى مــدرن اســت. مفاهیــم ایــن دوره بــه صورت مشــترك توســط مشــاورین خبره در شــرکت هاى  بنــگاه 
هاى فیزیکى دانشــگاه تورنتو کانادا،  معظــم IBM  و  PriceWaterhouseCoopers و همچنیــن مرکــز مدیریت دارایى 
کــه معتبــر تریــن مرکــز دانشــگاهى در ایــن موضــوع مى باشــد، طراحى شــده اســت و طى 14 ســال گذشــته مدیران            
کنندگان این  اند. بنا به اظهار شــرکت  المللى از بیش از هفتاد کشــور در آن شــرکت نمــوده  شــرکت هــاى معظم بین 

اى در یک قالب منسجم ارایه شده است. دوره، آنچه که یک مدیر باید در این مورد بداند به طرز هنرمندانه 




