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ﺑﺮﻧـــــﺎﻣﻪﻫــــــﺎی آﻣــــﻮزﺷــﯽ

ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽﻫﺎی ﻓــﯿﺰﯾﮑﯽ
داﻧـــﺶ ،ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار

ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ
ﺑﻪ ﺳــــﺎﯾﺖ ﭘﻤﮑـــﻮ ﻣﺮاﺟـــﻌﻪ ﻓــــﺮﻣــﺎﯾﯿﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻤﮑﻮ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﺮدﯾﺲ ﻣﻬﺮ ) (PAMCoدر ﺳﺎل  ١٣٩٢ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ زواﺷﮑﯿﺎﻧﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺎرب ارزﺷﻤﻨﺪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎوران ﻣﺘﺨﺼﺺ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
)ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات( از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﮐﺎﻧﺎدا ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﯾﺮان و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﺎلﻫﺎ اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﮐﻼس ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ،ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی و آﻣﻮزش در ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽﻫﺎی
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دارد .ﺷﺮﮐﺖ  PAMCoدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﺶ ﺣﻮزه ﻣﺸﺎوره ،آﻣﻮزش و ﻫﻤﺎﯾﺶ ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
ﭘﯿﻤﺎن ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ،ﻧﺮم اﻓﺰار  EAMو  APMو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﭘﻤﮑﻮ
داﻧﺸﺠﻮی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮری از داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ
ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم
داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ دﮐﺘﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﮐﺎﻧﺎدا ،دوره رﻫﺒﺮی و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری

داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد ،دوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر داﻧﺸﮕﺎه آ ﮐﺴﻔﻮرد و دارای ﻣﺪرک CMRP ،CAMA ،CRL

ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺸﺎوره و آﻣﻮزش ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰ  C-MOREداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﮐﺎﻧﺎدا

ﻣﺸﺎور در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎوره ﻣﻌﻈﻢ ﻣﮑﯿﻨﺰی
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﺳﻤﯽ ﺷﺒﮑﻪ آﻻدون )(Aladon Networkدر ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی روش،
 RCM۲ ،RBI۳و RCM۳در ﺟﻬﺎن

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب Expert Knowledge Based Reliability Models
از ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن وﯾﺮاﯾﺶ ﺳﻮم ﮐﺘﺎب  Uptimeو ﺳﻨﺪ آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽ ﻫﺎ  IAMو ﺑﻪ ﻣﺪت دوﺳﺎل
ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﻼﺑﺲ درﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل  IAMدر اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ،ﻋﻀﻮ ﮐﺎرﮔﺮوه
ﺷﻤﺎره  ۹در ﮐﻤﯿﺘﻪ  TC۲۵۱ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺮی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﯾﺰو  ۵۵۰۰۰ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺰو ۵۵۰۱۳
ﻣﺸﺎور ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖ

Enbridge Gas Distribution، SABIC، Marafiq، DEWA، JESCO، Hydro One، MEL
ﻣﺸﺎور وزارت ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻧﯿﺮو در ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
دارای ﺑﻴﺶ از  ۲۰ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری در ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﭘﺮوژه ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﮕﻬﺪاری وﺗﻌﻤﯿﺮات ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ،ﻧﮕﻬﺪاری ،ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺴﮏ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ،ﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﺸﻪ ای ﺧﺮاﺑﯽ و  RCMدر آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ،آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،اﯾﺮان و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮ ﺟﻮان ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۳در ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد در ﺷﻬﺮ داووس ﺳﻮﺋﯿﺲ

۲

ﻣـــﺄﻣﻮرﯾﺖ واﺣﺪ آﻣﻮزش ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻤﮑﻮ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی داراﯾﯽ ﻣـﺤﻮر ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﭘﺎﯾــﺪار ﻓﺮدی و ﺳــﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺣــﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽﻫــﺎی ﻓـــــﯿﺰﯾﮑﯽ

ﻫﻤﮑﺎران و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮرﻧﺘﻮ )ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،(University of Toronto :ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻧﺎدا و ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ
آﻣﻮزﺷﯽ-ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗﻮرﻧﺘﻮ در ﺣﻮاﻟﯽ ﭘﺎرک ﻣﻠﮑﻪ )ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(Queen’s Park :
ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه در ﺳﺎل  ۱۸۲۷ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺸﻮر ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻟﺞ ﮐﯿﻨﮓ )ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(King’s College :
و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ.
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن  C-MOREدر ﺳﺎل  ۱۹۹۴ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﻓﺴﻮر اﻧﺪرو
ﺟﺎردﯾﻦ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ.
از زﻣﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ C-MORE ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
داراﯾﯽ در ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ،ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ و ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻄﺎﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ،ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺎده ،ﻫﺪف  C-MOREاز ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﭘﯿﺸﺮو دارای داراﯾﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ،ﻣﻌﺪن و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از داده ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺧﻮب ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

ﺟﺎﯾﺰه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
)(PAMAWARD

ﺟﺎﯾﺰه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۹۵آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .رﺋﯿﺲ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه دﮐﺘﺮ
ﻋﻠﯿﻨﻘﯽ ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ )ﭼﻬﺮه ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﺮان( و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ
زواﺷﮑﯿﺎﻧﯽ )ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮرﻧﺘﻮ( اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﻫﺮ ﺳﺎل
در ﺳﻪ ﺣﻮزه اﺻﻠﯽ ﻧﻔﺖ ،ﻧﯿﺮو و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل
 UPTIMEو  IAMارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

۳

ﻣﺪرﺳـــﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗـﮑﺎﭘﻮ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ و اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان

ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی ﺗﻬﺮان و داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ )ﭘﻠﯽﺗﮑﻨﯿﮏ( ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد
ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﺟﺮﯾﺎنﺳﺎزی اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻮآوران و ﻣﻬﺎرتاﻓﺰاﯾﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ،ﻣﺪﯾﺮان و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ آﻣﺎده ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪی از رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ١٣٩٨ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮآوری ،ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ
دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﺪﯾﺮان و اراﺋﻪ راهﺣﻞﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ آرﯾﺎﻧﺎ

ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ آرﯾﺎﻧﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻫﻤﻪ
آنﻫﺎ ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﺴﺐوﮐﺎر ،ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﺴﺐوﮐﺎر و اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ.
آرﯾﺎﻧﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﺳﺎل  ۱۳۸۰ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ آﻏﺎز ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ
آن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪرﺳﺎن ،ﻣﺸﺎوران و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارد.

ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ رﯾﺴﮏ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن آﻻدون

ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ رﯾﺴﮏ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺘﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﻣﻮﺛﺮ در  RCMدر ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻻدون ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮده ای در ﺣﻮزه
ﻧﺮم اﻓﺰار و ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارد.

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﺋﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
داﻧﺸﮑﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای رﺳﻤﯽ ﺑﺎ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ.

۴

ﭼﺮا آﻣﻮزشﻫﺎی ﭘﻤﮑﻮ؟

ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﻄﺮح داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ
داﺷﺘﻦ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
ﻋﻤﻠﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ

ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ
آﻣﻮزش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻬﺘﺮ

ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از داﻧﺶ روز دﻧﯿﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎوران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ

ﻃﺮاﺣﯽ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ و
ﻣﺪارک ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ

ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﺳﺒﺪ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
داراﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺗﻨﻮع در اﻧﻮاع آﻣﻮزش از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻮزش در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ،آﻣﻮزش در ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ،آﻣﻮزش ﺣﯿﻦ اﺟﺮای ﭘﺮوژه ،ﻫﻤﺎﯾﺶ،
آﻣﻮزشﻫﺎی ﺣﻀﻮری ﺧﺎرج از ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ...

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی واﺣﺪ آﻣﻮزش ﭘﻤﮑﻮ
در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی واﺣﺪ آﻣﻮزش ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻤﮑﻮ در ﺗﻤﺎم ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ:

۶٠
۱۰

روز آﻣﻮزش در ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﮑﺎﭘﻮ ﺑﺎ
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮرﻧﺘﻮ

١٠
٢٢
١١

روز آﻣﻮزش در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺎز ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ

روز آﻣﻮزش در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان

روز آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺗﻮاﻧﯿﺮ ﺑﺮای
ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر

روز آﻣﻮزش وﯾﮋه ﺗﺮﺑﯿﺖ ارزﯾﺎب اﯾﺮان ﺧﻮدرو

۶۰

روز آﻣﻮزش ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ و ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ

۱۰

روز آﻣﻮزش وﯾﮋه ﺗﺮﺑﯿﺖ ارزﯾﺎب ﺷﺮﮐﺖ
ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺨﺎﺑﺮات

٣٠
٢٠
٣٠

روز آﻣﻮزش در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد و ﻣﺲ

روز آﻣﻮزش ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه آﺑﺎدان
روز آﻣﻮزش ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ آر ﺳﯽ ام
در ﻓﻮﻻد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

دوره ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﺑﯿﺖ ارزﯾﺎب ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺻﻨﺎﯾﻊ آب و ﻓﺎﺿﻼب
دوره آﻣﻮزﺷﯽ وﯾﮋه ﻣﺪﯾﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮرﻧﺘﻮ

دو ﻫﻔﺘﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎی وﯾﮋه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺸﺎور ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ آﻗﺎی ﺑﻦ اﺳﺘﯿﻮﻧﺲ از ﺷﺮﮐﺖ DATATRACK

۵

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﻬﺮان

ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ ﺟﻨﻮب

ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺗﻨﺪﮔﻮﯾﺎن

ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز زاﮔﺮس ﺟﻨﻮﺑﯽ

ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

ﻧﻔﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان

ﻧﻔﺖ ﺳﺘﺎره ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان

ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اروﻧﺪ

ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری

ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺎوﯾﺎن

ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان

ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم

ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﺗﺒﺮﯾﺰ

ﺣﻔﺎری ﺷﻤﺎل

ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ

ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ آﺑﺎدان

ﮔﺎز اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ

ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻏﺪﯾﺮ

ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ رازی

ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﭘﺎرس

ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ

ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻣﺮوارﯾﺪ

ﭘﺎﻻﯾﺶ ﮔﺎز ﻓﺠﺮ ﺟﻢ

ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ

ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن

ﭘﺎﻻﯾﺶ ﮔﺎز اﯾﻼم

ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ

ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻣﻬﺮ

رﻋﺪان ﻧﯿﺮو زاﮔﺮس

ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺧﺮاﺳﺎن

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی

ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮔﺎز ﺗﺎﻣﮑﺎر

ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ

ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎع

ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻣﺎرون

ﺳﺎزهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﺎﻣﺎن

ﭘﺎﻻﯾﺶ ﮔﺎز ﺳﺮﺧﻮن و ﻗﺸﻢ

ﺳﺒﺤﺎن اﻧﮑﻮﻟﻮژی

ﻣﻠﯽ ﺣﻔﺎری اﯾﺮان

ﺳﭙﻬﺮ اﻓﺰاری ارس

ﻧﻔﺖ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد

۶

ﻋﻨﺎوﯾﻦ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﺨﺶ اول :ﻣﺪلﻫﺎی ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ :ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ

 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ  -ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻟﺰاﻣﺎت و ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺰو ۵۵۰۰۰ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت داراﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮ اﺳــﺎس IAMو اﯾﺰو ۱۴۲۲۴

 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖداراﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
 -اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﻬﺎرم و ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ

 ﻣﺘﺪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮون ﺳﭙﺎری و ﭘﯿﻤﺎن ﺳﭙﺎری -ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ

ﺑﺨﺶ دوم :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن
 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ EBAM ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن RCM ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﯾﺴﮏ RBI ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮردﮔﯽ CMS ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺤﻮر -ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﻮزﯾﻊ  Weibullدر ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات

ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ :ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد
-

ﻣﻮﻓﻖ Benchmarking
 ﮐﺎرﺑﺮد اﮐﺴﻞ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ،اﻧﺘﺨﺎب و اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖداراﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ )(APM، ERP، CMMS

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ و روﯾﮑﺮدﻫﺎی

ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ :ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎر

ﺗﯿﻤﯽ و ﻓﺮاﯾﻨﺪی

 -ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ

 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻞ رﯾﺸﻪای ﺧﺮاﺑﯽ RCA ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻬﺮهور ﻓﺮاﮔﯿﺮ TPM دوره ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺎم آراﺳﺘﮕﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎیﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺤﻮر )(۵S

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻋﻤﻠﮑﺮد  KPIو اﻟﮕﻮﺑﺮداری ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت

 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯽﻫﺎیﺻﻨﺎﯾﻊﻓﺮاﯾﻨﺪی

 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ CBM روشﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻓﻮاﺻﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖداراﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ) PMO ،CPR ،MTAو(...
-

ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت

)(Facility Management

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم :ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی

 -ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺪارﮐﺎت و اﻧﺒﺎر ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ و ﮐﺎﻻی ﻓﻨﯽ

 -ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ داراﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ LCC

ﺑﺨﺶ ﻫﺸﺘﻢ :روﯾﺪادﻫﺎ و ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
 ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ارزﯾﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻤﯿﺰ اﯾﺰو ۵۵۰۰۰ -دوره ﻫﺎی  MBAو  Mini MBAﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ

۷

ﻫﻤﮑﺎران و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺧﺎرﺟﯽ

ﻟﺌﻮﻧﺎرد ﻣﯿﺪﻟﺘﻮن )(Leonard Middleton

ﭘﺮوﻓﺴﻮر اﻧﺪرو ﺟﺎردﯾﻦ )(Andrew Jardine

ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار و ﻣﺎﻟﮏ Asset Management

اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮرﻧﺘﻮ و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ C-MORE

Solutions

ﺑﻦ اﺳﺘﯿﻮﻧﺲ )(Ben Stevens

ﺟﯿﻤﺰ ﭘﯿﮑﻨﻞ )(James V. Reyes-Picknell

از ﻣﺸﺎوران ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﭘﺮاﯾﺲ

ﻣﺪﯾﺮ ConciuosAsset

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب آﭘﺘﺎﯾﻢ ۳

ﻣﺪﯾﺮ DataTrack

واﺷﺘﺮﻫﺎوسﮐﻮﭘﺮز

ﺳﺮج ﻣﺘﯿﻮ )(Serge Mathieu

ﭘﺮوﻓﺴﻮر اﺳﺘﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎس

ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ABB

ﻣﻮﻟﻒ ﮐﺘﺎب ﺑﻬﺒﻮد ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ

اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﺧﺎﻟﺪ ﮐﻤﺎل ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ Skytech

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب و اﻧﺘﺸﺎرات
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻤﮑﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﻧﺸﺎرات آرﯾﺎﻧﺎ ﻗﻠﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﺘﺐ ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺗﺮﺟﻤﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
داراﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﮐﺸﻮر را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.

ﮐﺘﺎب ﺷﮑﻞ دﻫﯽ آﯾﻨﺪه اﻧﻘﻼب
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﻬﺎرم

ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن

ﺑﻬﺒﻮد ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽﻫﺎ
PAS ۵۵-۱ , PAS۵۵-۲

ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺗﻌﻤﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺒﺎر و ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻞ رﯾﺸﻪای

ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ و
ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن

زﻣﺎن در دﺳﺘﺮس اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﺰو ۵۵۰۰۰
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽﻫﺎ

۸

اﺳﻨﺎد  IAMﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه

ﺗﻨﻮع ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ
ﻫﻤﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻤﮑﻮ در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ ﻣﺰاﯾﺎی وﯾﮋهای
ﺑﺮای اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ دارﻧﺪ:
دوره ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی

دورهﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﯽ

 دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی واﮔﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻮع در زﻣﺎن اﺟﺮای دوره -ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺣﺮﻓﻪای آﻣﻮزش

 ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮوژه ﻋﻤﻠﯽ ﺣﯿﻦ ﺗﺪرﯾﺲ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮر اﺟﺮای آﻣﻮزشﻫﺎ -درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ

دورهﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﯽ
-

ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺣﻀﻮر راﺣﺖﺗﺮ ﻧﻔﺮات ﺳﺎزﻣﺎن در ﮐﻼس
آﻣﺎدﮔﯽ اﺳﺘﺎد ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﺺ ﺳﺎزﻣﺎن
اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ
-

ﺗﻨﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻋﻨﺎوﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ
ﻓﻀﺎی اﺷﺘﺮاک ﺗﺠﺎرب
ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزی در ﺑﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻓﺮﺻﺖ اراﺋﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ

آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺣﻀﻮری )ﺧﺎرج ﺳﺎزﻣﺎن(
 ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎﺿﺮان در دوره ﺑﻪ دﻟﯿﻞﺟﺪا ﺷﺪن از ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
 -آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ

۹

ﮐﯿﻔﯿﺖ در آﻣﻮزش

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۹۱درﺻﺪ رﺿﺎﯾﺖ از دورهﻫﺎ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آﻧﻼﯾﻦ و ﺳﺮﯾﻊ
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ISO ۱۰۰۱۵
اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن
اراﺋﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵ﻫﺰار ﻧﻔﺮ روز اﻧﻮاع آﻣﻮزش در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﺪاوم آﻣﻮزش ﻫﺎ از ﺳﺎل ۱۳۸۳

دوره آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ – ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
»ﻧﯿﺎزی ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ،راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺷﺪن«

ﻋﻨﻮان دوره

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ  -ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

ﻣﺪت دوره

ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ )دو روزه( و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ )دو روزه(  -اﯾﻦ  ۲دوره در ﺻﻮرت
ﺑﺮﮔﺰاری ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ،ﺳﻪ روزه اﺳﺖ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﺎزی

دارد

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰاری درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

دارد

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﺣﻀﻮری – ﺧﺎرج ﺳﺎزﻣﺎن

دارد

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اراﺋﻪ ﻣﺪرک

 – PAMCoآرﯾﺎﻧﺎ

ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز

ﻧﺪارد

ﮐﺘﺎب

دارد

ﺟﺰوه

دارد

۱۰

ﻫﺪف اﯾﻦ دوره ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل آﭘﺘﺎﯾﻢ )زﻣﺎن در
دﺳﺘﺮس( اﺳﺖ .روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
و ﭼﮕﻮﻧﻪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻗﻒﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﻧﺸﺪه ﺑﯿﺶ از  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .دادهﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻼس ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ
از ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻣﻮﻓﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات ،ﺷﺎﺧﺺ  OEEدر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود ٪۹۰
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﮐﺎﻫﺶ  ۱۱درﺻﺪی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات را در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻣﺎ ﭼﻄﻮر اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دوره ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد:
 ﻧﻘﺎط ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺒﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ و از اﯾﺪهﻫﺎی آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ. ﺷﻨﺎﺧﺖ اوﻟﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ. ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد اﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ در ﮐﺪام ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ وارد ﺷﻮﯾﺪ.
 ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه از ﻣﻔﻬﻮم زﻣﺎن در اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺮاﺑﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ. -ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ.

ﻣﻌﺮﻓﯽ دوره
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﺐ دوره
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎﯾﺪار و اﯾﻤﻦ و ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﯾﮏ دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ .ﺣﺠﻢ داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﮐﺸﻮر
در اﯾﻦ ﺣﻮزه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ﻣﺜﺎلﻫﺎی زﯾﺎدی از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ
دوره ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻟﺰاﻣﺎت وزارﺗﯽ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ وزارت ﻧﻔﺖ
ﮐﺎﻣﻼ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺮوژهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺟﺮا ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن
را
ً
اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ دهﻫﺎ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﭘﺨﺶ و اﻧﺘﻘﺎل.
ﻧﯿﺮو )ﺑﺮق و آب و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ(
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ .در اﯾﻦ دوره ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد را
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارزش و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ دوره
ﺗﺠﺎرب ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ،اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )ﻫﺘﻞ ،ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ،ﻣﺎل و  (...و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ داراﯾﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﯾﺎ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ اﺳﺖ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی زﯾﺎدی
در دﻧﯿﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدن ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ و ﻋﻤﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮد
را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﻌﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽﻫﺎ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫـﻨﺪ .اﯾﻦ دوره ﺷــﺎﻣﻞ درسﻫﺎﯾﯽ از ﭘـﺮوژه ﻫـﺎی ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ،راهآﻫـﻦ،
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و  ...ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰی و ﻣﻌﺪﻧﯽ
ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰی و ﻣﻌﺪﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ داراﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺮاﺑﯽ آن ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ﺗﻮﻟﯿﺪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
داراﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﺎراﻣﺪ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻤﻦ و ﭘﺎﯾﺪار ،ﻣﺰﯾﺖ
رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺮوژهﻫﺎی اﺟﺮا ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ
در ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﻮﻻد و ﻣﺲ در ﮐﺸﻮر اﯾﻦ دوره را ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ،ﯾﮏ اﻟﺰام
ﮔﺮﯾﺰ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﻘﺎ در رﻗﺎﺑﺖ روز اﻓﺰون ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺳﻨﺠﯿﺪهای در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽﻫﺎی
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﻮد اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب ﺗﺠﻬﯿﺰ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪم اﯾﺠﺎد ارزش از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ارزﺷﻤﻨﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع داراﯾﯽ اﻫﻤﯿﺖ دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ
ﺧﻮدرو ،دارو و ﻏﺬاﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ در اﯾﻦ دوره ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن دوره
 ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻓﻨﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻌﻤﯿﺮات روﺳﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ارﮔﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺗﺪارﮐﺎت و ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ اول ﮐﻼس
 آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل و ﺿﺮورﯾﺎت ﻧﮕﻬﺪاریوﺗﻌﻤﯿﺮات ،اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎ و ﻧﻘﺶ داراﯾﯽﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖداراﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ.
 ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺘﻈﺎرات از ﻧﮕﻬﺪاریوﺗﻌﻤﯿﺮات ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﺮم ﺗﻌﺎﻟﯽ آﭘﺘﺎﯾﻢ )ﺟﺎن ﮐﻤﺒﻞ( ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺪل ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺎمﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ.
 آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آن در ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﻣﺘﺪاول ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ ﻧﻪ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺎﯾﺶ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺆﺛﺮی را ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﺮد.
 ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺧﺮاﺑﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻟﮕﻮﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺧﺮاﺑﯽ ﻏﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ،ﻣﻔﻬﻮم اﺣﺘﻤﺎلﻟﺤﻈﻪ ای ﺧﺮاﺑﯽ و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪ ای ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺻﻮﻟﯽ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ،اﻫﻤﯿﺖ درک اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد.

ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ دوم ﮐﻼس
 ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاریوﺗﻌﻤﯿﺮات ﭘﯿﺶﮐﻨﺸﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ:ﻧﮕﻬﺪاریوﺗﻌﻤﯿﺮات ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ،و
ﻧﮕﻬﺪاریوﺗﻌﻤﯿﺮات ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﺎﻧﻪ.
 آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل در ﻧﮕﻬﺪاریوﺗﻌﻤﯿﺮات ،ﺷﺎﻣﻞ:ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮐﺎرﮐﺮدی :ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﺮاﺑﯽ ﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن دارﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺮاﺑﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در
زﻣﺎن ﻫﺎی اﺿﻄﺮاری ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﺮاﺑﯽ) .ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺎده اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻣﺆﺛﺮ(
 آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاریوﺗﻌﻤﯿﺮات. ﭼﺮﺧﮥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ :از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎر ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد،اﻟﺰاﻣﺎت زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ آن را درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و زﻣﺎنﺑﻨﺪی دو ﺑﺎزوی ﻣﻬﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات.ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﮐﻼس
 آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاریوﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ) ،(Evidence-Based Maintenanceداده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺒﺖﺷﻮﻧﺪ و در زﻣﺎن آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری و آﻧﺎﻟﯿﺰ داده ﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
 ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ. ارﺗﺒﺎط ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻻ و ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺗﻌﺎﻟﯽ. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﮐﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﻧﺤﻮه ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ از ﺗﮑﺮاراﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﺗﺠﺎرب ارزﺷﻤﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد.
 -آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﭼﺮﺧﮥ ﻋﻤﺮ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮاد و ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد.

۱۲

ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﮐﻼس
 ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺿﺮورﯾﺎت و ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﻧﮕﻬﺪاریوﺗﻌﻤﯿﺮات. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روشﻫﺎی آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ.  RCM، MTA، CPRو ﺟﺎﯾﮕﺎهﺷﺎن در ﭼﺮﺧﮥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﮕﻬﺪاریوﺗﻌﻤﯿﺮات. آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻋﻠﻞ رﯾﺸﻪای ).(RCA ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی و ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ ای  KPIازﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮد و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖﭘﺬﯾﺮی ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖاﻃﻤﯿﻨﺎن ،دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮی و  OEEو آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی دﯾﮕﺮ.
 اﺻﻮل  ۵Sو ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ. -ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻣﺒﺎﺣﺚ دوره.

ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎر

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی از ﻃﺮﯾﻖ
اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﮕﻬﺪاری
و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﭘﯿﺶﮐﻨﺸﯽ

اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از دادهﻫﺎی ﺗﺠﻬﯿﺰات

۱۳

ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ
ﺑﻪ ﺳــــﺎﯾﺖ ﭘﻤﮑـــﻮ ﻣﺮاﺟـــﻌﻪ ﻓـــﺮﻣـــﺎﯾﯿﺪ.
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