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شرکت پمکوشرکت پمکو

بنیانگذار پمکوبنیانگذار پمکو

شرکت مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر (PAMCo) در سال ١٣٩٢ توسط دکتر علی زواشکیانی تاسیس شد. این 
شرکت با بهره گیری از تجارب ارزشمند گروهی از بهترین مشاوران متخصص در زمینه مدیریت دارایی های فیزیکی 
(نگهداری و تعمیرات) از کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، انگلستان و ایران و تکیه بر سال ها اندوخته های بین المللی 
در صنایع گوناگونی از کالس جهانی، تجربه مشاوره، پیاده  سازی و آموزش در جنبه های مختلف مدیریت دارایی های 
فیزیکی را در کارنامه خود دارد. شرکت PAMCo در حال حاضر در شش حوزه مشاوره، آموزش و همایش، نظارت بر 
پیمان نگهداشت، نرم افزار EAM  و  APM  و مدیریت تامین و تعمیر قطعات یدکی و تعمیرات تجهیزات اساسی فعالیت می کند.   

         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  
  CMRP ،CAMA ،CRL دانشگاه هاروارد، دوره مدیریت کسب و کار دانشگاه آکسفورد و دارای مدرک        

         مدیر پروژه های مشاوره و آموزش صنعتی مرکز C-MORE دانشگاه تورنتو کانادا
         مشاور در مباحث  مربوط به  مدیریت دارایی های فیزیکی در شرکت مشاوره معظم مکینزی

         نماینده رسمی شبکه آالدون (Aladon Network)در خاورمیانه، بزرگ ترین شبکه پیاده سازی روش،
         RCM۲ ،RBI۳ وRCM۳ در جهان 

Expert Knowledge Based Reliability Models نویسنده کتاب         
         از نگارندگان ویرایش سوم کتاب Uptime و سند آناتومی موسسه مدیریت دارایی ها IAM و به مدت دوسال  
          مدیر توسعه سیالبس درسی مدیریت دارایی های فیزیکی بر اساس مدل IAM در این موسسه، عضو کارگروه      

            شماره ۹ در کمیته TC۲۵۱ برای تکمیل سری استانداردهای ایزو ۵۵۰۰۰ با تمرکز بر نوشتن استاندارد ایزو ۵۵۰۱۳
         مشاور بزرگ ترین شرکت های 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 دارایی های فیزیکی

         دارای بيش از ۲۰ سال تجربه کاری در بیش از ۱۰۰ پروژه  صنعتی از جمله مدیریت نگهداری وتعمیرات، مدیریت 
        عملکرد، ارزیابی سیستم ها، نگهداری، تعمیرات مبتنی بر وضعیت، مدیریت بازرسی بر پایه ریسک، مهندسی 

         قابلیت اطمینان، تحلیل ریشه ای خرابی و RCM در آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، ایران و خاورمیانه 
         عنوان رهبر جوان برتر سال ۲۰۱۳ در مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس

۲



همکاران و گواهینامه های آموزشی

مراکز  معتبرترین  از  یکی  و  کانادا  دانشگاه  بزرگترین   ،(University of Toronto انگلیسی:  (به  تورنتو  دانشگاه 
 (Queen’s Park :به انگلیسی) آموزشی-تحقیقاتی در آمریکای شمالی است که در شهر تورنتو در حوالی پارک ملکه
 (King’s College :به انگلیسی) قرار دارد. این دانشگاه در سال ۱۸۲۷ توسط منشور سلطنتی، تحت عنوان کالج کینگ

و به عنوان اولین مؤسسه آموزش عالی کانادا تأسیس شد.
اندرو  پروفسور  توسط   ۱۹۹۴ در سال   C-MORE اطمینان  قابلیت  مهندسی  و  نگهداشت  بهینه سازی  مهندسی  مرکز 

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-MORE از 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 دارایی های فیزیکی در سال ۱۳۹۵ آغاز 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 دارایی های فیزیکی دانشگاه تورنتو) است. این جایزه هر سال 
از مدل  با استفاده  برگزار می شود و شرکت کنندگان  نیرو و صنعت  نفت،  اصلی  در سه حوزه 

UPTIME و IAM ارزیابی می شوند.

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

پایــدار فردی و ســازمانی در حــوزه مدیریت دارایی هــای فـــــیزیکی 

جایزه مدیریت دارایی های فیزیکی 
 (PAMAWARD)

۳



گروه پژوهشی صنعتی آریانا 

مدرسه کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک) با هدف ایجاد 
بستری برای جریان سازی اندیشه، حمایت از نوآوران و مهارت افزایی کارآفرینان، مدیران و صاحبان کسب و کارهای صنایع 
مختلف که آماده ورود به مرحله جدیدی از رشد و توسعه هستند، در زمستان سال ١٣٩٨ تاسیس شد. این مدرسه به عنوان 
یک مرکز نوآوری، فضایی را برای یادگیری و هم افزایی بر پایه برقراری ارتباطات بین المللی و انتقال تجربه در جهت شناخت 

دغدغه های کسب و کارها، توانمندسازی مدیران و ارائه راه حل های کاربردی فراهم  می نماید.

گروه پژوهشی صنعتی آریانا مجموعه ای یکپارچه شامل شرکت ها و واحدهای کسب وکار مستقل است که تمرکز همه 
آن ها بر ارائه خدمات آموزش مدیریت و کسب و کار، مشاوره مدیریت و کسب و کار و انتشار کتاب های مدیریتی است. 
آریانا کار خود را در سال ۱۳۸۰ با مشارکت جمعی از فارغ التحصیالن 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، یکی از معتبرترین نهادهای مرتبط با قابلیت اطمینان در جهان است که 
خصوصًا به دلیل متد منحصر به فرد و موثر در RCM در جهان شناخته شده است. آالدون خدمات گسترده ای در حوزه 

نرم افزار و مشاوره مدیریت دارایی های فیزیکی و قابلیت اطمینان دارد.

با  رسمی  مجموعه ای  نفت  صنعت  دانشکده  فیزیکی  دارایی های  مدیریت  نظام  توسعه  مرکز 
مأموریت توسعه فرهنگ مدیریت دارایی های فیزیکی به ویژه در صنعت نفت ایران است.

مدرســـه کسب و کار تـکاپو 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر و اتاق بازرگانی تهران

شبکه جهانی ریسک و قابلیت اطمینان آالدون

مرکز توسعه نظام مدیریت دارائی های فیزیکی 
دانشکده صنعت نفت

۴



چرا آموزش های پمکو؟ 

مشتریان و پروژه های توانمندسازی واحد آموزش پمکو

بهره گیری از اساتید مطرح داخلی و خارجی با 
داشتن دانش تخصصی باال و همچنین تجربیات 

عملی و حرفه ای طوالنی

معرفی اساتید آشنا به سازمان های متقاضی 
آموزش برای ایجاد زبان مشترک بهتر

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

طراحی دوره های آموزشی در استاندارد جهانی و 
مدارک معتبر بین المللی

سطح کیفیت آموزشی باال مبتنی بر 
پروژه های عملی

کامل ترین سبد از عناوین دوره آموزشی مدیریت 
دارایی های فیزیکی در منطقه

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

در طی سالیان متمادی واحد آموزش شرکت پمکو در تمام صنایع مهم کشور دوره های آموزشی متعددی را برگزار کرده است از جمله:

۶٠ روز آموزش در مجتمع گاز پارس جنوبی 

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

١٠ روز آموزش در شرکت ملی نفت ایران 

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

١١ روز آموزش ویژه تربیت ارزیاب ایران خودرو

۶۰ روز آموزش پتروشیمی های منطقه 
         ماهشهر و عسلویه

۱۰ روز آموزش ویژه تربیت ارزیاب شرکت 
       خطوط لوله و مخابرات

٣٠ روز آموزش در صنعت فوالد و مس

٢٠ روز آموزش پاالیشگاه آبادان

٣٠ روز آموزش کارگاهی آر سی ام 
          در فوالد هرمزگان

دوره کامل تربیت ارزیاب با حضور صنایع آب و فاضالب

دوره آموزشی ویژه مدیران صنعت نفت با گواهینامه 
مرکز قابلیت اطمینان دانشگاه تورنتو

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

۵



مشتریان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 

دانشگاه صنعت نفت تهران

پتروشیمی تندگویان

پتروشیمی کرمانشاه

نفت ستاره خلیج فارس

پتروشیمی اروند

پتروشیمی کاویان

پتروشیمی بندر امام

حفاری شمال

پاالیش نفت آبادان

پتروشیمی غدیر

پتروشیمی پارس

پتروشیمی مروارید

پتروشیمی امیرکبیر

پاالیش گاز ایالم

پتروشیمی مهر

پتروشیمی خراسان

ساخت تجهیزات گاز تامکار

پتروشیمی بوعلی سینا

پتروشیمی مارون

پاالیش گاز سرخون و قشم

ملی حفاری ایران

نفت پاسارگاد

ملی مناطق نفت خیز جنوب

بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

نفت مناطق مرکزی ایران

ملی گاز ایران

شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری

پایانه های نفتی ایران

پاالیش نفت تبریز

ملی صنایع پتروشیمی

گاز استان اردبیل

پتروشیمی رازی

گاز استان قزوین

پاالیش گاز فجر جم

گاز استان گیالن

پتروشیمی تبریز

رعدان نیرو زاگرس

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان صدا و سیما

سازمان صنایع دفاع

سازه های اطالعاتی و ارتباطی سامان

سبحان انکولوژی

سپهر افزاری ارس

۶



بخش اول: مدل های تعالی و سیستم های 
مدیریت دارایی های فیزیکی 

بخش ششم: سیستم های پشتیبان و بخش دوم: مدیریت ریسک و قابلیت اطمینان
مدیریت عملکرد

-  مدیریت دارایی های فیزیکی 
-  مدیریت نگهداری و تعمیرات مقدماتی - پیشرفته

-  الزامات و مبانی استاندارد ایزو ۵۵۰۰۰
-  سیستم های مدیریت اطالعات دارایی های فیزیکی بر اســاس 

IAM و ایزو ۱۴۲۲۴

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

EBAM مدیریت دارایی ها مبتنی بر شواهد  -
RCM نگهداشت مبتنی بر قابلیت اطمینان  -

RBI بازرسی مبتنی بر ریسک  -
CMS سیستم های مدیریت خوردگی  -

-  مدیریت ریسک در سازمان های تجهیز محور
-  کاربرد توزیع Weibull در نگهداری و تعمیرات

بخش سوم: حل مسأله و رویکردهای
 تیمی و فرایندی

بخش هفتم: مراقبت های پایه و مدیریت کار

-  بهینه سازی فرایندها در مدیریت دارایی های فیزیکی
RCA تحلیل علل ریشه ای خرابی  -

TPM نگهداشت بهره ور فراگیر  -
سازمان های  در  کار  محیط  آراستگی  نظام  پیشرفته  دوره    -

(۵S) تجهیز محور

بخش چهارم: سیستم های اقتصاد مهندسی
 و بهینه سازی

-  مدیریت تدارکات و انبار قطعات یدکی و کاالی فنی
LCC مطالعات هزینه چرخه عمر دارایی های فیزیکی  -

-  همایش مدیریت دارایی های فیزیکی
-  دوره تربیت ارزیاب مدیریت دارایی های فیزیکی

-  دوره تربیت ممیز ایزو ۵۵۰۰۰
-  دوره های MBA و Mini MBA مدیریت دارایی های فیزیکی

راه تکنولوژی مدیریت   -  مدیریت تکنولوژی و تدوین نقشه 
  دارایی های فیزیکی

-  انقالب صنعتی چهارم و نقش مدیریت دارایی های فیزیکی

بخش هشتم: رویدادها و بسته های آموزشی

عناوین دوره های آموزشی

۷

بخش پنجم: تکنولوژی و انقالب صنعتی

تجربیات  الگوبرداری  و   KPI عملکرد  کلیدی  شاخص های    -
Benchmarking موفق

-  کاربرد اکسل در مدیریت دارایی های فیزیکی
-  آشنایی، انتخاب و اجرای سیستم های نرم افزار مدیریت 

(APM، ERP، CMMS) دارایی های فیزیکی

-  برنامه ریزی و زمانبندی فعالیت های تعمیراتی
-  تعالی در مدیریت تعمیرات اساسی و بازگردانی های 

صنایع فرایندی
CBM مدیریت نگهداشت بر مبنای پایش وضعیت  -

نگهداشت  فعالیت های  و  فواصل  بهینه سازی  روش های    -
دارایی های فیزیکی (PMO ،CPR ،MTA و...)

تأسیسات  و  ساختمان  مدیریت  در  موفق  پروژه های    -
(Facility Management)



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

همکاران و اساتید خارجی

معرفی کتاب و انتشارات

مجموعه ایزو ۵۵۰۰۰ 
مدیریت دارایی ها مدیریت انبار و قطعات یدکی

بهبود نگهداشت و قابلیت 
اطمینان از طریق تغییر فرهنگی

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر 
قابلیت اطمینان

مرجع کاربردی مدیریت 
تعمیرات اساسی

زمان در دسترس استراتژی هایی
 برای تعالی در مدیریت نگهداشت

مدیریت دارایی ها
 PAS ۵۵-۱ , PAS۵۵-۲

بهینه سازی نگهداشت و
بهبود قابلیت اطمینان

تحلیل علل ریشه ای کتاب شکل دهی آینده انقالب
صنعتی چهارم

۸

Skytech خالد کمال، مدیر عامل

(James V. Reyes-Picknell) جیمز پیکنل
نویسنده کتاب آپتایم ۳

ConciuosAsset مدیر

پروفسور استیون توماس
مولف کتاب بهبود نگهداشت و قابلیت 

اطمینان از طریق تغییر فرهنگ

(Leonard Middleton) لئونارد میدلتون
 Asset Management بنیان گذار و مالک

Solutions

(Ben Stevens) بن استیونس
DataTrack مدیر

از مشاوران برجسته پرایس
 واشترهاوس کوپرز

(Serge Mathieu) سرج متیو
ABB مشاور ارشد شرکت

(Andrew Jardine) پروفسور اندرو جاردین
C-MORE استاد دانشگاه تورنتو و مدیر مرکز



اسناد IAM ترجمه شده

تنوع خدمات آموزشی
همه آموزش های شرکت پمکو در قالب های متنوع زیر قابل ارائه هستند و هر یک از این قالب ها مزایای ویژه ای 

برای افراد و سازمان ها دارند:

دوره های آموزش عملی

-   تعریف پروژه عملی حین تدریس
-  دریافت بازخور اجرای آموزش ها 

- درک بهتر مطالب

دوره های آموزش عملی

-  به صرفه بودن برای تعداد بیشتر 
-  حضور راحت تر نفرات سازمان در کالس

-  آمادگی استاد برای ارائه مثال های مختص سازمان
-  امکان بررسی عمیق تر وضعیت سازمان

دوره های مجازی
-  دسترسی آسان

-  مقابله با شیوع بیماری های واگیر
-  کاهش هزینه های سازمان

-  تنوع در زمان اجرای دوره
-  پلتفرم حرفه ای آموزش

آموزش های حضوری (خارج سازمان)

-  جذابیت بیشتر برای افراد
-  تمرکز بیشتر حاضران در دوره به دلیل 

جدا شدن از محل کار
-  آشنایی با همکاران در سایر سازمان ها

همایش ها و سمینارها

-  تنوع بیشتر در عناوین آموزشی
-  فضای اشتراک تجارب

-  شبکه سازی در بین همکاران در سایر سازمان ها
-  هزینه های کمتر برای یادگیری بیشتر
-  فرصت ارائه برای نمایندگان سازمان ها

۹



کیفیت در آموزش

دوره آموزش مدیریت نگهداری و تعمیرات
مقدماتی – پیشرفته

«نیازی با قدمت صنعتی شدن، راهکارهایی برای متعالی شدن» 

میانگین ۹۱ درصد رضایت از دوره ها در سال گذشته

امکان ثبت نام آنالین و سریع

ISO تطابق با استاندارد مدیریت کیفیت آموزش سازمانی ۱۰۰۱۵

ارائه مدارک معتبر بین المللی به متقاضیان

ارائه بیش از ۵ هزار نفر روز انواع آموزش در سال گذشته

تداوم آموزش ها از سال ۱۳۸۳

عنوان دوره

مدت دوره

قابلیت برگزاری مجازی

قابلیت برگزاری درون سازمانی

قابلیت برگزاری حضوری – خارج سازمان

قابلیت ارائه مدرک

پیش نیاز

کتاب

جزوه

مدیریت نگهداری و تعمیرات مقدماتی - پیشرفته

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

دارد 

دارد

دارد

PAMCo – آریانا 

ندارد

دارد

دارد
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معرفی دوره

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 دارایی های فیزیکی چگونه بوده است 

و چگونه ادامه خواهد یافت.
براساس گزارش های جهانی تنها در صنایع تولیدی هزینه تولید از دست رفته به دلیل توقف های برنامه ریزی 
نشده بیش از ۵۰ میلیارد دالر در سال بوده است. داده های شرکت های کالس جهانی نشان می دهد که پس 
در این شرکت ها به حدود  ٪۹۰   OEE از پیاده سازی موفق سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات، شاخص
افزایش پیدا کرده و کاهش ۱۱ درصدی هزینه نگهداری و تعمیرات را در هر سال تجربه کرده اند. اما چطور این 

شرکت ها 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 ایده های آن بهره مند شوید.

-  شناخت اولیه مناسبی از مدیریت دارایی های فیزیکی بدست آورید.

-  قادر خواهید بود ابزارها و تکنیک های مهم برنامه ریزی و مدیریت نگهداشت را بشناسید و انتخاب کنید. 

که نیاز است در کدام تکنیک عمیق تر وارد شوید.
-  برداشت های اشتباه از مفهوم زمان در احتمال خرابی تجهیزات را پشت سر بگذارید.

-  تکنیک های حل مسأله را خواهید شناخت.

سازمان های مخاطب دوره

نفت و گاز و پتروشیمی
تولید پایدار و ایمن و به صرفه یک دغدغه مهم در این صنعت است. حجم دارایی های بسیار زیادی در کشور 
در این حوزه وجود دارد که در این دوره مثال های 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 شرکت های اصلی وزارت نفت 
را کامًال لحاظ می کند. پروژه های اجرایی بسیار زیادی در این صنعت توسط اساتید اجرا شده اند و نتایج آن 

ارائه می شود، از جمله ده ها پتروشیمی و پاالیشگاه و پروژه های پخش و انتقال.

نیرو (برق و آب و سیستم های خدمات رسانی)
قابلیت اطمینان در خدمات رسانی 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 شرکت های پشتیبان داخلی و خارجی 

ارائه می شود.

ساختمان (هتل، تأسیسات، مال و ...) و حمل و نقل
مهم ترین دارایی های این سازمان ها ساختمان و تأسیسات و یا زیرساخت ها است، جایی که کشورهای زیادی 
در دنیا توانسته اند با چند برابر کردن عمر مفید و عمر اقتصادی ساختمان ها و زیرساخت ها، هزینه های خود 
را مدیریت کنند و سرمایه های مالی خود را به جای بازسازی و نوسازی هایی که ناشی از ضعف مدیریت دارایی ها 
است، به توسـعه سـازمان تخصیص دهـند. این دوره شــامل  درس هایی  از  پـروژه هـای  سـاختمان، راه آهـن، 

بیمارستان و ... که در داخل کشور توسط اساتید انجام شده است، می باشد.

صنایع فلزی و معدنی
ماشین آالت و تجهیزات در صنایع فلزی و معدنی از جمله دارایی های فیزیکی هستند که خرابی آن ها موجب 
هزینه های بسیاری برای سازمان و مهم تر از آن تولید از دست رفته با ارزشی خواهد شد. نیاز به مدیریت 
دارایی های فیزیکی به شکل مؤثر و کارامد در این صنعت عالوه بر دستیابی به تولید ایمن و پایدار، مزیت 
رقابتی در بازارهای ملی و بین المللی را برای این سازمان ها ایجاد می کند. پروژه های اجرا شده توسط اساتید 

در مجتمع های بزرگ فوالد و مس در کشور این دوره را شاخص کرده است.

صنایع تولیدی و کارخانجات
مدیریت دارایی های 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 سازمان ها می بایست تدابیر سنجیده ای در مدیریت دارایی های 
فیزیکی خود اتخاذ کنند. در جایی که هر ساعت خواب تجهیز یعنی عدم ایجاد ارزش از سرمایه گذاری ارزشمند 
سازمان، مدیریت دارایی های فیزیکی در کنار مدیریت سایر انواع دارایی اهمیت دو چندان می یابد. پروژه های صنعت 

خودرو، دارو و غذایی و سایر صنایع در این دوره مطرح می شود.

مخاطبان دوره
-  مدیران و کارشناسان ارشد سازمان ها و بنگاه های صنعتی

-  مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات

-  کارشناسان و مسئوالن برنامه ریزی تعمیرات

-  روسای کارخانجات تولیدی و صنعتی 

-  مدیران و کارشناسان سازمان های مرتبط با حمل و نقل، ساختمان و ارگان های نظامی

-  مدیران و کارشناسان واحد های پشتیبانی و تدارکات و خرید

-  مدیران و کارشناسان واحدهای ایمنی و محیط زیست

سرفصل های بخش اول کالس
-  آشنایی با اصول و ضروریات نگهداری وتعمیرات، استراتژی ها و نقش دارایی های انسانی در مدیریت 

   دارایی های فیزیکی.
-  تغییر انتظارات از نگهداری وتعمیرات تا مدیریت دارایی های فیزیکی.

-  معرفی هرم تعالی آپتایم (جان کمبل) با نگاه بر سطوح مختلف، مدل کاربردی برای سازمان ها برای تعالی در نظام 

  مدیریت دارایی های فیزیکی.
-  آشنایی با موضوع مراقبت های پایه، مفاهیمی برای پایش وضعیت و آنچه که به کارگیری آن در همه سازمان ها 

   بر خالف تصور متداول یک ضرورت است نه یک انتخاب و پاسخ به این سوال که چگونه در سازمان می توان پایش 
  وضعیت مؤثری را پیاده سازی کرد.

-  بررسی کامل الگوهای خرابی شامل الگوهای وابسته به زمان و الگوهای خرابی غیر وابسته به زمان، مفهوم احتمال  
  لحظه ای خرابی و احتمال تجمعی خرابی به عنوان پایه ای برای برنامه ریزی اصولی نگهداشت، اهمیت درک این 

  مطلب که اکثر خرابی ها به زمان وابسته نیستند، در برنامه ریزی نگهداشت اهمیت حیاتی دارد.

سرفصل های بخش دوم کالس
-  تاکتیک های نگهداری وتعمیرات پیش کنشی، شامل:

  نگهداری وتعمیرات پیشگیرانه، و 
  نگهداری وتعمیرات پیش بینانه. 

-  آشنایی با سایر تاکتیک های معمول در نگهداری وتعمیرات، شامل:

  بازبینی کارکردی: بسیاری از تجهیزات خرابی های پنهان دارند، در این بخش خرابی پنهان تجهیزاتی که معموًال 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 فعالیت های نگهداری وتعمیرات.

-   چرخۀ مدیریت فعالیت ها: 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.
-  برنامه ریزی و زمان بندی دو بازوی مهم مدیریت واحدهای نگهداری و تعمیرات.

سرفصل های بخش سوم کالس
-    آشنایی با نگهداری وتعمیرات مبتنی بر شواهد (Evidence-Based Maintenance)، داده ها و اطالعاتی که باید ثبت 

   شوند و در زمان آنالیز و تصمیم گیری به آن ها مراجعه شود و استانداردهایی که برای جمع آوری و آنالیز داده ها وجود دارد.
-  مقدمه ای بر نقش سیستم های پشتیبان و نرم افزارها در مدیریت دارایی های فیزیکی.

-  ارتباط مدیریت کاال و قطعات یدکی با رویکردهای تعالی.
-  آشنایی با برنامۀ کار استاندارد، نحوه تدوین شرح استاندارد فعالیت های فنی و تعمیراتی به شکلی که از تکرار 

اشتباهات جلوگیری کند و تجارب ارزشمند ثبت شود.
-  آشنایی با رویکرد چرخۀ عمر، مدیریت مواد و قطعات یدکی، مدیریت شاخص های ارزیابی عملکرد.

سرفصل های بخش چهارم کالس
-  مروری بر ضروریات و تعالی در نگهداری وتعمیرات.

-  آشنایی با روش های آنالیز ساختاریافته.

-  RCM، MTA، CPR و جایگاه شان در چرخۀ مدیریت نگهداری وتعمیرات. 
.(RCA) آنالیز علل ریشه ای  -

-  مروری بر شاخص های کلیدی و مؤثر عملکرد در مدیریت دستور کار، معرفی شاخص ها و مفاهیم پایه ای KPI از 

جمله کاربرد و محاسبات مربوط به شاخص های نگهداشت پذیری، قابلیت اطمینان، دسترس پذیری و OEE و آشنایی 
با برخی شاخص های کاربردی دیگر.

-  اصول ۵S و ارتباط آن با مفاهیم بهبود مستمر.
-  جمع بندی مباحث دوره.
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سازمان های مخاطب دوره

نفت و گاز و پتروشیمی
تولید پایدار و ایمن و به صرفه یک دغدغه مهم در این صنعت است. حجم دارایی های بسیار زیادی در کشور 
در این حوزه وجود دارد که در این دوره مثال های 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 شرکت های اصلی وزارت نفت 
را کامًال لحاظ می کند. پروژه های اجرایی بسیار زیادی در این صنعت توسط اساتید اجرا شده اند و نتایج آن 

ارائه می شود، از جمله ده ها پتروشیمی و پاالیشگاه و پروژه های پخش و انتقال.

نیرو (برق و آب و سیستم های خدمات رسانی)
قابلیت اطمینان در خدمات رسانی 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 شرکت های پشتیبان داخلی و خارجی 

ارائه می شود.

ساختمان (هتل، تأسیسات، مال و ...) و حمل و نقل
مهم ترین دارایی های این سازمان ها ساختمان و تأسیسات و یا زیرساخت ها است، جایی که کشورهای زیادی 
در دنیا توانسته اند با چند برابر کردن عمر مفید و عمر اقتصادی ساختمان ها و زیرساخت ها، هزینه های خود 
را مدیریت کنند و سرمایه های مالی خود را به جای بازسازی و نوسازی هایی که ناشی از ضعف مدیریت دارایی ها 
است، به توسـعه سـازمان تخصیص دهـند. این دوره شــامل  درس هایی  از  پـروژه هـای  سـاختمان، راه آهـن، 

بیمارستان و ... که در داخل کشور توسط اساتید انجام شده است، می باشد.

صنایع فلزی و معدنی
ماشین آالت و تجهیزات در صنایع فلزی و معدنی از جمله دارایی های فیزیکی هستند که خرابی آن ها موجب 
هزینه های بسیاری برای سازمان و مهم تر از آن تولید از دست رفته با ارزشی خواهد شد. نیاز به مدیریت 
دارایی های فیزیکی به شکل مؤثر و کارامد در این صنعت عالوه بر دستیابی به تولید ایمن و پایدار، مزیت 
رقابتی در بازارهای ملی و بین المللی را برای این سازمان ها ایجاد می کند. پروژه های اجرا شده توسط اساتید 

در مجتمع های بزرگ فوالد و مس در کشور این دوره را شاخص کرده است.

صنایع تولیدی و کارخانجات
مدیریت دارایی های 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 سازمان ها می بایست تدابیر سنجیده ای در مدیریت دارایی های 
فیزیکی خود اتخاذ کنند. در جایی که هر ساعت خواب تجهیز یعنی عدم ایجاد ارزش از سرمایه گذاری ارزشمند 
سازمان، مدیریت دارایی های فیزیکی در کنار مدیریت سایر انواع دارایی اهمیت دو چندان می یابد. پروژه های صنعت 

خودرو، دارو و غذایی و سایر صنایع در این دوره مطرح می شود.

مخاطبان دوره
-  مدیران و کارشناسان ارشد سازمان ها و بنگاه های صنعتی

-  مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات

-  کارشناسان و مسئوالن برنامه ریزی تعمیرات

-  روسای کارخانجات تولیدی و صنعتی 

-  مدیران و کارشناسان سازمان های مرتبط با حمل و نقل، ساختمان و ارگان های نظامی

-  مدیران و کارشناسان واحد های پشتیبانی و تدارکات و خرید

-  مدیران و کارشناسان واحدهای ایمنی و محیط زیست

سرفصل های بخش اول کالس
-  آشنایی با اصول و ضروریات نگهداری وتعمیرات، استراتژی ها و نقش دارایی های انسانی در مدیریت 

   دارایی های فیزیکی.
-  تغییر انتظارات از نگهداری وتعمیرات تا مدیریت دارایی های فیزیکی.

-  معرفی هرم تعالی آپتایم (جان کمبل) با نگاه بر سطوح مختلف، مدل کاربردی برای سازمان ها برای تعالی در نظام 

  مدیریت دارایی های فیزیکی.
-  آشنایی با موضوع مراقبت های پایه، مفاهیمی برای پایش وضعیت و آنچه که به کارگیری آن در همه سازمان ها 

   بر خالف تصور متداول یک ضرورت است نه یک انتخاب و پاسخ به این سوال که چگونه در سازمان می توان پایش 
  وضعیت مؤثری را پیاده سازی کرد.

-  بررسی کامل الگوهای خرابی شامل الگوهای وابسته به زمان و الگوهای خرابی غیر وابسته به زمان، مفهوم احتمال  
  لحظه ای خرابی و احتمال تجمعی خرابی به عنوان پایه ای برای برنامه ریزی اصولی نگهداشت، اهمیت درک این 

  مطلب که اکثر خرابی ها به زمان وابسته نیستند، در برنامه ریزی نگهداشت اهمیت حیاتی دارد.

سرفصل های بخش دوم کالس
-  تاکتیک های نگهداری وتعمیرات پیش کنشی، شامل:

  نگهداری وتعمیرات پیشگیرانه، و 
  نگهداری وتعمیرات پیش بینانه. 

-  آشنایی با سایر تاکتیک های معمول در نگهداری وتعمیرات، شامل:

  بازبینی کارکردی: بسیاری از تجهیزات خرابی های پنهان دارند، در این بخش خرابی پنهان تجهیزاتی که معموًال 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 فعالیت های نگهداری وتعمیرات.

-   چرخۀ مدیریت فعالیت ها: 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.
-  برنامه ریزی و زمان بندی دو بازوی مهم مدیریت واحدهای نگهداری و تعمیرات.

سرفصل های بخش سوم کالس
-    آشنایی با نگهداری وتعمیرات مبتنی بر شواهد (Evidence-Based Maintenance)، داده ها و اطالعاتی که باید ثبت 

   شوند و در زمان آنالیز و تصمیم گیری به آن ها مراجعه شود و استانداردهایی که برای جمع آوری و آنالیز داده ها وجود دارد.
-  مقدمه ای بر نقش سیستم های پشتیبان و نرم افزارها در مدیریت دارایی های فیزیکی.

-  ارتباط مدیریت کاال و قطعات یدکی با رویکردهای تعالی.
-  آشنایی با برنامۀ کار استاندارد، نحوه تدوین شرح استاندارد فعالیت های فنی و تعمیراتی به شکلی که از تکرار 

اشتباهات جلوگیری کند و تجارب ارزشمند ثبت شود.
-  آشنایی با رویکرد چرخۀ عمر، مدیریت مواد و قطعات یدکی، مدیریت شاخص های ارزیابی عملکرد.

سرفصل های بخش چهارم کالس
-  مروری بر ضروریات و تعالی در نگهداری وتعمیرات.

-  آشنایی با روش های آنالیز ساختاریافته.

-  RCM، MTA، CPR و جایگاه شان در چرخۀ مدیریت نگهداری وتعمیرات. 
.(RCA) آنالیز علل ریشه ای  -

-  مروری بر شاخص های کلیدی و مؤثر عملکرد در مدیریت دستور کار، معرفی شاخص ها و مفاهیم پایه ای KPI از 

جمله کاربرد و محاسبات مربوط به شاخص های نگهداشت پذیری، قابلیت اطمینان، دسترس پذیری و OEE و آشنایی 
با برخی شاخص های کاربردی دیگر.

-  اصول ۵S و ارتباط آن با مفاهیم بهبود مستمر.
-  جمع بندی مباحث دوره.
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سازمان های مخاطب دوره

نفت و گاز و پتروشیمی
تولید پایدار و ایمن و به صرفه یک دغدغه مهم در این صنعت است. حجم دارایی های بسیار زیادی در کشور 
در این حوزه وجود دارد که در این دوره مثال های 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 شرکت های اصلی وزارت نفت 
را کامًال لحاظ می کند. پروژه های اجرایی بسیار زیادی در این صنعت توسط اساتید اجرا شده اند و نتایج آن 

ارائه می شود، از جمله ده ها پتروشیمی و پاالیشگاه و پروژه های پخش و انتقال.

نیرو (برق و آب و سیستم های خدمات رسانی)
قابلیت اطمینان در خدمات رسانی 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 شرکت های پشتیبان داخلی و خارجی 

ارائه می شود.

ساختمان (هتل، تأسیسات، مال و ...) و حمل و نقل
مهم ترین دارایی های این سازمان ها ساختمان و تأسیسات و یا زیرساخت ها است، جایی که کشورهای زیادی 
در دنیا توانسته اند با چند برابر کردن عمر مفید و عمر اقتصادی ساختمان ها و زیرساخت ها، هزینه های خود 
را مدیریت کنند و سرمایه های مالی خود را به جای بازسازی و نوسازی هایی که ناشی از ضعف مدیریت دارایی ها 
است، به توسـعه سـازمان تخصیص دهـند. این دوره شــامل  درس هایی  از  پـروژه هـای  سـاختمان، راه آهـن، 

بیمارستان و ... که در داخل کشور توسط اساتید انجام شده است، می باشد.

صنایع فلزی و معدنی
ماشین آالت و تجهیزات در صنایع فلزی و معدنی از جمله دارایی های فیزیکی هستند که خرابی آن ها موجب 
هزینه های بسیاری برای سازمان و مهم تر از آن تولید از دست رفته با ارزشی خواهد شد. نیاز به مدیریت 
دارایی های فیزیکی به شکل مؤثر و کارامد در این صنعت عالوه بر دستیابی به تولید ایمن و پایدار، مزیت 
رقابتی در بازارهای ملی و بین المللی را برای این سازمان ها ایجاد می کند. پروژه های اجرا شده توسط اساتید 

در مجتمع های بزرگ فوالد و مس در کشور این دوره را شاخص کرده است.

صنایع تولیدی و کارخانجات
مدیریت دارایی های 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 سازمان ها می بایست تدابیر سنجیده ای در مدیریت دارایی های 
فیزیکی خود اتخاذ کنند. در جایی که هر ساعت خواب تجهیز یعنی عدم ایجاد ارزش از سرمایه گذاری ارزشمند 
سازمان، مدیریت دارایی های فیزیکی در کنار مدیریت سایر انواع دارایی اهمیت دو چندان می یابد. پروژه های صنعت 

خودرو، دارو و غذایی و سایر صنایع در این دوره مطرح می شود.

مخاطبان دوره
-  مدیران و کارشناسان ارشد سازمان ها و بنگاه های صنعتی

-  مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات

-  کارشناسان و مسئوالن برنامه ریزی تعمیرات

-  روسای کارخانجات تولیدی و صنعتی 

-  مدیران و کارشناسان سازمان های مرتبط با حمل و نقل، ساختمان و ارگان های نظامی

-  مدیران و کارشناسان واحد های پشتیبانی و تدارکات و خرید

-  مدیران و کارشناسان واحدهای ایمنی و محیط زیست

سرفصل های بخش اول کالس
-  آشنایی با اصول و ضروریات نگهداری وتعمیرات، استراتژی ها و نقش دارایی های انسانی در مدیریت 

   دارایی های فیزیکی.
-  تغییر انتظارات از نگهداری وتعمیرات تا مدیریت دارایی های فیزیکی.

-  معرفی هرم تعالی آپتایم (جان کمبل) با نگاه بر سطوح مختلف، مدل کاربردی برای سازمان ها برای تعالی در نظام 

  مدیریت دارایی های فیزیکی.
-  آشنایی با موضوع مراقبت های پایه، مفاهیمی برای پایش وضعیت و آنچه که به کارگیری آن در همه سازمان ها 

   بر خالف تصور متداول یک ضرورت است نه یک انتخاب و پاسخ به این سوال که چگونه در سازمان می توان پایش 
  وضعیت مؤثری را پیاده سازی کرد.

-  بررسی کامل الگوهای خرابی شامل الگوهای وابسته به زمان و الگوهای خرابی غیر وابسته به زمان، مفهوم احتمال  
  لحظه ای خرابی و احتمال تجمعی خرابی به عنوان پایه ای برای برنامه ریزی اصولی نگهداشت، اهمیت درک این 

  مطلب که اکثر خرابی ها به زمان وابسته نیستند، در برنامه ریزی نگهداشت اهمیت حیاتی دارد.

سرفصل های بخش دوم کالس
-  تاکتیک های نگهداری وتعمیرات پیش کنشی، شامل:

  نگهداری وتعمیرات پیشگیرانه، و 
  نگهداری وتعمیرات پیش بینانه. 

-  آشنایی با سایر تاکتیک های معمول در نگهداری وتعمیرات، شامل:

  بازبینی کارکردی: بسیاری از تجهیزات خرابی های پنهان دارند، در این بخش خرابی پنهان تجهیزاتی که معموًال 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 فعالیت های نگهداری وتعمیرات.

-   چرخۀ مدیریت فعالیت ها: 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.
-  برنامه ریزی و زمان بندی دو بازوی مهم مدیریت واحدهای نگهداری و تعمیرات.

سرفصل های بخش سوم کالس
-    آشنایی با نگهداری وتعمیرات مبتنی بر شواهد (Evidence-Based Maintenance)، داده ها و اطالعاتی که باید ثبت 

   شوند و در زمان آنالیز و تصمیم گیری به آن ها مراجعه شود و استانداردهایی که برای جمع آوری و آنالیز داده ها وجود دارد.
-  مقدمه ای بر نقش سیستم های پشتیبان و نرم افزارها در مدیریت دارایی های فیزیکی.

-  ارتباط مدیریت کاال و قطعات یدکی با رویکردهای تعالی.
-  آشنایی با برنامۀ کار استاندارد، نحوه تدوین شرح استاندارد فعالیت های فنی و تعمیراتی به شکلی که از تکرار 

اشتباهات جلوگیری کند و تجارب ارزشمند ثبت شود.
-  آشنایی با رویکرد چرخۀ عمر، مدیریت مواد و قطعات یدکی، مدیریت شاخص های ارزیابی عملکرد.

سرفصل های بخش چهارم کالس
-  مروری بر ضروریات و تعالی در نگهداری وتعمیرات.

-  آشنایی با روش های آنالیز ساختاریافته.

-  RCM، MTA، CPR و جایگاه شان در چرخۀ مدیریت نگهداری وتعمیرات. 
.(RCA) آنالیز علل ریشه ای  -

-  مروری بر شاخص های کلیدی و مؤثر عملکرد در مدیریت دستور کار، معرفی شاخص ها و مفاهیم پایه ای KPI از 

جمله کاربرد و محاسبات مربوط به شاخص های نگهداشت پذیری، قابلیت اطمینان، دسترس پذیری و OEE و آشنایی 
با برخی شاخص های کاربردی دیگر.

-  اصول ۵S و 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 پیش کنشی

استفاده هوشمند از داده های تجهیزات
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برای اطالعات بیشتر و مشاهده فیلم ها 
به ســــایت پمکـــو مراجـــعه فـــرمـــایید.

www.pamco.ir

pamco.ir

www.linkedin.com/company/pamco/

info@pamco.co
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