شركت مهندسي افرند رساي تهران

(سهامي خاص)

مديريت و مهندسي نگهداري و تعميرات

« تِ ًام خذا »

مجموعه سمينارهاي مديريت نگهداري و تعميرات
3131
هسينه دوره
رديف

عنوان دوره

مدت

ػية ياتي هاؿيي آالت ،اص طشيق

 1سٍص

خالصه اي از سرفصل هاي دوره
(ريال)
 -آًاليض سٍغي اص پيذايؾ تا كٌَى

1

 كاستشد آًاليض سٍغي -چگًَگي ًوًَِ گيشي

تكٌيكْاي OCM
( ) Oil Condition Monitoring

 -چگًَگي كاسكشد آًاليض سٍغي

8ػاػت

 -آصهايـْاي آًاليض سٍغي

15،111،111
سيال

 سٍؽ ػية ياتي تجْيضات تش اػاع ًتايج آًاليض سٍغي صشفِ جَيي تا آًاليض سٍغي هؼشفي هثاًي ًگْذاسي ٍ تؼويشات هثتٌي تش پايؾ ٍضؼيت ٍ CBMتشسػي جايگاُ تشهَگشافي دس آى

ػية ياتي تجْيضات هكاًيكي ٍ
الكتشيكي تِ سٍؽ ػكغ تشداسي هادٍى
2

 1سٍص

 ؿٌاػايي پاساهتشّاي هْن هؤثش دس اًجام ػولياتتصَيشتشداسي حشاستي

قشهض ّوشاُ تا
كاسگاُ ػولي كاس تا دٍستيي تشهٍَيظى

 -پايؾ ٍضؼيت تِ سٍؽ تشهَگشافي

8ػاػت

 -اسائِ ًوًَِ ّاي اجشايي اص پايؾ ٍضؼيت تِ سٍؽ تشهَگشافي

15،111،111
سيال

ػيؼتوْاي الكتشيكي ٍ هكاًيكي
 اسائِ گام تِ گام اػتفادُ اص دٍستيي تشهَگشافـي دس قالةفؼاليت كاسگاسّي
 چگًَگي اسائِ يک طشح ًگْذاسي ( ) Maintenance Planتش هثٌاي ًياصهٌذيْاي ًگْذاسي ٍ تؼويشات دس يک هجوَػِ
صٌؼتي

طشاحي ٍ پيادُ ػاصي ػيؼتن ًگْذاسي
3

ٍ تؼويشات تش هثٌاي پايؾ ٍضؼيت
( Condition Based Maintenance
)  CBMدس يک هجوَػِ صٌؼتي

 2سٍص

 چگًَگي طشاحي ٍ پيادُ ػاصي ػيؼتن Condition ( CBM) Based Maintenance
 -هؼشفي چٌذ تكٌَلَطي ًگْذاسي ٍ هشاقثت تجْيضات اػن اص

8ػاػت

استؼاؽ ػٌجي  ،آًاليض سٍغي  ،تشهَگشافي  ،آلتشاػًَيک تِ
ّوشاُ تصاٍيش Multimedia
 اػتفادُ اص ؿاخصْاي  KPIجْت اًذاصُ گيشي ػولكشدػيؼتن ًگْذاسي ٍ تؼويشات تؼذ اص اػتقشاس CBM
 آؿٌايي تا هشاجغ اطالػاتي ايٌتشًتي هؼتثش ًگْذاسي ٍتؼويشات دس دًيا

21،111،111
سيال
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(سهامي خاص)
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هسينه دوره
رديف

عنوان دوره

خالصه اي از سرفصل هاي دوره

مدت

(ريال)
 تؼشيف ًگْذاسي ،تؼشيف تؼويشات تشسػي اّويت ًگْذاسي ٍ تؼويشات دس صٌايغ -هؼشفي چشخِ تْثَد دس فشايٌذ ًگْذاسي ٍ تؼويشات

4

دٍسُ هقذهاتي ٍ كاستشدي ػيؼتن
ًگْذاسي ٍ تؼويشات پيـگيشاًِ )(PM

 2سٍص

 اًَاع سٍؿْاي ًگْذاسي ٍ تؼويشات ٍ كاستشد ّشيک اص آًْا تشًاهِ سيضي ًگْذاسي ٍ تؼويشات ٍ هشاحل اجشا پيادُ ػاصييک ػيؼتن PM

 11ػاػت

 آؿٌايي تا ؿاخصْاي كليذي ػولكشد دس ًگْذاسي ٍتؼويشات

ٍ

ًحَُ هحاػثِ

ػِ

ؿاخص

12،111،111
سيال

هؼشٍف

Availability, MTTR, MTBF
 هثاًي ػيؼتن هكاًيضُ هذيشيت ًگْذاسي ٍ تؼويشات( ،) CMMSاّذاف ٍ تشسػي فشآيٌذّاي اصلي آى
 تشسػي سٍيكشدّاي ًَيي ػيؼتن ًگْذاسي ٍ تؼويشات خط ٍ هـي ًگْذاسي ٍ تؼويشات ٍ سٍؽ ّاي اجشا آى -هؼشفي اجضاء ٍ اّـذاف صيش ػيؼتن ّاي ًگْذاسي ٍ تؼويشات

5

دٍسُ پيـشفتِ ٍ كاستشدي ػيؼتن
ًگْذاسي ٍ تؼويشات پيـگيشاًِ )(PM

 2سٍص

 دسجِ تٌذي ٍ اٍلَيت تٌذي فؼاليتْاي ًگْذاسي ٍ تؼويشات هؼشفي هٌحٌي ّاي اص كاسافتادگي هؼشٍف دس ًگْذاسي ٍتؼويشات

 11ػاػت

15،111،111

 كاستشد آهاس ٍ احتواالت دس تصوين گيشي هذيشيت ًگْذاسي ٍتؼويشات
 ػيؼتن ّاي اطالػاتي تاصتاتي ٍ ؿاخص ّاي هْـن ًگْذاسيٍ تؼويشات
تؼشيف ػيؼتن ،تؼشيف CMMS -تاسيخچِ CMMS

6

هثاًي ػيؼتن هكاًيضُ هذيشيت
ًگْذاسي ٍ تؼويشات CMMS

 1سٍص

 هؼشفي هاطٍلْاي CMMS ًوَداس گشدؽ اطالػاتي ٍ ػولياتي دس CMMS -اّذاف CMMS

 6ػاػت

 -ؿٌاػايي ػاصهاًْايي كِ تِ ً CMMSياص داسًذ.

11،111،111
سيال

 هضايا ٍ ػَد CMMS تشگـت ػشهايِ اص طشيق اػتقشاس CMMS چالـْاي اػتقشاس CMMS اصَل ٍ هفاّين كليذي هذيشيت پشٍطُ ٍ تَػؼِ آى دس پشٍطُّاي ًگْذاسي ٍ تؼويشات

هذيشيت پشٍطُ ّاي تؼويشات اػاػي ٍ
7

 2سٍص

هذت ،هياى هذت ٍ تلٌذ هذت

كاستشد ًشم افضاس  MS.Projectدس
تشًاهِ سيضي ٍ كٌتشل فؼاليتْا

 -اػتشاتظي ًگْذاسي ٍ تؼويشات دس اًتخاب تؼويشات كَتاُ

 12ػاػت

 تشًاهِ سيضي ٍ هذيشيت پشٍطُ ّاي تؼويشات اػاػي هؼشفي فاصّاي اصلي تؼويشات اػاػي ٍ پيكش تٌذي تشًاهِ تشًاهِ سيضي ٍ كٌتشل ٍ گضاسؽ گيشي پيـشفت فؼاليتْا -كاستشد  MSPدس اًجام پشٍطُ ّاي تؼويشات اػاػي

21،111،111
سيال
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(سهامي خاص)
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هسينه دوره
رديف

عنوان دوره

خالصه اي از سرفصل هاي دوره

مدت

(ريال)
 تؼشيف اػتشاتظي ٍ هفَْم آى دس ًگْذاسي ٍ تؼويشات . جايگاُ ًت دس هَقؼيت اػتشاتظيک ػاصهاى . اّذاف ًت ٍ اًتخاب اػتشاتظي ٍ هؼياسّاي اًذاصُ گيشي اثـشتخـي آًْا .

8

اػتشاتظي ّاي ًگْذاسي ٍ تؼويشات ٍ
هؼشفي ؿاخص ّاي اسصياتي ػولكشد

 2سٍص

 ػَاهل تأثيش گزاس دس تـذٍيي ٍ هـخصـات يـک اػـتشاتظيهٌاػة ًگْذاسي ٍ تؼويشات
 -هؼشفي چشخِ ػوش تجْيضات ٍ چشخِ خشاتي .

11ػاػت

 -هؼشفي اجضاء ٍ اّذاف صيش ػيؼتن ّاي ًگْذاسي ٍ تؼويشات .

21،111،111
سيال

 تؼشيف ٍ ٍيظگي ّاي هْن يک ؿاخص اسصياتي ػولكشد . ًحَُ هحاػثِ ٍ كاستشد ؿاخص ّاي هْن ًگْذاسي ٍ تؼويشاتًظيش ً (  ، OEE ، MTTR ، MTBFشخ خشاتي ) ٍ ......

 -هؼشفي جايگاُ هٌْذػي خشيذ دس هشاكض صٌؼتي ٍ خذهاتي ٍ

هذل ّ( LCCضيٌِ چشخ ػوش )تِ ػٌَاى
9

يک هذل كاساهذ جْت خشيذ تْيٌِ
تجْيضات ٍ هحاػثِ طَل ػوش هفيذ تش
هثٌاي اػتْالک تجْيضات

اّويت آى دس ًگْذاسي ٍ تؼويشات هاؿيي آالت

 1سٍص

 تشسػي ساّكاسّاي اًتخاب تْيٌِ دػتگاُ دس ٌّگام خشيذ اػتفادُ اص هذل  LCCجْت تـخيص تجْيضات هؼتْلکؿذُ كِ تَليذ آًْا هقشٍى تِ صشفِ ًوي تاؿٌذ .

4ػاػت

 -هؼشفي هذل LCC

11،111،111
سيال

 تـشيح هذل ٍ اسائِ چٌذ ًوًَِ كاستشدي اص پيادُ ػاصي اييهذل دس كاسخاًِ ّا ٍ هشاكض خذهاتي
 تشسػي ٍ تحليل اػتشاتظي ّاي ًگْذاسي ٍتؼويشات ٍ جايگاُ RCMدس آى
 تؼشيف  ٍ RCMتشسػي اّذاف آى -گام ّاي اصلي تجضيِ ٍ تحليل  ٍ RCMچگًَگي پيادُ ػاصي

11

ًگْذاسي ٍ تؼويشات هثتٌي تش قاتليت
اطويٌاى RCM

 3سٍص

آى
 تشسػي تكيٌيک  ٍ RCFAچگًَگي كـاستشي آى دس ٍ RCMاسائِ ًوًَِ ّاي كاستشدي

 18ػاػت

 تشسػي تكيٌيک  ٍ FMEAچگًَگي كاستشي آى دس ٍ RCMاسائِ ًوًَِ ّاي كاستشدي

25،111،111
سيال

 تشسػي ؿاخصْاي كليذي ػولكشد ًگْذاسي ٍ تؼويـشات تـاسٍيكشد RCM
 آؿــٌايي تــا هشاجــغ اطالػــاتي ايٌتشًتــي هؼتثــش ٍ Benchmarkingدس RCM
 -هفاّين اٍليِ استؼاؿات

11

آًاليض استؼاؿات ٍ ػية ياتي تجْيضات
دٍاس ػطح ()1

 2سٍص

 استؼاؿات تؼٌَاى ؿاخص ٍضؼيت تجْيضات دٍاس اهكاًات هَسد ًياص تشاي اًذاصُ گيشي ٍ تحليل استؼاؿات -هؼشفي سٍؿْا ٍ تكٌيكْاي سايج دس آًاليض استؼاؿات

 12ػاػت

ػية ياتي تِ كوک تحليل فشكاًؼي استؼاؿات چگًَگي طشاحي تشًاهِ  CMاستؼاؽ ػٌجي -آهَصؽ كاستشي دػتگاّْاي استؼاؽ ػٌجي هَجَد

21،111،111
سيال
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(سهامي خاص)
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هسينه دوره
رديف

عنوان دوره

خالصه اي از سرفصل هاي دوره

مدت

(ريال)
 هشٍسي تش هفاّين اٍليِ -هثاًي پشداصؽ ػيگٌال استؼاؿي ٍ تْيِ هٌحٌي فشكاًؼي

12

آًاليض استؼاؿات ٍ ػية ياتي تجْيضات
دٍاس ػطح ()2

 2سٍص

 ػية ياتي تِ كوک تحليل فشكاًؼي استؼاؿات تحليل تِ كوک صاٍيِ فاص -پاساهتشّاي تيشًگْاي غلتـي ( ٍ )BCهٌحٌي Envelope

 12ػاػت

 -هثاحث تكويلي دس تذٍيي ٍ اجشاي تشًاهِ هثتٌي تش استؼاؽ

21،111،111
سيال

ػٌجي
 آهَصؽ كاستشي دػتگاّْاي استؼاؽ ػٌجي هَجَد تؼشيف ًاتاالًؼي ػَاهل پذيذ آٍسًذُ ًاتاالًؼي -اًَاع ًاتاالًؼي

 2سٍص
13

 ػالئن ًاتاالًؼي ٍاحذّاي ًاتاالًؼيً -يشٍي ايجاد ؿذُ تَػط ًاتاالًؼي

تاالًغ تجْيضات دٍاس
 12ػاػت

 -اًتخاب تؼذاد صفحات تاالًغ

25،111،111

 تاالًغ تک صفحِ اي (گشافيكي تذٍى فاص) تاالًغ تک صفحِ اي تا فاص هؼياس اًتخاب جشم آصهايـي -تاالًغ دٍ صفحِ اي ٍ هحاػثِ ضشاية اثش

 هكاى ػويٌاس :هحل ػاصهاى هتقاضي.
 صهاى ػويٌاس  :تا ّواٌّگي ػاصهاى هتقاضي.
 ؿشايط ؿشكت كٌٌذگاى  :هذيشاى ٍ كاسؿٌاػاى فٌيً ،گْذاسي ٍ تؼويشات
 ؿشايط تشگضاسي ػويٌاس:
 ّضيٌِ اياب ٍ رّاب ٍ اقاهت احتوالي هذسع اػضاهي تِ هحل كاسخاًِ تؼْذُ ػاصهاى هتقاضي هي تاؿذ. حذاكثش تؼذاد ًفشات ؿشكت كٌٌذُ دس ّش دٍسُ ً 21فش هي تاؿذ.دس صَست توايل ػاصهاى هتقاضي تِ تشگضاسي دٍسُ ّاي آهَصؿي دس هحل آهَصؿي ايي ؿشكت تِ اصاي ّش سٍص دٍسُ هثلغ 15،111،111سيال تاتت ّضيٌِ هكاى آهَصؿي ٍپزيشايي تِ قيوت پيـٌْادي اضافِ هيگشدد.
 %8هاليات تش اسصؽ افضٍدُ تِ قيوت پيـٌْادي افضٍدُ هيـَد ًحَُ ثثت ًام :اسػال فيؾ ٍاسيضي تِ ّوشاُ اػاهي ؿشكت كٌٌذگاى دس ػشتشگ ؿشكت اص طشيق ًواتش ّضيٌِ تشگضاسي دٍسُ ّا قاتل ٍاسيض تِ حؼاب جاسي ً 62226251ضد تاًک تجاست ؿؼثِ ٍليؼصش تضسگوْش كذ  ، 182يا حؼاب جاسيجام ً 133511715ضد تاًک هلت ؿؼثِ هيذاى ّشٍي ٍ يا حؼاب جاسي ً 282-11-1235637-1ضد تاًک پاػاسگاد ؿؼثِ هيذاى
ّشٍي تٌام ؿشكت هٌْذػي افشًذ سػاي تْشاى هي تاؿذ.

