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ياد می شد ، اما امروزه نقش نگهداری و تعميرات به عنوان  ) Necessary evil (  "زمانی از نگهداری و تعميرات (نگهداشت) به عنوان "شر ضروری
سودآوری، غيرقابل انکار است. گرچه در تعاريف قديمی، نگهداری و تعميرات را هنر حفظ و بازگرداندن تجهيزات به شرايط يکی از مهم ترين اهرم های 

هدف طبيعی خود می دانستند، اما در رويکردهای نوين، مديريت نگهداری و تعميرات دربرگيرنده مديريت تمامی دارايی های)فيزيکی( سازمان و با 
گشت سرمايه بيان شده است. اين نگرش به دليل نگاه جامع به دارايی های سازمان و پوشش گسترده دامنه مختلفی از فعاليت بهينه سازی نرخ باز

 .ها ، با سيستم قديمی نگهداری و تعميرات که هدف آن ها تداوم عملکرد تجهيزات است تفاوت های بسياری دارد
امروزی است به گونه ای که اثر آن بر ريسک، عملکرد توليد، کيفيت محصول، هزينه توليد ، ايمنی نگهداری و تعميرات يک کارکرد حياتی در کسب و کار 

را بکار می گيرند نه  ) Best Practices ( و محيط زيست کامال" مشهود است. با اين تفاسير نگهداری و تعميرات در سازمان هايی که بهترين روش ها
تناب کرد، بلکه به همراه مهندسی قابليت اطمينان به عنوان اهرمی برای افزايش کارکردهای کسب و کار مورد تنها هزينه ای نيست که بايد از آن اج

 .توجه قرار می گيرد
با تلفيق  .امروزه مشاوره در زمينه مديريت دارايی های فيزيکی و مهندسی قابليت اطمينان، نيازمند ترکيبی از تجربه های صنعتی و علمی می باشد

می توان مديران را متقاعد نمود که با کنار هم قرار دادن دو جنبه ی مديريتی و تحليلی نگهداری و تعميرات می توان به شيوه ای انعطاف اين دو 
 .پذير برای بهبود قابليت های سازمان دست يافت

ی طيف متنوعی از شرکت ها، سازمان ها، صنايع مرکز مهندسی قابليت اطمينان و مديريت دارايی آيريم يک مرکز پژوهشی صنعتی است که با پشتيبان
مهندسی   و دانشگاه های مختلف، پلی بين صنعت و دانشگاه جهت ارائه ی آموزش، تحقيق و توسعه، و تبادل اطالعات در به کار بردن ابزارها و مفاهيم

يرات را برای سازمان شما طراحی، و در کنار کارشناسان و قابليت اطمينان و مديريت دارايی ها ايجاد نموده است. آيريم مسير تعالی نگهداری و تعم
ه سازی متخصصان سازمان شما، گام به گام مسير تعالی و توانمندسازی مديريت نگهداشت را بر پايه مفاهيم مديريت دارايی در سازمان، اجرا و پياد

و شرکت های تجهيز محور کمک می نمايد تا با ارزيابی وضعيت کنونی  می نمايند . اين مرکز با در اختيار گرفتن تخصص و منابع موجود، به سازمانها
مر مديريت دارايی خود، دريافت آموزش های تخصصی و ارتقاء توانمندی های مديريتی، تصميمات بهتری را در حوزه مديريت دارايی در طول چرخه ع

ات کوتاه مدت و بلندمدت يکی از مهم ترين جنبه های اجرای موفق آميز درک نيازهای مشتريان و الزام  . دارايی و مهندسی نگهداشت اتخاذ نمايند
ی يک راه حل بهينه شده است. اعضای تيم آيريم با بهره گيری از منابع معتبر علمی و طيف گسترده ای از دانش متخصصان جهانی قادر به ارائه

داری و تعميرات و مديريت دارايی برای پشتيبانی از تصميم گيری های اطالعات، ابزارها، آموزش، و تخصص فنی درزمينه ی قابليت اطمينان، نگه
دقيق و پياده سازی راه حل های مقرون به صرفه در طول چرخه ی عمر يک تجهيز يا سيستم، به منظور بهبود وضعيت سيستم مديريت دارايی و 

،  ISO ٥٥٠٠٠آيريم مطابق با ساختار استاندارد مديريت دارايی  هزينه ی مالکيت شما خواهند بود. کليه خدمات مميزی، بهينه سازی و آموزش در
 .انجام خواهد پذيرفت

  

 مقدمه 
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 خدمات آيريم 

براي .  است  سازمان  تعالي  راستاي  در  مهم  بسيار  البته  و  نخست  گام  دارايي  مديريت  سيستم  فعلي  وضعيت  مميزي  . گردد مشخص دارايي مديريت جهاني كالس و استاندارد الزامات به نسبت شركت فعلي جايگاه مميزي، اجراي است با الزم مهم اين انجام
 موجود وضعيت شناخت 
 نگهداشت تعميرات و نگهداري مديريت سيستم ارزيابي)( 
 شكاف  آناليز (Gap Analysis) 
 بهبود نيازمند نقاط تعيين  
  دارايي فيزيكيتدوين نقشه راه تعالي مديريت 
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  ها دارايي مديريت نگهداري از در سازي بهينه
 موجب  سياسي  شرايط  و  خدمات  ارائه  و  توليد  در  رقابتي  شرايط  امروزه  ديگر   سويي  از.  داشت  خواهد  عملياتي  هاي هزينه  كاهش  در  سزايي  به  تأثير  ها دارايي اين  مناسب  مديريت  دهند،  مي  تشكيل  را  سرمايه  از  توجهي  قابل  حجم تجهيزات  و  ها  دستگاه  كه  هايي  سازمان  در.  است  هزينه  حداقل  در  عمليات  انجام  مستلزم  سازمان  يك  در  سود  افزايش

 . شود محسوب استراتژيك هاي اولويت از مشتريان تقاضاي به سريع پاسخگويي تا است شده
 فيزيكي دارايي مديريت حوزه در سازي بهينه هاي پروژه. است شده مختلف هاي سازمان در دارايي مديريت و نگهداشت واحد عملكرد بهبود البته و تسهيل باعث همواره سازي بهينه هاي پروژه. نمايد جلوگيري روي پيش آتي هاي هزينه از و نمايد ايجاد شركت انباشته سرمايه از را سرشاري سود سازمان خارجي و داخلي مشتريان به بهتري خدمات بر  عالوه است توانسته همواره. … و پيشگويانه و پيشگيرانه نت ريزي برنامه ها، خرابي تحليل و يابي  ريشه  تجهيزات،  اقتصادي  عمر  تعميرات،  و  نگهداري  هاي  هزينه  يدكي،  قطعات  مانند  هايي  حوزه  در  سازي  بهينه

 .آوردمي  ارمغان  به  سازمان  براي  را  خوبي  سرمايه  بازگشت  كم  وقت  صرف  و  هزينه  با  كه  است  بوده  اي  گونه  به  همواره

 خدمات آيريم
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 خدمات آيريم 
  آموزش

 
 و  توان آيريم. ايم رسانيده  سرانجام به را زيادي هاي پروژه . است شده  و گردآوري ترجمه آيريم متخصصين توسط تعميرات) و  (نگهداري نگهداشت و دارايي مديريت حوزه  در زيادي هاي كتاب نيست. هاي آموزشي دوره  كننده  برگزار تنها آيريم. داشت  خواهد  آموزش آن دهنده  ارائه به زيادي بستگي بهينه، آموزشي گذاري سرمايه  يك نگرش، انتخاب  اين با . سازد  هموار خوبي به    را شغلي مسير در موفقيت راه  تواند  مي كه است گذاري سرمايه نوع يك تخصصي هاي دوره  در شركت
 . ايم گرفته  پيش شما آموزش  براي را عملي رويكرد  يك  بنابراين ما. دارد  حوزه  اين در بااليي  علمي  و عملي  تجربه

 مدرس  عنوان   به زمينه هر  متخصصان  از استفاده 
  زمينه  آن در بااليي علمي و عملي سابقه داراي كه شوند  مي  تدريس  كساني توسط كنيد  مي  شركت آن در شما كه  هايي دوره  همه

 !هستند 
 دوره  شروع از پيش  رايگان نيازسنجي  و مشاوره 

  انتخاب  زمينه در را شما ما  مشاوران . شود  ارائه مخاطب نياز   اساس بر  كه بود   خواهد هنگامي  آموزشي دوره  يك اثربخشي  بيشترين
 . كرد  خواهند ياري نيازتان  با منطبق دوره آموزشي

 ها  شركت  و  ها سازمان  براي شده  سفارشي هاي دوره  برگزاري
 شود. سفارشي اجرايي امور نظر  از  چه و محتوايي  نظر از چه سازمان آن به نياز  بسته  تواند   مي  ها   سازمان  براي  آموزشي  هاي  دوره .  هستند  برخوردار  آموزشي  خدمات  دريافت  در  خاصي  تسهيالت  از  ها  شركت  و   ها  سازمان
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 هاي آموزشيليست ساير دوره  
 

 
o ٥٥٠٠٠ ايزو  ها دارايي مديريت استاندارد با آشنايي Asset Management 
o آن  اقتصادي محاسبات و سازي بهينه:  انبارداري و يدكي قطعات مديريت 
o تعميرات و نگهداري هاي فعاليت و منابع بندي زمان و ريزي برنامه 
o پيشگيرانه تعميرات و نگهداري سازيبهينه 
o عمر  چرخه هزينه مدل با آشنايي ) LCC ،( تجهيزات جايگزيني زمان سازي بهينه منظور به 
o تعميرات و نگهداري هاي هزينه مديريت 
o ها دارايي مديريت و تعميرات و نگهداري وضعيت ارزيابي و مميزي 
o روغن آناليز با آشنايي و شرايط بر  مبتني تعميرات و نگهداري 
o گويانه پيش و پيشگيرانه نت با آشنايي ) PM/PDM ( پايايي مهندسي و 
o ها  خرابي يابي ريشه و تحليل راهكارهاي ( RCFA ) 
o اطمينان قابليت مهندسي و تعميرات و نگهداري فيزيكي، هاي دارايي مديريت با آشنايي مديريتي دوره 
o عملكرد كليدي هاي شاخص ) KPI ( آن تحليل هاي روش و تعميرات و نگهداري در 
o نگهداشت مديريت در انگيزش ايجاد و تغيير  مديريت سازي، فرهنگ 
o ريسك بر  مبتني بازرسي 
o تجهيزات اهميت شاخص بحراني، آناليز هاي تكنيك كمك به تعميرات و نگهداري هاي فعاليت و تجهيزات بندي اولويت 
o تعميرات و نگهداري افزارهاي نرم و ها داده تحليل و  آوري جمع استاندارد با آشنايي CMMS/EAM  استاندارد  اساس برISO١٤٢٢٤ 
o ٥ ( آراستگي نظام با آشنايي دورهS ( نگهداري در آن كاربردهاي و)تعميرات) و نگهداشت 
o آالت ماشين و تجهيزات در پايايي) (مهندسي اطمينان قابليت تحليل و محاسبه با آشنايي 
o آن مميزي و ارزيابي هاي روش و فيزيكي هاي دارايي مديريت و تعميرات و نگهداري تعالي راه نقشه 
o فيزيكي سالمت مديريت ) IM ( ثابت تجهيزات ) FEI (  آمريكا استانداردهاي و  شورون هاي دستورالعمل اساس بر 
o رايزر فيزيكي سالمت مديريت (RIM)  شورون هاي  دستورالعمل اساس بر 
o آمريكا استانداردهاي و شورون هاي دستورالعمل  اساس بر  ها دارايي فيزيكي سالمت مديريت 
o تعميرات و نگهداري هاي فعاليت سپاري برون 
o اطمينان قابليت بر  مبتني تعميرات و نگهداري )RCM  ( 
o سفارشات  و انبار سيستم در كاال و مواد تأمين زنجيره مديريت و تحليل 
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 هاي آيريمسوابق پروژه 
 

 (SPGC) ارزیابی و تدوین نقشه راه پاالیشگاه های شرکت گاز پارس جنوبی •
و سیستم  MROبهبود سرویس دهی انبار قطعات یدکی و بهینه سازی •

 (SPGC)سفارشات در شرکت گاز پارس جنوبی
اجرای پروژه تحلیل هزینه نت و محاسبه عمر اقتصادی تجهیزات در پتروشیمی  •

 بندر امام
اجرای پروژه تحلیل هزینه نت و محاسبه عمر اقتصادی تجهیزات در شرکت  •

 انتقال گاز ایران
در پتروشیمی   ۱۴۲۲۴ارزیابی نرم افزار و روش جمع آوری اطالعات مبتنی ایزو   •

 زاگرس
 بندی دستورکارهای نگهداری و تعمیرات در پتروشیمی زاگرساولویت  •
 در شرکت پتروشیمی زاگرس (Asset Prioritization) اولویت بندی تجهیزات •
بهینه سازی برنامه های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در شرکت پتروشیمی  •

 زاگرس
می در شرکت پتروشی ۱۴۲۲۴جمع آوری اطالعات پایه تجهیزات مبتنی بر ایزو  •

 زاگرس
در شرکت پتروشیمی  (KPI) ارزیابی و تدوین شاخص های کلیدی عملکرد •

 زاگرس
در پتروشیمی  (RCFA) ارزیابی روند جاری برنامه های تحلیل علل ریشه ای •

 زاگرس
یک واحد پتروشیمی  ۱۴۲۲۴جمع آوری اطالعات پایه تجهیزات مبتنی بر ایزو  •

 نوری
ه های مختلف مدیریت دارایی فیزیکی برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با حوز •

 و نگهداری و تعمیرات در بسیاری از صنایع نیروگاهی و معدنی مطرح کشور

مشاوره و پياده سازي تكنيك هاي مديريت دارايي فيزيكي در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي  
 مطرح كشور
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 هاي آيريمسوابق پروژه 
 

 ) و  سیستم سفارشات در شرکت مس کرمان MROبهبود سرویس دهی انبار و بهینه سازی قطعات یدکی ( •
 ممیزی و تدوین نقشه راه مدیریت دارایی در شرکت میدکو (هلدینگ صنایع فوالد خاورمیانه)  •
 ر ) و سیستم سفارشات در شرکت سنگ آهن گلگهMROبهبود سرویس دهی انبار و بهینه سازی قطعات یدکی ( •
 در سپانیر  )CMMSاستقرار سیستم مکانیزه مدیریت نت ( •
 مشاوره در استقرار سیستم مدیریت دارایی در صنایع فجر  •
 های نگهداری و تعمیرات شرکت ایران افق ریزی فعالیت مشاوره در برنامه  •
 ارزیابی سیستم مدیریت قطعات یدکی شرکت مصباح  •
 ان اثربخشی سیستم نت در شرکت فوالد یزد ممیزی سیستم نت و ارائه راهکارها جهت بهبود میز •

مشاوره و پياده سازي تكنيك هاي مديريت دارايي فيزيكي در صنايع نيروگاهي و  
 معدني مطرح كشورمطرح كشور
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 هاي آيريمسوابق پروژه 
 

ارزیابی مدیریت دارایی فیزیکی مبتنی بر استاندارد ایزو  •
٥٥٠٠٠ 

اقدامات تاکتیکی در حوزه های مختلف مدیریت تدوین  •
 دارایی فیزیکی

 )MROبهینه سازی قطعات یدکی ( •
 پیاده سازی پروژه چیدمان انبار و اجرای نظام آراستگی •
 پیاده سازی نظام اولویت بندی دستورکارها •
و روش جمع آوری اطالعات  CMMSارزیابی نرم افزار   •

 ١٤٢٢٤مبتنی بر استاندارد ایزو 
ها؛ ارزیابی، تدوین، بازنگری و فرآیندطراحی و بازنگری  •

 هافرآینداصالح 
 پیاده سازی روش ارزیابی پیمانکاران نگهداری و تعمیرات •
 تدوین و پیاده سازی شاخص های کلیدی عملکرد  •
 )RCMپیاده سازی نت مبتنی بر قابلیت اطمینان ( •
 )RCFAآنالیز علل ریشه ای خرابی ها ( •
 ) LCCآنالیز هزینه های چرخه عمر ( •
 مدیریت فرهنگ سازمانی و روش های کار گروهی •
 )RBIبازرسی مبتنی بر ریسک ( •
 )PMOبهینه سازی برنامه های نت پیشگیرانه ( •
بندی پروژه اورهال با نرم افزار  مدیریت، برنامه ریزی و زمان •

MSP 

؛ شركت توسعه منابع  ٤پروژه كالن مديريت دارايي فيزيكي در سد و نيروگاه كارون 
 آب و نيروي ايران
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مشاوره و پياده سازي تكنيك هاي مديريت دارايي فيزيكي در صنايع توليدي 
 مطرح كشور 

 هاي آيريمسوابق پروژه 
 

پیاده سازی سیستم مدیریت نت در راستای تحقق الزامات  •
 سیستم مدیریت دارایی فیزیکی در شرکت رجا 

پروژه تسهیم بودجه نگهداری و تعمیرات در ستاد کل نیروهای  •
 مسلح

  MROبهبود سرویس دهی انبار قطعات یدکی و بهینه سازی  •
 رکت کیمیا چوب گلستان و سیستم سفارشات در ش 

تعیین بودجه نگهداری و تعمیرات و تسهیم آن بین سالن  •
 های معاونت تولید خودرو در شرکت ایران خودرو 

تدوین استاندارد جامع نگهداشت تجهیزات بیمارستانی در   •
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

"طراحی مدل ارزیابی آمادگی و قابلیت اطمینان  •
 های لجستیکی طالعات و پژوهش تجهیزات"مرکز م

  MROبهبود سرویس دهی انبار قطعات یدکی و بهینه سازی  •
 و سیستم سفارشات در شرکت تخته فشرده ممتاز 

افزار نگهداری و تعمیرات و مشاوره در زمینه انتخاب نرم  •
 ممیزی نت در شرکت هلدینگ انرژی دانا 

نگهداری و تعمیرات تهیه نقشه راه مدیریت دارایی فیزیکی و  •
 در سازمان صداوسیما 

)  TPM(  ریفراگ ور بهره  راتی تعم و ینگهدار ستمیس یساز ادهیپ •
 یدفاع عیصنا  در

 ی طراح و ) RCA( وبیع یا شهیر  لیتحل ستمیس یساز ادهیپ •
   رانیا  در  RCAافزارنرم  ن ینخست

  در  راتیتعم و ینگهدار یا نهیهز یها  نرم  ن ییتع و یزیر بودجه •
 یی ای در عیصنا

  در  هاآن  یهای خراب و زاتیتجه تیاولو ن ییتع و یبحران لیتحل •
 رجا  شرکت

 ی توال  و تیظرف  ن ییتع دمان،ی چ(  یراتیتعم  مرکز یطراح •
 برق  عی توز عی صنا  در) ی راتیتعم یهافرآیند

 نت  یکارها  دستور یاجرا  و یبندزمان  ،یزیر برنامه فرآیند ارتقاء •
 هوافضا   عیصنا  در

 یی ایدر عی صنا  در) ٥S(  کار طیمح  یآراستگ نظام •
 ها، یاستراتژ )داشبورد (  نگیتوریمان ستمی س یطراح" •

BSC،CSF،KPI"،  ک یاستراتژ مطالعات  مرکز 
  مرکز  ،"زاتیتجه یآمادگ یابیارز ستم یس یساز ادهی پ" پروژه  •

 یکیلجست یهاپژوهش  و مطالعات 
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 تعدادي از مشتريان خدمات ما  
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 هاي بين المللي برگزاري كنفرانس 
 

با همکاری انجمن   مرکز مهندسی قابليت اطمينان و مديريت دارايی آيريم
اسپانيا   Seville دانشگاه INGEMAN نگهداری و تعميرات ايران، موسسه

در مرکز   ۱۳۹۶مهرماه  ۱۸و  ۱۷اقدام به برگزاری اين کنفرانس در تاريخ 
 .المللی دانشگاه الزهراء تهران نموده استهای بين همايش 

ها، آثار ارزشمندی را براي توسعه دانش نگهداري و تعميرات  تداوم اين كنفرانس 
ورين برجسته  در كشور به همراه خواهد داشت. اين کنفرانس با دعوت از مشا

کارهای هدفمند برای تعالی  المللی به دنبال ارائه مجموعه راه داخلی و بين 
مديريت نگهداری و تعميرات بوده تا به کمک الگوبرداری از تجربيات موفق، زمينه 

 .های ايرانی را فراهم آوردوکار سازمان بهبود شرايط کسب 
تخصصی کنفرانس   حاضرين در کنفرانس شاهد رويکردی جديد در پنل های

ها مطابق با مدل تعالی نگهداری و تعميرات پروفسور مارکز  . اين پنل ندبود
ی تجربيات،  ها و ارائههای آموزشی، سخنرانی طراحی شده که در آن کارگاه 

 .بودشده   مطابق با عنوان پنل تعبيه
رياست اين کنفرانس برعهده پروفسورکرسپو مارکز بوده و جمعی از متخصصين  

المللی در حوزه تعالی مديريت نگهداری و تعميرات با ايشان  خلی و بين دا
 .ندهمکاری نمود

ها و تجربيات در تعالي مديريت نگهداري و تعميرات نخستين كنفرانس آخرين يافته   
حضور فعاالن برجسته مديريت دارايي داخل و خارج كشور با   
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 خدمات منحصربفرد آيريم 
  و نگهداري  مهندسي و هادارايي  مديريت پيشرفته  هاي روش   آموزشي دوره 

 اسپانيا) صنايع  از  بازديد  صنعتي  تور همراه (به  تعميرات
 اهداف

I.  ن در  آاين دوره مفاهيم پيشرفته و كاربردي نگهداري و تعميرات صنعتي و نقش
هاي توليدي را ارائه خواهد كرد. عالوه بر اين، طرح اصلي سازمان نگهداري و  سيستم 

هاي نگهداري و تعميرات بيان  بندي و تخمين هزينه فعاليتريزي، زمان تعميرات، برنامه
خواهد شد. اهداف اصلي اين دوره هر يك از شركت كنندگان را در زمينه هاي زير  

 :سازدتوانمند مي
 درك اصول كاربردي نگهداري و تعميرات صنعتي  .١
 هاي سازماني اصلي نگهداري و تعميرات صنعتي شناسايي طرح  .٢
 هاي مديريت نگهداري و تعميرات مدرندانستن تكنيك  .٣

II.  محتوي دوره آموزشي 
 مقدمه و تعاريف .١
 چرخه مديريت نگهداري و تعميرات .٢
 هاها و مسئوليت تعريف اهداف، استراتژي .٣
 هابندي دارايياولويت .٤
 بندي نگهداري و تعميراتريزي و زمانبرنامه .٥
 پياده سازي مديريت و ارزيابي نگهداري و تعميرات .٦
 ي عمري چرخهتجزيه و تحليل هزينه .٧
 بهبود مستمر .٨

 

 هاي جانبي برنامه 
ي كاري شركت بازديد از مراكز صنعتي و كارخانجات شهرهاي سويا و مادريد (با توجه به حوزه

  ي تجربيات مراكز و كارخانجات صنعتيكنندگان)، ارائه
 محل برگزاري  

 دانشگاه سويل ي فني مهندسيدانشكده
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 خدمات منحصربفرد آيريم 
نگهداري و تعميرات، مديريت دارايي و مهندسي قابليت اطمينان كاربردي  دوره  

 ي اينخمن اسپانيا)(مشترك با موسسه
  هاي دورهسرفصل 
ي روز ارائه خواهد شد. در پايان دوره  ٣ماژول است كه توسط اساتيد آيريم و اينخمن به صورت مشترك در    ٥اين دوره داراي  

  .ي اينخمن به فراگيران اهدا خواهد شدالمللي معتبر موسسهي بينمذكور در صورت موفقيت در آزمون نهايي گواهينامه
 

 كلي مديريت دارايي فرآيند 
 عملياتي  و فني  مديريت دارايي و يكپارچگي فرآينداي بر مقدمه 

 هداري و تعميرات و ريسكنگ اطمينان قابليت مهندسي
 ISO55000  مديريت دارايي فرآيندانداز چشم 

  هاي فني و اقتصاديشاخص 
ي قابليت هاي اوليه درزمينههاي مميزي و الگوبرداري شاخص فرآيند

 تعميرات اطمينان و نگهداري و 
 پذيري و قابليت نگهداريقابليت اطمينان، دسترس :RAM هايمدل 
 پشتيباني فني مديريت دارايي 

تكنيك هاي كاربردي بهينه سازي موجودي و مديريت پروژه براي 
 نگهداري و تعميرات 

 هاي نگهداري و تعميرات تجزيه و تحليل هزينه

 ي قابليت اطمينان، نگهداري و تعميرات و ريسكهاي اوليهروش 
 (CA: Criticality Analysis)بنديتجزيه و تحليل اولويت

 (RCA: Root Cause Analysis)ايتجزيه و تحليل علل ريشه
مهندسي قابليت اطمينان كاربردي براي تجزيه و تحليل نقاط ضعف 

 (HRA: Human Reliability Analysis)انساني
 RCM: Reliability) نگهداري و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان

Centered Maintenance)  
 تكنيك هاي بهينه سازي قابليت اطمينان، ريسك و چرخه عمر 

 فرآيندبهينه سازي 
 مديريت دارايي مبتني بر ريسك 
 CRBA: Risk) ريسك-سود-تكنيك هاي تجزيه و تحليل هزينه 

Cost Benefit Analysis) 
تكنيك هاي تجزيه و تحليل هزينه چرخه عمر و تأثير اقتصادي  

 (LCCA: Life Cycle Cost Analysis) قابليت اطمينان
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 خدمات منحصربفرد آيريم 
 دوره كارشناسي ارشد نگهداري و تعميرات (با مدرك دانشگاه سويا) 

ي آموزشي) ساعت برنامه  ٦٠٠ماژول (حدود    ٢٣طبق توافق صورت گرفته با دانشگاه سويا، شركت كنندگان پس از گذراندن  
 : اند ازها عبارتموفق به اخذ مدرك كارشناسي ارشد از دانشگاه سويا اسپانيا خواهند شد. برخي از ماژول

 سازي نگهداري و تعميرات در چارچوب مديريت دارايييكپارچه 
  مديريت دارايي فرآينداي بر مقدمه 
  دارايي و نگهداري و اهداف، استراتژي و ساختار براي مديريت

 تعميرات 
  بندي دارايي و تجزيه و تحليل حساسيت هاي رتبهتكنيك 
  اي عيوبهاي تجزيه و تحليل ريشهتكنيك 
  سازي نگهداري و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان، بهينه

 هاي نگهداري و تعميرات برنامه
 سازيمديريت منابع نگهداري و تعميرات: تخصيص و بهينه 
  تحليلتجزيه و RAMS:  ،تجزيه و تحليل ايمني، قابليت اطمينان

 پذيري و قابليت تعميردسترس
 ي عمري چرخهتجزيه و تحليل هزينه 
 هايي براي مديريت وري سازمان و تكنولوژيبهبود مستمر بهره

 نگهداري و تعميرات 
  هاي اطالعاتي يكپارچه براي مديريت نگهداري و تعميرات سيستم 
 ي صنعتيپروژه 
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 كتب منتشر شده آيريم 
 

  در تجربيات بهترين از الگوبرداري"
  مديريت و قابليت اطمينان نگهداشت، 

  "دارايي
  و رمضاني سعيد ترجمه وايِرمن، تِري اثر

 بازرگاني  نشر انتشارات همكاران،

  و منسجم  سازمان  چگونه تخت، ارتش"
  "متعهد بسازيم

 و  رمضاني سعيد :  ترجمه پونتفراكت،  دن اثر
 بازرگاني  نشر انتشارات همكاران،

 تئوري كاربرد صنعتي و علمي مرجع"
  "نگهداشت مهندسي اطمينان در قابليت

 :ترجمه ناكاگاوا، توشيو  اثر
 همكاران و رمضاني سعيد

و  مديريت نگهداري كاربردي و علمي مرجع“
  ” تعميرات

  رمضاني سعيد  :ترجمه ماركز، كرسپو آدولفو پروفسور اثر
  چك  به ضميمه نشر بازرگاني انتشارات  همكاران، و

 ٥٥٠٠٠ ايزو همراه به نگهداشت، مميزي  هاي ليست

  "يدكي قطعات موجودي و انبار مديريت"
 و رمضاني سعيد: ترجمه فيليپ اسليتر، اثر 

 نشر بازرگاني انتشارات همكاران،
بر  مبتني بازرسي فناوري استاندارد"

  "ريسك
د سعي ترجمه آمريكا، نفت  انيستيتو  اثر 

 همكاران و رمضاني
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 كتب منتشر شده آيريم 
 

  "بندي نگهداشتريزي و زمانمرجع برنامه"
 و رمضاني سعيد: ترجمه داك پالمر، اثر 

 همكاران

  " ها و تجهيزاتيابي دوره عمر داراييهزينه"
 و رمضاني سعيد: ترجمه بي. اس. ديلون، اثر 

 همكاران

هاي عملكردي براي مديريت توسعه شاخص"
  "نگهداري و تعميرات

 همكاران و رمضاني سعيد: ترجمه تري وايرمن، اثر 

  " بينانه بر پايه آناليز روغننگهداشت پيش "
 و رمضاني سعيد: ترجمه سي. شفر، اثر 

 همكاران

مديريت پروژه چابك؛ رويكردي براي "
  " موفقيت

 سعيد: ترجمه جيمز كرودر، شلي فريس، اثر 
 همكاران و رمضاني

  "خوردگي و مواد در صنايع نفت و گاز"
   رضا جواهردشتي به انگليسي، اثر 

 همكاران و رمضاني سعيد: ترجمه
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 كتب منتشر شده آيريم 
 

ها  دارايي مديريت استاندارد“"
“ISO٥٥٠٠٠:٢٠١٤  

 رمضاني سعيد: ترجمه ،استاندارد جهاني سازمان اثر 
 همكاران و

از  عيوب هوشمند  بيني پيش و تشخيص"
   "وايلي انتشارات جان

: ترجمه ،آمريكا تك جورجيا دانشگاه اساتيد اثر
 همكاران و رمضاني سعيد

  RCAعيوب  ريشهاي تحليل و تجزيه استاندارد
BS-EN-62740: 2015  

   ، BCI انگلستان استاندارد سازمان اثر
 همكاران و رمضاني سعيد: ترجمه
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 دكتر سعيد رمضاني
مشاور و مدرس در زمينه مهندسي قابليت اطمينان، مديريت دارايي فيزيكي و مهندسي 

 عضو هيأت علمي دانشگاه | نگهداري و تعميرات

Recipient Name 
Recipi ent Na me,    مدرس و مشاور مديريت دارايي فيزيكي و مهندسي نگهداشت 
دكتر سعيد رمضاني، دكتري مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران، عضو هيئت عملي دانشگاه است. عضويت در هيات   

، عضويت در كميته علمي و داوران هفتمين، هشتمين، نهمين، دهمين    ١٣٩١مديره انجمن نگهداري و تعميرات ايران از سال  
عضويت در كميته داوري چهارمين و پنجمين كنفرانس بين المللي لجستيك  و يازدهمين كنفرانس نگهداري و تعميرات ايران،  

عنوان مقاله در مجالت و كنفرانس هاي معتبر داخلي و خارجي در زمينه ي نگهداري و   ٤٠و زنجيره تأمين، و ارائه ي بيش از 
منتشر شده از ايشان در منوي  تعميرات و مديريت دارايي هاي فيزيكي از ديگر تجربيات ايشان مي باشد. مجموعه مقاالت 

 .باشد“علمي و تخصصي” و بخش “آرشيو مقاالت” همين سايت در دسترس مي 
سال مشاوره در زمينه ي نگهداري و تعميرات و مديريت دارايي هاي فيزيكي در صنايع نفت، گاز،    ١٥ايشان داراي سابقه ي بيش از   

ايع غذايي، شيميايي، صنايع الكترونيك، عمراني و دفاعي بوده و بيش  پتروشيمي، ريلي، معدني، فوالد، نيرو، خودروسازي، صن
اند. همكاري با موسسه ي اينخمن اسپانيا،  كارگاه آموزشي در صنايع و شركت هاي مختلف در اين زمينه برگزار كرده ٣٠٠از 

عاليت هاي ايشان طي سال هاي  متاگريتي كانادا و برگزاري دوره هاي آموزشي و تورهاي صنعتي در كشور اسپانيا از ديگر ف
 .گذشته بوده است

عنوان كتاب درزمينه ي نگهداري و تعميرات و مديريت دارايي هاي فيزيكي بوده كه اين   ١٥دكتر رمضاني مترجم و مؤلف  
 .باشند) در دسترس كاربران محترم مي i-ream.com ها در بخش كتابخانه آيريم (قابل مشاهده در منوي اصلي سايتكتاب 

   
Sincerely, 

 دکتر سعيد رمضانی

 اعضا و همكاران آيريم 
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 اعضا و همكاران آيريم 
 

  عليرضا بهرامی راد 
  سمت : عضو مرکز آيريم

  مهندسی صنايع  تحصيالت: کارشناسی ارشد
  ريزی و مديريت پروژه)، برنامه MROسازی قطعات يدکی (بندی نت، مديريت و بهينه ريزی و زمان برنامه زمينه تخصصی : 

  علی اکبر برزگر
  مرکز آيريم  همکارسمت :  

  مکانيک تحصيالت: کارشناسی 
  سال سابقه در زمينه مشاوره و استقرار سيستم های مديريت دارايی فيزيکی  ۱۰بيش از ، مشاور و مدرس نگهداری و تعميرات

  وحيد شعيبی 
  مرکز آيريم  همکارسمت :  

  مکانيک تحصيالت: کارشناسی 
  ، خوردگی )RBIبازرسی مبتنی بر ريسک (زمينه تخصصی : 

 محمد بهارشاهی 
 سمت: همکار مرکز آيريم

 تحصيالت: دکتری مهندسی صنايع 
  Reliability Engineering ،LCC :زمينه تخصصی
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 علی سياح
 سمت: همکار مرکز آيريم

 تحصيالت: دکتری مهندسی صنايع 
  Reliability Engineering, LCC: زمينه تخصصی

 اعضا و همكاران آيريم 
 

  يی بابا  حسن محمد
  مير يآ مرکز همکار: سمت
  ع ي صنا یمهندس یدکتر: التيتحص

  Supply chain, Reliability Engineering: یتخصص نهيزم

 مصطفی يوسفی 
  مير يآ مرکز همکار: سمت
  ع يصنا  یمهندس ارشد ی کارشناس: التيتحص

  LCC, Cost Management, Budgeting: یتخصص نهيزم

 محمدحسين مينايی 
  مير يآ مرکز همکار: سمت
  ع يصنا  یمهندس ارشد ی کارشناس: التيتحص

  LCC, Cost Management, Budgeting: یتخصص نهيزم
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 همكاران خارجي آيريم 
  Metegrity Incشرکت  

  
  در دنيا  نگهداشت  و فيزيکی  دارايی  مديريت حوزه  در  افزار  نرم  توليد  و مشاوره  های  شرکت  ترين بزرگ  از  يکی  Metegrity Inc شرکت 

  می  حساب به  اين شرکت بزرگ  مشتريان  و حاميان  از  Chevron و  Shell مانند دنيا  بزرگ  های کمپانی. باشد می گاز  و  نفت حوزه در بخصوص
  .است  سطح جهان  در  RBI همچنين و AIM تجهيزات سالمت   مديريت حوزه در شده  شناخته نامی  شرکت  اين. آيند

  INGEMANمؤسسه 
  

ی دانش مهندسی نگهداری و تعميرات توسط برخی از اساتيد دانشگاه سويل اسپانيا تأسيس شد. هدف اصلی اينخمن  اينخمن به منظور توسعه 
های نگهداری و تعميرات، کمک به  تعميرات، تسهيل تبادل نظرات و تجارب بين افراد درگير در فعاليت ی مهندسی نگهداری و ترويج و اشاعه 

عنوان کيفيت و رقابت است. همزمان مشارکت در ارزيابی نقش نگهداری و تعميرات و افراد و  ارتقاء فرهنگ کسب و کار نگهداری و تعميرات به 
 .المللی مشارکت داردهای ملی و بين ی اينخمن در بسياری از پروژهی اين خدمات. موسسه از ارائه نهادهای تحت تأثير و کمک به بهبود مستمر 

ترين مراکز تحقيقاتی دنيا در زمينه مهندسی نگهداشت و مديريت دارايی فيزيکی  يکی از بزرگ  INGEMEN اينخمن با گرد هم آوری موسسه 
کند. اين موسسه خدمات متعددی در  مارکز و زير نظر دانشگاه سويا اسپانيا فعاليت میاست. اين موسسه با مديريت پروفسور آدولفو کرسپو 

در ايران    کند. شرکت آيريم مفتخر به همکاری با اين موسسه ارائه می Airbus های بزرگ دنيا مانند های مديريت دارايی به شرکت تمام حوزه 
     :www.ingeman.netWebsite           ت. اس

رتمان مديريت  دپا رئيس و اسپانيا سويل دانشگاه مهندسي  دهپروفسور آدولفو كرسپو ماركز استاد دانشک
.  است  كرده  اخذ  دانشگاه همين  از  صنعتي  مديريت  ۀ صنعتي است. وی مدرك دكتراي خود را در رشت

  توليد،  اقتصاد  الملليبين له  مج  توليد،   تحقيقات  المللي بين له  مج  نظير  نشرياتی  در  وی  تحقيقاتي  هایفعاليت 
  كيفيت   له صنعتي توليد سريع، امگا، مج  لهمج  عرضه،  مديريت   و  خريد   لهمج  عمليات،  در  تحقيق   اروپايي  لهمج
  و  اطمينان  قابليت مهندسي صنعت، در هارايانه  تصميم، از پشتيبانی هايسيستم   نگهداري، مهندسي در

  .است رسيده  چاپ  به  …  و پردازش  سازي مدل و  سازي شبيه  المللي بين  لهمج سيستم، امنيت 
 


